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• Toplum kökenli pnömoniyi (TKP) 
tanımlayabilmek 

• TKP’de yatış endikasyonlarını açıklayabilmek 

• TKP’de empirik tedaviyi seçebilmek 

• TKP’de antibiyotik tedavi sürelerini 
anlatabilmek 

• Antibiyotik yönetim programlarının TKP tedavi 
sürelerine etkisini anlatabilmek 

 



• ateş, öksürük, balgam 

• solunum sıkıntısı 

• göğüs ağrısı 

• bitkinlik, terleme 

• başağrısı, bulantı 

• kas ağrısı 

• bazen karın ağrısı ve 
ishal 

• tanıda altın standart 

– akciğer filminde infiltrat 

 



• Pnömoni 
– toplum kökenli (community-acquired) 
– sağlık bakımı ilişkili (health-care associated) 
– hastane kökenli (hospital-acquired) 

 

• Toplum kökenli pnömoni 
– sağlık bakımı ile ciddi teması olmayan hastalar 

 

• Tedavi ayakta mı, yatırarak mı olmalı? 
 
 
 



• Ayakta tedavi 
• Hastanede yatırarak tedavi 

– Serviste 
– Yoğun Bakımda 

 
• Enfeksiyonun şiddeti 

– CURB-65 
– PSI 
 





CURB-65 
puanı 

Pnömoni 
Şiddeti 

Fatalite riski Tedavi Yeri 

0-1 Düşük <3% Ayakta tedavi genelde uygun. 

2 Orta 9% Hastaneye yatırılması düşünülmeli. 

3-5 Ağır 15%-40% Hastaneye yatırmak gerekir.  
Puanı 4, 5 olanlar YB endikasyonları 
açısından değerlendirilmeli. 





PSI puanı PSI Sınıfı Fatalite 
riski 

Pnömoni 
Şiddeti 

Tedavi Yeri 

0-50 I 0.1% Düşük Ayakta tedavi uygun. 

51-70 II 0.6% Düşük Ayakta tedavi genelde uygun. 

71-90 III 0.9% Orta Gözlem/ kısa yatış sonrası karar ver. 

91-130 IV 9.3% Ağır Hastaneye yatırılması gerekir. 

131-395 V 27% Ağır Hastaneye/YB’a yatırılması gerekir. 



• Bu kararda “enfeksiyonun şiddeti” en önemli 
faktör 

– CURB-65 veya PSI puanına göre 

 

• Ancak yatış kararı “klinik” bir karar 

 



• en olası patojen(ler) 
• etkinliği klinik denemelerle gösterilmiş (kanıta 

dayalı) 
• antimicrobiyal direnç açısından risk faktörleri 

– DRSP (drug resistant S. pneumoniae) 

• altta yatan hastalıklar 
– KOAH, KC veya böbrek hastalığı, kanser, diyabet, 

konjestif kalp yetmeliği, alkolizm, dalak 
disfonksiyonu/splenektomi veya immünsupresyon  

– belirli patojenlere yatkınlık  
– tedavi başarısını etkileyebilir 



• yaş >65  

• son 3-6 ay içerisinde beta-laktam, makrolid 
veya florokinolon tedavisi almış olmak 

• alkolizm 

• medikal komorbid durumlar 

• immunsupresif tedavi alıyor olmak 

• Yuva/kreşe giden çocuklara maruziyet 



• En sık 
– S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydophila pneumoniae 

– Solunum virüsleri  
• influenza, parainfluenza, respiratory syncytial virus  

• Daha az sık 
– Legionella pneumoniae ve Haemophilus influenzae 

• S. aureus, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas 
aeruginosa  
– daha ağır seyreder ve hastane yatışı gerekir 



• makrolid ± beta-laktam 
– pnömokok ve atipikleri kapsar 
– pnömokokta makrolid direnci >25% ise empirik 

tedavide makrolid monoterapisi önerilmez 
 

• yeni florokinolon 



• amoksisilin 3x500mg po 
• doksisiklin 
• klaritromisin 

 
• makrolidler önerilmiyor 
• ayaktan tedavide atipikleri pek önemsemiyor 

– 4-5 senede bir epidemiler halinde olur 
– daha çok gençlerde hastalık yapar 

– M. pneumoniae veya C. pneumoniae 
enfeksiyonları genelde kendiliğinden sınırlanır 

– atipikler kapsanmalı mı? tartışılmakta… 



• Komorbid durum 
– YOK 

 
• Son 3 ayda AB kullanımı 

– YOK 
 

• Direnç durumu 
– düşük düzeyde 

 

• Azitromisin 
– 500mg (1.gün)  250mg/gün 

(4 gün) 

– 500mg/gün 3 gün 

• Klaritromisin 
– 2x500mg 5 gün 

• Klaritromisin XL  
– 1x1000mg 5 gün 

• Doksisiklin 
– 2x100mg 5 gün 

• Florokinolon 
– ÖNERİLMİYOR 

 



• Komorbid durum 
– VAR 
 

• Son 3 ayda AB kullanımı 
– VAR 

 

• Direnç durumu 
– yüksek düzeyde 
– makrolid veya doksisiklin 

dirençli S. pneumoniae 
>25% 

 

• Levofloksasin 1x750mg 5 gün 
• Moxifloksasin 1x400mg 5 gün 
• Gemifloksasin 1x320 mg 5 gün 

 
• Beta laktam 5 gün 

– amoksisilin 3x1gr  
– amok/klavulonat (1000/62.5) 2x2gr 
– sefpodoksim 2x200mg 
– sefuroksim aksetil 2x500mg 

VE 
• Makrolid 

– Azitromisin 500mg250mg/g 4 gün 
– Klartritromisin 2x500mg 5 gün 
– Klartiromiisn XL 1x1000mg 5 gün 

VEYA 
• Doksisiklin 2x100mg 5 gün 



• Ayaktan tedavi edilebilecek hastada 5 gün 
yeterli 
– Azitromisinin uzun yarılanma ömrü sebebiyle bu 

ajanın (500mg/gün) 3 gün verilmesi yeterli olabilir 
 

• Hastalar ≥48 saat ateşsiz ve klinik olarak stabil 
olduktan sonra tedavi kesilebilir 
– ateşin gerilemesi (ortanca 3gün) 
– öksürük ve bitkinliğin gerilemesi (ortanca 14gün) 

 
• 48-72 saatte tedaviye cevap vermeyen 

hastalar tekrar değerlendirilmelidir 
 













• Hafif-orta şiddette TKP’de 

– Amoksisilinle 3 günlük ile 8 günlük tedavi arasında 
fark yok 

 

• Daha kısa AB tedavisi solunum patojenlerinde 
görülen direnç sorununun giderilmesine 
yardımcı olabilr 











• Empirik mi, patojen özel mi? 
– patojeni saptama olasılığı (%37 - %67) 
– daraltırken atipiklerle ko-enfeksiyonu atlamamaya 

dikkat etmeli miyiz? 
• van der Eerden MM, et al. (2005) çalışmasında patojene 

özel AB vermekle, empirik gitmek arasında klinik başarı 
açısından fark saptanmamış 





Servite izlenen hasta 
• Pnömokoka etkili florokinolon 

– levofloksasin, moksifloksasin 
• Beta-laktam + makrolid 

 
YB’da izlenen hasta 
• Beta-laktam (seftriakson, sefotaksim, ampisilin-

sulbaktam) + iv azitromisin  
• veya pnömokoka etkili florokinolon 

 
Pseudomonas riski varsa 
• (piperasilin-tazobaktam, imipenem, meropenem veya 

sefepim) + siprofloksasin veya yüksek doz levofloksasin 
MRSA riski varsa 
• vankomisin veya linezolid eklenmeli 





• Uygun AB tedavisi ile 48-72 saat içerisinde bir 
düzelme görülmelidir 
– düzelme görülmeyen hastalar “yanıtsız” grup 

 

• Ateşin normale dönmesi (ortanca 2 gün) 
– lobar pnömonide 3 ya da daha fazla gün 

 

• Stabil duruma gelmek (ortanca 4 gün) 
– ateş normal, nabız <100 atım/dk, solunum hızı 

<24/dk, sistolik kan basıncı ≥90 mmHg, satürasyon 
≥90% 



• Pnömokoksik pnömoni 
– öksürüğün düzelmesi 8 gün 
– rallerin kaybolması 3 hafta 

 
• 1. ayda TKP’li hastaların %87’sinde en az 1 

pnömoni ilişkili belirti sebat edebilir 
– bitkinlik, balgamlı veya balgamsız öksürük, dispne, 

göğüs ağrısı gibi 
 

• radyolojik düzelme 
– 7. günde %25’inde tam düzelme 
– 28. günde %53’ünde tam düzelme 
– altta yatan hastalık varsa uzar 



 







 



3 adım yakaşımı: 
(1) erken mobilizasyon 
(2) objektif kriterlere dayanarak 

oral AB tedavisine geçiş 
(3) belirlenmiş kriterlere dayanarak 

hastaneden taburculuk 





• Taburculuk 
– klinik olarak stabil 
– oral tedavi alabilecek durumda 
– başka aktif medikal problemli yok 
– medikal bakımı güvenli bir şekilde sağlanabilecek 

  

• stabil hastada iv’den oral’e geçtikten sonra 1 
gece gözlemek gereksiz 
 



• en az 5 gün tedavi edilmeli 
 

• ilk 2-3 günde iyi klinik yanıt varsa toplamda 5-7 
gün yeterli olur  
 

• kesmeden önce 
– hasta 48-72 saattir ateşsiz olmalı 
– oksijen ihtiyacı kalkmış olmalı (oksijen desteği 

gerektiren altta yatan hastalığı olmayanlarda)  
– 1’den daha fazla klinik instabilite faktörü olmamalı 

• nabız >100/dk  
• SS >24/dk 
• sistolik KB ≤90mmHg 



• İzole edilen etkene yönelik etkin tedavi verilmemişse 
• Akciğer dışı enfeksiyon (menenjit veya endokardit) varsa 
• Pnömoni etkeni 

– P. aeruginosa, S. aureus veya Legionella spp. 
– Nadir görülen patojenler 

• Burkholderia pseudomallei, mantar 

• Nekrotizan pnömoni, ampiyem veya akciğer absesi varsa 
• Bu tip hastalarda tedavi bireyselleştirilmeli 

– tedavi yanıtına ve komorbid durumlara göre  
 

• Metastatik olmayan MRSA pnömonisi 
– 7-21 gün 
– 72 saat içerisinde yanıtı olan hastalara 7-10 günlük tedavi 

genelde yeterli 



Schuetz P 2012 
• <0.25 mcg/L ise AB kesilmesi önerilir 
• <0.1 mcg/L ise AB kesilmesi güçlü önerilir 





3 kademede: 

1. anketle başlangıç bilgisi ölçülmüş 

2. seminerlerle bilgi aktarılmış 

3. doğrudan sözel müdahaleyi içeren prospektif 
izlem 

 





 

• Toplum kökenli pnömonide tedavi ve yatış süreleri 
kısaltılabilecek gibi görünüyor 
– ayaktan tedavide 1-3-5 günlük tedaviler 
– servise yatırılan hastada 3 günden sonra oral tedaviye geçiş 

ve taburculuk düşünülebilir; toplamda 5-7 gün yeterli 
olabilecek gözüküyor 

– tedavinin uzatılmasının önerildiği durumlara dikkat 
edilmeli 
 

• Enfeksiyon hastalıkları uzmanları antibiyotik yönetim 
programları (AB koçluğu) aracılığıyla TKP tedavisindeki 
süre kısaltılmasını ilgili birimlere (Acil Servis, İç 
hastalıkları, Göğüs Hastalıkları gibi) aktarmalı 
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• seftriakson 1x1-2gr iv, sefotaksim 3x1-2gr iv, seftarolin 
2x600mg iv, ertapenem 1x1gr iv veya ampisilin-sulbaktam 
4x1.5-3gr iv 

 VE 
• makrolid 

– azitromisin 1x500mg iv/po 
– klaritromisin 2x500mg po veya klaritomisin XL 1x1000mg po 
– alternatif: doksisiklin 2x100mg po/iv 

 
• Monoterapi 

– levofloksasin 1x750 mg iv/po 
– moksifloksasin 1x400mg iv/po 
– alternatif: tigesiklin  

• Pseudomonas veya MRSA riski var mı? 
• Nekrotizan/kaviter lezyonlar veya ampiyem varsa MRSA’yı 

kapsa 



• Pnömokok etkili beta-laktam (seftriakson 1x1-2gr iv, 
sefotaksim 3x1-2gr iv, seftarolin 2x600mg iv, ampisilin-
sulbaktam 4x1.5-3gr iv 

 VE 
• azitromisin 1x500mg iv veya  
• levofloksasin 1x750mg iv veya moksifloksasin 1x400mg iv 
• bronşektazi, KOAH, sık AB kullanımı veya glukokortikoid 

kullanımı varsa 
– piperasilin-tazobaktam 4x4.5gr iv, imipenem 4x500mg iv, 

meropenem 3x1gr iv, sefepim 3x2gr iv, seftazidim 3x2gr iv 
 VE 
– siprofloksasin 3x400mg iv, levofloksasin 1x750mg iv 














