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Olgu  

• ,  yaş, erkek hasta  
 

•Yakı a: Öksürük, ateş, uru  akı tısı  
 



Olgu  

Öykü 

•Hasta eye aşvur ada   gü  ö e aşlaya  ateş, 
öksürük ve uru  akı tısı 
•Evde anne ve baba nezle  

•Hızlı efes alıp ver e  
 

Özgeç iş ve Soygeç iş 

•Özellik yok 



Olgu 

Fizik Muayene 
• Genel durumu orta, halsiz 

• Ateş: , °C  

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: /dk 

• SpO : %  oda havası da  

• Ka  ası ı: /  mmHg 

 

• Boy: 116 cm (50-75p) 

• Kilo: 25 kg (75p) 

 

 



Olgu 

Fizik Muayene  
• Ak iğer sesleri di le ekle ka a 

• Sağda daha elirgi  ol ak üzere krepitan raller 

• Ekspiryum uzun  

 

• Sağ servikal ölgede  ’de  küçük irkaç adet ağrılı le f 
düğü ü 

 

• Diğer siste  uaye eleri de özellik yok 

 



Olgu  

•Hb: 12.7 gr/dl  

•Htc: 36.08 

•Beyaz küre: 16.333 
mm3 (%90 nötrofil, %6 
lenfosit) 

•Trombosit:249,000 

•ESR: 19 mm/saat 

•CRP: 2.42 mg/dl 

 

 

•Ka  gazı venöz) 

    pH: 7,34   

    pCO2: 40,4  

    cHCO3: 21.2 mmol/L 

    Laktat: 11 mg/dl 

 

•Biyokimyasal 
tetkiklerinde özellik yok  
 

 

 

Laboratuvar 





                      TANI ? 



Pnömoni 

• Sıklıkla akteriler ve virüslar gibi infeksiyöz etkenlerin neden 
olduğu  ak iğer parankiminde  gelişe  akut  inflamasyon 

  

• Ateş, solu u sal elirtiler ve parankimal tutulumun fizik 
uaye e ve/veya göğüs radyografi ulguları ile ta ı la dığı 

klinik bir tablo 

 

• Etke lere, ak iğer tutulu u a  ya da köke i e göre çeşitli 
sı ıfla dır a 



Pnömoni 

Toplum kökenli pnömoni  

• Ö ede  sağlıklı ola , yakı aları ı  aşla gı ı da   gü  
ö esi e kadar hasta ede yatış öyküsü ol aya  ir kişide, 
toplu da gü lük yaşa  sırası da ortaya çıka  pnömoni 

 

Hastane kökenli pnömoni 

• Hasta eye yatışı takip ede   saatte  so ra ya da 
ta ur uluğu takip ede   saatlik süre içerisi de aşlaya  ve 

ili e  herha gi ir hastalığı  kuluçka dö e i de ol aya  
hastalarda gelişe  pnömoni  



Pnömoni 

• Ço ukluk çağı pnömonileri, özellikle geliş ekte ola  
ülkelerde en önemli morbidite ve mortalite nedeni 

• Geliş ekte ola  ülkelerde, her yıl  ilyo da  daha fazla 
çocuk pnömoni ta ısı  al akta  
• Dü ya Sağlık Örgütü verileri e göre 

 Her yıl -  ilyo  ço uğu  pnömoni nedeni ile hastane 
yatışı 

2 milyondan fazla pnömoni nedenli ölüm  (Her 20 saniyede 
bir 1 çocuk) 

  yaş altı ço uklarda e  ö e li mortalite nedenlerinden 
biri 



                  Sorumlu etkenler? 



Pnömoni 

Çocuklarda TKP’de yaş grupları a göre sık görüle  etke ler  
Doğu -3 
hafta 

Grup B streptokoklar,  Gram negatif enterik bakteriler, 
Listeria monocytogenes, S.aureus, CMV, HSV  

3 hafta-3 ay C.trachomatis, S.pneumoniae, H.influenzae,, Bordatella  

pertussis, S.aureus, parainfluenza virüs ( özellikle tip 3) 

3 ay-  yaş Respiratuvar virüsler ( RSV ve rinovirüs), S.pneumoniae,  
H.influenzae,  M.pneumonia,  S.aureus M . tuberculosis  

>  yaş M.pneumoniae, C.pneumoniae, S. Pneumoniae  

Respiratuvar virüslar, M.tuberculosis 

 



Pnömoni 

• Ço ukluk çağı olguları ı  % ’i de soru lu etke  tek 
orga iz a değil, akteri ve virüsler irlikte görülüyor 

 

•  S.pneumonia e  sık soru lu patoje   
 

• Rutin pnömokok ve H.influenzae aşıla ası so rası etiyoloji? 



Pnömoni-Klinik 

Yakı alar  

• Ateş, öksürük  
• Göğüs ağrısı, efes al akta 

zorlanma 

• Huzursuzluk, halsizlik 

• Karı  ağrısı, kus a  
 

Bulgular  

• Ateş 
• Taşip e  
• Solu u  sıkı tısı Buru  

ka adı solu u u, interkostal 
ve subkostal kaslarda çekilme, 
oda havası da SpO ’ i  <%  
ol ası 
• Di le e ulguları krepitan 

raller, solunum seslerinde 
azalma, ro şiyal sesler) 
• Ak iğer perküsyo u da matite 

alı ası  

 <2 ay    dss>  60 
2-12 ay  dss> 50 
1-  yaş   dss>40 
> yaş    dss> 20 



  
• Ta ı içi  özel ir test yok  
• Öykü ve fizik uaye e ile ta ı 
• Klinik ve radyolojik bulgular etiyolojik etkenin 

elirle esi de güve ilir yö te ler değil 
• Pnömoni etke leri i elirle ek içi  yapıla  ta ısal 

araştır alar, sade e hasta eye yatırıla  ço uklar içi  
gereklidir  

 

• Radyoloji; 
Ak iğer grafisi ile etiyoloji kesi leştirile ez 
Özellikle dehidratasyonu ola  hastalarda ak iğer grafisi  
Değerle dir e kişisel farklılıklar göstere ilir 
Radyolojik ulgular ayakta  tedavi verdiği iz hastalarda 

seçilecek olan tedaviyi etkilemez 

 

 

Pnömoni-Ta ı 



      

      

            Ne za a  ak iğer grafisi? 



Ne za a  ak iğer grafisi? 

 

• Kli ik olarak ağır pnömoni  

Solu u  sıkı tısı, siyanoz, hipoksemi, esle e güçlüğü, 
dolaşı  ozukluğu  

• Hasta eye yatırıla  hastalar 

• Solu u  sıkı tısı a ede  ola ile ek diğer duru larda  
şüphele ildiği de ya a ı isi  aspirasyonu) 

• Tedaviye yeterli ya ıt ver eye  ya da tedavi altı da kli ik 
olarak kötüleşe  hastalarda  
• Üç-  ay arası odağı ili eye  ateş ede i ile tetkik edile  

hastalarda  



        

       

            Ki i hasta eye yatıralı ? 



Ki i hasta eye yatıralı ? 

• Üç ya da 6 aydan küçük çocuklar 

• Tedaviye uyum sorunu 

• Ağız yoluyla yeterli esle e eye  hastalar 

• Hipoksi oda havası da SpO  < %   

• Solu u  sıkı tısı taşip e, yardı ı solu u  kasları ı  
kulla ıl ası  

• Kro ik hastalıklar  konjenital kalp hastalıkları, örolojik 
hastalıklar, metabolik hastalıklar, ağışıklık siste i i askılaya  
hastalıklar ya da duru lar   
• Ayaktan tedaviye ilk 48-  saat içi de ya ıt alı a a ası 
• Plevral efüzyon ya da ampiyem  



Pnömoni-Laboratuvar 
 

• Ka  kültürü pozitifliği < %  

• Rutin laboratuvar tetkikleri bakteri-virüs pnömonisi ayırı ı da 
yararsız 

• Balgam örnekleri- uygu  ör ek alı ası da soru lar 

• Nazofarengeal aspirat örneklerinin serolojik değerle diril esi ya da 
kültür ? 

 



Pnömoni-Tedavi 
 

•Antibiyotik tedavisi 

 

•Oksijenizasyonun sağla ası  
 

•Besle e ve sıvı desteği 
  

•Hastada kli ik düzel e i  sağla ası  
 



Antibiyotik Tedavisi  

Ayaktan tedavi 

6 ay-  yaş 

• Amoksisilin 90 mg/kg/gün 2-3  bd 

• Amoksisilin-klavulonat 90 mg/kg/gün 2-3 bd 

• Sefuroksim-aksetil 20-30 mg/kg/gün 2bd  

• Sefdinir 14 mg/kg/gün 2 bd 

• Klindamisin   30-40 mg/kg/gün 3 bd 

• Klaritromisin 15 mg/kg/gün 2bd 

• Azitromisin 10 mg/kg /gün 1. gün  

                          5 mg/kg/ gün  4 gün  

 

 



Antibiyotik Tedavisi  

Ayaktan tedavi 

>  yaş  
• Klaritromisin 15 mg/kg/gün  2bd   

• Azitromisin    10 mg/kg /gün  1. gün  

                             5   mg/kg/ gün  4 gün  

• Amoksisilin 90 mg/kg/gün 2-3  bd 

• Amoksisilin-klavulonat 90 mg/kg/gün 2-3 bd 

• Sefdinir 14 mg/kg/gün 2 bd 

• Klindamisin   30-40 mg/kg/gün 3 bd 



Penisilin dirençli S. pneumoniae 

e feksiyo u gelişi i içi  risk faktörleri 
• <  yaş 

• Son 3 ay içinde β-laktam  (penisilin, sefalosporin,  
karbapenem) ve makrolid grubu antibiyotik kullanma  

• Ay ı ilaçla tekrarla a  tedavi e  elirgi  faktör   
• Eşlik ede  hastalıklar  
• Bağışıklık siste i i askılaya  hastalık  
• Bağışıklık siste i i askılaya  ilaç kulla ı ı  
• Kreş veya yuvada te as 



Antibiyotik Tedavisi  

• Tedavi süresi 7-10 gün  

 

• Üç-  gü lük tedavi i  etki  olduğu u göstere  çalış alar ? 

 Olgular DSÖ’ ü  pnömoni ta ı ıyla elirle iş 

 Radyolojik pnömoni ulguları yok  
 Olguları  üyük ölü ü virüs kay aklı pnömoni? 

 

• Hastalar 24-  saat so ra ko trole çağırıl alı ve ye ide  
değerle diril eli 

 
 



Antibiyotik Tedavisi 

Ye idoğa  

• Ampisilin + Gentamisin ya da sefotaksim  

• C.trachomatis,  

   Üreoplazma                           makrolid  (klaritromisin) 

   B.pertussis  

 

İlk  ay, ye idoğa  dönemi gibi tedavi edilir 



Antibiyotik Tedavisi 

• Ampisilin  150-200 mg/kg/gün  4bd   (Penisilin dirençli 
pnömokok sıklığı göz ö ü e alı arak yüksek doz aşla a ilir  

• . ve . kuşak sefalosporinler 

  

• S.aureus;   

         Ampisilin-sulbaktam 200 mg/kg/gün 4 bd 

•Metisilin dirençli S.aureus;   

          Klindamisin 30-40 mg/kg/gün  3-4 bd 

         Toplu  kay aklı MRSA e feksiyo ları da etki  



Antibiyotik tedavisi 

•>   yaş; atipik pnömoni etkenlerine yönelik olarak 
makrolidler tedaviye eklenmeli  

 

•Üç hafta-  ay arası ateşsiz pnömoni, etken 
C.trachomatis , makrolid tedavisi  

 

•Aspirasyon pnömonisi; ampisilin-sulbaktam  

 

 



Antibiyotik Tedavisi 

• Tedaviye intravenöz a ti iyotiklerle aşla ır.  
 

• Hasta ağız yolu ile esle eye aşladığı da ya da -48 saat 
süreyle ateşsiz izle diği de  tedaviye oral a ti iyotikler ile 
devam edilebilir 

 

• İ giliz Toraks Der eği’ i  pnömoni rehberinde; klinik olarak 
ağır pnömoni olguları da dahil ol ak üzere hasta ağız yolu ile 
a ti iyotikleri etki  şekilde ala ildiği süre e oral tedavi i  
intravenöz tedavi kadar etki  olduğu elirtil ekte  



Antibiyotik Tedavisi 

• 48-72 saat içinde hastada klinik düzelme olmuyorsa yeniden 
değerle diril eli 

 

A pirik a ti iyotik tedavisi i  yetersiz ol ası 
Bağışıklık siste i i askılaya  duru lar  
Plevral efüzyon, ampiyem gi i ko plikasyo ları  geliş esi 
Ya a ı isi  aspirasyonu? 

 

• Tedavi süresi 7-10 gün  

• Özellikle esle e eksikliği ola  ço uklarda çi ko desteği  



Olgu  

• Hasta taşip e, oksije  ihtiya ı ı  ol ası ve ge el 
duru u u  düşkü  ol ası ede i ile  hasta eye yatırıldı  
 

• Ampisilin ve klaritromisin tedavisi  

 

• İlk  saatte  so ra ge el duru u düzeldi, oksije  ihtiya ı 
kal adı, di le e ulguları geriledi, takipnesi düzeldi. 

 

• Oral antibiyotik tedavisine geçildi. 

 

• Bir haftalık tedavi so rası ta ur u edildi. 
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’dan daha güzel bir  
dileğiyle…. 


