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ÖZET 

Çocukluk Ça�ında  Toplum Kökenli Pnömoni  Tanısı �le Hastaneye 
Yatırılan Hastalarda Serum Prokalsitonin Düzeylerinin Klinik ve Radyolojik 

Korelasyonu 
 
Bu çalı�mada 1 Aralık 2005- 30 Kasım 2006 tarihleri arasında Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Çocuk Poliklinikleri ve Çocuk Acil Servisine ba�vuran 0-16 ya�ları arasında, 
ba�vurudan 48 saat öncesine kadar antibiyotik kullanmayan, klinik olarak toplum 
kökenli pnömoni tanısı alan toplam 82 hasta ara�tırıldı. 

Çalı�maya alınan hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. 
Ba�vuru anında tüm hastalardan tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı, C-

reaktif protein (CRP), prokalsitonin (PCT), kan kültürü, Chlamydia pneumoniae ve 
Mycopasma .pneumoniae (Ig M ve G) serolojisi için kan örnekleri; viral etiyolojiyi 
saptamak amacıyla nazofaringeal ve nazal mukozalarından sürüntü örnekleri alındı. 
Çalı�maya alınan tüm hastalara hastaneye ba�vuru anında PA akci�er grafisi çekildi.  

Hastalarımızın % 40’ında (33/82) pnömoni etkeni saptanırken, % 60’ında 
(49/82) herhangi bir pnömoni etkeni saptanamadı. Hastaların % 26,6’sında, ara�tırılan 6 
viral etkenden birine kar�ı antikor pozitifli�i, % 2.4’ünde M. pneumoniae’ya kar�ı IgM 
pozitifli�i ve % 7.3’ünde C. pneumoniae’ya kar�ı IgM  pozitifli�i saptandı. Ayrıca % 
4.9 hastada karma viral- atipik bakteriyel ajan birlikteli�i saptandı. Viral Ab(+) olan 21 
hastanın 8’inde (% 9.8) Respiratory syncytial virüs (RSV), 8’inde (% 9.8) Influenza A 
virüs, 4’ünde (%  4.9) Adenovirüs, 2’sinde (% 2.4) Parainfluenza 2,  2’sinde (% 2.4) 
Parainfluenza 3, 1’inde (% 1.2) Parainfluenza 1 saptandı. RSV ve Influenza A virüs % 
9.8 oranları ile en sık saptanan viruslardı. 

Klinik olarak pnömoni tanısı alan 82 hastanın 35’inde (% 42.7) radyolojik olarak 
pnömoni bulgusu saptanamazken, 47 hastada (% 57.3) radyolojik olarak pnömoni 
varlı�ı saptandı. Radyolojik olarak pnömoni saptanan 47 hastanın 19’unda (% 40) 
alveolar pnömoni, 28’inde (% 60) intertisiyel pnömoni bulguları saptandı. 

Pnömoni tanısı alan 82 hastanın ortalama serum PCT de�eri 0.51 ng/ml iken; 
viral pnömoni tanısı alan 82 hastanın ortalama serum PCT de�eri ise 0.24 ng/ml idi. 

Hastalarımızın serum PCT de�erleri radyolojik olarak pnömoni saptanan hasta 
grubunda (median: 0.12 ng/ml) (0.01-17.80 ng/ml) radyolojik olarak pnömoni 
saptanmayan gruba (median: 0.06 ng/ml) (0.01-1.15 ng/ml) göre istatistiksel açıdan 
anlamlı olarak yüksekti (p=0.035). Serum PCT’si >0.5ng/ml olan 19 hastanın 9’unda 
(% 47.4) radyolojik olarak alveolar konsolidasyon saptanırken; serum PCT’si <0.5ng/ml 
olan hasta grubundaki 63 hastanın 10’unda (% 15.9) alveolar konsolidasyon saptandı. 
Serum PCT de�erleri >0.5   ng/ml olan grupta alveolar konsolidasyon varlı�ı, PCT<0.5 
ng/ml olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.010). Bu 
çalı�mada bakteriyel enfeksiyonun güçlü göstergesi olan PCT’nin yüksek oldu�u hasta 
grubunda yine bakteriyel enfeksiyon için özgüllü�ü yüksek bir radyolojik bulgu olan 
alveolar konsolidasyon daha yüksek oranda saptandı. 

Serum PCT de�erleri >0.5 ng/ml olan hasta grubunda, solunum sıkıntısı, 
morarama, beslenememe, burun kanadı solunumu varlı�ı gibi a�ır veya çok a�ır 
pnömoni belirti ve bulguları, serum PCT de�eri <0.5 ng/ml olan hasta grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.005). 
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Çalı�mamızda serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta serum CRP median de�eri 
37.0 (3.0-157.0) mg/L iken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların serum 
CRP median de�eri 3.9 (2.9-114.0) mg/L idi. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda 
serum CRP de�erleri, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak 
anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Serum PCT ve CRP de�erleri arasında 
anlamlı bir pozitif korelasyon vardı (r:0.534).  

Radyolojik olarak pnömoni  saptanan 47 hastanın 6’sında (% 12.7) C. 
pneumoniae IgM (+)li�i saptanırken, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  35 
hastanın hiç birinde C. pneumoniae IgM (+)li�i saptanmadı (p=0.028). Di�er pnömoni 
etkenleri açısından radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupla, radyolojik olarak 
pnömoni saptanan grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark  saptanamadı 
(p>0.05). 

Sonuç olarak, çalı�mamızdaki bulgulara göre hastaneye yatırılan, toplum kökenli 
pnömoni tanısına sahip çocuk hastalarda çok az bir serumla (20 µl), kısa sürede (<2 
saat) sonuç alınabilinen basit bir test olan, serum PCT düzeylerinin ölçümü hastalı�ın 
�iddetinin belirlenmesinde, klinik ve radyolojik korelasyonda, antibiyotik tedavisine 
karar vermede yol gösterici olabilir. Ancak bu çalı�manın daha geni� hasta gruplarında, 
kontrollü olarak yapılmasına gereksinim vardır. 
 
Anahtar Sözcükler: Prokalsitonin; radyolojik pnömoni bulguları; toplum kökenli 
pnömoni 
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ABSTRACT 

CLINICAL AND RADIOLOGICAL CORRELATIONS OF SERUM 
PROCALCITONIN LEVELS IN PATIENTS WHO ARE HOSPITALIZED 

WITH COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDHOOD 
 
We investigated eighty two 0-16 years of age patients those applied to pediatry 

polyclinics and pediatric emergency services of  Çukurova University Faculty of 
Medicine, Balcalı Hospital, and having no antibiotic use 48 hours before hospital 
admission and having the clinical diagnosis of community acquired pneumonia.  

Demographic and clinic characteritics of the patients were recorded. 
Blood samples for complete blood count, erytrocyte sedimentation rate, C-

reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), blood culture and Chlamydia Pneumonia 
and Mycoplasma pneumonia (Ig M and Ig G) serologies and nasal and nasopharangeal 
swab samples for the detection of the viral etiologies were taken at the time of hospital 
admission. Initial posteroanterior chest X-rays of all patients were checked.  

The agent of pneumonia were detected in 40 %  (33/82) but not in 60 %  (49/82)  
of our patients. In our patients the ratio of antibody positivity against one of the six 
investigated viral agents, Ig M positivity against M. Pneumonia and Ig M positivity 
against C. Pneumonia were detected to be 26.6% , 2.4%  and 7.3%  respectively. Also 
mixed viral-atypical bacterial agent presence were detected in 4.9%  of our patients. Out 
of 21 viral antibody positive patients, 8 (9.8% ), 8 (9.8% ), 4 (4.9%), 2 (2.4%), 2 (2.4%) 
and 1 (1.2%) patients were detected to have Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza 
A virus, Adenovirüs, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3 and Parainfluenza 1 
respectively.  RSV ve Influenza A were most commonly detected (9.8% ) viruses. 

Out of 82 pneumonia patients those having their diagnosis clinically, 35 (42.7%) 
had no radiological sign of pneumonia but 47 (57.3%) had. Out of 47 pneumonia 
patients those having radiological signs, 19 (40%) and 28 (60%) have detected to have 
alveolar pneumonia and interstitial pneumonia respectively. 

While the mean PCT level of 82 pneumonia patients were 0.51 ng/ml, mean 
PCT level of 82 viral pneumonia patients were 0.24 ng/ml.  

Serum PCT levels were significantly higher in radiologically pnemonia detected 
patient group (median: 0.12 ng/ml) (0.01-17.80 ng/ml)  than in no radiological sign of 
pneumonia patient group (median: 0.06 ng/ml) (0.01-1.15 ng/ml) (p=0.035). Out of 19 
patients with a serum PCT>0.5ng/ml patients 9 have detected to have radiological 
alveolar consolidation. Out of 63 patients with a serum PCT<0.5ng/ml, 10 (15.9%) have 
detected to have radiological alveolar consolidation. Presence of alveolar consolidation 
in serum PCT >0.5 ng/ml group patients were statistically and significantly higher 
compared to serum PCT<0.5 ng/ml patient group(p=0.010). In this study, alveolar 
consolidation, as a highly spesific radiologic sign of bacterial infections, were detected 
to be higher in patients group those having higher PCT (as strong indicator of bacterial 
infections) levels. 
            In serum PCT>0.5 ng/ml patient group, signs of severe or very severe 
pneumonia findings such as dyspnea, cyanosis, denutrition and nasal flaring were 
statistically and significantly higher than serum PCT<0.5 ng/ml patient group. 
            In serum PCT>0.5 ng/ml patient group, median serum CRP levels were 37 (3.0-
157.0) mg/dl. In serum PCT<0.5 ng/ml patient group, median serum CRP levels were 
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3.9 (2.9-114). In serum PCT>0.5 ng/ml patient group serum CRP levels were 
statistically and significantly higher than serum PCT<0.5 ng/ml patient group 
(p<0.001). There was a significant positive correlation between serum PCT and CRP 
levels(r:0.534). 
            Out of 47 pneumonia patients those having their diagnosis clinically, 6 (12.7%) 
have detected to have C. pneumoniae IgM positivity. Non of the 35 patients those 
having no radiological pneumonia sign have C. pneumoniae IgM positivity (p=0.028). 
In terms of other pneumonia agents, there were no stastically significant difference 
detected between radiologically and nonradiologically detected pnemonia groups. 
 

Finally, according to our results, measuring of serum PCT level which is an 
easily performed simple test that a little amount of serum is needed (20µl) and results 
can be obtained in a very short time (<2 hour) in hospitalized children with community 
acquired pneumonia and ıt may be useful for defining clinical and radiological 
correlation, degree of illness and deciding for antibiotic therapy. We think that 
controlled trials are needed with larger patient groups. 
 
Key Words: Procalcitonin; radiological pneumonia signs; community acquired 
pneumonia 
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1. G�R�� 

 Pnömoni, bakteriler ve viruslar gibi enfeksiyöz etkenlere yanıt olarak alveol ve 

intertisiyumda geli�en bir inflamasyondur. Alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) 

terimi bron�it, bron�iolit, pnömoni veya bunların kombinasyonlarını içerir ve sıklıkla 

birbirlerinin yerine kullanılırlar2,3. Toplum kökenli pnömoni, daha önceden sa�lıklı olan 

bir ki�ide, hastane dı�ında, toplumdaki günlük ya�amı sırasında ortaya çıkan 

pnömonidir1. Çocukluk ya� grubunda görülen toplum kökenli pnömoniler, toplam 

toplum kökenli pnömonilerin % 37’ sini olu�turur1,4,5 . 

 Dünya sa�lık örgütünün 2005 yılı raporuna göre göre dünyada her yıl be� ya�ın 

altında 10.6 milyon çocuk önlenebilir ve tedavi edilebilir be� hastalık nedeniyle 

ya�amını yitirmektedir. Bu ölümlerin % 19’undan pnömoniler sorumludur6. 

 Ülkemizde Sa�lık Bakanlı�ı verilerine göre 1992 yılında pnömoni tanısıyla 

hastaneye yatırılan 87.541 çocuk hastadan 2441’ i ya�amını kaybetmi�tir. 1998 yılı 

verilerine göre  0-11 ay bebek ölüm nedenlerinin %48.4’ ünden pnömoniler sorumludur. 

Bir-dört ya� grubunda bu oran % 42.1’ dir. Yine Sa�lık Bakanlı�ının 2000 yılı 

verilerine göre 0-14 ya� grubunda ASYE en sık görülen 2. ölüm nedenidir11. 

 Toplum kökenli pnömonisi olan bir çok çocuk hastada tanı, klinik belirti ve 

bulgularla konabilmektedir. Günlük ya�amda pnömoni etyolojisi hastanın klinik, 

radyolojik ve epidemiyolojik özellikleri göz önünde tutularak, özgül olmayan bazı 

laboratuvar çalı�maları ile belirlenmeye çalı�ılır. Bunların dı�ında bazı mikrobiyolojik 

yöntemlerle etken mikroorganizma belirlenmeye çalı�ılabilir5,58,59.  

 Toplum kökenli ASYE’ si olan hastalarda patojenin tam olarak belirlenmesi 

do�ru antibiyotik kullanımını sa�lar. Bu durum daha dar spektrumlu antibiyotik 

seçimine, sonuçta daha az yan etki ve direnç geli�imine neden olur. 

 Pediatrik ya� grubunda mikroorganizmaya özgül tanı yöntemlerini uygulamak 

zor oldu�u için etiyolojik tanıda özgül olmayan konak savunma parametreleri de (akut 

faz reaktanları)  kullanılır. Klinikte en çok kullanılan akut faz reaktanları : Kan lökosit 

sayısı (WBC), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR),  Serum C-reaktif protein (CRP) ve 

serum prokalsitonin (PCT) dir13,71,72,77. 

 Bu çalı�mada 1 Aralık 2005- 30 Kasım 2006 tarihleri arasında Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları Anabilim 
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Dalı Çocuk Poliklinikleri ve Çocuk Acil Servisine ba�vuran 0-16 ya�ları arasında, 

ba�vurudan 48 saat öncesine kadar antibiyotik kullanmamı�, 4 hafta öncesine kadar 

hastanede yatma öyküsü olmayan takipne yakınması olan ve bu nedenle ASYE 

dü�ünülen 82 hastada prospektif olarak, pnömoni etkenlerini belirlemek; hastaların 

demografik, klinik, radyolojik, laboratuvar özelliklerini ortaya koymak; PCT’ nin klinik 

ve radyolojik olarak pnömoni tanısındaki belirleyicili�ini incelemek amaçlanmı�tır. 
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Tanım 

Pnömoni, enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan ajanlar tarafından olu�turulan 

akci�er dokusu inflamasyonudur. Küçük bebeklerde pnömoninin akut bron�iolitten 

ayırımı güç oldu�undan bu iki hastalı�ı da kapsayan ‘Akut Alt Solunum Yolu 

Enfeksiyonu’ (ASYE) terimi de kullanılır1. Aslında ASYE terimi bron�it, bron�iolit, 

pnömoni veya bunların kombinasyonlarını içerir2,3. Toplum kökenli pnömoni, ki�inin 

toplumda günlük ya�amı sırasında ortaya çıkan pnömonidir1. 

Çocukluk ya� grubunda görülen toplum kökenli pnömoniler, toplam toplum 

kökenli pnömonilerin % 37’ sini olu�turur1,4,5. 

 

 2.2. Epidemiyoloji 

Dünyada her yıl ortalama 150 milyon epizottan fazla pnömoni olgusu 

görülmektedir. Bu olguların % 95 den fazlası yeni olgulardır. Dünya Sa�lık Örgütü 

(DSÖ)’ nün 2005 yılı verilerine göre; dünyada her yıl, be� ya�ın altındaki 10.6 milyon 

çocuk önlenebilir ve tedavi edilebilir be� hastalık nedeniyle ya�amını yitirmektedir. Bu 

ölümlerin % 19’undan alt solunum yolu enfeksiyonları sorumludur6. 

Yılda ortalama 11- 20 milyon çocuk pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılmakta 

ve 2 milyondan fazlası ya�amını kaybetmektedir. Tüm bu pnömoni olgularının 

yarısından fazlası Güney Asya ve Sahara altı Afrika ülkelerinde ortaya çıkmaktadır7.  

 Ya�amın ilk yılında, alt solunum yolu enfeksiyonlarının insidansı yılda 100 

çocuk ba�ına 30- 35 olgudur ve bunun tahminen % 10’unu pnömoniler olu�turur. 

Pnömoni insidansı ya�amın ikinci ve üçüncü yıllarında doruk düzeye çıkarak yılda 100 

çocuk ba�ına dört-be� olguya ula�ır. On ya� üzerinde ise insidansı yılda 100 çocuk 

ba�ına bir olgudur8. 

 Avrupa ve Kuzey Amerika’da be� ya� alt altı çocuklarda pnömoni insidansı her 

1000 çocuk için 34-40 olgu iken, adölesan dönemde 7 olgudur8. Geli�mekte olan 

ülkelerde solunum yolu enfeksiyonları hem daha sık, hem de daha ciddi seyirlidir9. 
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 Alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklarda, 

pnömoniler bir ya� ve altındaki hastalarda % 33-50 oranında yer alırken, tüm pediatrik 

ya� grubunda bu oran % 29-38 dir.  Ya�amın ilk be� yılı ASYE’nın en sık görüldü�ü 

dönemdir. Pediatrik ASYE’yla ilgili bir çok çalı�mada 1.25:1 ile 2:1 arasında de�i�en 

oranlarda erkek cinsiyet hakimiyeti saptanmı�tır8. Erkek çocuklarda alt solunum yolu 

enfeksiyonu insidansı ilk on ya�ta daha yüksek iken, bu durum adölesan dönemde 

e�itlenir10. Özellikle okul ça�ı çocukları, solunum yolu virüslerini eve ta�ıyarak, di�er 

karde�ler için enfeksiyon kayna�ı olu�tururlar8. 

 Ülkemizde Sa�lık Bakanlı�ı 1998 yılı verilerine göre  0-11 ay bebek ölüm 

nedenlerinin % 48.4’ ünden, bir-dört ya� grubunda ise % 42.1’ den pnömoniler 

sorumludur. Sa�lık Bakanlı�ının 2000 yılı verilerine göre 0-14 ya� grubunda tüm 

ölümlerin en sık ikinci nedeni ASYE’ dir11. 

 Altta yatan bazı durum ve hastalıklar alt solunum yolu enfeksiyonlarının 

geli�imine zemin olu�turur12,13,14 (Tablo 1). 

 

Tablo 1: ASYE Geli�imine Zemin Hazırlayan Faktörler12,13,14 

• �ki ya�ın altında olmak 
• Dü�ük do�um a�ırlı�ı 
• Prematürite 
• Anne sütü ile beslenmeme 
• Malnutrisyon 
• D vitamini eksikli�i 
• Dü�ük sosyoekonomik düzey 
• Kalabalık ya�am ko�ulları 
• Sa�lık hizmetlerinden yararlanamama 
• Anne ya�ı ve annenin e�itim durumu 
• Ba�ta sigara olmak üzere ev içi ve ev dı�ı hava kirlili�i 
• Yetersiz ba�ı�ıklama 
• Konjenital ve kazanılmı� ba�ı�ıklık yetmezli�i 
• Altta yatan hastalık 

o Konjenital kalp hastalı�ı 
o Bronkopulmoner displazi 
o Kistik fibrozis 
o Nöromüsküler hastalıklar 
o Gastrointestinal hastalıklar (gastroözefagiyal reflü, trakeaözefagiyal fistül) 

  

2.3. Patogenez 

Solunum yolu enfeksiyona neden olan bir çok etken kaynak olgudan yakın temas 

ile damlacık yoluyla bula�ır. Genelde bakteriyel pnömoni, bakterinin nazofarinkse (NF) 
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kolonizasyonu ve kolonize olan bakterinin NF’den aspirasyonu veya inhalasyonuyla 

ba�lar. Nadiren de primer bakteriyemi sonucu pnömoni geli�ir. �nvazif hastalıklar daha 

çok hastanın daha önce kar�ıla�madı�ı yeni serotipte mikroorganizmaların 

yerle�mesiyle geli�ir2. Solunum yollarının viral enfeksiyonları konak savunma 

mekanizmalarını bozarak, sekresyonları  ve bakteriyel florayı de�i�tirerek sekonder 

bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlar15. 

 Enfeksiyonun ortaya çıkı�ı vücut savunma sistemlerinin durumu ve virulan 

mikroorganizmanın ço�alma ve invazyon yetene�ine ba�lıdır2. Patojen 

mikroorganizmaya kar�ı sistemik ve salgısal immünitenin yetersizli�i sonucu alt 

solunum yolu enfeksiyonu geli�ir. Ayrıca bazen önceki geçirilmi� viral enfeksiyon veya 

ba�ka mekanizmalarla normal savunma mekanizmaları bozuldu�unda alt solunum 

yollarına mikroorganizmanın invazyonu kolayla�ır ve enfeksiyon ortaya çıkar16.  

 Pulmoner savunma sistemi; anatomik- mekanik bariyerler, fagositik aktivite, 

hümoral ve hücre aracılı immünite olmak üzere karma�ık bir yapıyı içerir8,9,12,17: 

• Anatomik – mekanik bariyerler: 10µ’dan büyük partiküller burundaki 

kıllar ve sa�lam yüzey mukozası tarafından filtre edilir. Nazofarinkste 

silier epitel ve mukus salgılayan hücreler bulunur. Silyalar e�zamanlı 

çalı�arak mikroorganizmaları nazofarinksten uzakla�tırır. Orofarinkste 

tükrük salgısı, epitel hücre salgıları, lokal üretilen kompleman ve IgA 

lokal savunmayı olu�turur. Öksürük refleksi ve epiglottik refleks 

aspirasyonları önler. 

• Humoral immünite: Sekretuar IgA üst hava yollarının ba�lıca 

immünglobulinidir ve nazal sekresyonlardaki proteinin % 10’unu 

olu�turur. �yi bir opsonizasyon aracı olmasada antimikrobiyal aktiviteyi 

tetikler. Kandan alveolar aralı�a sızan IgG ve IgM de bakteri 

opsonizasyonu, kompleman aktivasyonu ve toksin nötralizasyonu 

sa�lar. �mmünglobulinler, sürfaktan, fibronektin ve aktive 

komplemanlar 0.5-1µ’luk partikülleri ortadan kaldırır. 

• Fagositik hücreler: Alveolar makrofajlar alveolar sıvıda bulunur ve 

akci�ere giren küçük partikülleri ve potansiyel patojenleri fagosite eder. 

Bu hücreler inflamatuvar mediatör salınımı ve sitokin üretimi yoluyla 

nötrofilleri etkileme yetene�i kazanırlar. �nterstisyel makrofajlar 
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akci�er ba� dokusu içinde yer alırlar ve hem fagositoz yapar hem de 

antijen sunarlar. Kapiller endotelde yer alan makrofajlar kan dola�ımı 

yoluyla akci�ere gelen yabancı partikülleri fagosite eder. 

• Hücre aracılı immünite: Virüslerin ve intrasellüler mikroorganizmalara 

kar�ı konak savunmasında rol alırlar. Lenfositler antikor üretir, sitokin 

salgılar ve sitotoksisiteden sorumludurlar,2,8,9,15,17,18.   

 

2.4. Etiyoloji 

 �nsanlar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bakteriyel ve viral ajanlar 

için tek kaynaktır. Çocukluk ça�ı pnömonilerinin en sık görülen nedenleri bakteriyel ve 

viral ajanlardır. Bula� bir çok olguda damlacık yoluyla olur. Kapalı alanlar, kalabalık 

ya�am ko�ulları enfekte damlacıkların inhalasyonu yoluyla olu�an do�rudan geçi�i 

artırır.  

 Toplum kökenli pnömonilerde olguların % 20-60’ ında patojen mikroorganizma 

gösterilememi�tir. Etiyolojide % 15-35 oranında virüsler rol oynar. Bakteriler içinde en 

önemli patojen Streptococcus pneumoniae’ dir (% 16-37)  ve ya�la birlikte sıklı�ı azalır. 

Mycoplasma.pneumoniae (% 4-39) ve C.pneumoniae (% 0-20) di�er önemli 

patojenlerdir. Haemophilus influenzae  ve Moraxella catarrhalis daha az sıklıkla 

görülürler. Staphylococcal pnömoni geli�mi� ülkelerde nadirdir ve ço�u zaman 

infantlarda görülür; fakat daha büyük çocuklarda influenza ve suçiçe�i enfeksiyonu 

sonrasında geli�ebilir19.  

 Bakteriyel pnömoniler epidemiler olu�turmaz, ancak hastalı�ın insidansı viral 

enfeksiyonların epidemik periyotları sırasında artar. Bakteriyel pnömoniler her 

mevsimde görülmesine kar�ın en sık kı� ve ilkbahar aylarında görülür20,21,22,23.  

 Tüm ya� gruplarında bakteriyel pnömonilerden sorumlu olan en sık etken S. 

pneumoniae’dır. Pnömoniye neden olan di�er bakteriler ise H. influenzae, grup A ve B  

Streptococcus ve Staphylococcus aureus’dur24,25,26,27. 

 Bakteriler 6-23 ya�ları arasında en sık rastlanan enfeksiyöz etkenlerken, bir 

ya�ından daha küçük çocuklarda pnömoni etkenleri sıklıkla viral ve karma 

enfeksiyonlardır28. 
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 Pnömoniye neden olan solunum yolu virüslerinden sıklıkla görülenler: 

Respiratory syncytial virüs (RSV), Parainfluenza virüs, Adenovirüs ile �nfluenza virüs A 

ve B’ dır. Kızamık ve Suçiçe�i virüsleri a�ıyla önlenebilen, ciddi pnömoniye neden 

olabilen di�er viral etkenlerdir22. Hastalıkta genellikle tek bir virüs etkendir. Ancak      

% 5-20 oranında birden fazla virüs izole edilebilir. Viral pnömoniler mevsimsel bir 

da�ılım gösterir. So�uk iklimlerde sonbahar ve erken kı� döneminde; tropikal iklimlerde 

ya�ı�lı mevsimlerde salgınlara yol açar. Adenovirüs ise mevsimsel bir da�ılım 

göstermez, yıl boyu görülebilir10. 

 Respiratory syncytial virüs bebeklerde ve okul öncesi ça�daki çocuklarda 

pnömoninin en sık nedenidir. Influenza virüs çocukluk ça�ında sıklıkla bakteriyel 

pnömoni öncesinde görülür29. 

 M. pneumoniae, C. pneumoniae ve Legionella pneumophilla atipik pnömoninin 

en sık görülen nedenleridir. Chlamydia psittaci, Coxiella burnetti ve çok sayıda 

respiratuvar viruslar gibi di�er mikroorganizmalar da atipik pnömoniye neden 

olabilirler.Ancak görülme sıklıkları daha dü�üktür30. Epidemiler sırasında en sık  M. 

pneumoniae’ ye rastlanılmı� ve olguların % 23’ ünde saptanmı�tır29. 

 Pnömoni görülen olguların % 8-30’ unda birden fazla etken, yani karma 

enfeksiyon söz konusudur. Genellikle viral ve bakteriyel enfeksiyon birlikteli�i 

görülmekle beraber son yıllarda ikili bakteriyel (S .pneumoniae ve M. pneumoniae ) 

enfeksiyonların bildirimi artmı�tır23,31. Özellikle iki ya� altı çocuklarda viral- bakteriyel 

enfeksiyon birlikteli�i daha yaygındır. Bu durum yüksek sıklıktaki RSV enfeksiyonunun 

ve onun bakteriyel enfeksiyonları tetikleme e�iliminin göstergesidir32,33. 

 Etken mikrorganizmalar için ya� iyi bir belirleyicidir. Küçük çocuklarda viruslar 

daha yaygın iken büyük çocuklarda  S.pneumoniae en yaygın etkendir 2,5,14,34,35 (Tablo 

2). 
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Tablo 2: Çocukluk Ça�ı Pnömonilerinde Ya� Gruplarına Göre Etkenler2,5,14,34,35 

 Ya�         Mikroorganizma                                                                                                                  
0- 3 hafta Grup B streptokoklar 

Gram negatif bakteriler (E. Coli, K.pneumoniae ) 
L.monocytogenes  
Virüsler (Cytomegalovirus, Herpes simplex virus) 
Anaerob bakteriler 

3 hf.- 3 ay C.trachomatis 
Virüsler (RSV, �nfluenza, Parainfluenza, Adenovirüs) 
S.pneumoniae 
B.pertussis 
S.aureus 

4 ay- 59 ay Virüsler (RSV, �nfluenza, Parainfluenza, Adenovirüs, Rinovirüs) 
 S.pneumoniae 
H.inluenzae 
M.pneumonia, C.pneumoniae 
Mikobakteriler  
S.aureus 
Grup A streptokoklar 
B.pertussis  

5- 9 ya� S.pneumonia 
M.pneumoniaeC.pneumoniae 
S.aureus 
Grup A streptokoklar, 
Virüsler (RSV, �nfluenza, Parainfluenza, Adenovirüs, Rinovirüs) 
 Mikobakteriler 

10 ya� ve 
üzeri 

M.pneumoniae, C.pneumoniae  
S.pneumoniae  
Mikobakteriler 

 

2.5. Tipik Pnömoniler 

2.5.1. Streptococcus Pneumoniae Pnömonisi 

Streptococcus pneumoniae çocuklardaki bakteriyel pnömonilerin en sık 

sebebidir. Serotip 1, 6, 14 ve 19 en fazla hastalı�a yol açan tiplerdir36. Klinik bulgular 

ya�a göre farklılık gösterir. Büyük çocuklarda ani ba�layan yüksek ate�, titreme, 

balgamlı öksürük, plöretik tipte gö�üs a�rısı ve toksik görünüm tipiktir. Fizik 

muayenede raller, ronkuslar duyulabilir ve solunum seslerinin alınmaması veya 

azalması olabilir. Küçük çocuklarda ise yüksek ate�, ta�ipne, letarji, irritabilite , kusma, 

diyare ve karın a�rısı gibi özgül olmayan bulguların a�ırlıkta oldu�u bir tablo görülür. 

Radyolojik olarak yama tarzı alveolar infiltrasyonlar veya lober konsalidasyon 

saptanırken, bazı hastalarda bronkopnömonik infiltrasyonlar görülebilir. Akci�er 

grafisinde bilateral tutulum, plevral effüzyon, pnömotosel ve pnömotoraksın varlı�ı a�ır 



 9 

bakteriyel pnömoninin göstergesidir. Lökosit sayısı sıklıkla 15.000/mm3 ve 

üzerindedir37. Son yıllarda komplike pnömokokkal pnömoni sıklı�ının arttı�ı 

bildirilmi�tir. 1993-2000 yılları arasında Amerika Birle�ik Devletlerinde (ABD) yapılan 

çok merkezli bir çalı�mada kültür ile do�rulanmı� pnömokok pnömonili 368 hastadan 

133’ünün (% 36) komplike pnömoni kriterlerini ta�ıdı�ı görülmü�tür36. Buckigham ve 

arkada�larının hospitalize hastalarda yaptıkları bir çalı�mada konjuge pnömokok 

a�ısının kullanıma girmesiyle birlikte parapnömonik effüzyon komplikasyonun 

insidansı azaldı�ı bildirilmi�tir38. 

 

2.5.2. Haemophlius �nfluenzae Pnömonisi 

 Hem H.influenzae tip b hem de tiplendirilemeyen   H.influenzae su�ları 

pnömoniye neden olabilir. Tiplendirilemeyen H.influenzae su�ları ile olu�an pnömoniler 

etkenin üst solunum yollarından aspirasyonu sonucu olu�urken,  H.influenzae tip b ise 

genellikle bakteriyemi sonucu pnömoni olu�turur. Kan ve plevral sıvıdan etkenin 

üretilmesi kesin tanıyı sa�lar. Küçük çocuklarda pnömoniye sıklıkla menenjit ve otitis 

media gibi vücudun ba�ka yerlerindeki enfeksiyonlar da e�lik eder. Belirtiler birkaç 

hafta öncesinden ba�lar ve klinik genellikle sinsidir. H.influenzae tip b a�ısının  rutin 

olarak uygulandı�ı ülkelerde invazif H.influenzae tip b enfeksiyonlarının görülme 

sıklı�ı % 95 oranında azalmı�tır. H.influenzae tip b pnömonisine sahip çocukların 

akci�er grafisinde hem ampiyem hem de pnömatosellerin e�lik etti�i lober 

konsolidasyon bulguları görülebilir18,37. 

 

2.5.3. Staphylococcus Aureus Pnömonisi 

Staphylococcus aureus pnömonisi en sık bir ya�ın altındaki çocuklarda görülür. 

Sıklıkla kızamık, suçiçe�i, grip enfeksiyonlarının seyri sırasında ortaya çıkan viral 

pnömonilerin ardından geli�en ate�, letarji, solunum güçlü�ü bulguları ve siyanozla 

seyreden a�ır pnömoniye neden olur. Bazı hastalarda gastrointestinal semptomlar ön 

planda olabilir. Genelde klinik tablo hızlı ilerler ve hastalar toksik görünümdedir. 

Hastaların % 29’u bakteriyemiktir. Akci�er grafisinde plevral effüzyon, pnömotoraks, 

ampiyem, abse ve pnömotoseller saptanır18,37. 
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2.5.4. Streptococcus Pyogenes Pnömonisi 

 S.pyogenes daha çok bazı viral enfeksiyonlar (suçiçe�i, kızamık, influenza, vb) 

sonrası görülen pnömoni etkenidir. Genelde klinik tablo pnömokokkal pnömoniyi taklit 

eder. Klinik olarak ate�, öksürük, gö�üs a�rısı belirtileri vardır ve büyük çocuklarda 

balgam çıkarma, hemoptizi de olabilir. Ampiyem geli�imi sonucu komplike �iddetli 

pnömoniye neden olur. Ampiyem ve pnömatosel geli�en olgularda klinik ve radyolojik 

bulgular stafilokok pnömonisini andırır25,26,. Hızlı seyirli ve ciddi, sıklıkla saatler içinde 

effüzyon ve hipoksemiye yol açar. Çocuklarda pnömoniye osteomiyelit ve septik artrit 

gibi akci�er dı�ı septik odakların da e�lik edebilece�i unutulmamalıdır16. 

 

2.6. Atipik Pnömoniler 

2.6.1. Viral Pnömoniler 

 Ya�amın ilk yılında olu�an pnömonilerde etkenler % 90 oranında viral iken bu 

oran okul ça�ında % 50’ lere dü�er. Ancak 10 ya� ve üzerinde de hala önemli 

etkenlerdir. Viral pnömoniler kı� aylarında daha sık görülürler. Öncesinde nezle, hafif 

ate� ve hafif öksürük varken, daha sonra semptomlar giderek artar. Fizik muayenede tek 

bulgu ta�ipne olabilece�i gibi hı�ıltı, ronkuslar, retraksiyonlar, apne ve raller de 

saptanabilir. Klinik genelde iyi olmakla beraber a�ır pnömonili olgular siyanoz, letarji, 

dehidratasyon ve a�ır solunum güçlü�ü içinde olabilirler. Klinik tabloya otit, farenjit, 

konjunktivit e�lik edebilir. Lökosit sayısı sıklıkla 15.000/ mm3’ün altındadır. Periferik 

yaymada genellikle lenfosit hakimiyeti vardır. Radyolojik olarak havalanma artı�ı, 

perihiler peribron�ial infiltrasyonlar, interstisyel infiltrasyonlar ve atelektaziler 

görülür10,22,39. 

 Respiratory syncytial virüs, parainfluenza virüs, adenovirüs ve influenza virus 

infant ve çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının büyük kısmını olu�turur40. 

 Respiratory syncytial virüs infantlarda ASYE’nun en sık viral nedenidir. 

ABD’de 1994 yılında yapılan bir çalı�mada bir ya�ın altında her 1000 çocuktan 30’u 

RSV bron�ioliti nedeniyle hastaneye ba�vurmu� ve 1-4 ya� grubunda bu oran % 1 

oranında azalmı�tır. Enfeksiyonun ciddiyetini belirleyen virüse ait belirli özellikler 
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vardır41. Örne�in RSV glikoprotein G’sindeki de�i�iklikler genetik olarak farklıla�maya 

ve farklı niteliklerin olu�masına yol açar. Bir çok çalı�mada GA3 glikoproteinine sahip 

subgrup A’nın  ciddi RSV pnömonilerine yol açtı�ı bildirilmi�tir42, 

 �nfluenza virüs epidemileri çocuklar üzerinde halen ciddi etkiler yapmaya devam 

etmektedir. �nfluenza sezonunda ayaktan izlenen pnömonili hasta sayısı, hastaneye 

yatma oranı ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanımı artar43. 

�nfluenza enfeksiyonunun klinik tanısını koymak zordur çünkü di�er viral ASYE’lere 

ve özgün olmayan ate�li hastalıklara klinik olarak benzer. Halen kullanılan hızlı tanı 

testleri için duyarlılık % 40-100, özgünlük ise % 63-100’dür. Friedman ve Attia’nın 128 

ASYE’li hasta üzerinde yaptıkları bir çalı�mada viral kültür ile % 35 oranında influenza 

A ve % 10 oranında influenza B pozitifli�i saptanmı�tır. Bu çalı�manın sonunda  

influenza enfeksiyonunda öksürük, ba� a�rısı ve farenjitin belirgin klinik bulgular 

oldu�u saptanmı� ve bu üç klinik bulgunun, hangi hastalara ınfluenza için tanı testi 

uygulanmasına karar vermede belirleyici olabilecekleri söylenmi�tir. Bu üç klinik 

bulgunun duyarlılı�ı %80 ve özgünlü�ü % 78’ dir43. 

 Adenovirüs yıl boyunca mevcuttur ve çocuklarda genellikle ate�li üst solunum 

yolu enfeksiyonu (ÜSYE) yapar. �ki ya�ın altındaki çocuklarda eksudatif farenjite yol 

açan en önemli etkendir. Adenovirüs serotip 3, 7, 21 ciddi ASYE’na (nekrotizan 

pnömoni) neden olur, morbidite yüksektir ve kalıcı akci�er hasarı oranı yüksektir. 

Smyth’in yaptı�ı derleyici bir çalı�mada adenoviral ASYE vakalarının % 25’inde 

bron�ektazi geli�ti�i görülmü�tür44.  

 Herpes simplex virus (HSV) yenido�an döneminde erken ba�langıçlı pnömoninin 

önemli bir etkenidir. Rubella ve Cytomegalovirus (CMV) intrauterin geçi�le 

yenido�anda pnömoniye neden olur45,46. 

 Yakın zamanda yapılan çalı�malarda Human metapneumovirüs olarak 

adlandırılan yeni bir virüsün küçük çocuklarda ASYE’nun önemli bir etkeni oldu�u 

gösterilmi�tir47. 
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2.6.2. Mikoplazma Pnömonisi 

 Genellikle be� ya� üzerindeki çocuklarda pnömoni etkenidir. Be� ile dokuz ya� 

arası çocuklarda görülen pnömonilerin % 33’ünden, 9-15 ya� grubunun ise % 70’inden 

sorumludur. Tüm çocukluk ça�ı pnömonilerinin ise % 10-20’sinden sorumludur. Üç-

dört ya�taki çocuklarda toplumdan kazanılmı� pnömonilerin % 23’ünde etken olarak  

saptanması, bu ya� grubunda da önemli bir etken oldu�unu göstermi�tir21,48. Epidemileri 

çok nadir görülmesine ra�men kı� aylarında toplumda yaygın olarak enfeksiyon 

yapar49,50. Ba�langıç yava� ve sinsidir. Hafif ate�, ba�a�rısı, gastrointestinal septomlar, 

halsizlik, fotofobi, artralji ve miyalji ile geçen birkaç günün ardından inatçı kuru bir 

öksürük ba�lar5. Öksürük üç-dört haftaya kadar uzayabilir ancak çocu�un genel durumu 

iyidir. Rinore genelde olmaz51. Akci�erde sıklıkla raller ve ronkuslar duyulur. Farenjit, 

servikal lenfadenopati, konjunktivit, büllöz mirinjit ve otitis media pnömoniye e�lik 

edebilir. Orak hücre anemisi olan çocuklar, Down sendromlular ve ba�ı�ıklık sistemi 

baskılanmı� olanlar daha a�ır pnömoni geçirme riski ta�ırlar. Radyolojik olarak sıklıkla 

her iki akci�erde parakardiak kelebek tarzı infiltrasyonlar veya daha az olarak lober 

konsolidasyon görülebilir. Lökosit sayısı genelde normal olmakla beraber eritrosit 

sedimentasyon hızı genelde yüksektir. Klinik tabloya hemolitik anemi, Stevens Johnson 

sendromu veya meningoensefalit gibi akci�er dı�ı organ tutulumları da e�lik 

edebilir21,48,52. M.pneumoniae pnömonisi olan hastalarda %30 oranında S.pneumoniae  

ve % 15 oranında C.pneumoniae ile birlikteli�i saptanmı�tır53. 

 

2.6.3. Klamidya Pnömonisi 

Chlamydia trachomatis yenido�an döneminde ve genelde do�umdan 3-13 hafta 

sonra klinik bulgu verir. Pnömoni geli�me riski % 5-20’dir. Pnömoniye % 50 oranında 

konjunktivit e�lik eder. Tekrarlayıcı bo�ulur tarzda öksürük, ta�ipne ve nazal konjesyon 

tipiktir54. �nfantlarda ise ya�amın ilk dört ayında ortaya çıkan sinsi ba�langıçlı ta�ipne ve 

bunu takip eden kesik kesik öksürü�ün oldu�u afebril pnömonilerin önemli bir 

nedenidir2. Fizik muayenede hafif retraksiyonlar, krepitan raller varken hı�ıltı 

duyulmaz. Akci�er grafisinde her iki akci�erde havalanma artı�ı ve interstisyel 
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infiltrasyonlar bulunur. Lökosit sayısı genelde normal  sınırlardadır ancak hastaların    

% 75’inde eozinofili saptanır34,55. 

 Chlamydia pneumoniae ise çocukluk ça�ı pnömonilerinin % 6-10’undan 

sorumludur. Be� ya� üzerindeki çocuklarda klinik ve radyolojik olarak mikoplazmaya 

benzer pnömoni yapar. Ba�langıç belirtileri sıklıkla bo�aza�rısı ve ses kısıklı�ının 

oldu�u farenjit tablosu �eklinde olup daha sonra ate� ve öksürük ortaya çıkar36. Fizik 

muayenede hı�ıltı, ronkuslar ve raller duyulabilir. Akci�er grafisinde subsegmental 

infiltrasyonlardan yaygın interstisyel infiltrasyonlara kadar çe�itlilik görülebilir. 

Nadiren miyokardit ve eritema nodosum gibi akci�er dı�ı bulgular görülebilir21,56. 

 

2.7. Pnömonilerde Tanı 

 Kelime anlamı olarak pnömoni visseral plevra, ba� dokusu, hava yolları, 

alveoller ve vasküler yapıları da içeren akci�er dokusunun inflamasyonudur. Alt 

solunum yolu enfeksiyonu terimi sıklıkla bron�it, bron�iolit ve pnömoni  veya bu üç 

durumun herhangi iki kombinasyonu için kullanılır2,3. Bir çok klinik çalı�mada artık bu 

terim kullanılmakta ve pnömoniyi bron�iolitten ayırma yoluna gidilmemektedir54. Bu 

klinik durumları birbirinden ayırmak ve pnömonin tanısal özelliklerini ortaya koymak 

zor ve çok tartı�ılan bir konudur. Pnömoni tipik olarak ate�, solunumsal semptomlar ve 

akci�er grafisindeki infiltrasyon varlı�ı veya fizik muayene bulguları ile birlikte akci�er 

grafisinde parankimal tutulumla  karakterize bir hastalıktır2.  

 Çocuklarda öksürük ve ate� yakınmaları ile birlikte , takipne, gö�üs duvarında 

çekilmeler, raller, ronkuslar, solunum seslerinin azalması ve daha a�ır olgularda burun 

kanadı solunumu  ve siyanozun görülmesi pnömoni tanısını dü�ündürmelidir4,15,16,35,57. 

 Çocuklarda pnömoniyle karı�abilecek ve enfeksiyöz olmayan durumlar Tablo 

3’de gösterilmi�tir16,58. 
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Tablo 3: Çocuklarda Pnömoniyle Karı�abilecek ve Enfeksiyöz Olmayan Durumlar16,58 

• Anatomik nedenler 
o Timus  
o Meme gölgesi 
o Bronkojenik kist 
o Vasküler ring 
o Pulmoner sekestrasyon,  
o Konjenital lober amfizem 
o Atelektazi (yabancı cisim ya da mukus tıkacına ba�lı) 

• Mide içeri�inin aspirasyonu 
o Gastroözefagial reflü 
o Trakea özefagial fistül 
o Yarık damak 
o Nöromüsküler hastalıklar 

• Kronik akci�er hastalıkları 
o Astım 
o Bron�iektazi 
o Bronkopulmoner displazi 
o Kistik fibrozis 
o  �-1 Antitiripsin eksikli�i 
o Pulmoner hemosiderosis 
o Sarkaidozis 
o Histiyositozis- X 

• �laçlara ve kimyasallara maruziyet 
o Nitrofurantoin, bleomisin, sitotoksik ilaçlar, opiadlar 
o Radyoterapi 
o Sigara dumanı inhalasyonu 
o Lipoid pnömoni 

• Vaskülitik hastalıklar 
• Sistemik Lupus Eritematozis, Juvenil Romatoid Artrit, Wegener Granülomatozis 
• Di�er durumlar 

o Hipersensivite pnömonisi  
o Malignensiler 
o Kalp yetmezli�ine ba�lı pulmoner ödem 
o Pulmoner infarkt 
o ARDS 
o Greft versus host hastalı�ı 

 

 Toplum kökenli pnömonisi olan bir çok çocukta tanı klinik semptom ve 

bulgularla konulabilmektedir. Günlük ya�amda pnömonin olası etyolojisi hastanın 

klinik ve akci�er grafisi bulguları ile, epidemiyolojik özellikleri göz önünde tutularak ve 

özgül olmayan bazı laboratuvar çalı�maları ile belirlenmeye çalı�ılır. �leri radyolojik 

tetkikler nadiren gerekir. Bunların dı�ında bazı mikrobiyolojik yöntemlerle etken 

mikroorganizma belirlenmeye çalı�ılabilir14,58,59.  

 Bronkoskopi yoluyla bronkoalveolar lavaj ve akci�er biopsisi ile alınan dokunun 

patolojik olarak incelenmesi ile pnömoni tanısı  koymak altın standart olsa da pratik 

de�ildir. Ancak bu invazif yöntemler tedaviye yanıtsız veya komplike pnömonilerde 

seçilecek antibiyoti�e rehberlik edece�i için uygun  bir  yöntem olabilir57. 
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2.7.1. Klinik Özellikler 

 Pnömoni dü�ünülen bir hastada çocu�un ya�ı, ya�adı�ı bölge, immünizasyon 

durumu, daha önceden hastaneye yatı� öyküsü, yakın zamanda geçirilmi� enfeksiyon 

veya hastalık, yolculuk öyküsü ve antibiyotik kullanımı sorgulanmalıdır. Hekim altta 

yatan kardiak veya pulmoner hastalık, immün yetmezlik, nöromüsküler hastalık gibi 

durumlara mutlaka dikkat etmelidir. Yabancı cisim aspirasyonu veya toksik madde 

içimi sorulmalıdır. Klinik de�erlendirmeye yön verebilecek anamnez bilgileri Tablo 

4’de gösterilmi�tir35. Letarji, beslenememe, kusma, ishal, karın a�rısı, irritabilite ve 

dehidratasyon durumu gibi solunum sistemi dı�ı bulgulara da dikkat edilmelidir.  
 

Tablo 4: Anamnezin Destekledi�i Pnömoni Etyolojisi35 

ÖYKÜ OLASI ET�YOLOJ� 
Gündüz bakımevine gitme Viral enfeksiyon 
Enfeksiyöz ajanlara maruziyet Viral veya Mikoplazma enf., Tüberküloz 
Hastanede yatma Nozokomiyal enfeksiyon 
Eksik a�ılanma Pnömokok, H.influenzae, Bo�maca ve �nfluenza 
Son bir ayda antibiyotik alımı Dirençli mikroorganizma su�u 
Yakın zamanda yapılan seyahat Mantar ve influenza enfeksiyonu 
 

 Fizik muayenede genel durumun nasıl göründü�ü, hipoksi  ve dehidratasyon 

bulguları, toksik görünümün olup olmadı�ı, takipne, ate�, çekilmeler, yardımcı solunum 

kaslarının durumu ve hırıltı kontrol edilmelidir. E�lik edebilecek otitis media, burun 

akıntısı, nazal polip ve farenjit için üst solunum yollarlı incelenmelidir. Kardiyak 

üfürüm veya çomak parmak altta yatan kardiyak veya pulmoner hastalı�ın göstergesi 

olabilir35.  �nfant ve çocuklarda pnömoninin belirti ve fizik muayene bulguları Tablo 5 

de verilmi�tir60. 
 

Tablo 5: �nfant ve Çocuklarda Pnömoninin Semptom ve  Fizik Muayene Bulguları60 

SEMPTOMLAR BULGULAR 1 BULGULAR 2 
Ate� 
Öksürük 
Hızlı soluma 
Solunum güçlü�ü 
Kusma 
Beslenememe 
�rritabilite 
Letarji 
Gö�üs a�rısı 
Karın a�rısı 
Omuz a�rısı 

Ate� 
Öksürük 
Takipne 
Dispne 
Çekilmeler 
Burun kanadı solunumu 
Hırıltı 
Siyanoz 
 

Raller 
Hı�ıltı 
Azalmı� solunum sesleri 
Tübüler solunum sesleri 
Perküsyonda matite 
Azalmı� taktil fremitus 
Meningismus 
�leus 
Plevral sürtme sesi 
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 Büyük çocuklar ve adölesanlarda ral, perküsyonda matite, taktil fremitus ve 

plevral sürtünme sesinin saptanması daha fazla olasıdır51. Dehidratasyonlu çocuklarda 

anormal oskültasyon bulguları olmayabilir. Bu nedenle hidrasyon düzeltildikten sonra 

hasta tekrar muayene edilmelidir35.  

 Çocuklarda pnömonin en güçlü belirleyicisi ate�, siyanoz ve solunum sıkıntısı  

bulgularının birden fazlasının  (Takipne, öksürük, burun kanadı solunumu, çekilmeler, 

raller ve azalmı� solunum sesleri) bir arada olması durumudur35,57. 

 Takipne çocuklarda ASYE’nin en iyi klinik belirleyicisidir. Dünya Sa�lık 

Örgütünün takipne için belirledi�i  ya�a göre solunum sayıları Tablo 6 da 

gösterilmi�tir14,61. Solunum sayısı belirlenirken hasta sakin olmalı ve tam bir dakikalık 

sayım yapılmalıdır. Vücut ısısındaki her 1°C lik artı� için solunum sayısının dakikada 3- 

4 nefeslik artı� gösterece�i unutulmamalıdır35,57. Pnömonisi olmayan ate�li olgularda 

vücut ısısındaki her 1°C lik artı� için solunum sayısının dakikada 10 nefeslik artı� 

gösterebilece�i bildirilmi�tir57. 

 

Tablo 6: Dünya Sa�lık Örgütü’nün belirledi�i ya�a göre solunum sayıları ve Takipne alt sınırları14,61 

 Ya� Normal Solunum Hızı 
(Solunum hızı/dakika) 

Takipne sınırı 
(Solunum hızı/dakika) 

0-2 ay 40-60 60 
3-11 ay 25-40 50 
12-59 ay 20-30 40 
> 5 ya� 15-25 30 

 

 Takipne ve patolojik solunum seslerinin varlı�ı ve/veya  retraksiyonlar ASYE’yi  

ÜSYE’ den ayıran en güvenilir bulgulardır14,60. Takipnenin ASYE için duyarlılı�ı ve 

özgüllü�ü ilk altı ya� için sırasyla  % 50- 85 ve % 70- 97’dir. Yirmi dört aydan küçük 

infantlarda  ya� küçüldükçe takipnenin olmaması durumunda pnömoninin olma ihtimali 

daha azdır. Enfeksiyon kayna�ı veya takipnesi olmayan ate�li infantlarda, fizik 

muayene ile gözden kaçan pnömoni olgularını yakalamak için çekilen akci�er grafisi ile 

pnömoni yakalanması çok nadirdir60. 

 �ki aydan küçük infatlarda takipne, retraksiyonlar ve burun kanadı solunumunun 

pnömoni için tanısal duyarlılı�ı % 91 dir60. Ate�, takipne ve retraksiyonlar çocuklardaki 

pnömoni tanısında oskültasyon bulgularından daha de�erlidir19. Bir ya�ındaki olgularda 
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solunum sayısının dakikada 70’in üzerinde olmasının hipoksemi için duyarlılı�ı %63 ve 

özgüllü�ü % 89’ dur62. 

 Pnömoninin di�er semptom ve bulgularına göre öksürük de�erlendirildi�inde 

daha duyarlı ancak daha dü�ük özgüllü�e sahiptir. Burun kanadı solunumu, interkostal 

retraksiyonlar ve siyanoz ise daha az duyarlı (sırasıyla % 25, % 9, % 9) ancak yüksek 

özgüllü�e (sırasıyla % 87, % 93, % 94) sahip bulgulardır60. 

 Pnömoni tanısı için takipne rallerden daha duyarlıdır. Raller pnömonili 

çocukların yakla�ık yarısında duyulur ve bu bulgu takipneden daha özgüldür (P�D 

sf136). Raller ve ronküslerin pnömoni tanısında duyarlılı�ı  % 75 iken, özgüllü�ü        

% 57’dir62. �zole hı�ıltı veya ekspiryum uzaması genellikle bron�iolitle ili�kilidir, ancak 

nadiren pnömonilerde de saptanabilir63. 

 Küçük infantlarda öksürük ve ate�in varlı�ı pnömoni tanısını desteklerken, 

klamidiyal pnömonide ate� genellikle görülmez60. �nfantlarda ciddi enfeksiyonlarda 

siyanoz ve solunum yetmezli�i geli�ebilir  

Hem viral hem de bakteriyel pnömoniler öncesinde birkaç gün süren ÜSYE 

semptomları olabilir. Tipik olarak hastalarda burun akıntısı ve öksürük vardır. Viral 

pnömonilerde ate� genellikle olmasına ra�men ço�u zaman bakteriyel pnömonilere göre 

daha az sıklıkta görülür64.  

 Ço�u zaman ate� ve enfeksiyon terimi birlikte anılsa da, enfeksiyonlu çocukların 

bazan ötermik veya hipotermik olabilecekleri de hatırda tutulmalıdır65.  

 Ate� 38.5 °C’nin üzerinde ise, takipne ve retraksiyonlar varsa bakteriyel 

pnömoni dü�ünülmelidir. ABD’de çok merkezli, 254 çocu�un retrospektif 

de�erlendirildi�i bir çalı�mada pnömokokkal  pnömonide en sık ate�, öksürük, takipne 

ve kusma semptomları görülürken, en sık fizik muayene bulgusu olarak hipoksi, azalmı� 

solunum sesleri ve raller göze bildirilmi�tir19,65. 

 Hı�ıltı ve havalanma artı�ı özellikle infant ve okul öncesi ya�larda viral 

pnömoniyi, daha büyük çocuklarda ise mikoplazma pnömonisini dü�ündürür. Doksan 

sekiz  çocuk hasta üzerinde yapılmı� bir çalı�mada; hı�ıltı viral kaynaklı pnömonilerde, 

bakteriyel kaynaklı pnömonilerden daha sık görülmesine ra�men burun akıntısı, kas 

a�rısı ve ailede geçirilmi� solunum yolu enfeksiyonu öyküsü gibi özellikler bakımından 

bakteriyel ve viral pnömoniler arasında fark saptanamamı�tır65.  
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Çocukluk ça�ı pnömonilerinde, belirti  ve bulgular tüm etiyolojik ajanlarda 

büyük oranda benzerlik gösterse de bazı mikroorganizmalarla ili�kili klinik durumlar 

vardır. Bunlar: 

• S.pneumoniae ve S.aureus : Ate�, retraksiyonlar, takipne, toksik görünüm ve 

akci�er grafisinde pnömoni bulguları 

• M.pneumoniae : Ate�, ba� a�rısı, artralji, öksürük, retraksiyonlar, takipne, 

raller, hı�ıltı 

• C.trachomatis : Yenido�anlarda konjonktivit bulguları, ses kısıklı�ı, sinsi 

ba�layan takipne ve kesik kesik bo�ulur tarzda öksürük 

• Viral etkenler : �nfantlar ve küçük çocuklar,  ate� < 38 °C, retraksiyonlar ve 

hı�ıltı 

Etkeni ne olursa olsun pnömonili çocuklarda makülopapüler döküntü, vezikül, 

pete�i, purpura, kızıl benzeri döküntü ve yaygın eritrodermi gibi dermatolojik bulgular 

olabilir. M.pneumoniae enfeksiyonunda Stevens-Johnson sendromu; H.capsulatum gibi 

bazı mantar kaynaklı pnömonilerde, tüberkülozda ve streptokokkal pnömonilerde 

eritema nodozumun olabilece�i unutulmamalıdır70.  

Üç aydan küçük çocuklar için pnömonin klinik özellikleri Tablo 7’ de ; çocuklar 

ve adölesanlar için pnömoninin klinik özellikleri Tablo 8’ de verilmi�tir60. 

 

Tablo 7: 3 Aydan Küçük �nfantlar �çin Pnömoninin Etkenlere Göre Klinik Özellikleri60 

 RSV Di�er solunum 
virüsleri 

Klamidya CMV Bo�maca  

Mevsim 
 

Kı� De�i�ken Her mevsim Her mevsim Temmuz- Ekim 
arası sık 

Ba�langıç 
 

Akut Akut Sinsi Sinsi Progresif 

Ek Hastalık 
Tablosu 

ÜSYE ÜSYE Yok Yok Öksürük 

Ate� 
 

Hastaların 
yarısında 

Hastaların 
ço�unda 

Yok Nadiren Yok 

Öksürük 
 

Var Var Var /  Kesik 
kesik 

Var Var / Nöbet 
�eklinde 

�li�kili Klinik 
Tablo 

Apne, 
ÜSYE 

ÜSYE, Krup, 
Konjunktivit 

Konjunktivit Büyüme 
gerili�i, 
Hepatomegali 

Apne, Siyanoz, 
Öksürük sonrası 
kusma 

Ön Plandaki 
Fizik Bulgu 

Solunum 
sıkıntısı 

Solunum 
sıkıntısı 

Öksürük Büyüme 
gerili�i 

Öksürük 

Genel 
Görünüm 

Toksik 
de�il 

Toksik de�il �yi, takipneik Kronik hasta 
görünümü 

Ataklar arasında 
iyi görünür 

Oskültasyon 
 

Hı�ıltı, 
Kaba raller 

Raller, hı�ıltı Yaygın raller Raller, hı�ıltı Normal 
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Tablo 8: Çocuklarda ve Adölesanlarda Pnömoninin Etkenlere Göre Klinik Özellikleri60 

 Bakteri Virüs Mikoplazma Tüberküloz 
Ya� 
 

Her ya� Her ya� Okul çucu�u �4 ve 15-19 ya�ta 
belirgin 

Vücut ısısı 
 

Genellikle        � 
39 °C 

Genellikle 
< 39 °C 

Genellikle 
< 39 °C 

Genellikle 
<39°C  

Ba�langıç 
 

Ani Yava� Kötüle�en öksürük Sinsi öksürük 

Evde Solunum 
Yolu 
Enfeksiyonu  
Öyküsü 

Yok ÜSYE, 
döküntü, 
konjonktivit 

Uzun süredir olan 
farenjıt, öksürük 

Devamlı öksürük 

�li�kili 
Semptomlar 

Toksik görünüm, 
titreme 

Miyalji, döküntü Ba� a�rısı,   
miyalji, farenjit, 
mirinjit  

Kilo kaybı, 
gece terlemesi 

Öksürük 
 

Balgamlı, ıslak Balgamsız, kuru Nöbetler tarzında, 
kesik kesik, 
balgamsız 

�rritatif veya 
balgamlı 

Ön Plandaki 
Fizik Bulgu 

Solunum sıkıntısı,              
toksik görünüm,  

Sol. sıkıntısı Öksürük Devamlı öksürük 

Plöritik Tipte 
Gö�üs A�rısı 

Var / Yok Yok Yok Yok /  Nadir 

Oskültasyon 
 

Lokal / yaygın: 
tübüler sesler, 
Raller, azalmı� 
solunum sesleri 

Yaygın ve   
bilateral raller, 
hı�ıltı 

Tek taraflı 
raller ± hı�ıltı 

Genelde normal 
veya 
unilateral raller 

 

 

2.7.2. Radyolojik Bulgular 

 Pnömoni tanısı fizik muayene bulguları ile konulabilir. Komplike olmayan 

ASYE de bakteriyel ve nonbakteriyel etiyolojiyi ayırt etmede akci�er grafisi 

kullanılmaz ve rutin olarak çekilmemelidir. Ancak akci�er grafisi a�a�ıdaki ko�ullarda 

çekilmelidir14,16,19,35,64 : 

• Tanıda �üphe  

• Ciddi hastalık  

• Olası komplikasyon varlı�ı 

• Tekrarlayan veya düzelmeyen pnömoni  

• Hastaneye yatı� endikasyonu  

• Hasta üç ya�ından küçük, beyaz küre sayısı > 15.000 mm³, ate� > 39°C 

ve nedeni bilinmeyen ate�  

• Lobar kollapsı olan pnömonili hastalarda yeni infiltrasyonların 

izleminde 
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• Enfeksiyonun tedavisiyle düzelecek olan pnömoniye, e�lik edebilecek 

veya konsolide görünümle karı�abilecek olası tümoral kitlenin 

dı�lanması 

 Hastanın dehidratasyonu varsa veya çocuk pnömoninin erken döneminde 

görülmü�se akci�er grafisi yanıltıcı olarak normal olabilir. Dehidrate hastalarda sıvı 

tedavisinden sonra grafi bulguları ortaya çıkabilir. Plevral effüzyondan �üphe ediliyorsa 

lateral dekübitis grafisi çekilebilir66. 

 Radyolojik bulgular etiyolojik ajanları belirlemede kullanılamaz ve kısıtlı 

duyarlık ve özgüllü�e sahiptir. Akci�er grafisinin  yorumlanması  hem ki�iler arasında 

hem de aynı klinisyen veya radyoloji uzmanının de�i�ik zamanlı yorumlarında  

farklılıklar gösterebilir. Fakat hastanın öyküsü ve fizik muayene bulguları ile birlikte 

ampirik tedavinin  ba�lanmasında yol göstericidir16,58,59,67. 

 Bachur ve arkada�ları ate�i � 39  °C  ve lökosit sayısı � 20.000 / mm³ olan ve 

ba�ka bir ate� kayna�ı bulunamayan 5 ya� ve daha küçük ya�taki 146 hastanın % 26’ 

sında akci�er grafisinde pnömoni saptamı�lardır ve hastalara gerekirse HRCT gibi daha 

ileri görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasını önermi�lerdir70. 

 Radyolojik bulgularla enfeksiyonun mikrobiyal etiyolojisi arasında kesin bir 

ili�ki olmadı�ını  gösteren bir çok  klinik çalı�ma mevcuttur. Klinik pratikte  alveolar 

infiltrasyon bakteriyel pnömoniyi; interstisyel infiltrasyon ise viral pnömoniyi 

dü�ündürür35,58,59,67,68. Tablo 9’ da pnömonilerde etkenlere göre sıklıkla gözlenen 

radyolojik bulgular verilmi�tir.  

 

Tablo 9: Pnömonide Etkenlere Göre Sıklıkla Gözlenen Radyolojik Bulgular35,58,59,67,68 

M�KROORGAN�ZMA RADYOLOJ�K BULGULAR 

S.pneumoniae Lober- segmental konsolidasyon, hava 
bronkogramı, plevral effüzyon 

H.influaenzae 
Lober- segmental konsolidasyon, hava 
bronkogramı, plevral effüzyon, bazen ampiyem ve 
pnömotoseller 

Atipik bakteriyel pnömoniler 
Genellikle tek taraflı, diffüz interstisyel veya 
bronkopnömonik infiltrasyonlar, hiperaerasyon, 
hiler lefadenopati, nadiren plevral effüzyon  

S.aureus Plevral effüzyon, ampiyem, pnömotoraks, 
piyopnömotoraks, abseler, pnömotoseller 

Virüsler Havalanma artı�ı, perihiler- peribron�iyal 
infiltrasyon, atelektaziler 
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 Korppi ve arkada�larının, mikrobiyolojik olarak etkenini gösterdikleri ve 

radyolojik olarak do�rulanmı� 61  pnömonili hasta üzerinde yaptıkları çalı�malarında, 

hastalar lober ve interstisyel pnömoni olarak iki gruba ayrılmı� ve her iki grupta 

pnömokoku da içeren bakteriyel pnömoni e�it sıklıkta görülmü�tür. RSV infeksiyonu 

interstisyel infiltrasyonla, adenoviral enfeksiyonlar ise lober infiltrasyonla ili�kili 

bulunmu�tur. Bu çalı�mada bakteriyel pnömonilerin % 60’ ında lober; % 40’ında 

interstisyel infiltrasyon görülmü�, viral pnömonilerin de % 35’ inde lober; % 65’ inde 

interstisyel infiltrasyon saptanmı�tır. Karma bakteriyel- viral enfeksiyonlarda sadece 

viral etkenli olanlarla benzer sonuçlar gözlenmi�tir67. 

 Frııs ve arkada�larının yaptıkları bir çalı�mada, RSV kaynaklı ASYE’ de hasta 

ya�ı 6 aydan küçükse, di�er ya� gruplarına göre çok daha sık olarak segmental 

konsolidasyon görüldü�ü bildirilmi�tir69. 

 Hastalık sürecinin sonunda akci�er grafi bulgularının düzelmesi kural olsa da, 

grafideki düzelme klinik düzelmeden çok daha sonra gerçekle�ti�inden pnömonilerde 

iyile�me durumunu izlemek için akci�er grafisi kullanılmaz16. 

 Bilateral yaygın infiltrasyonlar daha çok viral ve Pneumocystis carini, daha az 

sıklıkla da M.pneumoniae enfeksiyonlarını dü�ündürür. Mikoplazma ve klamidya 

enfeksiyonlarında genellikle klinik bulgularla uyumsuz olan grafi bulguları vardır. 

Lobar veya segmental konsolidasyon ve plevral effüzyon  bakteriyel  etiyolojiyi 

dü�ündürürken, nadiren  mikoplazma ve adenovirüs enfeksiyonları da bu bulguları 

gösterebilir16,70. 

 Büyümü� hiler lenf nodları veya lenf nodu kalsifikasyonu tüberküloz veya 

histoplasmosisi destekler. E�er hasta epidemiyolojik risk faktörlerini ta�ıyan bir 

adölesan ise, grafide apikal lezyon ve kavitasyon varlı�ı tüberkülozu  dü�ündürür . 

 Alveoler hasarlanma sonucu olu�an pnömatoseller  daha çok S.aureus, 

S.pneumoniae, S.pyogenes, H.influenzae tip b veya anaerobik ve gram negatif 

bakterilerle ili�kilidir. 

 Akci�erde alt lob tutulumu ve tekrar eden enfeksiyonlar aspirasyon pnömonisini 

veya pulmoner sekestrasyonu akla getirmelidir. Aynı anatomik bölgede tekrarlayan 

bakteriyel pnömoniler, konjenital anomali veya yabancı cismi desteklerken farklı 

bölgelerde tekrar eden enfeksiyonlar konak savunma sistemi bozuklu�u veya kistik 

fibrozisi akla getirir16,70. 
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2.7.3. Laboratuvar Bulguları 

 Toplum kökenli ASYE’ si olan hastalarda bakteriyel ve nonbakteriyel ayırımına 

gitmek ve buna yönelik ara�tırma yapmak önerilmez. Fakat hastada ciddi semptomlar 

varsa, hastaneye yatırılmı�sa ve komplikasyon dü�ünülüyorsa etiyolojiye yönelik ileri 

ara�tırmalar yapılabilir.Patojenin tam olarak belirlenmesi do�ru antibiyotik kullanımını 

sa�lar. Bu durumda daha dar spektrumlu antibiyotik seçilece�i için daha az yan etki 

görülür ve direnç geli�imi önlenmi� olur. 

 Mikroorganizmaya özgül tanı yöntemlerini uygulamak zor oldu�u için etiyolojik 

tanı için  radyolojik bulguların yanı sıra özgül olmayan akut faz reaktanları gibi konak 

savunma parametreleri  kullanılır. Klinikte en çok kullanılan akut faz reaktanları; Kan 

lökosit sayısı (WBC), mutlak nötrofil sayısı (MNS), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR),  

Serum C-reaktif protein (CRP) ve serum prokalsitnin (PCT) dir19,71,72. 

 Kan üre nitrojeni, serum elektrolitleri dehidratasyonlu hastalarda bakılmalı ve 

uygunsuz ADH sendromu geli�me riskine kar�ı gerekirse serum elektrolitleri 

izlenmelidir19 .  

 

2.7.4. Özgün Tanı Yöntemleri 

 Bazı mikrobiyolojik tanı yöntemleri ve hangi durumlarda önerildikleri Tablo 

10’da verilmi�tir19. 

 

Tablo 10: Önerilen Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri19 

Yöntem Öneri 
Kan kültürü Pozitiflik % 10’ dan dü�ük olmasına ra�men 

hastaneye yatan tüm hastalardan 
Viral antijen belirlenmesi için nazofaringeal 
aspirat (NFA) 

18 ayın altındaki tüm çocuklarda RSV, 
parainfluenza, influenza ve adenovirüs için yüksek 
duyarlılık ve özgüllü�e sahip 

Viral kültür için NFA E�er virüs antijeni saptanamamı�sa;  yüksek 
duyarlılık ve özgüllü�e sahip 

Viral seroloji Tanı NFA ile konulamamı�sa akut ve konvelesan 
faz serum örneklerinde antikor ile 

Plevral aspirat (gerekti�inde) Mikroskobi, kültür ve antijen taraması 
�drarda bakteriyel antijen  Özgüllü�ü dü�üktür,  önerilmez 
Bakteriyel kültür için NFA Tanısal de�eri yoktur, önerilmez 
Bakteriler için serum antijeni Dü�ük duyarlılık ve özgüllü�e sahip, önerilmez 
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2.7.4.1. Bakteriyel Pnömoniler 

 Balgam incelemesi ve kültürü 

 Büyük çocuklardan ve adölesanlardan alınabilse de özellikle be� ya�ından  küçük 

çocuklarda gram boyama ve kültür için balgam örne�i almak ço�u zaman mümkün 

de�ildir. Ço�unlukla alınan materyal daha çok tükrük örne�i olabilir. Balgam örne�inin 

alt solunum yollarına ait oldu�unun ve enfekte oldu�unun gösterilmesi için  

mikroskopta küçük büyütme alanında (x100) 25’den daha fazla lökosit ve 10’dan daha 

az squamoz epitel hücresi görülmelidir. Alınan balgam örne�inde hakim olan ve/veya 

intrasellüler ortamda görülen mikroorganizmanın olası etken oldu�u kabul edilir ve 

daha sonra çıkan kültür sonucuyla tanısal duyarlılık arttırılır. Balgam yaymasında bol 

PNL görülmesine kar�ılık etkenin görülmemesi atipik etyolojiyi akla getirir.Alınan 

balgam örneklerinin % 75’nin nazofarengiyal flora ile kontamine oldu�u bilinmektedir.  

Kültürde tek ba�ına üreyen veya hakim olan mikroorganizmanın 1000.000 CFU/ ml’ 

den fazla olması beklenir. Tek ba�ına balgam kültürü sonucunun tanısal de�eri 

kısıtlıdır51,70,73,74. 

 Yüzlük büyütme ile incelenen balgamda lancet �ekilli gram pozitif diplokok 

sayısının 10’dan fazla olması veya hakim flora olarak görülmesi kriter olarak 

alındı�ında pnömokoku yansıtmada özgüllü�ü % 85 ve duyarlılı�ı % 62 bulunmu�tur. 

 S.aureus, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas gibi bakteriler hastanede uzun 

süre antibiyotik kullanmı� ki�ilerde veya balgam örne�inin kültür vasatına ekiminde 

gecikildi�i durumlarda gerçek enfeksiyon etkeni olmadıkları halde üreyebilirler70. 

 

 Nazofaringeal ve bronkoalveolar örnek incelenmesi ve kültür 

 Trakeostomi, endotrakeal veya nazotrakeal entübasyondan aspirasyon yoluyla 

alınan örnekler tıpkı balgam gibi kısıtlı tanısal öneme sahiptir. Komplike olgularda 

alınan bronkoalveolar lavaj örnekleri faydalı olsa da oral veya nazal flora ile kontamine 

olabilece�i unutulmamalıdır63. 

 Bakteri kültürü ve antijen çalı�maları için nazofaringeal sürüntü almanın anlamı 

yoktur. Çünkü bakteriler ço�u zaman nazofarinkste kolonizedir35,71,74. 
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 Görüntüleme e�li�inde perkutan i�ne aspirasyonu ve torakotomi ile veya 

torakoskopik akci�er biopsisi gibi yöntemler sadece seçilmi� olgularda ve nadiren 

gereklidir70. 

 

 Plevra sıvı incelenmesi ve kültürü 

 E�er ciddi miktarda plevral sıvı varsa mikroskobik inceleme, kültür ve bakteriyel 

antijen belirlenmesi için aspirasyonla örnek alınmalıdır. Parapnömonik effüzyon sıklıkla 

bakteriyel enfeksiyonlarda olaca�ı için mutlaka gram boyama ve inceleme yapılmalıdır. 

Hastalar genellikle antibiyotik tedavisi aldıktan sonra bu örnekler alındı�ı için sıvı steril 

görülebilir. Bu nedenle özellikle S.pneumoniae ve di�er bakteriler için antijen 

saptanması tanısaldır. Plevral sıvıda ayrıca  hücre sayımı, PH tayini ve biyokimyasal 

analiz yapılmalıdır19,70.  

 

 Kan kültürü 

 Kan kültürü do�ru bir yöntem olmakla birlikte duyarlılı�ı çok dü�üktür. Çünkü 

bakteriyel ASYE’ li çocukların ancak % 8- 10’ u bakteriyemiktir74,75.    

 Bakteriyemisi olan yani kan kültüründe üremesi olan pnömokokkal ASYE de 

klinik tablonun  nonbakteriyemik yani serolojik olarak tanı alanlardan çok daha ciddi 

seyretti�i bildirilmi�tir76. Pnömonili hastalarda kan kültürü pozitifli�i % 10- 20 oranında 

iken; Parapnömonik effüzyonu ve ampiyemi olan hastalarda bu oranın % 30- 40 

oldu�unu bildiren yayınlar mevcuttur70. 

 

 Serolojik testler 

 Serumda veya idrarda bakteriyel antijen varlı�ı, bakteriye kar�ı antikor üretimi, 

antijen-antikor kompleksi olu�umu klinik enfeksiyonla, subklinik enfeksiyonla, 

mikroorganizmanın ta�ıyıcılı�ı ile ili�kili olabilir. Ayrıca enfeksiyon alt solunum 

yollarında de�ilde üst hava yollarında, sinüslerde ve kulakta yerle�mi� olabilir35,77. 

Antikor çalı�maları çift serum örne�i gerektirebilir ve iki ya�ın altındaki çocuklarda 

antikor yanıtı zayıftır. Ancak antijen çalı�maları 24 saatten daha kısa sürede 

sonuçlanaca�ından klinisyene antibiyotik seçiminde yol gösterici olabilir. Özellikle 6 

aydan küçük infantlarda viral veya bakteriyel enfeksiyon tanısı için sadece antijen 

bakılmalıdır74. Rastgele seçilmi� çocuk popülasyonunda S.pneumoniae’ye kar�ı olu�an 
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antikor veya immünkompleks yanıtı çocukların %1-3’ ünde olu�ur ve bu do�al bir 

immünite varlı�ını yansıtır. Bundan dolayı akut larenjitli çocukların %5’inden azında 

pnömokok antikoru saptanmı�tır77,78. Serumda veya idrarda S.pneumoniae antijeni 

gösterilebilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Toplum kökenli pnömoni tanısı olan 

çocuklar ve sa�lıklı kontrol grubunu içeren  çalı�malarda, solunum yolu 

sekresyonlarıyla pozitif antijen testinin pnömoniyle ili�kili olmadı�ı, fakat pnömokok 

ta�ıyıcılı�ıyla ili�kili oldu�u gösterilmi�tir. Üst hava yolu örneklerinde antijen 

saptanması pnömoni etiyolojisini de�il sadece ta�ıyıcılı�ı gösterir77. 

 Çocuklarda invazif bakteriyel enfeksiyonlara yol açan ajanlar genellikle 

polisakkarit kapsüle (H.influenzae, N.meningitis ve S.pneumoniae) sahiptirler. Kapsüler 

antijenleri göstermek için birçok immünokimyasal yöntem vardır. Bunlardan lateks 

partikül agglutinasyonu (LPA) ve koaglutinasyon hızlı ve kolay yöntemlerdir. 

Bakteriyemik hastalarda LPA’nın  H.influenzae ve S.pneumoniae için duyarlılı�ı ve 

özgünlü�ü  % 95’den fazladır79. Counter immünelektroforez ile kar�ıla�tırıldı�ında LPA 

serum ve idrarda  H.influenzae antijeni saptamak için; koaglutinasyon ise serum ve 

balgamda pnömokok antijeni saptamak için 10 kat daha fazla duyarlıdır79. 

 �drarda antijen tayini dü�ük özgüllü�e sahip oldu�u için çocuklarda tanısal 

de�eri kısıtlıdır. Ramsey ve arkada�larının yaptı�ı bir çalı�mada asemptomatik 

çocukların % 4’ünde, akut otitis medialı çocukların % 16’sında, akut ASYE’li 

çocukların % 24’ünde antijenüri saptanmı�tır79. Bazı çalı�malarda sa�lıklı çocuklarda da 

pnömokok için antijenüri varken antijeneminin olmadı�ı saptanmı� ve antijeneminin 

pnömokokal ASYE’ nda antijenüriden daha do�ru bir belirleyici oldu�u gösterilmi�tir80. 

 �drarda antijen testi özellikle lejyonella ve histoplazma enfeksiyonlarının 

tanısında faydalıdır70. 

 

2.7.4.2.Viral pnömoniler 

 Üst solunum yollarında direkt floresan antikor (DFA) boyamayla veya kültür 

yoluyla virüsleri, M.pneumoniae veya Klamidya türlerini göstermek tanısal kabul edilir. 

Nazal yıkamayla toplanan örnekler virüsleri göstermede etkinli�i arttırır70. On sekiz 

ayın altındaki tüm çocuklardan nazofaringeal aspirat veya nazal lavaj ile örnek alınması 

ve bu örneklerden viral kültür çalı�ılsın ya da çalı�ılmasın mutlaka viral antijen 
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bakılması önerilmektedir19,74. RSV, Parainfluenza 1, 2, 3, �nfluenza A ve B, Adenovirüs 

için hızlı antijen testleri mevcuttur. Nazofarinksten toplanan örnekler viral pnömoni 

etiyolojisini belirleyebilir35. Çocuklarda viral ve atipik bakteriyel ajanların ta�ıyıcılıkları  

geçici ve kısa süreli oldu�u için bunların üst solunum yolları örneklerinde gösterilmeleri 

ASYE etkenleri oldukları anlamına gelir77. Korppi ve arkada�larının yaptı�ı bir 

çalı�mada 6 aydan küçük infantlarda sadece viral antijen bakmanın yeterli oldu�u ; 6 

aydan büyük çocuklarda antijen ve antikor sonuçlarının birbirini destekleyebilece�i 

bildirilmi�tir74. 

 Viral enfeksiyonu belirlemede kültür ve özgül antikor testleriyle 

kar�ıla�tırıldı�ında kompleman fiksasyon yönteminin dü�ük, Radio�mmunAssay (R�A) 

yönteminin (% 80) ise daha yüksek  duyarlılı�a sahip oldu�u bilinmektedir. Bu nedenle 

tüm ya�larda viral kültür yapma ve özgül antikor bakma çalı�maları yapılmamaktadır. 

Nazofaringeal aspiratlarda direk antijen aranması özellikle RSV ve Parainfluenza virüs 

için tanısaldır. Viral solunum yolu enfeksiyonlarında tanı için en uygun çalı�ma viral 

kültür, direk antijen belirleme ve çift serum örne�inde IgG  belirlenmesi i�lemlerinin 

kombine olarak olarak yapılmasıdır74,81. Ancak klinik pratikte solunum yolu 

sekresyonlarından alınan örneklerde viral antijenlerin gösterilmesi viral etiyolojiyi 

tanımlayıcı ve hızlı bir yöntemdir. Fakat viral kültür için 5- 10 gün beklenmesi; aynı 

�ekilde serolojik çalı�malar içinde akut ve konvelesan dönemde iki kez antikor 

bakılması gerekti�inden bu iki yöntem klinik olarak kullanı�lı de�ildir. Bu iki yöntem 

hastalı�ı geç tanımlayıcı oldukları için daha çok insidans ve prevalans hesaplarının 

yapıldı�ı epidemiyolojik çalı�malarda kullanılabilir64. 

 

2.7.4.3. Atipik bakteriyel pnömoniler 

 M.pneumoniae, C.pneumoniae ve legionella türlerini göstermek için polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR) ile nükleik asit ço�altma yöntemi uygulanabilir. Ancak bu 

yöntem daha çok ara�tırma laboratuvarlarında kullanılan ve klinik kullanımı yaygın 

olmayan bir yöntemdir. Pozitif sonuçlar her zaman enfeksiyon etkeni oldu�u anlamına 

gelmez. Bo�az sürüntüsü PCR testi için belki de en iyi örnek sa�layan yöntemdir70,82. 

 M.pneumoniae pnömonisinin akut döneminde so�uk aglutininlere %30-75 

oranında rastlanılmı�tır. So�uk aglutininlerin  1/64 ve üzerindeki titrasyonu yüksek 
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oranda enfeksiyonu destekler. Aslında so�uk aglutininler özgün de�ildir çünkü 

influenza ve di�er bazı enfeksiyonlarda da so�uk aglutinin titreleri yüksek bulunabilir. 

Klinik pratikte IgG ve IgM antikorlarının belirlenmesi so�uk aglutinin bakılmasının 

yerini almı�tır. M.pneumoniae ve C.pneumoniae için iki kez bakılan serum örneklerinde 

IgG titresinde artı� altın standart olsa da  hastalı�ın ikinci haftasında ELISA ile IgM 

bakılması kullanı�lı ve pratik  bir yöntemdir19,65,70. Bu iki ajan için rutin kültür 

önerilmemektedir82.   

 

 2.7.5. Özgün Olmayan Tanı Yöntemleri (Akut faz reaktanları) 

 Viral ve bakteriyel pnömoni ayrımında WBC sayısı yardımcı olabilir. Viral 

pnömonilerde WBC sayısı normal veya artmı� olabilir. Ancak genellikle  WBC’leri < 

20.000 /mm³’ dür ve lenfosit hakimiyeti vardır. Bakteriyel pnömonilerde WBC sayısı 

artmı�tır, genellikle 15.000-40.000 /mm³ arasındadır ve granülosit hakimiyeti vardır65. 

 Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ço�u bakteriyel ve mikobakteriyel 

enfeksiyonda yükselir. Komplike olmayan viral ve riketsiyal enfeksiyonlarda ise 

normaldir veya hafifçe yükselir. Viral ÜSYE’de ortalama ESH 20mm/ saat iken, 

adenoviral enfeksiyonlarda çok daha yüksek de�erlere çıkar. ESH’nin  birçok 

enfeksiyöz olmayan inflamasyon durumlarında ve inflamasyonun olmadı�ı durumlarda 

da yükselmesi nedeniyle bakteriyel enfeksiyonlar için özgünlü�ü dü�üktür83. 

 C-reaktif protein karaci�erde sentezlenen, yarı ömrü 4- 6 saat olan, enfeksiyon 

ya da travmaya ikincil olarak olu�an inflamasyonda artan bir akut faz reaktanıdır. CRP’ 

nin serum düzeyi invazif bakteriyel enfeksiyonlarda 150- 350 mg/ L’ ye  kadar artabilir. 

Buna zıt olarak akut viral enfeksiyonlarda  40 mg/L de�erini pek a�maz. CRP’ nin  

>100 mg/ L de�erler daha çok bakteriyel enfeksiyonlarla ili�kili gibi görünse de, ciddi 

viral enfeksiyonlarda da bu gibi yüksek de�erlere ula�abilir. Enfeksiyon dı�ında CRP’ 

nin otoimmün hastalık, inflamatuvar barsak hastalı�ı, vaskülit, malignensi, travma, 

yanık, iskemi, infarkt ve cerahi sonrası gibi durumlarda yükselmesi özgüllü�ünü 

belirgin olarak kısıtlar. CRP’nin yarı ömrü kısa oldu�u için enfeksiyon tedavisi sonrası 

serum seviyesi çabuk dü�ece�inden, tedaviye yanıtın izlenmesinde yardımcı olabilir83. 
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 Pnömonin etkeni hakkında WBC, CRP ve ESH kesin bilgi veremez. Ancak 

yüksek lökosit sayısı (>15000/ mm³), periferik yaymada sola kayma (> %10 bant 

formu), yüksek ESH ile kombine edildi�inde bakteriyel pnömoni tanısını destekler20. 

 

 Prokalsitonin (PCT) 

 Prokalsitonin, matür kalsitonin hormonunun prekürsörü olup ilk kez medüller 

tiroid kanseri için uygun bir tümör belirleyicisi aranması sırasında fark edilmi�tir. Daha 

sonra prokalsitoninin ciddi bakteriyel enfeksiyonlar, yanık, sepsis gibi durumlarda çok 

belirgin arttı�ı fakat viral  ve lokal enfeksiyonlarda artmadı�ı görülmü�tür73,84.  

 Pia Toikka ve arkada�ları toplum kökenli pnömonilerde daha önceki çalı�malarla 

uyumlu olarak prokalsitonini yüksek bulduklarını bildirmi�lerdir. Ayrıca serum 

PCT’sinin bakteriyel ve viral pnömoni ayırımında de�erinin sınırlı oldu�unu çünkü 

sonuçların geni� bir da�ılım gösterdi�ini de belirtmi�lerdir. Sonuç olarak PCT�2 ng/ dl, 

CRP�150 mg/ L veya IL-6�100 pg/ ml de�erlerinde bakteriyel pnömoni olasılı�ının 

fazla oldu�unu bildirmi�lerdir85. Bir çok çalı�mada,  bakteriyel sepsisli hastalarda serum 

PCT düzeyi yüksek bulunmu�, yine bakteriyel enfeksiyonlu hastalarda hastalı�ın 

ciddiyeti ve hastalıktan iyile�menin serum PCT konsantrasyonuyla ili�kili oldu�u 

gösterilmi�tir85. Gendrel ve arkada�larının yaptıkları çalı�mada,  viral ve bakteriyel 

enfeksiyon ayırımında, PCT’ nin 1 ng/ ml ve üzerindeki de�erleri için , CRP veya IL-6 

‘dan daha yüksek duyarlılı�a ve özgüllü�e sahip oldu�u görülmü�tür86.  

 F.Moulin ve arkada�larının toplum kökenli pnömoni tanısına sahip olan 72 çocuk 

hasta üzerinde yaptıkları bir çalı�mada invazif pnömokok enfeksiyonu için PCT, 

CRP’den daha iyi bir belirteç olarak bulunmu�tur. Burada bakteriyel pnömonisi olan 

hastalarda kan kültürü pozitif hastalar için, ortalama PCT de�eri 20.5 ng/ml ve kan 

kültürü negatif olanlar için ise 7.5 ng/ml bulunmu�tur. Tablo 11’ de  bakteriyel (atipik 

bakteriyel  ve bakteriyel- viral karma pnömoniler dahil) pnömonili hastaları, viral 

pnömonilerden ayırmak için PCT’nin farklı de�erlerindeki duyarlılık ve özgünlükleri 

verilmi�tir73. 
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Tablo 11: Bakteriyel Pnömoninin Viral Pnömoniden Ayırt Edilmesinde PCT’nin Duyarlılık ve 
Özgüllü�ü73  

PCT de�eri (µg/l ) Duyarlılık (%) Özgüllük (%) 
>0.5 95 60 
>1 86 87.5 
>2 62.7 96 

 

 PCT konsantrasyonu, bakteriyel infeksiyon için uygun tedavi ba�landı�ında hızla 

dü�er ve bir iki gün içinde normal de�erlerine geriler73. 

 Yüksek PCT konsantrosyonu bakteriyel pnömonili hastalarda rapor edilse de 

viral ve bakteriyel pnömonili gruplar arasında benzer de�erlerin görülebilece�i 

unutulmamalıdır73. M. Korppi ve arkada�larının 190 pnömonili hasta üzerinde yaptıkları 

bir çalı�mada pnömokokkal, atipik bakteriyel ve viral pnömonili olgularda serum PCT 

de�erleri benzer bulunmu�tur. Bu çalı�mada pnömoninin ciddiyeti ile PCT de�erleri 

arasında ili�ki bulunmamı�tır. Pnömoni etkenlerini ayırmak için herhangi bir  sınır PCT 

de�eri saptanamamı�tır87.  

 

2.8. Komplikasyonlar ve Klinik Düzelmenin Olmaması 

 Dü�meyen ate� veya tedaviye ba�ladıktan 48 saat sonra klinik düzelmenin 

olmaması durumunda, etkisiz antibiyotik kullanımı, dirençli mikroorganizma, akci�er 

komplikasyonları, altta yatan ba�ı�ıklı�ı baskılayıcı bir klinik tablo ya da kistik fibrozis 

gibi durumlar akla gelmelidir. Komplikasyonlar için gerekti�inde akci�er grafisi, toraks 

ultrasonografisi veya tomografisi çekilmelidir. Bakteriyel pnömoniler 

komplikasyonlarla daha çok ili�kilidirler. Beklenen komplikasyonlar19,70: 

• Parapnömonik plevral effüzyon 

• Ampiyem 

• Nekrotizan pnömoni ve akci�er absesi 

• Metastatik enfeksiyonlar (septik artrit, osteomiyelit, menenjit gibi) 

• Pnömatosel ve pnömotoraks 
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2.9. Tedavi 

 Çocuklarda toplum kökenli pnömoni tedavisi ampiriktir. Klinik pratikte 

mikroorganizmaya özgün tanı koymak için kolay ve altın standart bir yöntem yoktur. 

Aslında hastaların ço�u için böyle bir gereklilikde yoktur. Hatta antimikrobial tedavinin 

belirlenmesi üzerine ciddi etkisi olan viral enfeksiyon, atipik bakteriyel enfeksiyon ve 

tipik bakteriyel enfeksiyon �eklinde bir sınıflamaya gitmek bile ço�u zaman mümkün 

olmamaktadır. Buradaki sorun uygunsuz antibiyotik kullanmanın yol açtı�ı yan etkiler 

ve antibiyotik direncidir. Karar verilmesi gereken ba�lıca noktalar ise, antibiyotik 

tedavisinin gereklili�i, antibiyotik seçimi ve antibiyoti�in verilme �eklidir. Olası etkene 

karar verirken, öncelikle hastanın  ya�ı, daha sonra bölgenin epidemiyolojik durumu ve 

hastalı�ın klinik ve radyolojik özellikleri ile özgül olmayan laboratuvar bulguları esas 

alınmalıdırlar. Yeti�kinlerde toplum kökenli pnömoni tedavisi için bir çok tedavi rehberi 

varken, çocuklara özgü tedavi rehberi için çok az çalı�ma vardır. Çocuklarda tedavi 

rehberi olarak kabul edilen �ngiltere ve Kanada’dan iki ana kaynak vardır. Tedavinin 

belirlenmesinde en önemli belirleyici hastanın ya�ıdır. Ancak öncelikle verilmesi 

gereken karar hastanın tedavisinin ayaktan mı yoksa, yatarak mı yapılaca�ıdır. Yatması 

gereken hastalarda yo�un bakım gereklili�inin belirlenmesi önemlidir5,77,88.   

 Pnömonili çocuklarda hastaneye yatırma kararı ya�a ve bazı klinik faktörlere 

göre alınır. Hastaneye yatırmakla hidrasyon, oksijenizasyon, uygun antipiretik,  

analjezik ve etkili antibiyotik kullanımı sa�lanmı� olur. Pnömonili hastalarda hastaneye 

ve yo�un bakıma yatırma kriterleri14,19,63,71,77  Tablo12 ve Tablo13’de gösterilmi�tir.  

 

Tablo 12: Hastaneye Yatırma Kriterleri14,19,63,71,77 

• 6 aydan küçük infantlar 
• Oksijen saturasyonu < %92  veya siyanoz varlı�ı (Hipoksemi) 
• �nfantlarda solunum sayısı > 70/ dk veya büyük çocuklarda > 50/ dk ise 
• Solunum güçlü�ü bulguları  
• Apne atakları 
• Toksik görünüm 
• Beslenemeyen ve dehidratasyon bulguları olan çocuklar 
• Altta yatan ciddi hastalık varlı�ı (�mmün yetmezlik, konjenital kalp hastalı�ı ) 
• Oral antibiyotik tedavisine ra�men iyile�meyen veya kötüle�en hastalar 
• Tekrarlayan pnömonili hastalar 
• Büyük atelektazi, geni� infiltrasyon alanı, ciddi miktarda plevrel effüzyon ve abse gibi 

komplike pnömoni varlı�ı  
• Ailesi tarafından uygun bakım ve gözlemi yapılamayan çocuklar 
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Tablo 13: Yo�un Bakıma Yatırma Kriterleri14,19,63,71,77 

1. Septik �ok tablosu varsa 
a. Mental durumda kötüle�me 
b. Oligüri 
c. Hipoksemi 
d. Metabolik asidoz 
e. Hipotansiyon 
f. Organ disfonksiyon bulguları 
2. Mekanik ventilasyon gerektiren a�ır solunum yetmezli�i 
a. Apne varlı�ı, a�ırı gö�üs hareketlerine ra�men solunum seslerinin azalması 
b. PaCO2’ nin yenido�anda > 60 mmHg; büyük çocuklarda > 55 mmHg olması 
c. FiO2 =100 iken  PaO2’nin yenido�anda < 40 mmHg; büyük çocuklarda < 50 mmHg olması 

 

 Toplum kökenli pnömonilerin tedavisinde genel olarak yeterli hidrasyon 

sa�lanmalı, hasta hipoksemikse veya ileri derecede artmı� bir solunum çabası varsa 

oksijen deste�i verilmelidir. Plevral effüzyonlu hastalar hastanede tedavi edilmeli ve 

gerekirse effüzyon ya da ampiyem bo�altılmalıdır. Tüm hastalara ate� ve a�rı kontrolü 

için antipiretik ve analjezik verilmelidir. Öksürük ilaçları ve gö�üs fizyoterapisi rutin 

olarak tavsiye edilmez. Ancak hastanın ciddi atelektazisi ve çok fazla artmı� mukus 

sekresyonu varsa gö�üs fizyoterapisi faydalı olabilir. Hastaların oksijen saturasyonunu 

veya arteriyel oksijen basınçlarını ölçerek gerekti�inde sürekli oksijen deste�i 

sa�lanmalıdır. Özellikle küçük infantlar çabuk yorulacakları için oksijenizasyon 

bozulmasa da hiperkarbinin varlı�ı solunum yetmezli�inin bir bulgusudur. Özellikle 

takipnesi olan çocuklarda beslenmenin bozulaca�ı, takipnesi ve ate�i olan çocuklarda 

sıvı ve enerji ihtiyacının artaca�ı unutulmamalı, hidrasyon ve beslenme için ek destek 

yapılmalıdır63,77.  

 E�er hastada bakteriyel kaynaklı toplum kökenli pnömoni dü�ünülüyorsa hemen 

ya� grubuna uygun ampirik antibiyotik tedavisi ba�lanmalıdır82. Birçok tedavi rehberi 

infiltrasyon ya da konsolidasyon gibi radyolojik olarak do�rulanmı� pnömonisi olan 

hastalara antibakteriyel tedavi ba�lanmasını önermektedir. Viral  oldu�u dü�ünülen 

enfeksiyonlara ve viral enfeksiyonlarda ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek için  

antibiyotik ba�lanma endikasyonu yoktur35,71,77. Yapılan çalı�maların tümünde 

S.pneumoniae’nin tüm ya� gruplarında en önemli bakteriyel etken oldu�u, 

M.pneumoniae’ nın be� ya�ından sonra çok daha sık görüldü�ü bilinmektedir. Ayrıca 

be� ya�ın altındaki çocuklarda viral enfeksiyonların sık oldu�u ve karma (viral- 

pnömokokkal) enfeksiyonların da % 30’a varan oranlarda yaygın olarak görüldü�ü 

bilinmektedir. Antibakteriyel tedavi planı yapılırken önce hasta ayaktan mı yoksa 
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yatarak mı tedavi edilmeli klinik duruma göre buna karar verilmeli, e�er yatması 

gerekiyorsa ve çok a�ır enfeksiyon tablosu varsa yo�un bakıma yatırılmalıdır. Daha 

sonra hastanın ya�ına uygun antibiyotik seçilerek tedavi ba�lanmalıdır. 

 

2.9.1. Birinci Basamak Sa�lık Kurulu�larında Veya Ayaktan Antibakteriyal 

Tedavi 

2.9.1.1. Üç Hafta- Üç Ay Arası �nfantlarda Tedavi 

 Bu ya� grubunda en önemli pnömoni etkenleri makrolidlere duyarlı iki 

mikroorganizmadır. Her iki enfeksiyonda da genellikle akci�er grafisinde interstisiyal 

infiltrasyon bulgusu ve klinik olarak ön planda öksürük vardır. Birincisi daha yaygın 

olan C.trachomatis enfeksiyonudur. E�er hasta klinik olarak ate�siz, toksik görünümü 

yok ve kuru öksürü�ü varsa; laboratuvarda  periferal eozinofilik pleositozu varsa  

öncelikle akla gelmesi gereken enfeksiyon C.trachomatis’ dir. Bu hastalar oral 

makrolidlerle ayaktan tedavi edilmeli ancak yakın klinik izlem yapılmalıdır. Bordetella 

pertussis enfeksiyonu ise daha az sıklıkta görülür ve daha ciddi klinik tablolara sebep 

olabilir. Her iki enfeksiyonda da hastalar gerekti�inde yatırılarak intravenöz makrolid 

almalıdır5,51. 

 

2.9.1.2. Dört ay- Elli dokuz ay arası çocuklarda tedavi 

 Bu ya� grubunda oral antibiyotik olarak seçilecek ilk seçenek amoksisilindir. 

Çünkü bu dönemde en sık etken pnömokok ve daha az sıklıkla H.influenzae ve 

S.pyogenes’dir. Amoksisilin bu üç bakteri içinde etkilidir. Pnömokoklarda penisilin 

direncinin dü�ük oldu�u bölgelerde amoksisilin 40/mg/kg/gün; yüksek oldu�u 

bölgelerde 80-100 mg/kg/gün dozunda ve 8 saat arayla önerilir. Direncin yüksek oldu�u 

bölgelerde tedaviye beta-laktamaz inhibitörü eklemenin yararı yoktur, çünkü direnç 

mekanizması enzimden ba�ımsızdır. 

 Bazı durumlarda tedaviye tek doz seftriakson ile ba�lanıp daha sonra oral 

antibiyotikle devam edilebilir. Ayaktan tedavide di�er alternatifler amoksisilin- 
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klavulanik asit, makrolidler (eritromisin, klaritromisin, azitromisin), sefaklor ve 

sefuroksim aksetil’dir19,51,77,88,89. 

 E�er hastanın akci�er grafisinde lober konsolidasyon saptanmı�sa penisilin 

prokain (�M) veya penisilin V (oral) ilk tercih edilen antibiyotiklerdir14,77,90.  

 

 2.9.1.3. Be� Ya� ve Daha Büyük Çocuklarda Tedavi 

 Okul ça�ı çocuklarda mikoplazma’nın en sık etken olması, adölesan döneme 

do�ru klamidyal enfeksiyonların çok yaygın olması nedeniyle be� ya�ın üzerinde 

toplum kökenli pnömonilerde birinci tercih antibiyotik makrolidlerdir. Makrolidler 

ayrıca C.psittaci, B.pertussis ve L.pneumophila gibi di�er atipik bakterilere de etkilidir. 

Eritromisin daha fazla yan etkiye sahip oldu�u ve tolare edilmesi daha zor oldu�u için 

daha çok klaritromisin ve azitromisin gibi yeni grup makrolidler tercih edilmektedir. Bu 

ya� grubunda S.pneumoniae’de çok sık etken oldu�u için tedavide bu durum göz 

önünde tutulmalıdır. Makrolidler, özellikle klaritromisin S.pneumoniae’ye etkili oldu�u 

için tipik- atipik enfeksiyon ayırımının yapılamadı�ı durumlarda da tek ba�ına etkindir. 

E�er S.pneumoniae için ciddi makrolid direnci dü�ünülüyorsa, etiyolojik ayırım 

yapılamayan durumlarda amoksisilin ve klaritromisin birlikte kullanılmalıdır. 

 Bu ya� grubunda akci�er grafisinde lober pnömoni bulguları varsa etken büyük 

olasılıkla S.pneumoniae olaca�ı için ilk tercih antibiyotikler prokain penisilin (�M), oral 

penisilin V veya amoksisilin olmalıdır5,77,. 

 Makrolid hipersensivitesi olan 8 ya�ın üzerindeki çocuklarda doksisiklin 

kullanılabilir88 . 

 

2.9.2. �kinci ve Üçüncü Basamak Sa�lık Kurulu�larında Yatarak 

Antibakteriyel Tedavi 

2.9.2.1. Üç Haftadan Küçük Yenido�anlarda Tedavi 

 Ya�amın ilk üç haftasında pnömoni nadirdir, ancak pnömoni saptandı�ında etken 

perinatal olarak kazanılmı� mikroorganizmalardır. Solunum sıkıntısıyla hastaneye 

yatırılan tüm bu ya� grubundaki hastalar aksi ortaya konuncaya kadar bakteriyel 

pnömoni kabul edilmelidir. Kan, idrar ve serobrospinal sıvı örnekleri incelenmeli ve 
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kültür yapılmalı, sonuçlar beklenmeden antibiyotik tedavisi ba�lanmalıdır. Bu dönemde 

en sık etkenler grup B streptokoklar, Listeria monocytogenes ve E.coli’ dir. Ampirik 

tedavide ampisilin ve gentamisin birlikte ba�lanarak olası bakterilerin hepsine etkin bir 

tedavi seçilmi� olur. E�er hastada sepsis ve/veya menenjit ekarte edilemiyorsa tedaviye 

sefotaksim eklenmelidir5,51,88. 

 Hayatın ilk iki haftasında herpes simpleks virüs (HSV) olası pnömoni 

etkenlerindendir. Ku�kulu hastalarda 21 gün boyunca asiklovir verilmelidir88 . 

 

2.9.2.2.  Üç Hafta- Üç Ay Arasındaki �nfantlarda Tedavi 

 Bu ya� grubunda ate�li, takipneik ve toksik görünümlü hastalar hemen hastaneye 

yatırılmalı, özgün olmayan kan tetkikleri, kan, idrar ve serobrospinal inceleme ve 

kültürleri yapılmalı, akci�er filmleri çekilmelidir. Antibiyotik olarak sefuroksim 

sodyum (�V) veya sefotaksim ba�lanmalıdır. Hastanın durumu stabille�ince oral 

antiyotik tedavisine geçilebilir5,51. 

 

2.9.2.3. Dört ay- Elli dokuz Ay Arası Çocuklarda Tedavi 

 Bu ya� grubunda ilk planda dü�ünülmesi gereken bakteri S.pneumoniae ‘dir. 

Hastada pnömokok enfeksiyonundan �üpheleniyorsa �V Penisilin G veya �V ampisilin 

ilk seçenek antibiyotiklerdir. Ampisilin-sulbaktam kombinasyonu ayrıca H.influenza’ya 

kar�ı da etkili bir antibiyotiktir. Hastaneye yatırılan ciddi pnömonilerde penisilin 

dirençli pnömokok, H.influenza ve S.aureus’un tamamına etkin oldu�u için sefuroksim 

sodyum veya sefotaksim tercih edilmelidir. 

 Pnömokoklardaki artan betalaktam direnci ve metisilin dirençli S.aureus 

prevalansındaki artı�dan dolayı komplike pnömonilerde tedaviye klindamisinle veya 

klini�i daha a�ır hastalarda vankomisin ve 3. ku�ak sefalosporin (sefotaksim veya 

seftriakson) ile ba�lanabilir.Yine tüm bu hastalarda atipik pnömoni dı�lanamıyorsa veya 

hastanın klini�i a�ırsa tedaviye makrolidler eklenmelidir5,35,51,77,88,90. 
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2.9.2.4. Be� ya� ve daha büyük çocuklarda tedavi 

 S.pneumoniae ve M.pneumoniae en sık görülen bakterilerdir. Bu nedenle akci�er 

grafisinde lober konsolidasyonu olan ve klinik olarak pnömokok dü�ünülen hastalarda 

�V penisilin G veya IV ampisilin ba�lanabilir. Bunun dı�ındaki hastalara makrolide ek 

olarak  sefuroksim sodyum veya sefotaksim  kombinasyonu verilir5,35,77,88,91. 

 

2.10.  Tedaviye Yanıtın �zlenmesi ve Tedavi Süresi 

 Tedaviye yanıt için hastalar 24- 72 saat sonra de�erlendirilir. Genelde iki- dört 

günde ate� dü�er, beyaz küre ilk hafta sonunda normale gelir. Fizik muayene bulguları 

ilk haftada düzelmeyebilir ve radyolojik düzelme dört haftadan sonra olabilir. Hastada 

klinik düzelme gecikirse komplikasyon geli�mesi, altta yatan hastalık veya tedavi 

yetmezli�i dü�ünülmelidir. E�er ayaktan tedaviye ba�lanan bir hasta ise antibiyoti�i hiç 

almamı� veya uygun doz ve �ekilde almamı� olabilece�i göz ardı edilmemelidir. �lacı 

uygun �ekilde kullanmasına ra�men düzelme yoksa antibiyotik de�i�ikli�i veya 

spektrum geni�letmeyi dü�ünmek gerekir14. Normal fizik muayene bulguları olan 

asemptomatik hastalara tedavi sonrası akci�er grafisi çekmeye gerek yoktur51. 

 Çocukluk ça�ı toplum kökenli pnömonilerinde antibakteriyel tedavi süreleriyle 

ilgili rehber olacak randomize ve kontrollü çalı�malar yoktur. Tedavi hastaya, etkene  

ve hastalı�ın ciddiyetine göre de�i�ebilmekle birlikte komplike olmayan pnömonilerde 

7- 10 gün arasındadır. Sadece azitromisin ile tedavi edilen hastalarda tedavi be� gün 

olarak önerilir. Komplike olmayan pnömonilerde hastanın birkaç gün sonra ate�i 

dü�mü�se, genel durumu düzelmi�se  ve oral alımı iyiyse intravenöz olarak ba�lanmı� 

olan tedaviye oral yoldan devam edilebilir. Yakın zamanda yapılmı� randomize ve 

kontrollü bir çalı�mada dört günlük prokain penisilin (�M) ve sefuroksim (�V) 

tedavisiyle aynı ilaçların yedi günlük kullanımı arasında etkinlik açısından fark 

görülmemi�tir. Bu çalı�mada hastaların tedavisine grupların hiçbirinde oral olarak 

devam edilmemi�tir71,77,88. Tablo 14’ de kullanılacak antibiyotiklerin dozları 

verilmi�tir35,88. 
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Tablo 14: Toplum Kökenli Pnömonilerde Kullanılan Antibiyotiklerin Dozları35,88 

Antibiyotik Doz 

Amoksisilin 
40 mg/kg/gün 3 dozda  (po) 
80-100 mg/kg/gün 3 dozda (yüksek düzeyde 
penisilin direnci varsa)  (po) 

Ampisilin 150-300 mg/kg/gün  4 dozda (YD’da gestasyon 
haftası, kilo ve ya�a    göre de�i�ir) (�V) 

Asiklovir 60 mg/kg/gün 3 dozda  (�V)  

Azitromisin �lk gün 10 mg/kg tek doz; takip eden 4 gün 5 
mg/kg tek doz (po) 

Eritromisin 30- 40 mg/kg/gün 4 dozda (po) 
Klaritromisin 15 mg/kg/gün 2 dozda (po) 
Klindamisin 30- 40 mg/kg/gün 3 veya 4 dozda (�V) 
Penisilin G 100000- 400000 Ü/kg/gün 4veya 6dozda (�V) 
Penisilin prokain 25.000- 50000 Ü/kg/gün 1 veya 2 dozda (�M) 
Penisilin V 25- 50 mg/kg/gün 3 veya 4 dozda (po) 
Sefotaksim 100- 200 mg/kg/gün 3 veya 4 dozda (�V) 
Seftriakson 75- 100 mg/kg/gün 1 veya 2 dozda (�V) 
Sefuraksim aksetil 
Sefuroksim sodyum 

20- 30 mg/kg/gün 2 dozda (po) 
150  mg/kg/gün 3 dozda (�V) 

Vankomisin 40 mg/kg/gün 4 dozda (�V) 
 

 

2.11. Uzun Dönemde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Ba�lı Sekeller 

 Bazı epidemiyolojik çalı�malar, infant döneminde geçirilen alt solunum yolu 

enfeksiyonları ile geç çocukluk döneminde ortaya çıkan astım ve di�er solunum yolu 

�ikayetleri arasında ili�ki oldu�unu bildirmi�tir89. Bir çalı�mada kronik öksürü�ün 

infantlarda C.trachomatis pnömonisini takiben ortaya çıktı�ı gösterilmi�, yine ba�ka bir 

çalı�mada C.pneumoniae enfeksiyonundan sonra da astım geli�ebilece�i gösterilmi�tir. 

Eri�kinlerde yapılan bir çalı�mada, yedi ya�ından önce pnömoni geçiren hastaların zorlu 

ekspiryum hacmi (FEV) ve zorlu vital kapasitelerinde (FVC) eri�kin döneminde ciddi 

dü�üklük saptanmı�tır. Bu çalı�malarda RSV ve klamidya gibi bazı özgün enfeksiyon 

ajanlarıyla ili�ki bulunsada bakteriyel  pnömoniler sonrası özgün bir sekel 

gösterilememi�tir89. 

 

2.12. Korunma 

 Birçok solunum yolu virüsleri kontamine solunumsal sekresyonun eller aracılı�ı 

ile nazal ve konjonktival mukozaya teması sonucu inoküle olur. Ayrıca damlacık 

yoluyla da ki�iden ki�iye bula� meydana gelir. Bu nedenle el yıkama, odaların iyi 
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havalandırılması ve hastanelerde maske takılması önemli koruyucu önlemlerdir. Alt 

solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada önemli olan; Çocukların a�ılanması 

(özellikle kızamık, suçiçe�i, bo�maca, H.influenzae, Pnömokok ve influenzae), yeterli 

beslenmenin sa�lanması (özellikle anne sütüyle beslenme ve yeterli çinko alımı), dü�ük 

do�um a�ırlıklı ve prematüre do�umların engellenmesi ve immün yetmezlikli hastaların 

fırsatçı enfeksiyonlar için proflaktik tedavilerini almalarıdır89,92. 

 H.influenzae (Hib)  a�ılamasının yaygın olarak uygulandı�ı geli�mi� ülkelerde 

Hib ili�kili pnömoni insidansında ciddi bir azalma vardır3. A�ılamanın olumlu etkileri 

bu kadar belirgin olmasına ra�men halen tüm dünyada Hib ile a�ılanma oranı % 10 

civarındadır. Heryıl dünyada ortalama Hib’ e ba�lı 300000-400000 ölüm olmaktadır. 

Hib ile a�ılama sonrası üç ya� altı çocuklarda, radyolojik olarak do�rulanmı� 

pnömonilerde  % 20-30 oranında azalma görülmü�tür3. Aslında bu orana sadece klinik 

olarak pnömoni tanısı alan hastalarda eklendi�inde olumlu etkinin çok daha fazla 

oldu�u görülür. 

 Pnömokoklar için 1983’den günümüze kullanılmakta olan polisakkarit 

pnömokok a�ısı 23 serotipi içeren ve her serotipten 25 µg pürifiye polisakkarit antijeni 

bulunduran a�ı formudur. A�ı lisansı aldıktan sonra yapılan çalı�malarda ya�lılarda ve 

altta yatan hastalı�ı olan ki�ilerde a�ının invaziv pnömokokkal enfeksiyonu önledi�i 

gösterilmi�tir. Ancak a�ının olu�turdu�u ba�ı�ık yanıtı de�erlendirirken ki�inin 

ba�ı�ıklık sistemi ve primer hastalı�ı da dikkate alınmalıdır.  

 Polisakkarit a�ının iki ya� üzeri ki�ilerde etkinli�i % 61-75 olarak saptanmı�tır. 

Kronik hastalı�ı olan çocuklarda yapılan bir çalı�mada polisakkarit a�ının % 63 

koruyucu oldu�u saptanmı�tır93. Polisakkarit a�ının iki ya� altı çocuklarda 

uygulanamaması, immün yetmezli�i olan ki�ilerde daha dü�ük etkinli�e sahip olması, 

akut otitis mediayı önlemedeki yetersizli�i a�ının dezavantajlarıdır93. 

 �ubat 2000’ de yeni heptavalan pnömokok a�ısı ABD’ de kullanım ruhsatı almı� 

ve böylece pnömokokun hastalık yapan yedi serotipine kar�ı immünite sa�lanma imkanı 

do�mu�tur. Ba�langıç çalı�maları invazif enfeksiyonlardan korumada yüksek etkinli�e 

sahip oldu�unu göstermi�tir3,35. Bu a�ının kullanımı dünyada yaygınla�tıkça  invazif 

pnömokok enfeksiyonlarında da  ciddi azalma beklenmektedir5,35. Benzer beklentiler 

izole pnömokokkal pnömonilerde de vardır3. Özellikle iki ya� altı çocuklarda invazif 
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pnömokok enfeksiyonlarında ciddi azalmaya yol açan etkisi bir çok çalı�mada 

gösterilmi�tir3.  

 Pnömokok a�ısı hem pnömokokkal hem de viral pnömoniden koruyucu etki 

gösterir. Hastaneye yatırılan hastalarda yapılan çift kör, randomize  bir çalı�mada 

konjuge pnömokok a�ısının viral pnömoni insidansını % 31 oranında azalttı�ı 

görülmü�tür13.     

 Heptavalan pnömokok a�ısı non-invazif serotiplerle ta�ıyıcılık geli�mesini 

arttırabilir. Yeni yapılan bir çalı�mada heptavalan pnömokok ile a�ılanan çocuklarda, 

a�ının içermedi�i di�er serotip pnömokok su�larıyla otitis media geli�me riskinin daha 

yüksek oldu�u bildirilmi�tir35. 

 Konjuge pnömokok a�ısı iki ya� altındaki tüm çocuklara ve 2-5 ya� arası 

pnömokokkal enfeksiyonlar için riskli çocuklara önerilmi�tir. 2-5 ya� arasındaki 

çocuklara konjuge a�ı ve sonrasında rapel olarak polisakkarit a�ı uygulanmalıdır. 

Breukels’in bir çalı�masında konjuge a�ı ile zayıf  IgG2 yanıtı alınan çocuklarda rapel 

doz olarak polisakkarit a�ı uygulanmı� ve zayıf yanıt sorunu a�ılmı�tır. Be� ya� ve 

üzerindeki çocuklarda sadece polisakkarit a�ı uygulanmalıdır93. 

 Pnömokok a�ılaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken pnömokok 

enfeksiyonları için yüksek risk olu�turan durumlar tablo 15’de verilmi�tir93 

 

Tablo 15: Pnömokok Enfeksiyonları �çin Yüksek Risk Olu�turan Durumlar93 

• Konjestif kalp yetmezli�i, kardiyomiyopati ve kronik kardiyovasküler hastalık  
• Kistik fibrozis gibi kronik akci�er hastalı�ı  
• Nefrotik sendrom veya kronik böbrek yetmezli�i  
• Anatomik ve i�levsel aspleni (Orak hücreli anemi gibi) 
• HIV enfeksiyonu 
• Lenfoma, multipl miyeloma, organ transplantasyonu 
• Uzun süreli ve yüksek doz steroid tedavisi ve kemoterapi uygulaması  
• Diabetes mellitus 
• Siroz 
• Beyin omurilik sıvısı kaça�ı varlı�ı 
• Kohlear implant varlı�ı 
• Elektif splenektomi uygulanması (olanak varsa operasyondan en az iki hafta önceden 

a�ılanmalıdır) 
• Pnömokokal enfeksiyon ve komplikasyonları için riskli ko�ullarda ya�ayan ve 

çalı�an ki�iler 
 

 Amerikan Pediatri Akademisi(APA) ve DSÖ yüksek risk grubundaki altı ay ve 

daha büyük ya�taki çocukların influenza a�ısıyla a�ılanmasını önermektedir. Ayrıca 
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pnömoniyide içeren influenza komplikasyonlarından korumak için, e�er ekonomik ve 

fiziksel imkanlar varsa altı ve 23 ay arasındaki tüm çocuklarında a�ılanmasını 

önermektedir35. Tablo 16’da influenza a�ı endikasyonları verilmi�tir93. 

 

Tablo 16: �nfluenza A�ı Endikasyonları93 

1- �nfluenza komplikasyonlarının sık görüldü�ü ki�iler 
• Altmı�be� ya� ve üzerindeki ki�iler 
• Bakım evleri ve huzur evlerinde kalanlar 
• Kronik akci�er ve kardiyovasküler sistem hastalı�ı olan çocuklar ve yeti�kinler 
• Kronik metabolik hastalık, böbrek i�lev bozuklu�u, hemoglobinopati ve immün yetmezli�i olan 

çocuklar ve yeti�kinler 
• Uzun süreli aspirin tedavisi almakta olan ve bu nedenden dolayı influenza enfeksiyonunu 

takiben Reye sendromu riski bulunan çocuk ve adölesanlar( altı ay- 18 ya�)  
• �nfluenza mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci veya üçüncü trimestırında olan kadınlar 

2- Yüksek riskli ki�ilere influenza bula�tırabilme riski olan ki�iler 
• Hastane ve poliklinik hizmeti veren doktorlar, hem�ireler ve di�er sa�lık personelleri 
• Bakım evleri çalı�anları 
• Yüksek riskli ki�ilerin birlikte ya�adı�ı ev halkı 

3- �lk iki gruba ilaveten 0-23 aylık çocuklar influenzaya ba�lı artan oranda hastaneye yatı� riskine 
sahiptirler. Bu yüzden bu ya� grubundaki çocukların ve bu çocuklara bakım veren ki�ilerinde a�ılanması 
önerilmektedir. 
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                                                 3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Bu çalı�mada 1 Aralık 2005-30 Kasım 2006 tarihleri arasında Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı Çocuk Poliklinikleri ve Çocuk Acil Servisine ba�vuran 0-16 ya�ları arasında, 

ba�vurudan 48 saat öncesine kadar antibiyotik kullanmayan, klinik olarak toplum 

kökenli pnömoni tanısı almı� toplam 82 hasta de�erlendirildi. 

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan ve aileden onay alındı. 

 Hastane kökenli pnömoniyi dı�lamak için, daha önceden hastanede yatan ve 

taburcu olduktan sonra en az iki hafta geçmeyen hastalar çalı�ma dı�ı bırakıldı. Toplum 

kökenli pnömoni tanısı alan hastalardan : 

• Ciddi immün yetersizli�i olanlar 

• HIV ile enfekte ve CD4 sayısı <200 hücre/ml olanlar 

• Nötropenik hastalar 

• Kök hücre transplantasyonu yapılanlar 

• Kistik fibrozisi olanlar 

• Aktif tüberkülozu olanlar 

• Nozokomiyal pnömonisi olan hastalar çalı�ma  dı�ı bırakıldı. 

 Pnömoni tanısı klinik belirti ve bulgularla birlikte akci�er grafisinde 

infiltrasyonların varlı�ı ile konuldu. Klinik olarak hastalarda ate� ve/veya akut 

solunumsal belirtilerin varlı�ı arandı. Pnömoni tanısı için DSÖ’nün, “Çocuk 

Hastalıklarında Bütünle�ik Tedavi Programı”nda belirtilen takipne ölçütleri kullanıldı 

(Tablo 6). 

 Pnömoninin �iddetinin belirlenmesinde gö�üs duvarında çekilme ve siyanoz gibi 

bulgular arandı. 

 Çalı�maya alınan çocukların ba�vuru tarihleri, ya�ları, cinsiyetleri, ya�adıkları 

yer, altta yatan kronik hastalıkları, a�ılama durumları, daha önceden alt solunum yolu 

enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatı� ve son bir ayda antibiyotik kullanım öyküleri, 

soygeçmi� özellikleri, ailenin gelir düzeyi, ailede tüberküloz, alerjik hastalık varlı�ı ve 

sigara içimi durumu, ailede son bir ay içinde solunum yolu enfeksiyonu geçiren birey 

varlı�ı, hastanın tüm belirtileri , belirtilerinin süreleri sorgulandı ve kaydedildi. 
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 Ayrıca hastaların ba�vuru anındaki vital bulguları, boy ve kilo persentil 

de�erleri, dakikadaki solunum sayıları, burun kanadı solunumu, gö�üs duvarında 

çekilme, ral, ronküs, siyanoz ve di�er fizik muayene bulguları kaydedildi. 

 Tüm hastalardan tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı, CRP, PCT, 

C.pneumoniae ve M.pneumoniae serolojisi için kan örnekleri alındı (Ig M ve G). Ayrıca 

bütün hastalardan kan kültürü için en az 5 ml kan örne�i alındı. Tüm kan örnekleri 

ÇÜTF Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvarında çalı�ıldı. 

 Tam kan sayımı için 1-2 ml kan EDTA’lı tüpe alındı. Beckman Coulter (LH-

750) makinesine materyal verildi ve sonuç okundu. 

 Eritrosit sedimantasyon hızı için içerisinde % 3.8’lik sodyum sitrattan 0.2 ml 

bulunan plastik bir tüpe 0.8 ml venöz kan eklendi ve karı�tırıldı. 2.5 mm çapında 150 

mm boyundaki cam sedimantasyon pipetine çekildi. Altmı�ıncı dakikadaki çökme 

düzeyleri i�aretli kısımdan okunarak çökme hızı saptandı. 

 CRP düzeyi ölçümü Nephelometer 100 cihazı (Dade Behring Marburg- 

Germany) kullanılarak, immünefelometrik metod ile çalı�ıldı. CRP düzeyinin <6.0 

mg/L olması normal kabul edildi. 

 PCT düzeyi immünoluminometrik yöntemle ölçüldü. Burada Lumat LB 9501 

cihazı ile LUMItest® PCT (B.R.A.H.M.S- Diagnostica, Berlin/ Germany) kiti 

kullanıldı. 0.5 ng/ml altı de�erler normal kabul edildi. 

 Hastalarda viral etiyolojiyi saptamak için direkt immun floresan testi olan 

Respiratory Viral Panel IFA (Biotrin- Cat no: V4RVP) kiti kullanıldı. Bu kit Influenza 

A, Influenza B, RSV, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3 ve 

Adenovirus’a kar�ı ayrı ayrı monovalan ve 7 virüs için özgül polivalan antiserum ihtiva 

etmekteydi. 

 Hastaların nazofaringeal ve nazal mukozalarından dakron uçlu steril eküvyonlar 

ile sürüntü alındı. Sürüntü örnekleri her iki burun deli�inden ve tonsillalardan alınıp 4 

ml steril PBS (Phosphate Buffered Saline Buffer) solüsyonunda laboratuvara ula�tırıldı. 

Solüsyon PH’ı 7,2 olacak �ekilde ayarlandı. Ta�ıma besiyeri haftalık olarak hazırlandı 

ve bir gece oda ısısında bekletilerek kontaminasyon açısından kontrol edildi. 

 Laboratuvarda, solüsyondaki infekte oldu�u tahmin edilen, epitel hücrelerinin 

sayısını arttırmak için eküvyon hızlıca kendi etrafında çevrildi ve çalkalandı. Sonra tüp, 

2500 rpm de 10 dakika santrifüj edilerek epitel hücreleri çökertildi. Duyarlılı�ı 
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arttırmak için çökeltideki mukus (e�er varsa) uzakla�tırıldı, tekrar aynı süre ve devirde 

santrifüj edildi. Tüp üzerindeki sıvı dökülerek tüpün dibinde yakla�ık 0.3 ml çökelti 

bırakıldı. Bu çökelti kullanılarak özel kuyucukları olan cam preparatların üzerine 

hücreler tespit edildi. Bu amaçla preparat kuyucuklarına yakla�ık 30 µl çökelti 

damlatıldı, havada kurutuldu ve % 99.5’lik aseton damlatılarak 5 dakika oda ısısında 

bekletilerek tespit i�i sonlandırıldı. Hemen çalı�ılmayacak preparatlar nem geçirmeyen 

kapalı kutular içinde -20 ºC’de saklandı. 

 Epitel hücreleri tespit edilmi� preparatlar, önce polivalan antikorlarla muamele 

edilerek hızlı ön tarama yapıldı. Floresan mikroskopta de�erlendirildi ve pozitif 

örnekler tip spesifik monovalan antikorlarla tekrar de�erlendirilerek virüs tipi belirlendi. 

Tüm floresan mikroskobi incelemeleri, duyarlılı�ı ve özgullü�ü arttırmak, subjektif 

yorumlardan kaçınmak amacıyla tek bir mikrobiyolog tarafından de�erlendirildi. 

 Hızlı ön tarama testi için, preperata tespit edilmi� hücrelere polivalan antiserum 

40 µl damlatıldı, 37 ºC’de kapalı nemli ortamda 30 dakika inkübe edildi, PBS ile üç ayrı 

petri kutusunda be�er dakika süreyle yıkanarak infekte hücreye ba�lanmayan antikorlar 

ortamdan uzakla�tırıldı. Bir sonraki a�amada 40 µl floresan ile i�aretli anti-human 

antikorlar preperata damlatıldı, 37 ºC’de kapalı, nemli ortamda 30 dakika inkübe edildi, 

tekrar PBS ile üç ayrı petri kutusunda be�er dakika süreyle yıkanarak antikora 

ba�lanmayan anti- human antikorlar ortamdan uzakla�tırıldı. Bu i�lemler negatif kontrol 

preparatına da uygulandı. Son a�amada immersiyon ya�ı damlatılarak ve lamel ile 

kapatılarak floresan mikroskobunda de�erlendirildi. Virüs tipi tayini için hızlı taramada 

pozitif bulunan örnekler bu kez preparattaki her kuyucu�a ayrı ayrı  monovalan 

antikorla muamele edilerek yukardaki i�lemler tekrarlandı. De�erlendirmede 

intranükleer ve/ veya intrasitoplazmik inklüzyonlar dikkate alındı.   

 C.pneumoniae ve M.pneumoniae için IgM ve IgG antikorları serum örneklerinde 

mikroEL�SA yöntemiyle (IBL, Germany) kiti ile çalı�ıldı. Akut enfeksiyon tanısı IgM 

de�erinin pozitif bulunması ile konuldu. 

 Kan kültürü için 3 ml kan peds plus/F hemokültür �i�elerine inoküle edildi ve  

BACTEC (9240 Becton- Dickinson, USA) otomatize kan kültür sistemine yerle�tirildi. 

Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu ve antibiyotik hassasiyet testleri V�TEK 2, 

Biomerieux, France otomatize sistemde M�C/ID panelleri kullanılarak yapıldı. 
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 Çalı�maya alınan tüm hastalara hastaneye ba�vuru anında postero-anterior 

akci�er grafisi çekildi. Tüm grafiler hastaların klinik özelliklerini bilmeyen bir pediatrik 

radyolog tarafından yorumlandı. Radyolojik bulgular konsolidasyon, intertisyel 

infiltrasyon, peribron�ial infiltrasyon, atelektazi, lober ekspansiyon, plevral effüzyon, 

hiler-mediastinal lenfadenopati, hava bronkogramı, pnömotosel olarak sınıflandırıldı. 

Her bir bulgunun lokalizasyonu, hangi taraf akci�erde oldu�u kaydedildi.  

 Radyolojik olarak pnömoni saptanan hastalar alveolar pnömoni ve intertisyel 

pnömoni olarak iki grupta incelendi. Konsolidasyon veya hava bronkogramı 

bulgularından herhangi birisi olan PA akci�er grafisi alveolar pnömoni; �ntertisyel 

infiltrasyon veya peribron�ial infiltrasyon bulgularından herhangi birisi olan PA akci�er 

grafisi intertisyel pnömoni olarak kabul edildi. 

 

 �statistiksel  Analiz 

 Verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanıldı. Ya�, solunum 

sayısı, laboratuvar de�erleri gibi sürekli de�i�kenler için ortalama, standart sapma, 

medyan, alt sınır ve üst sınır özet ölçütleri verildi. Bu de�i�kenlerin gruplarda 

kar�ıla�tırılmasında gösterdikleri da�ılıma göre; Normal da�ılımsa ba�ımsız gruplarda t 

testi veya tek yönlü varyans analizi, normal da�ılım de�ilse Mann Whitney U testi veya 

Kruskal Wallis testi kullanıldı.  

 Cinsiyet, fizik muayene bulguları gibi kategorik de�i�kenler için sayı ve yüzde 

özet ölçütleri verildi. Bunların gruplarda kar�ıla�tırılmasında ki kare test istatisti�i 

kullanıldı. Akci�er grafisine göre olu�turulan ikili grup (pnömoni var, pnömoni yok) 

için risk ölçütlerini (OR) hesaplamada lojistik regresyon kullanıldı. Tüm analizlerde 

istatistiksel önem düzeyi 0.05 alındı. 
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                                                          4. BULGULAR 

 Çalı�maya alınan 82 hastanın demografik ve klinik özellikleri Tablo 17’de 

gösterilmi�tir. Hastaların 53’ü (% 64.6) erkek ve 29’u (% 35.4) kız olup, ya� 

ortalamaları 32.07±33.7 (0.6-190.0) ay  idi. Ayrıca 12 (% 14.6) hasta be� ya�ından 

büyük iken, 70 (% 85.4) hasta be� ya�ından küçüktü. Hastaların 55’i (% 67.1) kentsel 

bölgede, 27’si (% 32.9) kırsal bölgede ya�ıyordu. Hastaların 58’inde (% 70.7) altta 

yatan herhangi bir hastalık yokken; 10 (% 12.2) hastada nöromüsküler hastalık, 6 (% 

7.3) hastada konjenital kalp hastalı�ı, 4 (% 4.9) hastada bron�ial astım, 2 (% 2.4) 

hastada prematürite ve geçirilmi� Respiratuar Distress Sendromu (RDS), 1 (% 1.2) 

hastada juvenil romatoid artrit, 1 (% 1.2) hastada yarık damak oldu�u saptandı. 

Konjenital kalp hastalı�ı olan hastaların hepsi asiyanotik kalp hastası idi. 

 Altmı� altı (% 80.5) hasta Sa�lık Bakanlı�ı Ulusal Ba�ı�ıklama Programına göre 

ya�ına uygun tam a�ılamaya sahipti. Hastaların 35’i (% 42.7) 2 haftadan daha uzun süre 

daha önce alt solunum yolu enfeksiyonu için en az bir kez hastanede yatarak tedavi 

almı�, 28’i  (% 34.1) son bir ay içinde herhangi bir nedenle antibiyotik kullanmı�tı. 

 Hastaların 18’nin (% 22) ailesinde son bir ayda solunum yolu enfeksiyonu 

geçiren en az bir aile üyesi mevcuttu ve 52 (% 63.4) hastanın ailesinde en az bir ki�inin 

sigara kullandı�ı saptandı. Hastaların 15’inin (% 18.3) ailesinde  bron�ial astım, alerjik 

rinit ve atopik dermatit gibi alerjik bir hastalı�ın varlı�ı saptandı.  

 Hastaların ba�vuru öncesi belirtileri incelendi�inde tüm hastalarda (% 100) 

saptanan belirti öksürüktü. Altmı� altı (% 80.5) hastada hırıltılı solunum, 54 (% 65.9) 

hastada ate� ve beslenememe, 52 (% 63.4) hastada solunum sıkıntısı ve burun akıntısı 

mevcuttu. 

 Öyküde, produktif öksürük tarifleyen hasta sayısı 38 (% 46.3) idi. Huzursuzluk 

17 (% 20.7), kusma 14 (% 17.1), morarma 11 (% 13.4) hastada mevcuttu. Dokuzar (% 

11) hastada burun tıkanıklı�ı ve karın a�rısı oldu�u saptandı. Gö�üs a�rısı 4 (% 4.9), 

ba� a�rısı 3 (% 3.7) ve bo�az a�rısı 1 (% 1.2)  hastada saptandı. 

 Takipne varlı�ı nedeniyle alt solunum yolu enfeksiyonu dü�ünülen ve çalı�maya 

alınan 82 hastanın 44’ünde (% 53.7)  ta�ikardi, 30’unda (% 36.6)  ate� (aksiller ısı 

>38°C) saptandı.  
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Tablo 17: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri  

Özellik   
Demografik özellikler 
      Ya� (Ay) 
          Ort. (± SD) 
          Median (alt-üst sınır) 
      Cinsiyet 
          Erkek  
          Kız 
      Yer 
          Kent 
          Kırsal 
      Altta yatan kronik hastalık varlı�ı 
      A�ılama öyküsü 
          Tam  
          Eksik 
      ASYE için  en az bir kez hastanede yatı� 
      Son 1 ayda AB kullanımı 
Ailesel özellikler 
      Anne ya�ı (Yıl) 
         Ort. (± SD) 
         Median  (alt-üst sınır) 
      Baba ya�ı (Yıl) 
         Ort.(± SD) 
         Median  (alt-üst sınır) 
      Ailede allerjik hastalık varlı�ı 
      Ailede son 1 ayda SYE öyküsü 
      Ailede sigara içimi 
Belirtiler 
      Ate� (+) 
      Öksürük  (+) 
      Hırıltılı solunum (+) 
      Prodüktif öksürük (+) 
      Burun akıntısı (+)   
      Burun tıkanıklı�ı (+)  
      Gö�üs a�rısı (+)   
      Karın a�rısı (+)   
      Solunum sıkıntısı (+)  
      Morarma (+) 
      Beslenememe (+)  
      Kusma (+) 
      Huzursuzluk (+)  
      Ba� a�rısı (+)  
      Bo�az a�rısı (+) 
Fizik bulgular 
      Ate� (+) 
      Ta�ikardi (+) 
      Takipne (+) 
      Boy kısalı�ı (<% 5) (+)     
      Kilo azlı�ı (<% 5) (+) 
      Hı�ıltı (+) 
      Burun kanadı solunumu (+) 
      Gö�üs duvarında çekilme (+) 
      Ral (+) 
      Ronkus (+) 
      Siyanoz (+) 

 
 
32.07  (±33.7) 
22.00  (0.6-190) 
 
53   (64.6)†   
29   (35.4) 
 
55   (67.1) 
27   (32.9) 
24   (29.3) 
 
66  (80.5) 
16  (19.5) 
35  (42.7) 
28  (34.1) 
 
 
30.17  (±33.7) 
29.00  (20-45) 
 
34.37  (±6.59) 
34.00  (23-51) 
15   (18.3) 
18  (22) 
52  (63.4) 
 
54  (65.9) 
82  (100) 
66  (80.5) 
38  (46.3) 
52  (63.4) 
9    (11) 
4    (4.9) 
9    (11) 
52  (63.4) 
11  (13.4) 
54  (65.9) 
14  (17.1) 
17  (20.7) 
3    (3.7) 
1    (1.2) 
 
30  (36.6) 
44  (53.7) 
82  (100) 
14  (17.1) 
14  (17.1) 
46  (56.1) 
27  (32.9) 
76  (92.7) 
77  (93.9) 
48  (58.5) 
12  (14.5) 

†: n (% ) 
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 Hastaların 14’ünün (% 17.1) ya�a göre boyları ve ya�a göre kiloları % 5’in 

altında bulundu.  

 Hastaların gö�üs muayeneleri de�erlendirildi�inde takipneden sonra en sık 

saptanan fizik muayene bulgusu % 93.9 (n=77) oranında saptanan rallerdi. Ayrıca 76 

(% 92.7) hastada gö�üs duvarında çekilme, 48 (% 58.5) hastada ronkus, 46 (% 56.1) 

hastada hı�ıltı, 27 (% 32.9) hastada burun kanadı solunumu, 12 (% 14.5) hastada 

siyanoz saptandı. 

 Tablo 18’de çalı�maya alınan hastalara ait laboratuvar de�erleri ile 

mikrobiyolojik bulgular gösterilmi�tir. Hastaların beyaz küre de�erleri 13.800±5100 

(4200-29300) /mm3, serum CRP de�erleri 26.65±36.77 (2.9-157) mg/L, serum PCT 

de�erleride 0.51±2.01 (0.01-17.8) ng/ml olarak saptandı. Hastaların ESH de�erleri 

19.9±15.5 (2-73) mm/saat idi. Hastaların serum PCT de�erlerinin BK ile ili�kisi �ekil 

1’de, CRP ile ili�kisi �ekil 2’de, ESH ile ili�kisi �ekil 3’de gösterilmi�tir. 

 Hastaların 2’sinde (% 2.4) sadece M. pneumoniae ve 6’sında (% 7.3) sadece C. 

pneumoniae IgM (+)li�i saptandı. Viral çalı�ma yapılan 82 hastaların 25’inde (% 30) bir 

viral etkene kar�ı antikor pozitifli�i saptandı. Respiratory syncytial virüs (RSV) 8        

(% 9.8), Influenza A virüs 8 (% 9.8), Adenovirüs 4 (% 4.9), Parainfluenza2 2 (% 2.4),  

Parainfluenza3 2 (% 2.4), Parainfluenza1 1 (% 1.2) hastada saptandı. Viral etkene kar�ı 

antikor pozitifli�i saptanan bu hastalardan, RSV saptanan bir hastada C. pneumoniae 

IgM (+)li�i, Influenza A virüs saptanan 2 hastada M. Pneumoniae IgM (+)li�i, 

Adenovirüs saptanan 1 hastada da M. Pneumoniae IgM (+)li�i olmak üzere 4 (% 4.9) 

hastada karma viral ve atipik bakteriyel etken tespit edildi. Ate�li olan 30 hastadan 

12’sinin (% 40)  kan kültürlerinde üreme saptandı. 
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Tablo 18: Hastalara Ait Laboratuvar De�erleri ve Mikrobiyolojik Bulgular 

†: n(% ) 

 

 Hastaların PA akci�er grafi bulguları Tablo 19’da verilmi�tir. Çalı�maya alınan 

hastaların tanı anında çekilen PA akci�er grafileri de�erlendirildi�inde 35 (% 42.6) 

hastada radyolojik olarak pnömoni bulgusu saptanmazken,  hastaların 28’inde (% 34.2) 

intertisyel, 19’unda (% 23.2) ise alveoler pnömoni saptandı. 

 Radyolojik bulgular tek tek incelendi�inde, 19 (% 23.2) hastada  konsolidasyon, 

12 (% 14.6) hastada intertisyel infiltrasyon, 21 (% 25.6) hastada peribron�ial 

infiltrasyon, 12 (% 14.6) hastada atelektazi, 9 (% 11.0) hastada hiperinflasyon, 7 (% 

8.5) hastada mediastinal ve /veya hiler lenfadenopati, 1 (% 1.2) hastada plevral effüzyon 

saptandı. Lenfadenopatileri olan hastalarda ppd negatif saptandı ve aktif tüberkülozlu 

aile üyesine raslanmadı. Lenfadenopatileri olan bu hastaların hapsinde M.pneumoniae 

veya C.pneumoniae IgM(+)’li�i saptandı.  

 

 

 

Özellik  
BK (/mm3) (ort.± SD) 
          Median  
          Alt-üst sınır 
Akut faz rektanları 
      CRP (mg/L) (ort.± SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
      PCT (ng/ml) (ort.± SD)        
         Median 
         alt-üst sınır 
      ESH (mm/sa) (ort.± SD)       
         Median  
         alt-üst sınır 
Mikrobiyolojik bulgular  
      C. pneumoniae IgM (+) 
      M. pneumoniae IgM (+) 
      RSV (+)   
      �nfluenza A virüs (+) 
      Adenovirüs (+)  
      Parainfluenza 2 (+)  
      Parainfluenza 3  (+)   
      Parainfluenza 1 (+) 
      Karma (viral+atipik bakteriyel) etken (+) 
      Kan kültürü (+) 
      Kan kültüründe üreyen m.o. 
        S. hominis (+)  
        S. epidermidis (+) 

13800±5100 
12800 
4200-29300 
 
26.65±36.77 
7.51 
2.9-157 
0.51±2.01 
0.10  
0.01-17.8 
19.9±15.5 
16  
2-73 
 
6    (7.3)† 
2    (2.4) 
7    (8.5) 
6    (7.2) 
3    (3.6) 
2    (2.4) 
2    (2.4) 
1    (1.2) 
4    (4.9) 
12  (14.7) 
 
8    (9.8) 
4    (4.9) 
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Tablo 19: Hastaların Pa Akci�er Grafilerinin De�erlendirilmesi 

Bulgular  n (% ) 
Konsolidasyon  (+) 
�ntertisyel infiltrasyon  (+) 
Peribron�it  (+) 
Hiler-mediastinal LAP  (+)  
Atelektazi  (+) 
Hiperinflasyon  (+) 
Plevral  effüzyon  (+) 
Hava bronkogramı  (+) 

19  (23.2) 
12  (14.6) 
21  (25.6) 
7    (8.5) 
12  (14.6) 
9    (11.0) 
1    (1.2) 
0    (0) 
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     �ekil 1:  PCT de�erlerinin, beyaz küre sayısı ile ili�kisi 
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                                                      �ekil 2: PCT de�erlerinin, CRP de�erleri ile ili�kisi 
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              �ekil 3: PCT de�erlerinin, ESH ile ili�kisi 
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4.1. Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanan Hastalarla, Pnömoni 

Saptanmayan Hastaların De�erlendirilmesi 

 Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  35 (% 42.7) hasta ile, radyolojik 

olarak pnömoni saptanan 47 (% 57.3) hastaya ait demografik ve klinik özelikler Tablo 

20’de, laboratuvar özellikleri Tablo 21’ de gösterilmi�tir. 

 Radyolojik olarak pnömoni saptanan hastaların ya�ları (37.8±39.6) (0.6-190 ay), 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalara (24.4±21.9) (3.5-120.0 ay) göre 

istatistiksel olarak anlamlılık sınırında yüksekti (p=0.056). Di�er demografik özellikler 

bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalar ile radyolojik pnömoni 

saptanan hastalar arasında anne ya�ı, baba ya�ı, ailede allerjik hastalık öyküsü, son bir 

ayda SYE geçiren aile bireyi varlı�ı, ailede sigara içimi gibi ailesel özellikler 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamı�tır (p>0.05). 

 Hastaların belirtileri incelendi�inde solunum sıkıntısı, radyolojik olarak pnömoni 

saptanan grupta (% 74.5), radyolojik olarak pnömoni saptananmayan gruba (% 48.6) 

göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0.021). 

 Prodüktif öksürük, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupta (% 60), 

radyolojik olarak pnömoni saptanan gruba (% 36.2) göre istatistiksel olarak anlamlı 

oranda yüksek saptandı (p=0.044).  

 Di�er belirtiler bakımından incelendi�inde; radyolojik olarak pnömoni 

saptanmayan grup ile radyolojik olarak pnömoni saptanan grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Hastaların hastaneye ba�vuru anındaki vital bulguları (ate�, nabız ve solunum 

sayısı), ya�a göre % 5’in altında kalan boy ve kilo de�erleri ve solunum sistemi 

muayene bulguları kar�ıla�tırıldı�ında, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupla, 

radyolojik olarak pnömoni saptanan grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı. (p>0.05). 
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Tablo 20: Radyolojik Pnömoni Saptanmayan ve Pnömoni Saptanan Hastaların Demografik ve Klinik 
Özellikleri 

Özellik Grup 1  
(n=35)∗ 

Grup 2  
(n=47)∗∗ 

(p) 

Demografik özellikler 
      Ya� (Ay) 
         Ort.± (SD) 
         Median (alt-üst sınır) 
      Cinsiyet 
        Kız 
        Erkek 
      Yer 
        Kent 
        Kırsal 
      Altta yatan kronik hastalık varlı�ı (+) 
      ASYE için  en az bir kez hastanede yatı� 
      Son 1 ayda AB kullanımı 
Belirtiler 
      Ate� (+) 
      Öksürük  (+)  
      Hırıltılı solunum (+)  
      Prodüktif öksürük  (+)      
      Burun akıntısı  (+)    
      Burun tıkanıklı�ı(+)        
      Gö�üs a�rısı  (+)  
      Karın a�rısı  (+) 
      Solunum sıkıntısı (+)      
      Morarma  (+) 
      Beslenememe (+) 
      Kusma  (+)        
      Huzursuzluk (+)  
      Ba� a�rısı (+) 
      Bo�az a�rısı (+) 
Fizik bulgular 
     Ate� (+) 
     Ta�ikardi (+) 
     Boy kısalı�ı (<5% ) (+) 
     Kilo azlı�ı (<5% ) (+) 
     Hı�ıltı (+) 
     Burun kanadı solunumu (+) 
     Gö�üs duvarında   çekilme (+)    
     Ral (+) 
     Ronkus (+) 

 
 
24.4±(21.9) 
21.0(3.5-120.0) 
 
12(34.3)† 
23(65.7) 
 
24(68.6) 
11(31.4) 
13(37.1) 
14(40.0) 
16(45.7)  
 
26(74.3) 
35(100) 
30(85.7) 
21(60.0) 
23(65.7) 
4(11.4) 
0(0) 
1(2.9) 
17(48.6) 
3(8.6) 
22(62.9) 
5(14.3) 
6(17.1) 
1(2.9) 
1(2.9) 
 
14(40.0) 
20(57.1) 
6(17.1) 
8(22.9) 
22(62.9) 
10(28.6) 
33(94.3) 
33(94.3) 
21(60.0) 

 
 
37.8±(39.6) 
28.0(0.6-190.0) 
 
17(36.2) 
30(63.8) 
 
31(66.0) 
16(34.0) 
11(23.4) 
21(44.7) 
12(25.5) 
 
28(59.6) 
47(100) 
36(76.6) 
17(36.2) 
29(61.7) 
5(10.6) 
4(8.5) 
7(14.9) 
35(74.5) 
8(17.0) 
32(68.1) 
9(19.1) 
11(23.4) 
2(4.3) 
0(0) 
 
16(34.0) 
24(51.1) 
8(17.0) 
6(12.8) 
24(51.1) 
17(36.2) 
43(91.5) 
44(93.6) 
27(57.4) 

 
 
 
0.056 
 
 
>0.999 
 
 
>0.999 
0.222 
0.422 
0.065 
 
0.239 
 
0.402 
0.044 
0.818 
>0.999 
0.132 
0.129 
0.021 
0.338 
0.645 
0.768 
0.587 
>0.999 
0.427 
 
0.646 
0.657 
>0.999 
0.251 
0.369 
0.489 
>0.999 
>0.999 
>0.999 

*Grup1: Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalar 
**Grup2: Radyolojik olarak pnömoni saptanan hastalar 
†: n(% ) 

 

 Tablo 21’de radyolojik olarak pnömoni saptanmayan ve pnömoni saptanan 

hastaların laboratuvar de�erleri ve mikrobiyolojik bulguları gösterilmi�tir.  

 Serum PCT de�erleri radyolojik olarak pnömoni saptanan hasta grubunda 

(0.76±2.65) (0.01-17.80 ng/ml) radyolojik olarak pnömoni saptanmayan gruba 

(0.21±0.29) (0.01-1.15 ng/ml) göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksekti 
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(p=0.035).Her iki grubun kar�ıla�tırmalı PCT de�erleri �ekil 4’de verilmi�tir. BK, CRP 

ve ESH de�erleri için iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05).  

 

Tablo 21:  Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanmayan ve Saptanan Hastaların Laboratuvar De�erleri ve 
Mikrobiyolojik Bulguları 

Özellikler Grup1* 
 (n=35) 

Grup 2**  
(n=47) 

(p) 

BK (/mm3)(ort.±SD) 
       Median  
       alt-üst sınır 
Akut faz reaktanları 
      CRP (mg/L)(ort.±SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
      PCT (ng/ml)(ort.± SD)        
         Median 
         alt-üst sınır 
      ESH(mm/saat)(ort.±SD)       
         Median  
         alt-üst sınır 
Mikrobiyolojik bulgular         
      C.pneumoniae IgM(+)       
      M.pneumoniaeIgM(+)      
      Virüs Ab (+) 
      Karma (viral+atipik bakteriyel)   etken (+)    
      Kan kültürü üreme(+)   

12700±5000 
12500 
4200-29300 
 
21.5±32.4 
7.2 
3.0-145.0 
0.21±0.29 
0.06 
0.01-1.15 
18.2±13.7 
14 
2-60 
 
0    (0) † 
0    (0) 
10  (28.5)  
3    (8.6) 
5    (14.3)  

14600±5100 
13800 
4400-27400 
 
30.5±39.6 
9.6 
2.9-157.0 
0.76±2.65 
0.12 
0.01-17.80 
21.2±16.7 
18 
2-73 
 
6    (12.7) 
2    (4.3) 
11  (23.4) 
1    (2.1) 
7    (14.9) 

 
 
0.099 
 
 
 
0.617 
 
 
0.035 
 
 
0.433 
 
0.028 
0.217 
0.596 
0.380 
>0.999 

* Grup1: Radyolojik olarak pnömonisi olmayanlar 
** Grup2: Radyolojik olarak pnömonisi olanlar 
†: n(% ) 
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�ekil 4:  Radyolojik olarak pnömoni saptanan hasta grubuyla, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan 
hasta grubunun kar�ıla�tırmalı PCT de�erleri  

 

 Her iki grup hastalarda, pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik 

çalı�ma sonuçları incelendi�inde, radyolojik olarak pnömoni  saptanan 47 hastanın 

6’sında (% 12.7) C.pneumoniae IgM (+)li�i saptanırken, radyolojik olarak pnömoni 

saptanmayan  35 hastanın hiçbirinde C.pneumoniae IgM (+)li�i saptanmamı�tır. Gruplar 

arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.028).  

 Di�er pnömoni etkenleri açısından radyolojik olarak pnömoni saptanmayan 

grupla, radyolojik olarak pnömoni saptanan grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark  saptanmadı (p>0.05).. 

 Tablo 22’de radyolojik olarak pnömoni saptanmasında belirleyici özellikler ve 

risk analizi de�erleri verilmi�tir. Hastalara tüm bu özellikler kullanılarak, radyolojik 

olarak pnömoni olu�ması açısından risk analizi (OR) yapıldı�ında prodüktif öksürük, 

karın a�rısı ve solunum sıkıntısı varlı�ının belirleyici oldu�u görüldü. Hastalarda 
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prodüktif öksürük varlı�ı, radyolojik olarak pnömoni ortaya çıkma olasılı�ını 0.3 kat 

arttırırken; karın a�rısı 9.5 kat, solunum sıkıntısı varlı�ı ise 2.8 kat arttırmaktadır.  
 

Tablo 22: Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanmasında Risk Analizi Sonuçları 

Özellik Radyolojik 
pnömoni var 
(n:47) 

Radyolojik 
pnömoni yok 
(n:35) 

O.R. (% 95 Güven 
Aralı�ı) 

(p) 

Prodüktif öksürük (+)     
Karın a�rısı (+) 
Solunum sıkıntısı (+) 

17  (36.2)† 
7    (14.9) 
35  (74.5) 

21  (60.0) 
1    (2.9) 
17  (48.6) 

0.3  (0.1 – 0.6) 
9.5  (1.0- 86.2) 
2.8  (1.0- 7.5) 

0.017 
0.046 
0.042 

†: n(% ) 
 

4.2. Serum Prokalsitonin De�erlerine Göre Hastaların De�erlendirilmesi  

 Pnömoni nedeniyle çalı�maya alınan tüm hastaların serum PCT de�erleri 

incelendi�inde 19 (% 23) hastada serum PCT’si >0.5 ng/ml iken, 63 (% 77) hastada 

serum PCT’si de�erleri 0.5 ng/ml’nin altında bulundu.  

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarla, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan 

hastaların demografik ve klinik özellikleri ile mikrobiyolojik bulguları Tablo 23’de 

verilmi�tir.  

 Serum PCT’si >0.5ng/ml olan grupla, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan grup 

arasında ya�, cins, ya�anılan yer, altta yatan kronik hastalık varlı�ı, ASYE için en az bir 

kez hastanede yatı� ve son bir ayda antibiyotik kullanım öyküsü özellikleri bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Anne ya�ı, baba ya�ı, ailede alerjik hastalık öyküsü, son bir ayda SYE geçiren 

aile bireyi varlı�ı ve ailede sigara içimi gibi ailesel özellikler bakımından, serum PCT’si 

>0.5 ng/ml olan hasta grubuyla, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan grup arasında 

istatistiksel açıdan  anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Her iki gruptaki hastaların belirtileri incelendi�inde; Serum PCT’si >0.5 ng/ml 

olan hasta grubunda 17 (% 89.5) hasta solunum sıkıntısı belirtisine sahipken, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 35’inde (% 55.6) solunum sıkıntısı 

mevcuttu. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda solunum sıkıntısı, serum PCT’si 

<0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 

(p=0.007). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 6 (% 31.6) hasta morarma belirtisine 

sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 5’inde (% 7.9) morarma 
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belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda morarma belirtisi, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p=0.016). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta, 3 (% 15.8) hasta gö�üs a�rısı belirtisine 

sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 1’inde (% 1.6) gö�üs a�rısı 

belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda gö�üs a�rısı belirtisi, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p=0.037). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta, 16 (% 84.2)  hasta beslenememe 

belirtisine sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 38’inde (% 60.3) 

beslenememe belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda beslenememe 

belirtisi, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlılık 

sınırına yakın derecede yüksek bulundu (p=0.060). 

 

Tablo 23:  Serum PCT’si >0.5 Ng/Ml Olan Hastalarla, Serum PCT’si <0.5 Ng/Ml Olan Hastaların 
Demografik ve Klinik Özellikleri �le Mikrobiyolojik Bulguları 

Özellik Grup 1*  
(n=19) 

 Grup 2**  
(n=63) 

(p) 

Demografik özellikler 
      Ya� (Ay) 
         Ort. (±SD) 
         Median (alt-üst sınır) 
      Cinsiyet 
        Kız 
        Erkek 
      Yer 
        Kent 
        Kırsal 
      Altta yatan kronik   hastalık varlı�ı (+) 
      ASYE için  en az bir kez hastanede yatı�(+) 
      Son 1 ayda AB kullanımı (+) 
Belirtiler 
      Ate� (+) 
      Öksürük  (+)  
      Hırıltılı solunum (+)  
      Prodüktif öksürük (+)      
      Burun akıntısı  (+)    
      Burun tıkanıklı�ı (+)        
      Gö�üs a�rısı  (+)  
      Karın a�rısı  (+) 
      Solunum sıkıntısı (+)      
      Morarma  (+) 
      Beslenememe (+) 
      Kusma  (+)        
      Huzursuzluk (+)  
      Ba� a�rısı (+) 

 
 
38.3 (±45.3) 
22 (2.5-190) 
 
6(31.6)† 
13(68.4) 
 
13(68.4) 
6(31.6) 
8(42.1) 
8(42.1) 
7(36.8) 
 
15  (78.9) 
19  (100) 
15  (78.9) 
9    (47.4) 
8    (42.1) 
3    (15.8) 
3    (15.8) 
4    (21.1) 
17  (89.5) 
6    (31.6) 
16  (84.2) 
4    (21.1) 
6    (31.6) 
0    (0) 

 
 
30.2 (±29.5) 
22 (0.6-168) 
 
23(36.5) 
40(63.5) 
 
42(66.7) 
21(33.3) 
16(25.4) 
27(42.9) 
21(33.3) 
 
39  (61.9) 
63  (100) 
51  (81) 
29  (46) 
44  (69.8) 
6    (9.5) 
1    (1.6) 
4    (6.3) 
35  (55.6) 
5    (7.9) 
38  (60.3) 
10  (15.9) 
11  (17.5) 
3    (4.8) 

 
 
 
0.360 
 
 
0.789 
 
 
>0.999 
0.249 
>0.999 
0.788 
 
0.269 
 
>0.999 
>0.999 
0.034 
0.426 
0.037 
0.079 
0.007 
0.016 
0.060 
0.729 
0.206 
>0.999 
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Tablo 23: Serum PCT’si >0.5 Ng/Ml Olan Hastalarla, Serum PCT’si <0.5 Ng/Ml Olan Hastaların 
Demografik ve Klinik Özellikleri �le Mikrobiyolojik Bulguları (devam) 
Özellik Grup 1* 

 (n=19) 
Grup 2** 
 (n=63) 

(p) 

      Bo�az a�rısı (+) 
Fizik bulgular 
      Ate� (+) 
      Ta�ikardi (+) 
      Takipne (+) 
      Boy kısalı�ı (<5% )(+) 
      Kilo azlı�ı (<5% ) (+) 
      Hı�ıltı (+) 
      Burun kanadı solunumu (+) 
      Gö�üs duvarında çekilme (+)    
      Ral  (+) 
      Ronkus (+) 
      Siyanoz (+) 
Mikrobiyolojik sonuçlar 
      C. pneumoniae IgM (+)      
      M. pneumoniaeIgM (+)     
      Viral Ab (+) 
      Karma (viral+atipik bakteriyel) etken (+)    
      Kan kültürü üreme (+)    

0    (0) 
 
10  (52.6) 
16  (84.2) 
19  (100) 
4    (21.1) 
4    (21.1) 
11  (57.9) 
10  (52.6) 
19  (100) 
19  (100) 
11  (57.9) 
5    (26.3) 
 
2    (10.5) 
0    (0) 
5    (26.3) 
0    (0) 
3    (15.8) 

1    (1.6) 
 
20  (31.7) 
28  (44.4) 
19  (100) 
10  (15.9) 
10  (15.9) 
35  (55.6) 
17  (27.0) 
57  (90.5) 
58  (92.1) 
37  (58.7) 
7    (11.1) 
 
4    (6.3) 
2    (3.2) 
16  (25.4) 
4    (6.3) 
9    (14.3) 

>0.999 
 
0.111 
0.003 
 
0.729 
0.729 
>0.999 
0.052 
0.328 
0.258 
>0.999 
0.137 
 
0.540 
0.432 
0.936 
0.260 
>0.999 

* Grup1: PCT>0.5 ng/ml olan pnömonili hastalar  
** Grup2: PCT<0.5 ng/ml olan pnömonili hastalar 
†: n(% )  
 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 8 (% 42.4) hasta burun akıntısı belirtisine 

sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 44’ünde (% 69.8) burun 

akıntısı belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda burun akıntısı belirtisi, 

serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede dü�ük 

bulundu (p=0.034). 

 �ki grup arasında ate�, öksürük, hırıltılı solunum, prodüktif öksürük, burun 

tıkanıklı�ı, karın a�rısı, kusma, huzursuzluk, ba� a�rısı ve bo�az a�rısı gibi di�er 

belirtiler bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Hastaların fizik bulguları incelendi�inde hastaneye ilk ba�vuru anında serum 

PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta vücut ısısı (38.0±1.0) °C iken, di�er hasta grubunda 

(37.3±0.9) °C olarak ölçüldü. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda vücut ısısı 

de�erleri, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak  anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p=0.011). Ancak ate� tanımına uyan aksiller ısının >38°C 

olması durumuna bakıldı�ında her iki grup arasında ate� bulgusu yönünden istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 16 (% 84.2)  hastada ta�ikardi saptanırken, 

di�er gruptaki hastaların 28’inde (% 44.4) ta�ikardi saptandı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml 
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olan hastalarda ta�ikardi bulgusu, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 0.003). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 10 (% 52.6) hasta burun kanadı solunumu 

bulgusuna sahipken, di�er gruptaki hastaların 17’sinde (% 27.0) burun kanadı solunumu 

vardı. Serum  PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda burun kanadı solunumu bulgusu, 

serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatiksel olarak anlamlılık sınırına yakın 

derecede yüksek bulundu (p=0.052). 

 Her iki grup hastada takipne, boy, kilo, hı�ıltı varlı�ı, gö�üs duvarında çekilme, 

ral ve ronküs varlı�ı ile siyanoz gibi fizik muayene bulguları açısından anlamlı farklılık 

saptanmadı (p>0.05). 

 Tablo 24’de her iki gruptaki hastaların laboratuvar de�erleri verilmi�tir. 

 

Tablo 24: Serum PCT’si >0.5 ng/ml Olan ve Serum PCT’si <0.5 ng/ml Olan Pnömonili Hasta 
Gruplarının Laboratuvar De�erleri 

Özellik Grup1* (n=19) Grup2** (n=63) (p) 
BK (/mm3) (ort.±SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
Akut faz reaktanları 
      CRP (mg/L) (ort.±SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
      ESH(mm/saat) (ort.± SD)       
         Median  
         alt-üst sınır 

15800±6000 
16900 
4400-27400 
 
54.4±49.8 
37.0 
3.0-157.0 
25.8±14.5 
24.0 
6-65 

13200±4700 
12600 
4200-29300 
 
18.3±27.2 
3.9 
2.9-114.0 
18.2±15.4 
12.0 
2-73 

 
 
0.055 
 
 
 
<0.001 
 
 
0.005 

* Grup1: Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan pnömonili hastalar  
** Grup2: Serum PCT’si <0.5 ng/ml olan pnömonili hastalar  

 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta, beyaz küre de�erleri 15800±6000 (4400-

27400) /mm3 iken, di�er gruptaki hastaların beyaz küre de�erleri 13200±4700 (4200-

29300) /mm3 idi. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda beyaz küre de�erleri, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel anlamlılık sınırına yakın derecede 

yüksek bulundu (p=0.055). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta serum CRP de�erleri 54.4±49.8 (3.0-

157.0) mg/L iken, di�er gruptaki hastaların serum CRP de�erleri 18.3±27.2 (2.9-114.0) 

mg/L idi. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda serum CRP de�erleri, serum PCT’si 

<0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 

(p<0.001).  



 58 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta ESH de�erleri 25.8±14.5 (6-65) mm/saat 

iken, di�er gruptaki hastaların ESH de�erleri 18.2±15.4 (2-73) mm/saat idi. Serum 

PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda ESH de�erleri, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan 

hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.005). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupla, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan grubun 

kar�ıla�tırmalı beyaz küre de�erleri �ekil 5’de, CRP de�erleri �ekil 6’da, ESH de�erleri 

�ekil 7’de verilmi�tir. 
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�ekil 5: Her iki grubun kar�ıla�tırmalı beyaz küre de�erleri 
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�ekil 6: Her iki grubun kar�ıla�tırmalı CRP de�erleri 
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�ekil 7: Her iki grubun kar�ıla�tırmalı ESH de�erleri 
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 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan ve serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hasta 

gruplarında pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik çalı�ma sonuçları 

incelendi�inde gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan ve serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hasta 

gruplarında radyolojik bulgular Tablo 25’de verilmi�tir. Hastaların PA akci�er grafileri 

incelendi�inde serum PCT’si >0.5ng/ml olan hasta grubunda 9 (% 47.4) hastada 

konsolidasyon saptanırken, serum PCT’si <0.5ng/ml olan hasta grubunda 10 (% 15.9) 

hastada konsolidasyon saptandı. Serum PCT’si >0.5ng/ml olan hasta grubunda 

konsolidasyon varlı�ı, serum PCT’si <0.5ng/ml olan hasta grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede daha fazla idi (p=0.010). Di�er radyolojik bulgular bakımından 

iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 

Tablo 25: Serum PCT’si >0.5 ng/ml Olan ve Serum PCT’si <0.5 ng/ml Olan Hasta Gruplarında 
Radyolojik Bulgular 

Radyolojik bulgu Grup 1* 
 (n=19) 

Grup 2**  
(n=63) 

(p) 

Konsolidasyon (+) 
�ntertisyel infiltrasyon (+) 
Peribron�it (+) 
Hiler-mediastinal LAP (+) 
Atelektazi (+)  
Hiperinflasyon (+) 
Plevral  effüzyon (+) 
Hava bronkogramı (+) 
Normal PA akci�er grafisi (+) 

9    (47.4)† 
4    (21.1) 
2    (10.5) 
1    (5.3) 
3    (15.8) 
1    (5.3) 
1    (5.3) 
0    (0) 
5    (26.3) 

10  (15.9) 
8    (12.7) 
19  (30.2) 
6    (9.5) 
9    (14.3) 
8    (12.7) 
0    (0) 
0    (0)  
24  (38.1) 

0.010 
0.459 
0.133 
>0.999 
>0.999 
0.677 
0.232 
 
0.420 

* Grup1: Serum  PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalar  
** Grup2:  Serum  PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalar  
†: n(% ) 

 

4.3. Fizik Bakıda Hı�ıltılı Solunuma Sahip Hasta Grubuyla, Hı�ıltı 

Saptanmayan Hasta Grubuna Ait Özelliklerin De�erlendirilmesi 

  Hastaların fizik muayene bulguları incelendi�inde 46 (% 56) hastada hı�ıltının 

oldu�u, 36 (% 44) hastada ise hı�ıltı bulgusunun olmadı�ı saptandı. 

 Tablo 26’da hı�ıltılı solunuma sahip hasta grubu ile, hı�ıltı saptanmayan hasta 

grubuna ait demografik ve klinik özellikler ile mikrobiyolojik bulgular verilmi�tir. 

 Hastaların demografik özellikleri incelendi�inde; Hasta ya�ı ve cinsiyeti, 

ya�anılan yer, altta yatan kronik hastalık varlı�ı, ASYE için en az bir kez hastanede 
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yatı� ve son bir ayda AB kullanım öyküsü özellikleri bakımından hı�ıltı saptanan grupla, 

saptanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Baba ya�ı, ailede alerjik hastalık öyküsü, son bir ayda SYE geçiren aile bireyi 

varlı�ı ve ailede sigara içimi gibi ailesel özellikler bakımından hı�ıltı saptanan grupla, 

saptanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Hı�ıltı saptanan grupta, anne ya�ı 28.9±6.0 (20-45 ) yıl iken, hı�ıltı saptanmayan 

grupta 31.7±6.3 (21-44 ) yıl idi. Hı�ıltı saptanmayan grupta anne ya�ı, hı�ıltı saptanan 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.047).   

 Hastalar ate�, öksürük, prodüktif öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklı�ı, 

gö�üs a�rısı, karın a�rısı, solunum sıkıntısı, morarma, beslenememe, kusma, 

huzursuzluk, ba� a�rısı ve bo�az a�rısı gibi belirtiler yönünden incelendi�inde  hı�ıltı 

saptanan grupla, saptanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05).  

 Hastaların fizik muayene bulguları incelendi�inde; Hı�ıltı saptanan grupta, 36   

(% 78.3) hastada ronkus saptanırken, hı�ıltı saptanmayan grupta 12 (% 33.3) ronkus 

saptandı. Hı�ıltı saptanan grupta ronkus bulgusu, hı�ıltı saptanmayan gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (<0.001). 

 Ate�, ta�ikardi, takipne, boy kısalı�ı, kilo azlı�ı, burun kanadı solunumu, gö�üs 

duvarında çekilme, ral varlı�ı, siyanoz gibi di�er bulgular yönünden hı�ıltı saptanan 

grupla, saptanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0.05).  

 Her iki grup hastalarda pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik 

çalı�ma sonuçları incelendi�inde hı�ıltı saptanan grupla, saptanmayan grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 
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Tablo 26: Hı�ıltı Saptanan Hastalarla, Hı�ıltı Saptanmayan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 
�le Mikrobiyolojik Bulguları 

Özellik Grup 1* 
 (n=46)    

Grup 2**  
(n=36)   

(p) 

Demografik özellikler 
      Ya� (Ay) 
         Ort.± (SD) 
         Median (alt-üst sınır) 
      Cinsiyet 
        Kız 
        Erkek 
      Yer 
        Kent 
        Kırsal 
      Altta yatan kronik hastalık varlı�ı (+) 
      ASYE için en az bir kez hastanede yatı� (+) 
      Son 1 ayda AB  kullanımı (+) 
Belirtiler 
      Ate� (+) 
      Öksürük  (+)  
      Prodüktif öksürük (+)      
      Burun akıntısı  (+)    
      Burun tıkanıklı�ı (+)        
      Gö�üs a�rısı  (+)  
      Karın a�rısı  (+) 
      Solunum sıkıntısı (+)      
      Morarma  (+) 
      Beslenememe (+) 
      Kusma  (+)        
      Huzursuzluk (+)  
      Ba� a�rısı (+) 
      Bo�az a�rısı (+) 
Fizik bulgular 
      Ate� (+) 
      Ta�ikardi (+) 
      Takipne (+) 
      Boy kısalı�ı (<5% ) (+) 
      Kilo azlı�ı (<5% ) (+) 
      Burun kanadı solunumu (+) 
      Gö�üs duvarında çekilme (+)    
      Ral  (+) 
      Ronkus (+) 
      Siyanoz (+) 
Mikrobiyolojik Bulgular 
   C. pneumoniae IgM(+)      
   M. pneumoniaeIgM(+)     
   Viral Ab (+) 
   Karma (viral+atipik bakteriyel) etken (+)    
   Kan kültürü üreme(+) 

 
 
28.4±(31.1) 
19.5(3-190) 
 
16(34.8)† 
30(65.2) 
 
29(63) 
17(37) 
15(32.6) 
22(47.8) 
17(37.0) 
 
28  (60.9) 
46  (100) 
20  (43.5) 
31  (67.4) 
6    (13.0) 
2    (4.3) 
2    (4.3) 
31  (67.4) 
6    (13.0) 
33  (71.7) 
10  (21.7) 
13  (28.3) 
1    (2.2) 
0    (0) 
 
15  (32.6) 
25  (54.3) 
46  (100) 
9    (19.6) 
10  (21.7) 
17  (37.0) 
43  (93.5) 
42  (91.3) 
36  (78.3) 
7    (15.2) 
 
2    (4.3) 
1    (2.2) 
15  (32.6) 
3    (6.5) 
8    (17.4) 

 
 
36.8±(36.6) 
24.5(0.6-168) 
 
13(36.1) 
23(63.9) 
 
26(72.2) 
10(27.8) 
9(25.0) 
13(36.1) 
11(30.6) 
 
26  (72.2) 
36  (100) 
18  (50) 
21  (58.3) 
3    (8.3) 
2    (5.6) 
6    (16.7) 
21  (58.3) 
5    (13.9) 
21  (58.3) 
4    (11.1) 
4    (11.1) 
2    (5.6) 
1    (2.8) 
 
15  (41.7) 
19  (52.8) 
36  (100) 
5    (13.9) 
4    (11.1) 
10  (27.8) 
33  (91.7) 
35  (97.2) 
12  (33.3) 
5    (13.9) 
 
4    (11.1) 
1    (2.8) 
7    (19.4) 
1    (2.8) 
4    (11.1) 

 
 
 
0.338 
 
 
0.542 
 
 
0.479 
0.476 
0.369 
0.641 
 
0.351 
 
0.657 
0.490 
0.724 
>0.999 
0.130 
0.490 
>0.999 
0.245 
0.248 
0.098 
0.579 
0.439 
 
0.490 
>0.999 
 
0.566 
0.248 
0.479 
>0.999 
0.379 
<0.001 
>0.999 
 
0.243 
0.860 
0.101 
0.435 
0.536 

* Grup1: Hı�ıltı saptanan hastalar  
** Grup 2: Hı�ıltı saptanmayan hastalar  
†: n(% ) 
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 Hı�ıltı saptanan hastalarla, hı�ıltı saptanmayan hastaların laboratuvar de�erleri 

Tablo 27’de gösterilmi�tir Hı�ıltısı olan hastalarda ESH, 24±17.8 (6-73) mm/saat iken, 

hı�ıltısı olmayan hastalarda 14.8±10 (2-41) mm/saat olarak saptandı. ESH, hı�ıltı 

saptanan grupta, saptanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

saptandı (p=0.013).  

 Beyaz küre ve di�er akut faz reaktanları bakımından (CRP, PCT) hı�ıltı saptanan 

grupla, saptanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0.05).  

 

Tablo 27: Hı�ıltı Saptanan Hastalarla, Hı�ıltı Saptanmayan Hastaların Laboratuvar De�erleri 

Özellik Grup 1* (n=46) Grup 2** (n=36) (p) 
BK (/mm3)(ort.±SD) 
       Median  
       alt-üst sınır 
Akut faz reaktanları 
CRP (mg/L)(ort.±SD) 
       Median  
       alt-üst sınır 
PCT (ng/ml)(ort.± SD)        
       Median 
       alt-üst sınır 
ESH(mm/saat)(ort.±SD)       
       Median  
       alt-üst sınır 

14500±5500 
13800 
4200-29300 
 
25.9±40.1 
6.8 
2.9-157.0 
0.67±2.65 
0.10 
0.01-17.80 
24±17.8 
19 
6-73 

12800±4400 
12600 
4400-27000 
 
27.6±32.5 
12.7 
3.0-114.0 
0.33±0.60 
0.11 
0.02-3.50 
14.8±10.0 
12 
2-41 

 
 
0.135 
 
 
 
0.323 
 
 
0.517 
 
 
0.013 

* Grup1: Hı�ıltısı saptanan hastalar  
** Grup 2: Hı�ıltısı saptanmayan hastalar 

 

 Hı�ıltı saptanan ve saptanmayan iki gruba ait radyolojik bulgular Tablo 28’de 

gösterilmi�tir. Saptanan radyolojik bulgular bakımından iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 

Tablo 28: Hı�ıltı Saptanan ve Saptanmayan �ki Gruba Ait Radyolojik Bulgular 

Radyolojik bulgu Grup 1*  
(n=46) 

Grup2** (n=36) (p) 

Konsolidasyon (+) 
�ntertisyel infiltrasyon (+) 
Peribron�it (+) 
Hiler-mediastinal LAP (+) 
Atelektazi (+) 
Hiperinflasyon (+) 
Plevral  effüzyon (+) 
Hava bronkogramı (+) 

9    (19.6)† 
7    (15.2) 
11  (23.9) 
3    (6.5) 
6    (13.0) 
5    (10.9) 
1    (2.2) 
0    (0) 

10  (27.8) 
5    (13.9) 
10  (27.8) 
4    (11.1) 
6    (16.7) 
4    (11.1) 
0    (0) 
0    (0) 

0.436 
>0.999 
0.800 
0.694 
0.756 
>0.999 
>0.999 
 

* Grup1: Hı�ıltısı saptanan hastalar  
** Grup 2: Hı�ıltısı saptanmayan hastalar 
†: n(% ) 
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4.4. Altta Yatan Kronik Hastalı�ı Olmayan Hasta Grubuyla, Altta Yatan 

Kronik Hastalı�ı Olan Hasta Grubuna Ait Özelliklerin 

De�erlendirilmesi 

 Hastaların 58’inde (% 70.7) altta yatan herhangi bir hastalık yokken; 10 (% 12.2) 

hastada nöromüsküler hastalık, 6 (% 7.3) hastada konjenital kalp hastalı�ı, 4 (% 4.9) 

hastada bron�ial astım, 2 (% 2.4) hastada prematürite ve geçirilmi� RDS, 1 (% 1.2) 

hastada juvenil romatoid artrit, 1 (% 1.2) hastada yarık damak olmak üzere toplam 24 

(% 29.3) hastada altta yatan bir kronik hastalık vardı. 

 Tablo 29’da altta yatan kronik hastalı�ı olan grup ile olmayan gruba ait 

demografik özellikler gösterilmi�tir. 

 Hastaların demografik özellikleri incelendi�inde; Hasta ya�ı ve cinsiyeti, 

ya�anılan yer, ASYE için en az bir kez hastanede yatı� ve son bir ayda AB kullanım 

öyküsü özellikleri bakımından altta yatan kronik hastalı�ı olan grupla, olmayan grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 

Tablo 29: Altta Yatan Kronik Hastalı�ı Olan ve Olmayan Hastalara Ait Demografik Özellikler 

Özellik  Grup1* 
  (n=58) 

Grup2**  
(n=24) 

(p) 

Demografik özellikler 
      Ya� (Ay) 
         Ort. (±SD) 
         Median (alt-üst sınır) 
      Cinsiyet 
         Erkek  
         Kız 
      Yer 
         Kent 
         Kırsal 
      Asye için en az bir kez hastanede yatı�(+) 
      Son 1 ayda AB kullanımı (+) 
Ailesel özellikler 
      Anne ya�ı (Yıl) 
        Ortalama (stand.sapma) 
        Medyan  (min,maks) 
      Baba ya�ı (Yıl) 
        Ortalama (stand.sapma) 
        Medyan  (min,maks) 
      Ailede allerjik hastalık varlı�ı (+) 
      Ailede son 1 ayda SYE öyküsü (+) 
      Ailede sigara içimi (+) 

 
 
33.0 (±36.9) 
22.0 (2.5-190) 
 
39  (67.2)† 
19  (32.8) 
 
37  (63.8) 
21  (36.2) 
24  (41.1) 
19  (32.8) 
 
 
29.4 (5.5) 
29.0 (20-41) 
 
33.1 (5.6) 
33.0 (23-45) 
11  (19.0) 
13  (22.4) 
38  (65.5) 

 
 
29.8 (±24.7) 
21.9 (0.6-80) 
 
14  (58.3) 
10  (41.7) 
 
18  (75.0) 
6    (25.0) 
11  (45.8) 
9    (37.5) 
 
 
32.1 (7.7) 
31.0 (20-45) 
 
37.3 (7.9) 
37.5 (25-51) 
4    (16.7) 
5    (20.8) 
14  (58.3) 

 
 
 
0.899 
 
 
0.458 
 
 
0.440 
0.808 
0.799 
 
 
 
0.126 
 
 
0.026 
>0.999 
>0.999 
0.617 

* Grup 1: Altta yatan kronik hastalı�ı olmayan hastalar 
** Grup 2: Altta yatan kronik hastalı�ı olan hastalar 
†: n(% )  
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 Anne ya�ı, ailede alerjik hastalık öyküsü, son bir ayda SYE geçiren aile bireyi 

varlı�ı ve ailede sigara içimi gibi ailesel özellikler bakımından altta yatan kronik 

hastalı�ı olan hasta grubuyla, olmayan hasta grubu  arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmadı (p>0.05).  

 Tablo 30’da altta yatan kronik hastalı�ı olan grup ile olmayan gruba ait klinik 

özellikler gösterilmi�tir. 

 Hastalarda ba�vuru öncesi ate� belirtisi, altta yatan kronik hastalı�ı olan grupta 

% 83.3 oranında saptanırken, altta yatan kronik hastalı�ı olmayan grupta % 58.6 

oranında saptandı. Ba�vuru öncesi ate� belirtisi altta yatan kronik hastalı�ı olan grupta, 

altta yatan kronik hastalı�ı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksekti (p=0.041).  

 Öksürük, prodüktif öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklı�ı, gö�üs a�rısı, karın 

a�rısı, solunum sıkıntısı, morarma, beslenememe, kusma, huzursuzluk, ba� a�rısı ve 

bo�az a�rısı gibi belirtiler yönünden incelendi�inde,  altta yatan kronik hastalı�ı olan 

grupla, olmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Hastaların fizik muayene bulguları incelendi�inde; Ate�, ta�ikardi, takipne, boy 

kısalı�ı, kilo azlı�ı, hı�ıltı, burun kanadı solunumu, gö�üs duvarında çekilme, ral ve 

ronküs varlı�ı, siyanoz gibi özellikler bakımından altta yatan kronik hastalı�ı olan 

grupla, olmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Tablo 31’de altta yatan kronik hastalı�ı olan grup ile olmayan gruba ait 

laboratuvar de�erleri, mikrobiyolojik ve radyolojik bulgular verilmi�tir. 

 Beyaz küre ve CRP, PCT, ESH gibi akut faz reaktanları bakımından altta yatan 

kronik hastalı�ı olan grupla, olmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p>0.05). 

 Her iki grup hastalarda pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik 

çalı�ma sonuçları incelendi�inde gruplar arası anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Hastaların radyolojik bulguları incelendi�inde, altta yatan kronik hastalı�ı olan 

grupta hastaların % 8.3’ünde peribron�it saptanırken, olmayan grupta % 32.8 oranında 

saptandı. Altta yatan kronik hastalı�ı olan grupta, peribron�it bulgusu, altta yatan kronik 

hastalı�ı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azdı (p=0.026). 

 Her iki gruptaki hastalarda di�er radyolojik bulgular bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) 
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Tablo 30: Altta Yatan Kronik Hastalı�ı Olan ve Olmayan Hastalara Ait Klinik Özellikler  

Özellik 
Grup1*  

 (n=58) 

Grup2** 

 (n=24) 

(p) 

Belirtiler 

      Ate� (+) 

      Öksürük  (+) 

      Hırıltılı solunum (+) 

      Prodüktif öksürük (+) 

      Burun akıntısı (+)   

      Burun tıkanıklı�ı (+)  

      Gö�üs a�rısı (+)   

      Karın a�rısı (+)   

      Solunum sıkıntısı (+)  

      Morarma (+) 

      Beslenememe (+)  

      Kusma (+) 

      Huzursuzluk (+)  

      Ba� a�rısı (+)  

      Bo�az a�rısı (+) 

Fizik bulgular 

      Ate� (+) 

      Ta�ikardi (+) 

      Takipne (+) 

      Boy kısalı�ı (<% 5) (+)     

      Kilo azlı�ı (<% 5) (+) 

      Hı�ıltı (+) 

      Burun kanadı solunumu (+) 

      Gö�üs duvarında çekilme (+) 

      Ral (+) 

      Ronkus (+) 

      Siyanoz (+) 

 

34  (58.6)† 

58  (100) 

47  (81.0) 

27  (46.6) 

37  (63.8) 

5    (8.6) 

4    (6.9) 

7    (12.1) 

36  (62.1) 

6    (10.3) 

36  (62.1) 

10  (17.2) 

13  (22.4) 

2    (3.4) 

1    (1.7) 

 

20  (34.5) 

28  (48.3) 

58  (100) 

10  (17.2) 

8    (13.8) 

31  (53.4) 

18  (31.0) 

53  (91.4) 

54  (93.1) 

35  (60.3) 

6    (10.3) 

 

20  (83.3) 

24  (100) 

19  (79.2) 

11  (45.8) 

15  (62.5) 

4    (16.7) 

0    (0) 

1    (4.2) 

16  (66.7) 

5    (20.8) 

18  (75.0) 

4    (16.7) 

4    (16.7) 

1    (4.2) 

0    (0) 

 

10  (41.7) 

16  (66.7) 

24  (100) 

4    (16.7) 

6    (25.0) 

15  (62.5) 

9    (37.5) 

23  (95.8) 

23  (95.8) 

13  (54.2) 

6    (25.0) 

 

0.041 

 

>0.999 

>0.999 

>0.999 

0.437 

0.316 

0.426 

0.803 

0.285 

0.314 

>0.999 

0.766 

>0.999 

>0.999 

 

0.617 

0.150 

 

>0.999 

0.332 

0.476 

0.611 

0.666 

>0.999 

0.630 

0.100 

* Grup 1: Altta yatan kronik hastalı�ı olmayan hastalar 
** Grup 2: Altta yatan kronik hastalı�ı olan hastalar 
†: n(% )  
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Tablo 31: Altta Yatan Kronik Hastalı�ı Olan ve Olmayan Hastalara Ait Laboratuvar De�erleri, 
Mikrobiyolojik ve Radyolojik Bulgular 

Özellik Grup1*  
 (n=58) 

Grup2** 
(n=24) 

(p) 

BK (/mm3) (ort.± SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
Akut faz reaktanları 
      CRP (mg/L) (ort.± SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
      PCT (ng/ml) (ort.± SD)        
         Median 
         alt-üst sınır 
      ESH (mm/sa) (ort.± SD)       
         Median  
         alt-üst sınır 
Mikrobiyolojik bulgular 
      C. pneumoniae IgM (+) 
      M. pnuüeumoniae IgM (+) 
      Viral Ab (+)  
      Karma (viral+atipik bakteriyel) etken (+)  
      Kan kültürü (+)  
Radyolojik bulgular 
   Konsolidasyon (+) 
   �ntertisyel infiltrasyon (+) 
   Peribron�it (+) 
   Hiler-mediastinal LAP (+) 
   Atelektazi (+) 
   Hiperinflasyon (+) 
   Plevral  effüzyon (+) 
   Hava bronkogramı (+)    

13500±4800 
13200 
4200-29300 
 
23.9±31.7 
6.6 
2.9-152.0 
0.56±2.33 
0.09 
0.01-17.8 
19.8±15.9 
16 
2-73 
 
4    (6.9)† 
1    (1.7) 
14  (24.2) 
2    (3.4) 
7    (12.1) 
 
13  (22.4) 
9    (15.5) 
19  (32.8) 
4    (6.9) 
7    (12.1) 
7    (12.1) 
1    (1.7) 
0    (0) 

14500±5800 
12300 
4400-27400 
 
33.4±46.9 
10.1 
3.0-157.0 
0.42±0.75 
0.15 
0.02-3.5 
20.2±14.6 
19 
4-60 
 
2    (8.3) 
1    (4.2) 
7    (29.1) 
2    (8.3) 
5    (20.8) 
 
6    (25.0) 
3    (12.5) 
2    (8.3) 
3    (12.5) 
5    (20.8) 
2    (8.3) 
0    (0) 
0    (0) 

 
 
0.406 
 
 
 
0.410 
 
 
0.698 
 
 
0.698 
 
0.820 
0.514 
0.635 
0.392 
0.320 
 
0.781 
>0.999 
0.026 
0.412 
0.320 
>0.999 
>0.999 
 

* Grup 1: Altta yatan kronik hastalı�ı olmayan hastalar 
** Grup 2: Altta yatan kronik hastalı�ı olan hastalar 
†: n(% )  

 

4.5. Radyolojik Olarak �ntertisyel Pnömoni Saptanan, Alveolar Pnömoni 

Saptanan ve Pnömoni Saptanmayan 3 Hasta Grubuna Ait Özelliklerin 

De�erlendirilmesi 

 Hastaların 35’inin (% 42.7) PA akci�er grafisinde pnömoni saptanmazken, 28 

(% 34.1) hastada intertisyel pnömoni bulguları ve 19 (% 23.2) hastada alveolar pnömoni 

bulguları saptandı.  

 Tablo 32’de radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel ve alveolar 

pnömoni saptanan hasta gruplarının demografik özellikleri gösterilmi�tir.  



 68 

 Hastaların demografik özellikleri bakımından radyolojik olarak pnömoni 

saptanmayan, intertisyel pnömoni saptanan ve alveolar pnömoni saptanan hasta grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 

Tablo 32: Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanmayan, �ntertisyel ve Alveolar Pnömoni Saptanan Hasta 
Gruplarının Demografik Özellikleri 

Özellik Grup1* 
(n=35) 

Grup2** 
(n=28) 

Grup3***  
(n=19) 

(p) 

Demografik özellikler 
   Ya� (Ay) 
       Ort. (SD) 
       Median (alt-üst sınır) 
   Cinsiyet 
      Erkek  
      Kız 
   Yer 
      Kent 
      Kırsal 
   Altta yatan kronik hastalık varlı�ı 
(+) 
   Asye için  en az bir kez hastanede 
yatı� (+) 
   Son 1 ayda AB kullanımı(+) 

 
 
24.4±(21.9) 
21.0(3.5-120) 
 
23(65.7)† 
12(34.3) 
 
24(68.6) 
11(31.4) 
 
13(37.1) 
 
14(40.0) 
16(45.7)  

 
 
31.9±(21.6) 
32.2(2.5-72) 
 
18(64.3) 
10(35.7) 
 
18(64.3) 
10(35.7) 
 
5(17.9) 
 
13(46.4) 
9(32.1) 

 
 
46.5±(56.3) 
12.2(0.6-190) 
 
12(63.2) 
7(36.8) 
 
13(68.4) 
6(31.6) 
 
6(31.6) 
 
8(42.1) 
3(15.8) 

 

 

0.070 
 
 
0.981 
 
 
0.928 
 
0.729 
 
0.998 
0.083 

* Grup1: Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalar 
** Grup2: Radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan hastalar 
*** Grup3: Radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastalar 
†: n(% ) 

 

 Anne ya�ı, baba ya�ı, ailede alerjik hastalık öyküsü, son bir ayda SYE geçiren 

aile bireyi varlı�ı, ailede sigara içimi gibi ailesel özellikler bakımından radyolojik 

olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel pnömoni saptanan ve alveolar pnömoni 

saptanan hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel ve alveolar pnömoni 

saptanan hasta gruplarının klinik özellikleri Tablo 33’de gösterilmi�tir. 

 Karın a�rısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta 4      

(% 21.1), radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grupta 3 (% 10.7) ve 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupta 2 (% 2.9) hastada saptandı. Karın a�rısı 

belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta di�er iki hasta grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.028). Radyolojik olarak 

intertisyel pnömoni saptanan grupla, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grup 

arasında karın a�rısı belirtisi yönünden anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  
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Tablo 33: Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanmayan, �ntertisyel ve Alveolar Pnömoni Saptanan Hasta 
Gruplarının Klinik Özellikleri 

Özellik Grup1* 
(n=35) 

Grup2** 
(n=28) 

Grup3***  
(n=19) 

(p) 

Belirtiler 
      Ate� (+) 
      Öksürük  (+) 
      Hırıltılı solunum (+) 
      Prodüktif öksürük (+) 
      Burun akıntısı (+)   
      Burun tıkanıklı�ı (+)  
      Gö�üs a�rısı (+)   
      Karın a�rısı (+)   
      Solunum sıkıntısı (+)  
      Morarma (+) 
      Beslenememe (+)  
      Kusma (+) 
      Huzursuzluk (+)  
      Ba� a�rısı (+)  
      Bo�az a�rısı (+) 
Fizik bulgular 
      Ate� (+) 
      Ta�ikardi (+) 
      Takipne (+) 
      Boy kısalı�ı (<% 5) (+)     
      Kilo azlı�ı (<% 5) (+) 
      Hı�ıltı (+) 
      Burun kanadı solunumu (+) 
      Gö�üs duvarında çekilme (+) 
      Ral (+) 
      Ronkus (+) 
      Siyanoz (+) 

 
26  (74.3) 
35  (100) 
30  (85.7) 
21  (60.0) 
23  (65.7) 
4    (11.4) 
0    (0) 
1    (2.9) 
17  (48.6) 
3    (8.6) 
22  (62.9) 
5    (14.3) 
6    (17.1) 
1    (2.9) 
1    (2.9) 
 
14  (40.0) 
20  (57.1) 
35  (100) 
6    (17.1) 
8    (22.9) 
22  (62.9) 
10  (28.6) 
33  (94.3) 
33  (94.3) 
21  (60.0) 
3    (8.6) 

 
17  (60.7) 
28  (100) 
22  (78.6) 
12  (42.9) 
19  (67.9) 
4    (14.3) 
3    (10.7) 
3    (10.7) 
19  (67.9) 
3    (10.7) 
19  (67.9) 
3    (10.7) 
5    (17.9) 
1    (3.6) 
0    (0) 
 
10  (35.7) 
12  (42.9) 
28  (100) 
5    (17.9) 
4    (14.3) 
15  (53.6) 
9    (32.1) 
26  (92.9) 
25  (89.3) 
19  (67.9) 
3    (10.7) 

 
11  (57.9) 
19  (100) 
14  (73.7) 
5    (26.3) 
10  (52.6) 
1    (5.3) 
1    (5.3) 
4    (21.1) 
16  (84.2) 
5    (26.3) 
13  (68.4) 
6    (31.6) 
6    (31.6) 
1    (5.3) 
0    (0) 
 
6    (31.6) 
12  (63.2) 
19  (100) 
3    (15.8) 
2    (10.5) 
9    (47.4) 
8    (42.1) 
17  (89.5) 
19  (100) 
8    (42.1) 
6    (31.6) 

 
0.597 
0.759 
0.524 
0.443 
0.484 
0.347 
0.225 
0.028 
0.010 
0.168 
0.549 
0.163 
0.848 
0.360 
0.507 
 
0.823 
0.337 
 
0.636 
0.317 
0.520 
0.597 
0.810 
0.319 
0.207 
0.057 

* Grup1: Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalar 
** Grup2: Radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan hastalar 
*** Grup3: Radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastalar 
†: n(% ) 

 

 Solunum sıkıntısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta 

16 (% 84.2), radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grupta 19 (% 67.9) ve 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupta 17 (% 48.6) hastada saptandı. Solunum 

sıkıntısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta di�er iki hasta 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.010). Radyolojik 

olarak intertisyel pnömoni saptanan grupla, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan 

grup arasında solunum sıkıntısı belirtisi yönünden anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).  

 Di�er belirtiler yönünden, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel 

pnömoni saptanan ve alveolar pnömoni saptanan hasta grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 
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 Fizik muayenede siyanoz bulgusu, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan 

grupta 6 (% 31.6), radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grupta 3 (% 10.7) ve 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupta 3 (% 8.6) hastada saptandı. Siyanoz 

bulgusu, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta di�er iki hasta grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlılık sınırına yakın oranda yüksek saptandı (p=0.057). 

Radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grupla, radyolojik olarak pnömoni 

saptanmayan grup arasında siyanoz bulgusu yönünden anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05).  

 Di�er fizik bulgular yönünden, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, 

intertisyel pnömoni saptanan ve alveolar pnömoni saptanan hasta grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Tablo 34’de radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel ve alveolar 

pnömoni saptanan hasta gruplarının laboratuvar de�erleri ve mikrobiyolojik bulgular 

gösterilmi�tir. 

 Radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastaların serum PCT de�erleri 

(1.62±4.14) (0.04-17.8 ng/ml); Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  hastaların 

serum PCT de�erlerinden (0.21±0.29) (0.01-1.15 ng/ml) ve radyolojik olarak intertisyel 

pnömoni saptanan hastaların serum PCT de�erlerinden (0.20±0.22) (0.01-0.95 ng/ml) 

yüksek saptandı (p=0.029). Burada istatistiksel fark, radyolojik olarak alveolar pnömoni 

saptanan hasta grubuyla, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hasta grubunun  

serum PCT de�erlerinden kaynaklanmaktadır. Her üç grubun kar�ıla�tırmalı PCT 

de�erleri �ekil 7’de gösterilmi�tir.  

 Beyaz küre, CRP, ESH gibi di�er laboratuvar de�erleri bakımından, radyolojik 

olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel pnömoni saptanan ve alveolar pnömoni 

saptanan hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

 Her üç hasta grubunda, pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik 

çalı�ma sonuçları incelendi�inde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

saptanmadı (p>0.05). 
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Tablo 34: Radyolojik Olarak Pnömoni Saptanmayan, �ntertisyel ve Alveolar Pnömoni Saptanan Hasta 
Gruplarının Laboratuvar De�erleri ve Mikrobiyolojik Bulgular 

Özellik Grup1* (n=35) Grup2** 
(n=28) 

Grup3***  
(n=19) 

(p) 

BK (/mm3) (ort.± SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
Akut faz reaktanları 
      CRP (mg/L) (ort.± SD) 
         Median  
         alt-üst sınır 
      PCT (ng/ml) (ort.± SD)        
         Median 
         alt-üst sınır 
      ESH (mm/sa) (ort.± SD)       
         Median  
         alt-üst sınır 
Mikrobiyolojik bulgular 
      C. pneumoniae IgM (+) 
      M. pnuüeumoniaIgM (+) 
      Viral Ab(+)  
      Karma (viral + atipik bakteriyel)  
etken (+)  
      Kan kültürü (+) 

12700±5000 
12500 
4200-29300 
 
21.5±32.4 
7.2 
3.0-145.0 
0.21±0.29 
0.06 
0.01-1.15 
18.2±13.7 
14 
2-60 
 
0    (0) † 
0    (0) 
10  (28.6)  
 
3    (8.6) 
5    (14.3) 

14200±4200 
14100 
4400-23500 
 
23.4±29.4 
3.4 
2.9-114.0 
0.20±0.22 
0.11 
0.01-0.95 
20.9±16.9 
16.0 
2-73 
 
3    (10.7) 
2    (7.1) 
8    (28.5) 
 
1    (3.6) 
4    (14.3) 

15300±6400 
13500 
7000-27400 
 
41.1±50.2 
21.4 
3.0-157.0 
1.62±4.14 
0.19 
0.04-17.80 
21.7±16.9 
20 
3-65 
 
3    (15.8) 
0    (0) 
3    (19) 
 
0    (0) 
3    (15.8) 

 
 
0.204 
 
 
 
0.147 
 
 
0.029 
 
 
0.681 
 
0.072 
0.139 
0.535 
 
0.349 
0.954 

* Grup1: Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalar 
** Grup2: Radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan hastalar 
*** Grup3: Radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastalar 
†: n(% ) 
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�ekil 8: Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan, intertisyel ve alveolar pnömoni saptanan hasta 

gruplarının kar�ıla�tırmalı PCT de�erleri 
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                                                         5. TARTI�MA 

 Takipne yakınması ile Çocuk Acil Servisi ve Çocuk Polikliniklerine ba�vuran ve 

Toplum Kökenli Pnömoni tanısı alan 82 hastayı ara�tırdı�ımız bu çalı�mada biz 

hastaların 53’ünün (% 64.6) erkek ve 29’unun (%  35.4) kız ve erkek/ kız oranının 

1.82:1 oldu�unu saptadık. Çocukluk ça�ında ASYE nedeniyle yapılan ara�tırmalarda, 

ASYE olgularında erkek cinsiyet hakimiyeti, 1.25:1 ile 2:1 gibi de�i�en oranlarda, 

saptanmı�tır2,8. Çalı�mamızdaki bulgular literatür ile uyumlu idi. 

 Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde pnömoni insidansı, be� ya� altı 

çocuklarda ‰34- ‰40 oranında iken, bu oran ya�la birlikte azalır ve adölesan 

döneminde oran ‰7’ ye dü�er2,8. Çalı�mamızda 82  hastanın 70’i (% 85.4) be� ya�ın 

altında ve tüm hastaların ya� ortalamaları 32.07±33.7 (0.6-190.0) ay idi. Hastalarımızın 

% 85.4’ünün be� ya� altında olması, geli�mekte olan ülkelerde hastalı�ın, be� ya� 

altında prevalansının daha yüksek olmasıyla ilgili olabilir. 

 Altta yatan konjenital kalp hastalıkları, kardiyopulmoner hastalıklar, 

bronkopulmoner displazi, nöromüsküler bozukluklar ve bazı gastrointestinal hastalıklar 

pnömoni olu�masını kolayla�tırırlar5,12,13. Bizim çalı�mamızda da 10 (% 12.2) hastada 

nöromüsküler hastalık, 6 (% 7.3) hastada konjenital kalp hastalı�ı, 4 (% 4.9) hastada 

bron�ial astım, 2 (% 2.4) hastada prematürite ve geçirilmi� RDS, 1 (% 1.2) hastada 

juvenil romatoid artrit, 1 (% 1.2) hastada yarık damak oldu�u saptandı.  

 Çocuklarda pnömoni olu�umunu kolayla�tıran en önemli risk faktörü 

malnutrisyondur5. Bizim çalı�mamızda da hastaların % 17.1’inin (14/82) ya�a göre 

boyları ve ya�a göre kiloları % 5’in altında idi. Bu durumda literatürle uyumlu bulundu.  

 Çocukların sigara dumanı gibi ev içi hava kirlili�ine maruz  kalması, ASYE 

geli�imini kolayla�tırır ve en önemli faktörlerdendir12,13. Çalı�mamamızda 

hastalarımızın % 63.4’ünün (52/82) ailesinde en az bir ki�inin sigara kullandı�ı 

saptandı. Bu durum ASYE olu�umunu kolayla�tıran bir risk faktörü olarak kar�ımıza 

çıkmaktadır. 

 Çocuklarda öksürük ve ate� yakınmaları ile birlikte, ta�ipne, gö�üs duvarında 

çekilmeler, raller, ronkuslar, solunum seslerinin azalması ve daha a�ır olgularda burun 

kanadı solunumu  ve siyanozun görülmesi pnömoni tanısını dü�ündürmelidir4,35,63,64. 

Çalı�mamızda da sık nefes alma yakınması ile ba�vuran hastaların belirtileri 
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incelendi�inde hastaların % 100’ünde  öksürük, % 65.9’unda (54/82) ate� mevcuttu. 

Fizik muayenelerinde hastaların % 58.5’inde (48/52) ronkus, % 56.1’inde (46/82) 

hı�ıltı, % 32.9’unda (27/82) burun kanadı solunumu, % 14.5’inde (12/82) siyanoz 

saptandı. 

 Takipne ve patolojik solunum seslerinin varlı�ı ve/veya  gö�üs duvarında 

çekilmeler ASYE’yi  ÜSYE’ den ayıran en güvenilir bulgulardır. Takipne ilk altı ya�ta 

ASYE için % 50- 85 oranında duyarlılı�a ve % 70- 97 oranında özgüllü�e sahiptir5,60,70. 

Çalı�mamızda takipne varlı�ında hastalarımızda, en sık saptadı�ımız fizik muayene 

bulguları % 93.9 (77/82) oranında saptanan raller, % 92.7 (76/82) oranında saptanan 

gö�üs duvarında çekilmeler idi.  

 Çocuklarda pnömoni etkenlerinin ara�tırıldı�ı çalı�malar incelendi�inde; Wubbel 

ve arkada�larının 168 pnömonili çocuk hasta üzerinde yaptıkları bir çalı�mada 

hastaların % 27’sinde  S.pneumoniae, % 20’sinde viral etken, % 7’sinde M.pneumoniae 

ve % 6’sında  C.pneumoniae varlı�ı saptanmı�; Hastaların % 57’sinde herhangi bir 

etken saptanamamı�tır94. Virkki ve arkada�larının toplum kökenli pnömonisi olan 215 

çocuk hasta üzerinde yaptıkları bir çalı�mada, hastaların % 32’sinde sadece viral ajan,  

% 22’sinde sadece bakteriyel ajan, % 30’unda karma (viral ve bakteriyel) ajan, % 

7’sinde M.pneumoniae, % 3’ünde  C.pneumoniae etken olarak bulunmu�tur95.  

 Biz bu çalı�mada hastaların % 26,6’sında (21/82), ara�tırılan 6 viral etkenden 

birine kar�ı antikor pozitifli�i, % 2.4’ünde (2/82) M. Pneumoniae’ya kar�ı IgM 

pozitifli�i ve % 7.3’ünde (6/82) C. Pneumoniae’ya kar�ı IgM  pozitifli�i saptadık. 

Ayrıca % 4.9 (4/82) hastada karma viral- atipik bakteriyel ajan birlikteli�i belirledik. 

Ate�li olan 30 hastanın 12’sinde (% 40) ise  kan kültürlerinde bakteri üremesi saptadık. 

 Wubbel ve arkada�larında toplum kökenli pnömonili hastalarda etiyolojik ajan 

olarak virusları % 20 oranında saptamı�lardır94. Nohynek ve arkada�larının 121 toplum 

kökenli ASYE olan hasta üzerinde, etiyolojik ajanların belirlenmesiyle ilgili 

çalı�malarında hastaların % 25’inde viral etken bulunmu�tur. Bu grupta RSV en sık 

saptanan, Adenovirus ise ikinci sıklıkta saptanan viral ajanlar olmu�tur96. Klig ve Shah’ 

ın 2005 yılında yayınladıkları ASYE’lu çocuklarla ilgili derlemerinde RSV ve Influenza 

virus’un ASYE’nin en sık viral etkenleri oldu�u bildirilmi�tir3. Bizim ara�tırmamızda 

viral antikor (Ab) (+) olan 21 hastanın 8’inde (% 9.8) Respiratory syncytial virüs (RSV), 

8’inde (% 9.8) Influenza A virüs, 4’ünde (% 4.9) Adenovirüs, 2’sinde (% 2.4) 



 74 

Parainfluenza2,  2’sinde (% 2.4) Parainfluenza3, 1’inde (% 1.2) Parainfluenza1 

saptandı. Hastaların % 26.6’sında (21/82) ara�tırılan 6 respiratuvar virustan birine kar�ı 

Ab pozitifli�i saptanmı�tır. RSV ve Influenza A virüs % 9.8 oranları ile en sık saptanan 

viruslardı ve bu bulgularımız literatür ile uyumlu idi. 

 M.pneumoniae genellikle be� ya� üzerindeki çocuklarda daha sık saptanan atipik 

pnömoni etkenidir. M.pneumoniae be� ile dokuz ya� arası çocuklarda görülen 

pnömonilerin % 33’ünden sorumlu iken, 9-15 ya� grubunda bu oran %70’dir21,48. 

M.pneumoniae, Claesson ve arkada�larının 169 toplum kökenli pnömonili hastada 

yaptıkları bir çalı�mada % 13; Heiskanen- Kosma ve arkada�larının 201 toplum kökenli 

pnömonili hastada yaptıkları bir çalı�mada % 30; Wubbel ve arkada�larının 168 toplum 

kökenli pnömonili hastada yaptıkları bir çalı�mada % 7 oranında etiyolojik ajan olarak 

saptanmı�tır94,97,98. Bu üç çalı�mada hastalarının ya� ortalamaları 60 ay ve üzerindedir. 

Biz çalı�mamızda sadece hastaların % 2.4’ünde tek ba�ına M. Pneumoniae IgM  

pozitifli�i saptadık. Bizim çalı�mamızda hastaların ya� ortalamaları 32 ay ve medyan 

de�erleride 22 ay  idi. Hastalarımızın 70’inin (% 85.4) be� ya� altında olması nedeniyle 

literatürde bildirilenden daha az oranda, tek ba�ına M. Pneumoniae IgM  pozitifli�i 

saptandı�ını dü�ünmekteyiz. C. pneumoniae ise çocukluk ça�ı pnömonilerinin %6-

10’undan sorumludur71,94. Bizim çalı�mamızda da literatür ile uyumlu olarak, hastaların 

6’sında (% 7.3) sadece C. Pneumoniae IgM  pozitifli�i (+)li�i saptandı 

 Pnömoni görülen olguların %8-30’unda birden fazla etken söz konusudur. 

Genellikle viral ve bakteriyel enfeksiyon birlikteli�i görülmekle beraber son yıllarda 

ikili bakteriyel (S.pneumoniae ve M.pneumoniae) enfeksiyonların bildirimi 

artmı�tır14,23,31. Virkki ve arkada�larının pnömonili hastalar üzerindeki bir 

çalı�malarında hastaların % 30’unda karma (viral- bakteriyel) enfeksiyon saptanmı�tır95. 

Biz hastalarımızın 4’ünde (% 4.9) karma viral- atipik bakteriyel ajan birlikteli�i 

saptadık. Bizim çalı�mamızda bakteriyel etiyolojiyi ara�tırmak için Ag ve Ab testleri 

yapılamadı�ından ve kan kültürlerinde üreme oranımızın da dü�ük olması nedeniyle 

karma etkenli pnömoni oranının, literatürde bildirilen oranların altında kaldı�ını 

dü�ünmekteyiz. 

 Heiskanen- Kosma ve arkada�larının 201 toplum kökenli pnömonili çocuk 

hastada yaptıkları bir çalı�mada % 28; Wubbel ve arkada�larının 168 toplum kökenli 

pnömonili çocuk hastada yaptıkları bir çalı�mada ise % 27 oranında etiyolojik ajan 
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olarak S.pneumoniae saptanmı�tır94,98. Virkki ve arkada�larının çalı�masında pnömonili 

hastaların % 22’sinde yalnızca bakteriyel ajanlar enfeksiyon etkeni olarak  

saptanmı�tır95. Nohynek ve arkada�larının 121 toplum kökenli ASYE etiyolojik 

ajanların belirlenmesiyle ilgili çalı�malarında genel mikrobiyolojik yöntemlerle 

hastaların ancak % 45’inde etiyolojik ajan saptanmı�, daha sonra tüm hastalarda 

bakteriyel antijen belirleme ve antikor çalı�maları yaptıklarında bu oran % 70’e 

çıkmı�tır96. Özellikle yenido�an döneminden sonra pnömonili hastalarda bakteriyemi 

oranı çok dü�üktür ve genelde % 10’dan daha az orandadır35,96. Bizim çalı�mamızda 

ate�li hastalardan kan kültürü alınarak bakteriyel etken ara�tırılmı� ve 12 (% 14.7) 

hastanın kan kültürlerinde üreme saptanmı�tır. Çalı�mamızda saptamı� oldu�umuz iki  

bakteri türünün (S.epidermidis ve S.hominis) gerçek pnömoni etkeni de�il, kan kültürü 

alımı sırasında ciltten bula� sonucu üreyen bakteriler oldu�unu dü�ünmekteyiz. 

Çalı�mamızın zayıf yönü olarak hastalarımızda kan kültürü  dı�ında, bakteriyel ajanları 

göstermeye yönelik, hasta serumlarında bakteriyel antijen ve antikor belirleme gibi 

ara�tırmaları yapamadı�ımız için sadece bakteriyel ya da karma (bakteriyel-viral veya 

bakteriyel-bakteriyel) enfeksiyonlu bir çok hastanın etiyolojik etkenini 

saptayamadı�ımız kanısındayız. 

 Takipne, alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında en temel ölçütlerden biridir. Alt 

solunum yolu enfeksiyonu terimi sıklıkla bron�it, bron�iolit ve pnömoni  veya bu üç 

durumun herhangi iki kombinasyonu için kullanılır2,3. Günümüzde özellikle küçük 

çocuklarda ve infantlarda pnömoniyi, bron�iolitten ayırt etmek ve pnömoninin tanısal 

özelliklerini ortaya koymak klinik olarak olası olmadı�ından ASYE terimi 

kullanılmakta ve pnömoniyi bron�iolitten ayırt etme yoluna gidilmemektedir54. 

Pnömoni tipik olarak ate�, solunumsal semptomlar ve akci�er grafisindeki infiltrasyon 

varlı�ı ve/ veya fizik muayene bulguları ile birlikte akci�er grafisinde parankimal 

tutulumla  karakterize bir hastalıktır2. 

 Çocukluk ça�ı pnömonilerinde, en iyi laboratuvar ko�ullarında, kültür, seroloji 

ve di�er izolasyon çalı�malarıyla etkenlerin ancak % 40-50’si belirlenebilmektedir14. 

Do�ru antibiyotik tedavisi açısından klinisyenler için en önemli sorun bakteriyel ve 

viral alt solunum yolu enfeksiyonları arasında ayırım yapabilmektir. Günümüzde 

bakteriyel ve viral etiyolojiyi ayırt etmede  kullanılabilecek özgül bir tanı yöntemi 

yoktur. Bu durum bilinenden  daha fazla bakteriyel ve karma (viral- bakteriyel) 
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enfeksiyon tanısının konulmasına ve bu nedenle hastaların ço�unun etken bilinmeksizin 

gereksiz yere antibiyotiklerle ampirik olarak tedavi edilmesine yol açmaktadır3,4. Bizim 

çalı�mamızda da hastalarımızın % 40’ında (33/82) pnömoni etkeni saptanmı�tır. 

 Klinik pratikte alveolar infiltrasyon, tipik bakteriyel pnömoni (pnömokok 

pnömonisi gibi) kanıtı olarak kullanılırken; intertisyel infiltrasyon viral veya atipik 

bakteriyel enfeksiyon kanıtı olarak kullanılmaktadır77. Ancak di�er yandan  viral etkeni 

belirlemede modern antijen saptama ve PCR metodlarının, bakteriyel etkeni belirlemede 

immün kompleks metodlarının kullanıldı�ı bir çok çalı�mada bu görü� 

do�rulanamamı�tır77. Birçok çalı�mada viral ve bakteriyel pnömoniyi ayırt etmede 

kullanılacak belirgin bir radyolojik bulgunun olmadı�ı belirtilmi�tir58,59,71,99. Ancak 

Korppi ve arkada�larının yayınladıkları geni� bir hasta serisinde, alveolar infiltrasyon 

bakteriyel enfeksiyon için, duyarlılı�ı dü�ük fakat özgüllü�ü yüksek bir belirteç olarak 

bildirilmi�tir5. Klasik olarak alveolar infiltrasyon ya da konsolidasyon pnömokokkal 

enfeksiyonla, intertisyel infiltrasyonda viral enfeksiyonlarla ili�kilendirilse de her iki tip 

infiltrasyon, her tip enfeksiyonla birlikte olabilir35. 

 Korppi ve arkada�larının 61 pnömonili çocuk üzerinde yaptıkları bir çalı�mada 

hastaların ya�ı arttıkça alveolar infiltrasyon oranı artarken, intertisyel infiltrasyon 

görülme oranının azaldı�ı saptanmı�67. Her iki grupta da (alveolar ve intertisyel 

pnömoni) pnömokoku da içeren bakteriyel pnömoni e�it sıklıkta görülmü�tür. RSV 

infeksiyonu interstisyel infiltrasyonla, adenoviral enfeksiyonlar ise lober infiltrasyonla 

ili�kili bulunmu�tur. Bu çalı�mada bakteriyel pnömonilerin % 60’ında lober; % 40’ında 

interstisyel infiltrasyon görülmü�, viral pnömonilerin de % 35’ inde lober; % 65’ inde 

interstisyel infiltrasyon saptanmı�tır. Karma bakteriyel-viral enfeksiyonlarda sadece 

viral etkenli olanlarla benzer sonuçlar gözlenmi�tir67. Hazır ve arkada�ları sadece 

takipnesi olan 1848 pnömonili hastayı inceledikleri çalı�malarında hastaların % 

82’sinde radyolojik olarak pnömoni saptayamazken, % 16 hastada pnömoni bulgusu 

saptamı�lardır99. Magree ve arkada�ları 174 ASYE tanısı alan hastanın akci�er 

grafilerini incelemi�ler, % 66 hastada enfeksiyon bugusuna rastlanmazken, % 34 

hastada radyolojik olarak enfeksiyon bulgusu saptamı�lardır100. Bizim çalı�mamızdaki 

hastaların PA akci�er grafileri de�erlendirildi�inde ise 35 (% 42.7) hastada radyolojik 

olarak pnömoni bulgusu saptanmazken, 47 (% 57.3) hastada radyolojik olarak pnömoni 

bulgusu saptanmı�tır. Radyolojik olarak pnömoni saptanan grupta ise, 28 (% 60) 
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hastada intertisyel pnömoni bulguları ve 19 (% 40) hastada alveolar pnömoni bulguları 

saptanmı�tır. Bizim hastalarımızda da radyolojik olarak pnömoni saptanma oranları 

literatürde bildirilen oranlardadır. 

 Moulin ve arkada�larının tamamı radyolojik olarak do�rulanmı� toplum kökenli 

pnömonisi olan 72 hasta üzerinde yaptıkları çalı�mada en çok saptanan bulgu % 43 

(31/72) oranında  görülen belirgin alveolar konsolidasyon olarak bildirilmi�73. Tümgör 

ve arkada�larının 55 toplum kökenli pnömoni tanısı olan çocuk üzerinde yaptıkları 

çalı�mada saptananan sık radyolojik bulgu intertisyel ve/veya peribron�ial infiltrasyon, 

ikinci sıklıkta ise konsolidasyon olmu�tur101. Çalı�mamızdaki radyolojik bulgular tek 

tek incelendi�inde, 19 (% 23.2) hastada  konsolidasyon, 12 (% 14.6) hastada 

interstisiyel infiltrasyon, 21 (% 25.6) hastada peribron�ial infiltrasyon, 12 (% 14.6) 

hastada atelektazi, 9 (% 11.0) hastada hiperinflasyon, 7 (% 8.5) hastada mediastinal ve 

/veya hiler lenfadenopati, 1 (% 1.2) hastada plevral effüzyon saptadık Bizim 

sonuçlarımız Tümgör ve arkada�ları ile Moulin ve arkada�larının sonuçlarına benzerdi.  

 Magree ve arkada�larının çalı�masında radyolojik olarak do�rulanmı� 

pnömonilerde hastaların ya�ları, radyolojik pnömoni bulgusu olmayan hastaların 

ya�larından daha fazla iken; Hazir ve arkada�larının çalı�malarında ise radyolojik 

pnömoni bulgusu olanlarla, olmayanların ya�ları arasında belirgin fark 

saptamamı�tır99,100. Bizim çalı�mamızda ise radyolojik olarak pnömoni saptanan 

hastaların ya�ları [28.0 (0.6-190) ay], radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalara 

[21.0 (3.5-120.0) ay] göre istatistiksel olarak anlamlılık sınırında yüksekti (p=0.056).  

 Magree ve arkada�larının çalı�maları ile  Hazir ve arkada�larının çalı�malarında, 

solunum sıkıntısı bakımından radyolojik olarak pnömoni saptanan grupla, radyolojik 

olarak pnömoni saptananmayan grup arasında istatistiksel bir fark saptanmamı�tır99,100. 

Bizim hastalarımızın belirtilerini inceledi�imizde, solunum sıkıntısını belirtisi, 

radyolojik olarak pnömoni saptanan grupta % 74.5 (71/82), radyolojik olarak pnömoni 

saptananmayan gruba % 48.6 (40/82) göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek 

bulduk (p=0.021).   

 Ayrıca solunum sıkıntısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan 

grupta (% 84.2), radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grup 19 (% 67.9) ile 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan gruba (% 48.6) göre anlamlı oranda yüksekti 

(p=0.010).  
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 Fizik muayenede siyanoz bulgusu, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan 

grupta 6 (% 31.6), radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grupta 3 (% 10.7) ve 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupta 3 (% 8.6) hastada saptandı. Siyanoz 

bulgusu, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta di�er iki hasta grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlılık sınırına yakın oranda yüksek saptandı (p=0.057).  

 Literatürde alveolar ve intertisyel pnömoni için siyanoz ve solunum sıkıntısını 

kar�ıla�tıran veriler olmasa da, Hazir ve arkada�larıyla, Magree ve arkada�larının 

yaptıkları çalı�mada radyolojik pnömonisi olan hastalarla, radyolojik pnömoni bulgusu 

olmayan hastalar arasında solunum sıkıntısı bakımından fark bulunamamı�tır. Yine 

Magree ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada siyanoz bulgusu, radyolojik olarak pnömoni 

saptanan hastalarda, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalardan daha fazla 

oranda saptanmı�tır99,100. Çalı�mamızda siyanoz ve solunum sıkıntısı belirtilerini 

radyolojik olarak alveolar pnömonisi olan hasta grubunda anlamlı olarak yüksek 

saptadık. 

 Etiyolojik ajanların da�ılımı açısından radyolojik olarak do�rulanmı� 

pnömonilerle, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan gruplar arasında yapılan 

çalı�malarda farklılık saptanmamı�tır58,67,68. Bizim çalı�mamızda da iki grup hastalarda, 

pnömoni etkenlerini saptamaya yönelik mikrobiyolojik çalı�ma sonuçları 

incelendi�inde, radyolojik olarak pnömoni  saptanan 47 hastanın 6’sında (% 12.7) 

C.pneumoniae IgM (+)’li�i saptanırken, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  35 

hastanın hiçbirinde C.pneumoniae IgM (+)’li�i saptanmamı�tır. Gruplar arası fark 

istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.028). Ara�tırdı�ımız di�er pnömoni etkenleri 

açısından radyolojik olarak pnömoni saptanmayan grupla, radyolojik olarak pnömoni 

saptanan grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark  saptanmadı (p>0.05). 

 Hastalarda saptanan belirtilerin, radyolojik olarak pnömoni ortaya çıkma olasılı�ı 

üzerindeki etkileri ara�tırıldı�ında: prodüktif öksürük, karın a�rısı ve solunum sıkıntısı 

varlı�ının belirleyici oldu�u görüldü. Hastalarımızda prodüktif öksürük varlı�ı, 

radyolojik olarak pnömoni ortaya çıkma olasılı�ını 0.3 kat (OR, 0.3; % 95 Cl, 0.1-0.6) 

arttırırken; karın a�rısı 9.5 kat (OR, 9.5; % 95 Cl, 1.0-86.2), solunum sıkıntısı varlı�ı ise 

2.8 kat (OR, 2.8; % 95 Cl, 1.0-7.5) arttırmakta idi. Literatürde  Hazir ve arkada�larının 

yaptı�ı bir çalı�mada da hastaların bazı özellikleri kullanılarak radyolojik olarak 

pnömoni olu�ması açısından risk analizi yapıldı�ında bizim çalı�mamıza zıt olarak 
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solunum zorlu�u için O.R. 0.80 (0.56-1.13) bulunmu�tur99. Biz hastalarda karın a�rısı 

ve solunum sıkıntısı varlı�ı radyolojik olarak pnömoni olu�ması riskini arttırdı�ından, 

bu belirtilere sahip hastalara akci�er grafisi çekilmesi gerekti�ini dü�ünmekteyiz. 

 Pia Toikka ve arkada�larının 126 toplum kökenli pnömonili çocukla yaptıkları 

çalı�mada hastaların serum PCT düzeylerini, bakteriyel pnömonili grupta, viral 

pnömonili gruba göre anlamlı olarak yüksek saptanmı�tır85. Yine aynı çalı�mada 

belirgin radyolojik de�i�iklikleri olan pnömonili hastalarda serum PCT de�erleri, hafif 

radyolojik de�i�iklikleri olan gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmu�tur85. 

Hastalarımızın serum PCT de�erleri radyolojik olarak pnömoni saptanan hasta 

grubunda 0.12 (0.01-17.80) ng/ml radyolojik olarak pnömoni saptanmayan gruba 0.06  

(0.01-1.15) ng/ml göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksekti (p=0.035). Serum 

PCT’si >0.5ng/ml olan 19 hastanın 9’unda (% 47.4) konsolidasyon saptanırken, serum 

PCT’si <0.5ng/ml olan 63 hastanın 10’unda (% 15.9) konsolidasyon saptandı. Serum 

PCT’si >0.5ng/ml olan hasta grubunda alveolar konsolidasyon varlı�ı, serum PCT’si 

<0.5ng/ml olan hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek idi 

(p=0.010).  

 Alveolar konsolidasyon ço�u zaman bakteriyel kaynaklı pnömonilerin bir 

göstergesidir. Markowitz ve arkada�larının infant ve çocuklarda pnömoninin radyolojik 

bulguları ile ilgili yaptıkları çalı�mada, alveolar konsolidasyonun, bakteriyel enfeksiyon 

için duyarlılı�ı dü�ük fakat özgül bir bulgu oldu�u bildirilmi�tir. Korppi ve 

arkada�larıda buna benzer sonuçlar bildirmi�tir. Serum PCT düzeyinin >0.5 ng /ml 

olması bakteriyel enfeksiyonun çok güçlü bir göstergesidir102. 

 Bizim çalı�mamızda da literatürda belirtildi�i gibi bakteriyel enfeksiyonun güçlü 

göstergesi olan PCT’nin yüksek oldu�u hasta grubunda yine bakteriyel enfeksiyon için 

özgüllü�ü yüksek bir bulgu olan alveolar konsolidasyon daha yüksek oranda 

saptanmı�tır. 

 Pia Toikka ve arkada�larının 126 toplum kökenli pnömoni tanısı almı� çocuk 

üzerinde yaptıkları aynı çalı�mada radyolojik olarak belirgin pnömonisi olan hastalarda, 

serum PCT ve CRP de�erleri, radyolojik olarak hafif pnömonik de�i�iklikleri olan 

hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulunmu�85. Bizim çalı�mamızda da benzer 

olarak radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastaların serum PCT de�erleri 0.19 

(0.04-17.8) ng/ml; Radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  hastaların serum PCT 



 80 

de�erlerinden 0.06 (0.01-1.15 ng/ml) ve radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan 

hastaların serum PCT de�erlerinden 0.11 (0.01-0.95 ng/ml) anlamlı oranda yüksek 

saptandı (p=0.029). Burada istatistiksel fark, radyolojik olarak alveolar pnömoni 

saptanan hasta grubuyla, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hasta grubunun  

serum PCT de�erlerinden kaynaklanmakta idi. Ancak bizim çalı�mamızda Pia Tokkia 

ve arkada�larının çalı�masından farklı olarak gruplar arasında serum CRP de�erleri 

bakımından fark saptanmadı85. Bu da PCT’nin daha özgün bir belirteç oldu�unu 

desteklemektedir. 

 Pnömonin bakteriyel ya da viral nedenlerle olu�up olu�madı�ı ya da etken 

mikroorganizma hakkında BK, CRP ve ESH kesin bilgi veremez. Ancak yüksek lökosit 

sayısı (>15000/ mm³), yüksek ESH ve CRP düzeyleri bakteriyel pnömoni tanısını 

destekler20. Akut faz reaktanları (CRP, ESH gibi) bakteriyel ve viral enfeksiyon 

ayırımını yapamaz ve rutin kullanımları önerilmemektedir. Örne�in Adenovirus ve 

�nfluenza virus gibi bazı virüsler invazif infeksiyonlara ve akut faz reaktanlarında 

yükselmeye sebep olurlar19. Bizim çalı�mamızda tüm 82 pnömonili hastalarımız için 

ortalama BK de�eri 13800 /mm3,ortalama ESH de�eri 19.9 mm/saat ve ortalama serum 

CRP düzeyi 26.65 mg/L’dir. Viral pnömonili hastalarımızda ise ortalama BK de�eri 

13000/mm3, ortalama ESH de�eri 21.1mm/saat ve ortalama serum CRP düzeyi 21.7 

mg/L’dir. Viral ve viral olmayan gruplar arasında fark yoktu. 

 Günümüzde akut faz reaktanı olarak PCT bakteriyel ve viral kaynaklı 

pnömonilerin ayrımında kullanılmak üzere pek çok ara�tırmada çalı�ılmı�tır. Pia Toikka 

ve arkada�ları toplum kökenli pnömonilerde daha önceki çalı�malarla uyumlu olarak 

prokalsitonini yüksek bulduklarını bildirmi�lerdir. Ayrıca serum PCT düzeyinin, 

bakteriyel ve viral pnömoni ayırımında sınırlı de�ere sahip oldu�unu oldu�unu çünkü 

sonuçların geni� bir da�ılım göstedi�ini de belirtmi�lerdir85.  

 Yüksek PCT düzeyi bakteriyel pnömonili hastalarda rapor edilse de viral ve 

bakteriyel pnömonili gruplar arasında benzer de�erlerin görülebilece�i 

unutulmamalıdır73. M. Korppi ve arkada�larının 190 pnömonili hasta üzerinde yaptıkları 

bir çalı�mada pnömokokkal, atipik bakteriyel ve viral pnömonili olgularda serum PCT 

de�erlerini benzer bulmu�lardır. Pnömoni etkenlerini ayırmak için herhangi bir  sınır 

PCT de�eri saptanamamı�tır87. Bizim tüm 82 pnömonili hastalarımızda ortalama serum 

PCT de�eri 0.51 ng/ml iken, bu de�er viral pnömonili hastalarımızda ise 0.24 ng/ml idi. 
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 PCT di�er akut faz reaktanlarının aksine sistemik bakteriyel enfeksiyonlar için 

daha özgül bir belirteçtir. Serum PCT düzeyi enfeksiyonlarda saatler içinde yükselir ve 

enfeksiyonun �iddeti ile ili�kili olarak normal düzeyinin çok üzerine çıkar102.  

Enfeksiyonlarda erken dönemde yükselmesi, daha iyi negatif belirleyici olması ve 

steroidler gibi ba�ı�ıklı�ı baskılayıcı ilaçlardan etkilenmemesi nedeniyle, enfeksiyon 

belirteci olarak, CRP ve di�er akut faz reaktanlarının yerine  PCT seçilmektedir. 

Yayınlanan tüm tanısal çalı�malarda kullanılan duyarlı PCT düzeyi 0.3- 0.5 ng/ml’dir ki 

bu de�er sa�lıklı insanlardaki normal referans de�erlerinin yakla�ık on katıdır. PCT 

rehberli�inde tedavi ile ilgili yapılan yayınlarda 0.25- 0.5 ng/ml arası PCT de�erlerinin 

olası bir bakteriyel enfeksiyonun göstergesi oldu�u; 0.5 ng/ml üzerindeki PCT 

de�erlerinin de, bakteriyel enfeksiyonun çok güçlü destekleyicisi oldu�u 

bildirilmi�tir102.  

 Pnömoni nedeniyle çalı�maya aldı�ımız tüm hastaların serum PCT de�erleri 

incelendi�inde 19 (% 23) hastada serum PCT’si >0.5 ng/ml iken, 63 (% 77) hastada 

serum PCT de�erleri 0.5 ng/ml’nin altında bulundu. Bizim çalı�mamıza benzer �ekilde, 

Korppi ve arkada�larının yaptı�ı bir çalı�mada ayaktan tedavi edilen toplum kökenli 

pnömonili 132 hastanın % 58’inde, yatarak tedavi edilen toplum kökenli pnömonili 58 

hastanın da % 64’ünde serum PCT de�erleri 0.5ng/ml’nin altında bulunmu�tur87. 

 Pia Toikka ve arkada�larının 126 toplum kökenli pnömoni tanısı almı� çocuk 

üzerinde yaptıkları çalı�mada ve Hatherill ve arkada�larının enfeksiyonlardaki tanısal 

belirteçler üzerine yaptıkları çalı�malarda serum PCT düzeyleriyle hastalık ciddiyeti 

arasında çok belirgin ili�ki oldu�u görülmü�tür85,102. Müller ve Prat’ın alt solunum yolu 

enfeksiyonlarında inflamasyon belirteci olarak PCT’nin kullanılmasıyla ilgili 

derlemelerinde serum PCT düzeylerindeki yükselmenin hastalık ciddiyeti ve 

enfeksiyonun prognozu ile belirgin bir korelasyon gösterdi�i belirtilmi�tir103. 

 Bizim çalı�mamızda her iki gruptaki hastaların belirti ve bulguları 

incelendi�inde;  

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hasta grubunda 17 (% 89.5) hasta solunum 

sıkıntısı belirtisine sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 35’inde 

(% 55.6) solunum sıkıntısı mevcuttu. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda solunum 

sıkıntısı, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek idi (p=0.007). 
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 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 6 (% 31.6) hasta morarma belirtisine 

sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 5’inde (% 7.9) morarma 

belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda morarma belirtisi, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi 

(p=0.016). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta, 16 (% 84.2)  hasta beslenememe 

belirtisine sahipken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların 38’inde (% 60.3) 

beslenememe belirtisi vardı. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda beslenememe 

belirtisi, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlılık 

sınırına yakın derecede yüksek idi (p=0.060). 

 Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta 10 (% 52.6) hasta burun kanadı solunumu 

bulgusuna sahipken, di�er gruptaki hastaların 17’sinde (% 27.0) burun kanadı solunumu 

vardı. Serum  PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda burun kanadı solunumu bulgusu, 

serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatiksel olarak anlamlılık sınırına yakın 

derecede yüksek idi (p=0.052). 

 Bizim çalı�mamızda solunum sıkıntısı, morarama, beslenememe, burun kanadı 

solunumu varlı�ı gibi a�ır veya çok a�ır pnömoni belirti ve bulguları PCT>0.5 ng/ml 

olan hasta grubunda di�er hastalara göre yüksek bulunmu�tur. Bu çalı�mada biz literatür 

ile uyumlu olarak yüksek PCT de�erlerinin hastalı�ın ciddiyeti ile ili�kili oldu�unu 

saptadık. 

 Pia Toikka ve arkada�larının pnömonili hastalar üzerindeki çalı�malarında serum 

PCT ve CRP de�erleri arasında ciddi bir pozitif korelasyon saptanmı�tır85. Bizim 

çalı�mamızda da serum PCT’si >0.5 ng/ml olan grupta serum CRP de�erleri 37.0 (3.0-

157.0) mg/L iken, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan gruptaki hastaların serum CRP 

de�erleri 3.9 (2.9-114.0) mg/L idi. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda serum 

CRP de�erleri, serum PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulundu (p<0.001). Serum PCT ve CRP de�erleri arasında anlamlı bir 

pozitif korelasyon (r: 0.534) vardı. Bu durum literatür ile uyumlu idi. 

 Bu çalı�manın sonuçlarına göre; Hastaneye yatırılan toplum kökenli pnömoni 

tanısına sahip çocuk hastalarda serum PCT düzeylerinin ölçümü, hastalı�ın �iddetini 

belirlemede ve hastaların yönetiminde klinisyenlere yol gösterici olabilir. 
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 Tanı anında yüksek serum PCT (>0.5 ng/ml) düzeylerinin; yüksek CRP, beyaz 

küre ve ESH düzeyleri ile ili�kili olması hastaların bakteriyemi riski açısından 

de�erlendirilmesinde, dolayısıyla hastaların yönetiminde önem ta�ıyan di�er bir konuda 

da yol gösterici rol oynayabilir.  

 Radyolojik olarak alveolar konsolidasyon bulgusunun yüksek serum PCT 

düzeyleri ile ili�kili olması tanı anında, yüksek serum PCT düzeyine sahip hastaların 

erken radyolojik de�erlendirilmelerine olanak sa�layabilir. Bakteriyel enfeksiyonun 

duyarlı bir bulgusu olan yüksek serum PCT düzeylerine ve alveolar konsolidasyona 

sahip hastalara antibiyotik tedavisine ba�lanması kararını vermede de bu testler yol 

gösterici olabilir. 

 Sonuç olarak, çalı�mamızdaki bulgulara göre hastaneye yatırılan, toplum kökenli 

pnömoni tanısına sahip çocuk hastalarda çok az bir serumla (20 µl), kısa sürede         

(<2 saat) sonuç alınabilinen basit bir test olan, serum PCT düzeylerinin ölçümü 

hastalı�ın �iddetinin belirlenmesinde, klinik ve radyolojik korelasyonda, antibiyotik 

tedavisine karar vermede yol gösterici olabilir. Ancak bu çalı�manın daha geni� hasta 

gruplarında, kontrollü olarak yapılmasına gereksinim vardır. 
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                                                           6. SONUÇLAR 

1. Hastaların 53’ü (% 64.6) erkek ve 29’u (% 35.4) kızdı  

2. Hastaların ya� ortalamaları 32.07±33.7 (0.6-190.0) ay  idi.  

3. Hastaların 55’i (% 67.1) kentsel bölgede, 27’si (% 32.9) kırsal bölgede 

ya�ıyordu.  

4. Hastaların 58’inde (% 70.7) altta yatan herhangi bir hastalık yokken; 24 (% 

29.3) hastada altta yatan bir kronik hastalık vardı. 

5. Altmı� altı (% 80.5) hasta Sa�lık Bakanlı�ı Ulusal Ba�ı�ıklama Programına 

göre ya�ına  uygun tam a�ılamaya sahipti. 

6. Hastaların ba�vuru öncesi belirtileri incelendi�inde en sık  saptanan belirti, 

tüm hastalarda görülen öksürüktü.  

7. Altmı� altı (% 80.5) hastada hırıltılı solunum, 54 (% 65.9) hastada ate� ve 

beslenememe, 52 (% 63.4) hastada solunum sıkıntısı ve burun akıntısı mevcuttu. 

8. Öyküde, produktif öksürük tarifleyen hasta sayısı 38 (% 46.3) idi. 

Huzursuzluk 17 (% 20.7), kusma 14 (% 17.1), morarma 11 (% 13.4) hastada mevcuttu. 

Dokuzar (% 11) hastada burun tıkanıklı�ı ve karın a�rısı oldu�u saptandı. Gö�üs a�rısı 

4 (% 4.9), ba� a�rısı 3 (% 3.7) ve bo�az a�rısı 1 (% 1.2)  hastada saptandı. 

9. Hastaların 14’ünün (% 17.1) ya�a göre boyları ve ya�a göre kiloları % 5’in 

altında bulundu.  

10. Hastaların gö�üs muayeneleri de�erlendirildi�inde takipneden sonra en sık 

saptanan fizik muayene bulgusu % 93.9 (n=77) oranı ile saptanan rallerdi. 

11. Yetmi� altı (% 92.7) hastada gö�üs duvarında çekilme, 48 (% 58.5) hastada 

ronkus, 27 (% 32.9) hastada burun kanadı solunumu, 12 (% 14.5) hastada siyanoz 

saptandı. 

12. Hastaların beyaz küre de�erleri 13.800±5100 (4200-29300) /mm3, ESH 

de�erleri 19.9±15.5 (2-73) mm/saat, serum CRP düzeyleri 26.65±36.77 (2.9-157) mg/L, 

serum PCT düzeyleri 0.51±2.01 (0.01-17.8) ng/ml olarak saptandı.  

13. Hastaların 2’sinde (% 2.4) sadece M. pneumoniae ve 6’sında (% 7.3) sadece 

C. pneumoniae IgM (+)li�i saptandı. 

14. Viral çalı�ma yapılan 82 hastaların 25’inde (% 30) bir viral etkene kar�ı 

antikor pozitifli�i saptandı. Respiratory syncytial virüs (RSV) 8 (% 9.8), Influenza A 
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virüs 8 (% 9.8), Adenovirüs 4 (% 4.9), Parainfluenza2 2 (% 2.4),  Parainfluenza3 2 (% 

2.4), Parainfluenza1 1 (% 1.2) hastada saptandı.  

15. 4 (% 4.9) hastada karma viral ve atipik bakteriyel etken tespit edildi. 

16. Hastalarımızın % 60’ında (49/82) pnömoni etkeni saptanamadı. 

17. Hastaların PA akci�er grafileri de�erlendirildi�inde 35 (% 42.6) hastada 

radyolojik olarak pnömoni bulgusu saptanmazken; 28 (% 34.2) hastada  intertisyel, 19 

(% 23.2) hastada ise alveoler pnömoni saptandı. 

18. Solunum sıkıntısı belirtisi, radyolojik olarak pnömoni saptanan grupta (% 

74.5), radyolojik olarak pnömoni saptananmayan gruba (% 48.6) göre istatistiksel 

olarak anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0.021). 

19. Radyolojik olarak pnömoni  saptanan hastalarda, C.pneumoniae IgM (+)li�i, 

radyolojik olarak pnömoni saptanmayan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı oranda 

yüksek bulundu (p=0.028).  

20. Hastalarda prodüktif öksürük varlı�ı, radyolojik olarak pnömoni ortaya 

çıkma olasılı�ını 0.3 kat arttırırken; karın a�rısı 9.5 kat, solunum sıkıntısı varlı�ı ise 2.8 

kat arttırmaktadır.   

21. Karın a�rısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan grupta,   

radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grup ve radyolojik olarak pnömoni 

saptanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.028). 

22. Solunum sıkıntısı belirtisi, radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan 

grupta, radyolojik olarak intertisyel pnömoni saptanan grup ve radyolojik olarak 

pnömoni saptanmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı 

(p=0.010). 

23. Radyolojik olarak alveolar pnömoni saptanan hastaların serum PCT 

de�erleri, radyolojik olarak pnömoni saptanmayan  hastaların serum PCT düzeylerinden 

yüksek saptandı (p=0.029).  

24. Hastalardan 19’unun (% 23) serum PCT düzeyi >0.5 ng/ml iken, 63’ünün 

(% 77) serum PCT düzeyi 0.5 ng/ml’nin altında bulundu.  

25. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda solunum sıkıntısı belirtisi, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p=0.007). 
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26. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda morarma belirtisi, serum PCT’si 

<0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 

(p=0.016). 

27. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda gö�üs a�rısı belirtisi, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p=0.037). 

28. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda ta�ikardi bulgusu, serum PCT’si 

<0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 

0.003). 

29. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda serum CRP de�erleri, serum 

PCT’si <0.5 ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 

bulundu (p<0.001).  

30. Serum PCT’si >0.5 ng/ml olan hastalarda ESH de�erleri, serum PCT’si <0.5 

ng/ml olan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 

(p=0.005). 

31. Ba�vuru öncesi ate� belirtisi altta yatan kronik hastalı�ı olan grupta, olmayan 

gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla saptandı (p=0.041).  

32. Altta yatan kronik hastalı�ı olan grupta, peribron�it bulgusu, altta yatan 

kronik hastalı�ı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az 

bulundu (p=0.026). 
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