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1. Gö¤üs muayenesinde; ral veya matite ve
aﬂa¤›daki bulgulardan biri;
a. Yeni ortaya ç›kan pürülan balgam veya
balgam›n karakterinin de¤iﬂmesi,
b. Kan kültüründe etken izolasyonu,
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astane kökenli pnömoni (HKP)’ler, hastaneye yat›ﬂtan sonra geliﬂen ve pnömoni etkeni
olabilecek herhangi bir mikroorganizma için enkübasyon döneminde olmad›¤› bilinen pnömoni
olgular› ile hastaneden taburcu olduktan sonra
ki 48 saat içerisinde geliﬂen pnömoniler olarak
tan›mlan›rlar (1). Bu tan›m genel kabul görmekle
birlikte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) HKP için ﬂu tan›m› kabul etmektedir:
Histolojik olarak; distal bronﬂioller, alveol ve interstisyumda nötrofil infiltrasyonu ile karakterize
olup, mikroorganizmalar sonucu, distal akci¤er
dokusunun inflamasyonu ile seyreden infeksiyondur (2).

H

Pnömoni, alt solunum yolunun infeksiyonu
olup klinik, radyolojik ve laboratuvar yaklaﬂ›m
kombinasyonu ile tan›s› konulmaktad›r. Genel
olarak ekspektore edilen balgam›n kültürü, etken izolasyonu ve uygun antibiyotik konusunda
yard›mc› iken, pnömoni tan›s›nda yard›mc› de¤ildir. Tek akci¤er grafisinden çok seri akci¤er
grafilerinin tan›sal katk›s› daha fazlad›r.
PNÖMON‹
Aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r:

c. Biyopsi, “protected specimen brush”
(PSB), transtrakeal aspirattan patojenin izolasyonu,
d. Solunum sekresyonlar›ndan virüs izolasyonu veya viral antijenin saptanmas›.
2. Akci¤er radyografik incelemesinde yeni ve
progresif infiltrat, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral effüzyon ve aﬂa¤›daki kriterlerden birinin varl›¤› (1 yaﬂ›ndan küçük çocuklarda da geçerlidir);
a. Yeni baﬂlayan pürülan balgam veya balgam›n karakterinin de¤iﬂmesi,
b. Kan kültüründen etken izolasyonu,
c. Biyopsi, “protected specimen brush”
(PSB) veya transtrakeal aspirattan patojenin izolasyonu,
d. Solunum sekresyonlar›ndan virüs izolasyonu veya viral antijenin saptanmas›,
e. Patojene yönelik, serumda IgM antikor
titresinin yüksekli¤i veya IgG titresinin ikinci titrede 4 misli yüksekli¤i,
f. Pnömoninin histopatolojik yöntemle kan›tlanmas›.
3. Bir yaﬂ›ndan küçük hastada; aﬂa¤›daki bulgulardan ikisi ile birlikte ikinci maddedeki alt
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ﬂ›klardan biri olmal›d›r: Apne, takipne, bradikardi, wheezing, ronküs ve öksürük.
Ülkemizde yap›lm›ﬂ s›n›rl› çal›ﬂmalar de¤erlendirildi¤inde bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de HKP’nin hastane infeksiyonlar› aras›nda 2. veya 3. s›kl›kta oldu¤u görülmektedir (3).
Bu konuda Türkiye verilerinin güvenilirli¤inin
de¤erlendirilmesi, daha fazla say›da kriterleri
standardize edilmiﬂ prospektif çal›ﬂmalarla
mümkün olacakt›r.
HKP'nin tan›, tedavi ve klinik izleminde gö¤üs hastal›klar›, infeksiyon hastal›klar›, radyodiagnostik ve yo¤un bak›m uzmanlar› ile mikrobiyologlar, hastane epidemiyologlar› çok yak›n iﬂbirli¤i içinde olmal›d›rlar.
TANI YÖNTEMLER‹
HKP'lerde tan› yöntemleri ile;
1. Yeni ortaya ç›kan semptom ve bulgular›n
pnömoniye ba¤l› olup olmad›¤›n› ortaya ç›karmak,
2. Pnömoni ise etken patojeni tan›mlamak,
3. Hastal›¤›n ﬂiddetini saptamak amaçlan›r
(3-5).
KL‹N‹K TANI
HKP düﬂünülen olgularda dikkatli bir anamnez al›nmal› ve fizik muayene yap›lmal›d›r. Klinik yaklaﬂ›mda yeni baﬂlayan ateﬂ, pürülan balgam, trakeal sekretin özelliklerinde de¤iﬂme, lökositoz ya da bunlarla iliﬂkili olarak akci¤er grafisinde yeni infiltrasyonun ortaya ç›kmas› genellikle saptan›r (1,6). Ancak baz› hastalarda bu bulgular olmadan da pnömoni olabilece¤i ve bu
bulgular›n ay›r›c› tan›da düﬂünülmesi gereken
noninfeksiyöz hastal›klarda da saptanabilece¤i
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Örne¤in infeksiyöz ateﬂ
nedeni olarak sinüzit, katater infeksiyonu, üriner
infeksiyon, ampiyem, peritonit gibi de¤iﬂik etiyolojiler tan›mlanm›ﬂt›r (4,7).
Tan›da tek baﬂ›na klinik de¤erlendirme yeterli olmayabilir. Bir çal›ﬂmada yeni pulmoner
infiltrat ve pürülan trakeal sekresyon nedeni ile
HKP ﬂüphesi olan 84 olgunun ancak 27’sinde
gerçek HKP oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu nedenlerle
ek tan› yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktad›r (810).
‹lk olarak her hastaya akci¤er filmi çekilmelidir. Plevral s›v› ﬂüphesi olanlarda toraks ultrasonografisi, nodüler fakat yayg›n olmayan lezyonlarda ve bronﬂektazi, kistik fibrozis gibi akci¤er
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hastal›¤› varl›¤›nda, komplike HKP’lerde, yo¤un
bak›m olgular›nda toraks BT olanak dahilinde
önerilmektedir (Ek-1, Ek-2) (11-13).
HKP’de akci¤er radyogram› genellikle toplum
kökenli pnömonilerde görülenlerden farkl›d›r.
Altta yatan akci¤er hastal›¤› olanlarda hasarlanm›ﬂ akci¤er alanlar› infiltrasyonlardan etkilenmeyece¤i için al›ﬂ›lmad›k görüntüler ortaya ç›kabilir. Diffüz infiltrasyonlar›n, bu tip olgularda s›kl›kla izlenebilen akci¤er ödemi veya ARDS gibi
noninfeksiyöz nedenlerden ayr›m› güç olabilir.
‹zlenmesi gereken yol akci¤er radyogram› bulgular› ile klini¤in birlikte de¤erlendirilmesidir (14).
Arter kan gaz› analizi veya pulse oksimetre
ile SaO2 takibi klinik pnömoni tan›s›nda ve destek tedavisinde katk› sa¤layabilir (15).
M‹KROORGAN‹ZMA ‹ZOLASYONUNA YÖNEL‹K TANI YÖNTEMLER‹
Etiyolojik tan› amac› ile 1. basamakta balgam,
kan, plevra s›v›s›, derin trakeal aspirat örnekleri
al›nmal›d›r (1,2,10,14).
Kan kültürü 2 de¤iﬂik damar bölgesinden
al›nmal›d›r. Kan kültürü pozitif ise baﬂka infeksiyon oda¤› olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r. Pnömoniye eﬂlik eden bakteriyemi gösterilir ise
komplikasyon olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u düﬂünülmelidir (1,2).
Balgam›n direkt bak›s› ve kültür incelemeleri
M. tuberculosis ve Legionella spp. gibi s›n›rl› mikroorganizma için güvenilir sonuç verebilir. Ancak
di¤er mikroorganizmalar için baﬂar› oran› düﬂüktür (3).
Plevra s›v›s›nda rutin biyokimyasal tetkikler,
Gram boyama, asidorezistan boya ve tüm mikroorganizmalar için kültürler yap›lmal›d›r (5,6).
Trakeal aspirasyon ile elde edilen materyalin
Gram boyama ve basit kültürleri ile elde edilen
sonuçlar›n duyarl›l›¤› yüksek, özgüllü¤ü düﬂüktür. Bu nedenle sonuçlar balgamda oldu¤u gibi
dikkatli de¤erlendirilmelidir. Nonkantitatif kültürlerin negatif prediktif de¤eri anlaml› oldu¤u
için baz› patojenlerin ekarte edilmesinde yararl›
olabilir (8).
Kantitatif kültür yap›labilirse ve “cut off” de¤eri 106 cfu/ml üzerindeki üremeler anlaml› kabul edildi¤inde yöntemin özgüllü¤ü ve güvenilirli¤i artabilir. Kantitatif kültürlerde “cut off” de¤eri üzerindeki üremeler genellikle kolonizasyon kökenli de¤ildir (8).
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Serolojik tan› ve antijen tayin yöntemleri Legionella ve Streptococcus pneumoniae ﬂüphesi olan olgular d›ﬂ›nda yararl› de¤ildir.
‹kinci basamakta, bronkoskopik yöntemler
s›k kullan›l›r. Bunlar aras›nda bronkoalveolar lavaj (BAL), protected BAL (Pro BAL) (korumal›
BAL), protected specimen brush (PSB) (korumal› f›rça), transbronﬂiyal parankim biyopsisi
(TBPB) s›k kullan›lan yöntemlerdir. PSB ilk kez
Wimberley ve arkadaﬂlar› taraf›ndan çift lümenli
özel bir katater ile kontaminasyonu en aza indirmek amac› ile uygulanm›ﬂt›r (16). Bu yöntem ile
örnek al›nd›ktan sonra katater ucu, steril bir lama Gram boyama için sürülür ve steril bir makasla kesilerek 1 cc ringer laktat veya 1 cc serum fizyolojik içeren tüp içine kültür için konur. BAL ise
bronkoskop, infiltrasyonun en yo¤un oldu¤u akci¤er lobunun bronﬂuna wedge pozisyonda yerleﬂtirilerek yap›l›r. ‹nfiltrasyon yayg›n ise orta
lob veya lingula segment bronﬂu BAL için kullan›l›r. En az 120 ml serum fizyolojik ile y›kama yap›lmal›d›r. PSB’ye göre 5-10 kat daha fazla mikroorganizma elde edebilme özelli¤i vard›r. Ayr›ca
bronﬂ lavaj›na göre 100 kat daha geniﬂ bir alveol
alan›n› örnekleyebilme ﬂans› elde edilir. Protected BAL ise bu yöntemin ucu balonlu özel bir kataterle uygulanan ﬂeklidir. Kontaminasyon riski
konvansiyonel BAL’a göre daha azd›r (9). TBPB
yayg›n infiltrasyonu olan hastalarda aç›k akci¤er
biyopsisinden önce denenebilecek invaziv bir
tan› yöntemidir. Ay›r›c› tan›da Candida veya Aspergillus düﬂünülüyor ise doku invazyonunu göster-
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mek amac› ile ya da ay›r›c› tan›da noninfeksiyöz
patolojiler düﬂünülüyor ise yap›lmal›d›r (13). Di¤er invaziv tan› yöntemleri aras›nda transtrakeal
aspirasyon (TTA), ince i¤ne aspirasyon biyopsisi
(TT‹‹AB), aç›k akci¤er biyopsisi yer al›r. TT‹‹A 25
numaral› ultrathin i¤nelerle pnömoni muayene
bulgular›n›n oldu¤u alandan yap›lmal›d›r. 4 cc
serum fizyolojikten 3 cc’si verilir, geri kalan 1 cc
içerisine aspirasyon yap›larak, kantitatif kültürü
incelenir. Yöntemin spesifikli¤i çok yüksektir.
Tüm bu tan› yöntemlerinin algoritmdeki yeri ve
uygulama zaman› tart›ﬂmal›d›r (1,2,13-15).
Erken baﬂlang›çl›, hafif HKP'lerde invaziv tan›
giriﬂimlerinin morbiditeyi artt›rmas› nedeni ile
kullan›lmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Buna karﬂ›n geç
baﬂlang›çl› a¤›r ve ventilatöre ba¤l› pnömonilerde risk/yarar oran› gözönüne al›narak kullan›labilir. Bu olgularda derin trakeal aspirat ve klinik
verilere dayan›larak baﬂlanan empirik tedavi ile
baﬂar›l› olunamayan olgularda ise mutlaka uygulanmal›d›r. Ayr›ca ay›r›c› tan›da düﬂünülen patolojiler ön planda ise algoritmde öncelikli uygulanabilir (1,2) (Tablo 1). Elde edilen materyaller
1/2 saat içerisinde laboratuvara ulaﬂmal› ve de¤erlendirmeye al›nmal›d›r. Bu materyallerin
Gram boyamalar› ve kantitatif kültürleri yap›lmal›d›r. Gram boyamada alveoler hücrelerin %5’i ve
fazlas›nda intrasellüler mikroorganizma (ICO)
görülmesi anlaml›d›r. PSB ve BAL'›n kantitatif
kültürlerinde s›ras› ile 103 ve 104 cfu/ml üzerindeki de¤erler anlaml› kabul edilmelidir. Bu de¤erlere göre yöntemlerin spesifite ve sensitiviteleri s›ras› ile %82-84 ve %91-78 olarak rapor

Tablo 1. Ay›r›c› Tan› Spektrumunu Oluﬂturan Patolojiler (4).
TEDAV‹ YÖNTEMLER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹L‹ OLANLAR

ALTTA YATAN HASTALI⁄IN AKC‹⁄ER TUTULUﬁU

Kardiyopulmoner ödem

Lenfoma/lösemi

‹laca ba¤l› pnömonitis

Metastazlar

Oksijen toksisitesi

Kollagen vasküler hastal›klar

Radyasyon pnömonitisleri
Alveolar hemoraji
YEN‹ MAL‹GN PROÇESLER

D‹⁄ER NEDENLER

Kaposi sarkomu

ARDS

Tedavi sonras› lenfoma

Gastrik asit aspirasyonu
Tromboembolik olaylar
Nonspesifik interstisyel pnömoni
Atalektazi, akci¤er kontüzyomnu

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 2

73

Hastane Kökenli Pnömoni (HKP)’lerde
Klinik ve Tan›sal Yaklaﬂ›m

K›l›nç O, Uçan ES.

BAL ve/veya PSB

< %5 hücre içi organizma

≥ %5 hücre içi organizma

Antibiyotik tedavi verilmez

PSB <103 cfu/ml

Antibiyotik verilmez

Empirik antibiyotik baﬂlan›r

PSB ≥103 cfu/ml

Antibiyograma göre
antibiyotik

PSB <103 cfu/ml

PSB ≥103 cfu/ml

Ayn› antibiyoti¤e devam

Antibiyograma uygun
antibiyotik

ﬁekil 1. BAL ve PSB Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi (1)

edilmektedir. Bu kriterlere göre elde edilen veriler ﬂu ﬂekilde de¤erlendirilir (ﬁekil 1).

teryallerin de¤erlendirilmesi konusunda yetersizlikler sözkonusu ise bu yöntemler üzerinde
›srarc› olunmamal›d›r (1). PSB ve Pro BAL maliyetleri yüksek olan giriﬂimlerdir. Ancak bu maliyet yanl›ﬂ ya da gereksiz antibiyotik kullan›m›yla
ortaya ç›kan maliyetle k›yaslanmal›d›r (9,15).

‹nvaziv tan› yöntemleri aras›nda yer alan TT‹‹AB ve aç›k akci¤er biyopsisi d›ﬂ›nda kalan yöntemlerde az da olsa kontaminasyon riski vard›r.
‹nvaziv tan› yöntemleri uygulanmadan önce hastan›n antibiyotik kullan›yor olmas› sonuçlardaki
baﬂar› oran›n› düﬂürebilir. Ancak tan›sal baﬂar›
oran›n› artt›rabilmek için hastan›n antibiyotiklerinin kesilmesi etik de¤ildir ve t›bbi hata olarak
alg›lanmal›d›r (1,2,13).

Sonuç olarak; HKP’de kullan›lan antibiyotiklerin yüksek maliyetleri, toplumsal kökenli pnömoniye oranla yüksek olan mortalite ve komplikasyon oranlar›, noninfeksiyöz olas›l›klar›n varl›¤› nedeni ile invaziv tan›sal yöntemlerin kullan›m›n›n gerekli oldu¤u bir hasta grubunu oluﬂturmaktad›r.

‹nvaziv tan› yöntemleri ile elde edilecek ma-

EK-1
ASP‹RASYON PNÖMON‹S‹

AT‹P‹K PNÖMON‹ (‹nterstisyel pnömoni)

Üst lob posterior ve alt lob superior

Alt loblar dominant

Ayakta aspirasyonda alt lob yerleﬂim

Genelde tek lobu tutar

Sa¤/sol oran› 2/1

Sol akci¤erde s›k görülür

Baﬂlang›çta abse s›k

Baﬂlang›çta ince retiküler patern

Nekroz kavitasyon s›k

Sonra “air space” yay›l›m sonucu yamal› konsolidasyon

Süratli ampiyem

Tedavi ile baﬂlang›çtaki paterne dönüﬂ

Baﬂlang›ç

%50 parenkimden
%30 plevradan
%20 her ikisinden
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EK -2
ETKENE GÖRE AKC‹⁄ER GRAF‹S‹NDE GÖRÜLEN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Tablo 1. Air Space’de Baﬂlayan Pnömoniler (Lober).
S. pneumoniae

K. pneumoniae

E. coli

Legionella

Lober

Lober

-

Lober (2-3 gün içinde)

Multilober olabilir

-

Multilober olabilir

-

-

Sa¤da s›k

Alt lob s›k

-

Homojen

Homojen

Homojen

Homojen

konsolidasyon

konsolidasyon

konsolidasyon

konsolidasyon

Hava bronkogram›

Hava bronkogram›

Hava bronkogram›

Hava bronkogram›

Baﬂlang›çta hacim

Lober ekspansiyon

Hacim de¤iﬂmez

Nadiren lober

de¤iﬂmez, sonra

ekspansiyon

atelektazi olabilir
Kavite yok

Kavite s›k

Kavite yok

Kavite yok

Plevral effüzyon seyrek

Ampiyem s›k

Effüzyon s›k

Effüzyon seyrek
Baﬂlang›ç unilateral,
sonra bilateral

Tablo 2. Taﬂ›y›c› Havayollar›ndan Baﬂlayanlar (Bronkopnömoni).
S. aureus

H. influenzae

P. aeruginosa

Bilateral %60

Bilateral s›k

Bilateral yayg›n

Baﬂlang›çta yamal›

Segmenter

Yamal›

Sonra homojen konsolidasyon

Nadiren

Sonra yayg›n nodüler patern

Abse s›k

-

Abse s›k

Abseler de¤iﬂik büyüklükte

-

Abseler ortalama 2 cm

Seviyelenme %25-75

-

Seyrek-yok

Çekvalv kistleﬂme

-

-

Plevral effüzyon, ampiyem %50

Ampiyem s›k

-

PNÖMON‹LERDE GENEL RADYOLOJ‹K YAKLAﬁIM
Rutin

PA/AP akci¤er radyogram›

Plevral s›v›?

US

K. pneumoniae
E. coli
S. aureus
H. influenzae
Aspirasyon (mikst)
Yayg›n olmayan nodüler patern

BT

Atipik etkenler

BT + Selektif YRBT
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