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“sipsi”  Yunanca “çürümüş”: hastalık ya da ölüm 
oluşturan doku yıkımı









TANIM
• Organizmanın infeksiyonlara karşı geliştirdiği 

kontrolsüz inflamatuar yanıtın yol açtığı  biyolojik ve 
biyokimyasal bozukluklar

• Birçok sistem etkilenir.

• Ciddi hemodinamik değişiklikler ve şoka yol açabilir.

• Çoklu organ fonksiyon yetmezlikleri ile sonuçlanabilir.

• Mortalitesi yüksek bir İNFEKSİYON ACİLidir. Erken 
tanı ve erken müdahale hayati önem taşır. 



Neden önemli? 

• Çalışma öncesi en son küresel tahminler: yılda 
19.4 milyon sepsis vakası ve 5.3 milyon sepsis 
ilişkili ölüm

• Çalışma ile elde edilen gerçek veriler; 2017 
yılında dünya genelinde 11 milyon ölümle 
sonuçlanan 48.9 milyon sepsis vakası. 



• 195 ülkenin dahil edildiği, Küresel Sağlık İttifakının yürüttüğü 
en geniş kapsamlı çalışma

• En büyük risk altındaki grup, yenidoğan, çocuklar ve yaşlılar
• Düşük ve orta gelirli ülkeler özellikle risk altında





• Mortalite;
• İnfeksiyon hastalığı olanlarda %24.8
• Ağır sepsis varlığında %55.7
• Septik şok varlığında %70.4



• Son yıllarda sepsis epidemiyolojisini 
inceleyen çalışma sonuçlarına göre 
görülme sıklığı giderek artıyor

• Yaşlı ve kronik hastalığı olan populasyonun artması
• HIV infeksiyonunun yaygınlaçması
• İnvaziv kateter kullanımının artması
• Antimikrobik ve immunosupresif ilaç kullanımında 

artma

• Mortalite ise azalıyor
• Patogenezin aydınlatılması
• Erken, etkin ve doğru,  tanı ve tedavi yaklaşımları 









OLGU
• 60y E hasta
• Acil servise 2 gündür devam eden dizüri ve 

titreme yakınmaları ile başvuruyor. 
• Özgeçmişinde HT var, amlodipin alıyor.

• FM
• GD orta, konfüze görünümde
• GKS  14 
• Ateş 38.7°C , kalp atım hızı 120/dk, Kan basıncı 

90/60 mmHg, solunum sayısı 21/dk, oksijen 
satürasyonu oda havasında %95.

• Batın muayenesinde suprapubik hassasiyet ve 
gerginlik var. 



Laboratuvar bulguları 
• Tam idrar incelemesinde 3+ LE , mikroskopik incelemede 

her alanda >100 beyaz kan hücresi ve bakteri 

• PaO2 / FiO2   350 mmHg

• Serum kreatinini 1.6mg/dL(0.5-1.1 mg/dL)
• BUN  56 mg/dL(7-20mg/dL)
• Kan beyaz küre sayısı 18.000/mm3 ,  PLT 165 000/mm3

• Laktat düzeyi  20mg/dl 
• Hb 9.0g/dL  



Bu hastayı SEPSİS olarak 
değerlendirir misiniz? 





Güncel tanı kriterleri: 2016
• Organ fonksiyon bozukluğu, infeksiyonu 

takiben SOFA skorunda ≥ 2 puanlık artış ile 
belirlenir. 

• İnfeksiyon öncesi SOFA skoru bilinmeyen 
hastalarda, skor “0” kabul edilir.  
• Sepsis
• Septik şok
• Ağır sepsis  

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) JAMA. 
2016 February 23; 315(8): 801–810. doi:10.1001/jama.2016.0287.



SOFA SKORU
Sequential (sepsis-related) Organ Failure 

Assesment score



• Diğer kriterler
(Quick SOFA)

• Laboratuar gerektirmeden hızlı tanı koymak 
için kullanılmalıdır. 

• Mental durumda değişiklik   GKS <13
• Sistolik KB’nın ≤ 100mmHg olması
• Solunum sayısının ≥ 22 olması

En az iki tanesi olmalı 



• Septik şok

• Sepsisin bir alt grubu
• Persistan hipotansiyon; ortalama AKB’nı ≥ 65mmHg 

tutmak için vazopressor gerekliliği.
• Yeterli volüm replasmanına rağmen serum laktat 

düzeyi >2mmol/L (18mg/dl) 

• Önemli düzeyde mortaliteyi arttırıcı etkisi olan, 
dolaşım bozukluğu ile hücresel ve metabolik 
bozuklukla birlikte olan sepsis.

• Septik şok varsa mortalite > %40





• 463 hasta prospektif değerlendirilmiş
• 287 (%62) sepsis, 64 (13.8%) septik şok kabul 

edilmiş
• 7 günlük mortalite % 8.4 (n = 39) 
• 30 günlük mortalite % 18.1 (n = 84)

• NEWS ≥4
• Duyarlılık  %58
• Özgüllük  % 81

• SIRS  ≥ 2
• Duyarlılık  %77
• Özgüllük    %35

• SOFA  ≥4
• Duyarlılık  %23
• Özgüllük    %99



• NATIONAL EARLY WARNING 
SCORE (NEWS)

• Solunum hızı

• Oksijen satürasyonu

• Sistalik kan basıncı

• Nabız



2021 YILINDA YENİDEN 
GÜNCELLEME GELDİ 





TANI KOYDUK
NASIL YÖNETELİM?

2021 GÜNCELLEMESİNDE 
NELER DEĞİŞTİ?



SEPSİS YÖNETİMİ
• Tedavi multidisipliner olmalı

• Yoğun bakım izlemi olmalı

• Tedavide ana basamaklar
• Hızlı hemodinami kontrolü
• Uygun ve erken antimikrobiyal tedavi
• Kaynak kontrolü
• Destek tedavi



• Mortaliteyi azaltmak için en hızlı şekilde 
hemodinaminin düzeltilmesi, destek tedavi ve 
uygun antimikrobiyal tedavi gerekli

• SSC tarafından önerilen demet uygulamaları
• İlk 6 saat
• İlk 3 saat
• İlk bir saat  2018 



• 401 YBÜ hastasını içeren gözlemsel bir çalışma
• Acil servisten YBÜ'ye transferin her bir saat gecikmesi için YBÜ 

mortalitesinde %1.5'lik bir artış saptanmış 









Septik şokta vazopressör
kullanımı



İnfeksiyon odağının tespiti ve antimikrobiyal tedavi



https://www.yogunbakim.org.tr/haberler/7887/sepsiste-sag-kalim-
kampanyasi-2021-rehberi



• Solunum yolu infeksiyonları
• Gastrointestinal infeksiyonlar
• Üriner sistem infeksiyonlar
• Cilt yumuşak doku infeksiyonları

• Kateter kaynaklı sepsisler, endokardit ve  
menenjit 

• Gram negatifler  %60
• Gram pozitifler  
• Daha nadir fungal, viral, paraziter

Doğru antibiyotik seçimi

%80

%1

Gauer R et al, Am Fam Physcian,2022.



• Kültür pozitif olgular arasında MRSA sıklığı  
~ %5; bölge ve olguya göre değişebilir (%2-%10)

• Gram negatif bakteriler daha yüksek 
sıklıkta etken, kültür pozitif olgularda ~ 
%60
• MDR olasılığı ???? 
• Monoterapi & kombine tedavi ????
• Son bir yılda kanıtlanmış MDR Gram negatif 

bakteri infeksiyonu, MRD Gram negatif bakteri  
kolonizasyonu, son 3 ayda hastaneye yatış, 
nozokomiyal sepsislerde hastane surveyans 
verileri 

Etken mikroorganizmalar



• Fungusları ne zaman düşünelim?
• Daha çok nozokomiyal sepsilerde ; sıklık  %20’e kadar 

çıkabiliyor.
• Risk taşıyan hastalarda

• Birden fazla bölgede mantar kolonizasyonu
• Nötropeni
• İmmünosüpresyon
• 4-7 günden uzun geniş spektrumlu antimikrobiyal kullanımı
• Uzun süreli YBÜ yatışı
• TPN
• Acil Gİ veya hepatobilier cerrahi
• GİS perforasyonu ya da anastamoz kaçağı
• ABY ve hemodiyaliz 

• Virüsler etken olabilir mi? 
• < %4 sıklıkta

Etken mikroorganizmalar -2











Antimikrobiyal tedavi süresi ne olmalı?



• Kontrolde en az antimikrobiyal tedavi kadar 
önemli

• Olabilecek en kısa sürede yapılmalı, 6-12 
saat içinde yapıldığında sağ kalıma etkili 
• Apse drenajı
• İnfektif nekrotik dokuların 

uzaklaştırılması
• İnfekte kateterlerin uzaklaştırılması
• Devam eden bir mikrobiyal kaynak varsa 

kontrol edilmesi

Sepsiste kaynak kontrolü



• En az 4 saattir ≥ 0.25 µg/kg/dak. dozunda 
norepinefrin veya epinefrin alan ancak hala 
septik şok tablosunda olan hastalarda

• Önerilen uygulama her 6 saatte bir 50 mg iv 
veya 200 mg/gün devamlı infüzyonla 
hidrokortizon verilmesi şeklinde. 

• Kullanım süresi 7 gün

Sepsiste destek tedaviler
Steroid kullanımı



• Veno-venöz ekstrakorporeal 
membran oksijenasyonu

• Refrakter hipoksi veya 
hiperkapnik respiratuar asidozu 
olan ARDS hastalarında 

• Konvansiyonel MV başarısız ise 
öneriliyor.

Sepsiste destek tedaviler
ECMO kullanımı



• IVIG kullanımı ve  C vitamini  (iv) desteği önerilmez.

• Kan transfüzyonu 
• Hb < 7g/dl ise yapılmalı, hastanın kinik durumu da 

önemli
• Pantoprozol ile stres ülseri profilaksisi
• Düşük molekül ağırlıklı heparin ile VTE profilaksisi
• İnsülin tedavisi kan glukoz düzeyi ≥ 180mg/dl 

olduğunda başlanmalıdır. 
• Bikarbonat tedavisi septik şok, şiddetli metabolik 

asidemi (pH ≤ 7.2) ve ABY olan erişkinlerde  

Sepsiste destek tedaviler



TEŞEKKÜR EDERİM


