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Akciğer Koruma Stratejisi: 
Entegre bir yaklaşım
CARESCAPE R860

 

GE Healthcare

CARESCAPE R860 Akciğer Koruma araçları FRC'yi hesaplayarak klinisyene hasta için optimal PEEP ayarının belirlenmesi 
için gerekli verileri sağlar.

LungInview, PEEP titrasyonu veya yüksek basınç manevraları sırasında akciğer kullanma etkililik değerlendirmesini 
desteklemek için SpiroDynamics ve FRC INview ölçümlerini entegre eder. Klinisyenlerin stratejilerini akciğer üzerindeki 
distansiyonu minimuma indirecek şekilde düzenlemelerine yardımcı olur.
CARESCAPE R860 ile akciğer koruması artık çok kolay.

* General Electric Company’nin ticari markası
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Sepsis, septik şok ve ardından gelişen çoklu organ 
yetmezliği günümüzde yoğun bakım ünitelerinin en 
önemli mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Hem 
kaynak kontrolüne yönelik cerrahi uygulamalardaki 
hem de farmakolojik alandaki gelişmelere rağmen 
sepsis görülme sıklığı artmaya devam etmektedir. Yine 
sepsis tanı ve tedavisine yönelik harcanan maliyet de 
büyük boyutlara ulaşmaktadır. Sepsis enfeksiyona 
düzensiz konakçı yanıtının neden olduğu bu mortalitesi 
ve morbiditesi yüksek bir klinik tablodur. Her üç buçuk 
saniyede bir hayat, sepsis nedeniyle kaybedilmektedir. 
Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde daha 
da ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 

Septik ve özellikle de septik şok yoğun bakım 
ünitelerinde tedavi edilmektedir. Sepsis, bütün dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de yoğun bakım uzmanlık 
eğitiminin önemli konularının başında gelmektedir ve 
yoğun bakım uzmanlarımız sepsis yönetiminde büyük 
bir beceriye sahiptir. Yine yoğun bakım çalışanları 
olarak hepimiz erken tanı ve tedavinin ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. 
Sepsis için hız, mutluluk getirmektedir. Ancak sepsisli ya 
da septik şoklu hastayla yoğun bakım uzmanının karşı 
karşıya gelmesi gecikmeli olabilmektedir. Bu sürenin 
kısalması hem halkın hem de tüm sağlık çalışanlarının 
farkındalığının artmasıyla mümkündür. 

Bu farkındalığı oluşturmak üzere her yıl 13 Eylül Dünya 
Sepsis Günü olarak kutlanmaktadır. Birçok bilimsel ve 
sosyal etkinlik düzenlenmektedir. 

Her yıl düzenlediğimiz Sepsis Sempozyumunu bu yıl 
9 Eylül 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı himayesinde 
Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirdik. Bilimsel 
açıdan çok zengin bir içeriğe sahip olan sempozyumda 

sepsis enine boyuna tartışıldı. Yoğun katılımın olması 
bizleri fazlasıyla sevindirdi. Bu sempozyumda özellikle 
hastanede yatan hastaların sepsis için taranarak erken 
yanıt bulması önemli konulardan biri olarak karşımıza 
çıktı. Yine acil serviste sepsis tanısının her an akılda 
olması zorunluluğu vurgulandı. 

Çok önemli konulardan biri de antibiyotik direnci sorunu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Antibiyotiklerin akılcı 
kullanımı belki de ileri dönemlerde sepsis mortalitesini 
azaltacak en gerçekçi strateji gibi görünmektedir. 
Sağlık çalışanlarının farkındalığını arttırmaya yönelik 
düzenlediğimiz bu sempozyumun yanı sıra halkımızın 
farkındalığını arttırmak üzere 15 Eylül 2019 tarihinde 
Ahlatlıbel Atatürk Parkında bir piknik düzenledik. Bu 
piknikte halkımızı sepsisle ilgili bilgilendirmeye çalıştık. 

1989 yılında Roger C. Bone ve arkadaşları tarafından 
tanımlanmasının ardından geçen 30 yılda sepsiste önemli 
yol kat edilmiştir. Gelecek yıllarda görülme sıklığında 
artış öngörülmektedir. Mortalite ve morbiditesi yüksek 
ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 
Yoğun bakım çalışanları olarak bundan sonra da 
yapmamız gereken ülkemizde hem halkımızın hem de 
sağlık çalışanlarının farkındalığını arttırmanın yanı sıra 
bilgilerimizi güncel tutmak ve sepsis ile ilgili çalışmaları 
hızlandırmak olmalıdır.

Sepsis etkinliklerinin bir uzantısı olarak Sepsis Özel 
Sayısını oluşturduk. Bu sayıda sepsise yönelik detaylı 
güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Emeği geçen tüm bilim 
insanlarına ve Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği Yönetim Kuruluna teşekkür ederim.

PROF. DR. LEVENT YAMANEL
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, 
İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI & YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
ULUSAL SEPSİS SEMPOZYUMU BAŞKANI

ÖNSÖZ

SEPSİSİN TANISINDA HIZ, MUTLULUK GETİRİR!
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Enfeksiyonlara karşı «anormal ve uygunsuz konak yanıtına» 
neden olan, hayatı tehdit edici organ disfonksiyonu olarak 
tanımlanan sepsis, koroner dışı yoğun bakım ünitelerinde 
en sık ölüm sebebidir. Dünyada yılda 30 milyondan 
fazla bireyi etkilemekte ve 8 milyona yakın ölüme neden 
olmaktadır. Sepsis ölüme yol açmasının dışında, kronik 
böbrek yetmezliği gibi kalıcı organ yetmezliklerine yol 
açabiliyor olması, ekstremite kaybı gibi engellilik ve sakatlık 
ile sonuçlanabilmesi bakımından da oldukça önemlidir. 

Zamana Karşı Yarış
Sepsis tedavisi, acil olarak yapılması gereken zamana karşı 
yarışılan bir durumdur. Tedavinin saatler ve hatta dakikalar 
içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Enfeksiyon odağının 
hızla kontrol altına alınması ve yoğun bakımlarda uygun 
organ destek tedavilerinin verilmesi hayat kurtarır. Ancak 
her hastalık gibi sepsis yönetiminde de en ideali, sepsis 
gelişiminin önlenmesidir. Enfeksiyonların önlenmesi ve 
sepsis ile savaş ile her yıl 800.000 ölümün önlenebilmesi 
mümkündür. Bunun için genel hijyen kurallarına uyulması, 
el hijyeni sağlanması, çocukluk ve erişkin aşılama 
programlarına uyulması önceliklidir. Hastane kaynaklı 
enfeksiyonları azaltmak için seferber olunmalı ve sağlık 
çalışanlarının el hijyenine en yüksek uyumu sağlanmalıdır. 

Erken Tanı
Diğer bir önemli konu sepsisin en erken dönemde 
tanınmasıdır. Hastanın yoğun bakıma yatışı öncesinde 
sepsisin erkenden tanınması ve uygun tedavisi yoğun 
bakım yatışını önleyeceği gibi, mortalite ve her türlü 

morbiditenin de azalmasına yol açacaktır. Bu amaçla 
gelişmiş ülkelerde yoğun bakım çalışanlarından oluşan hızlı 
cevap takımlarının hastane içinde aktif olarak rol aldığını 
ve bu yönde olumlu sonuçlar elde ettiklerini görmekteyiz.  

Bizler, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 
(TDCY) olarak sepsisin önemini dile getirmek amacıyla her 
yıl Eylül ayı içerisinde sepsis haftasında değişik etkinlikler 
gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız aktivelerde sepsiste 
farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmayı hedefliyoruz. 
Uluslararası bir kuruluş olan Global Sepsis Alliance’ın aktif 
bir üyesiyiz. Bu yıl Ankara’da geleneksel hale gelen Sepsis 
Sempozyumunu Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanlığı 
düzeyinde katılım ile geçekleştirdik. Oldukça başarılı 
geçen bir günlük sempozyuma Türkiye’nin farklı illerinden 
katılımcılara ev sahipliği yaptık. Bunun dışında Türkiye’nin 
farklı illerinde; İzmir, Kayseri, Kütahya, Aydın gibi hastane 
içinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bu önemli 
hastalığın halkta farkındalığını arttırmak ve toplumda 
bilinirliğini sağlamak için 15 Eylül Pazar günü Ahlatlıbel 
Atatürk Parkında bir piknik gerçekleştirdik. İlgi çok 
büyüktü. Bu eğlenceli aktivite ile halkımıza sepsisi tanıttık. 

Dernek olarak yıl içinde de sepsis konusunda bilimsel ve 
farkındalığı arttırıcı aktivitelere devam etmeyi düşünüyoruz. 
Ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da veri 
eksikliği mevcut. Ülkemizin bu alanda verilerini ortaya 
koyacak bir çalışmanın planlanması ana önceliğimiz 
olacaktır. Bunun dışında bilimsel kurs ve sempozyumlarla 
tüm branştan hekimlerimize bu konuda bilgi sağlamayı 
hedeflemekteyiz. Acil cevap takımlarının tüm hastanelerde 
yaygınlaşması amacıyla Sağlık Bakanlığına bu konuda 
bilgilendirme yapan derneğimiz, bu açıdan da yasal 
gelişmeleri de takip edecektir. 

DOÇ. DR. MELDA TÜRKOĞLU
TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ BAŞKANI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI &
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

SEPSİSTE VERİ EKSİKLİĞİ MEVCUT
“TDCY OLARAK YIL İÇİNDE DE SEPSİS KONUSUNDA BİLİMSEL VE FARKINDALIĞI ARTTIRICI AKTİVİTELERİMİZE 

DEVAM EDECEĞİZ. SEPSİSTE VERİ EKSİKLİĞİ MEVCUT. ÜLKEMİZİN BU ALANDA VERİLERİNİ ORTAYA KOYACAK BİR 
ÇALIŞMANIN PLANLANMASI ANA ÖNCELİĞİMİZ”
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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 
Sepsis Sempozyumunda yaptığı konuşmada, “Yıllar önce 
yoğun bakımda çalışmaya başladığımızda bizleri korkutan 
sepsisin mortalitesinin hala çok yüksek olduğunu 
biliyoruz” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı olarak, hem dünyada hem de ülkemizde 
sepsiste farkındalıkla ilgili çalışmalar başlatıldığını belirten 
Güven şunları kaydetti:
“Çalışmalarımız arasında, dünyayla birlikte sepsis 
farkındalık günleri düzenlemek oldu. Yaptığımız 
sempozyumlar ile meslektaşlarımıza ve özellikle yoğun 
bakım alanında hizmet veren sağlık çalışanlarına sepsis 
hakkında güncel bilgilerin ulaştırılmasını hedefledik. 
Sepsiste mortaliteninin azaltılması temel amacımızdı. 
Yıllar içinde gelişen teknoloji ve ortaya çıkan birçok ilaç 
ve cihazla birlikte sepsisteki mortaliteye neden olan 
faktörlerin önemli bir kısmını tedavi eder hale geldik. 
Ancak yıllar içindeki antibiyotik kullanımının artması ve 
hastanedeki işlemlerin artması ile birlikte sepsis sayısında 
da aşağıya doğru iniş göremedik. En azından önemli 
ölçüde göremedik. 

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Birinci basamakta akılcı antibiyotik çalışmaları ile birlikte 
antibiyotiğin gereksiz kullanımı önlendi. Bunun bir sonucu 
olarak toplumda zaman içinde antimikrobiyal direncin 
bazı antibiyotiklere karşı azalacağını ümit ediyoruz. 
Önümüzdeki dönemde hastanelerde akılcı antibiyotik 
kullanımı ile ilgili çalışmalar başlatacağız. Biliyoruz ki 
antibiyotik ile ilgili çok fazla molekül ortaya çıkmıyor. 
Mevcutların bir kısmı da daha piyasaya çıkmadan 
önce yüksek direnç oranıyla başlıyor. Umut ediyorum 
önümüzdeki dönemde, yapacağımız çalışmalarla da hem 
hijyene dikkat edilmesi hem de uygunsuz antibiyotik 
kullanımının azaltılması ile birlikte şu anda çok 
yararlanamadığımızı bazı antibiyotik gruplarını ya da 
bunlardan türeyecek antibiyotik gruplarını kullanma 
imkanı doğacaktır. Gelecek yıllarda umut ediyorum ki 
sepsisten kaynaklı ölümler azalacak ve bu bir sağlık sorunu 
olmaktan çıkacaktır.” 

SEPSİS MORTALİTESİ
 HALA ÇOK YÜKSEK

SEPSİS 
KÜRESEL BİR 
SAĞLIK SORUNU

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sepsis 
Sempozyumunda yaptığı konuşmada, sepsisin küresel bir 
sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti ve dünyada her yıl 
yaklaşık 30 milyon insanda sepsis geliştiğini, yaklaşık 9 milyon 
insanın hayatını sepsis nedeniyle kaybettiğini vurguladı. Prof. 
Dr. Emine Alp Meşe, şunları kaydetti:

“Dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1.2 milyon 
çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni 
doğan hayatını bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak 
baktığımızda sepsis sebebiyle her dört saniyede bir dünyada 
ölüm gerçekleşmektedir. Bu nedenle sloganımız “Sepsisi önle 
hayatı kurtar!”

Risk Grupları
Sepsis tüm yaş gruplarını etkileyebilen ve ciddi sonuçlara 
neden olabilen bir klinik tablodur. Özellikle 65 yaş ve 
üzerindekilerde gebelerde, bir yaş altı bebeklerde, hastanelerde 
yatan hastalarda, kanser, siroz, böbrek yetmezliği, otoimmün 
hastalık, kronik hastalığı olan, bağışıklık baskılanmış kişilerde 
hem sepsis gelişme hem de sepsise bağlı ölüm riski daha 
yüksektir.

Nasıl önlenir?
Sepsis toplumda sık görülen idrar yolu enfeksiyonu, solunum 
yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonların seyri sırasında bile 
gelişebilmektedir. Ancak günümüzde sepsis büyük oranda 
sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlara bağlı gelişmektedir. 
Önemli bir halk sağlığı tehdit olarak kabul edilen sepsisin 
önlenmesi için dünyada ve ülkemizde yoğun çaba 
harcanmaktadır. Toplum kökenli sepsisin önlenmesi için el 
hijyeni başta olmak üzere hijyen ve sanitasyon uygulamalarına 
dikkat edilmesi, temiz ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması 
yeni doğanlarda anne sütüyle beslenme ve aşılama önemlidir. 
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ise sağlık 
kurumlarında etkin enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması 
ile mümkündür. Ülkemizde yataklı tedavi kurumlarında 
oluşturulan enfeksiyon kontrol kurumlarınca enfeksiyonların 
önlenmesi yönünde tedbir alınmaktadır. 

Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programı
Sağlık Bakanlığında alanında uzman akademisyenlerinden 
oluşturduğumuz enfeksiyon kontrol kurulu tarafından 
ulusal enfeksiyon kontrol programımız hazırlanmıştır. Bu 
programda hastanelerimizde el hijyenini artırmaya yönelik 
eğitim faaliyetleri yapılacak ve enfeksiyon önlem paketleri 
uygulamaya konulacaktır. 

Hemşirelerin Rolü
Ulusal enfeksiyon kontrol programlarını tüm 
hastanelerimizde uygulamaya başlıyoruz. Vatandaşlarımızın 
sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlara maruz kalmaması için 
her türlü önlemi alacağız. Hastanelerde enfeksiyon kontrol 
programlarının uygulanmasında hemşirelerin önemli rolleri 
vardır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli 
kontrol el hijyeninin sağlanmasıdır. Hasta bakımında sadece 
el hijyeni kurallarına uyulması ile hastane enfeksiyonlarının 
en az yüzde 30’unun önlenebileceği gösterilmiştir. 

Artan Antibiyotik Direnci
Toplumda ve hastanelerde en önemli halk sağlığı 
tehditlerinden biri de artan antibiyotik direnci ve bunun 
sonucunda bazı enfeksiyonların tedavisinde yaşanan 
güçlüklerdir. Antibiyotik direncinin önlenmesinde hem 
toplumda hem de hastanelerde akılcı antibiyotik kullanımı en 
önemli kuraldır. Alanında uzman akademisyenlerle birlikte 
hazırladığımız ulusal antimikrobiyal direnç önleme stratejik 
eylem planını da uygulamaya başlayacağız. 

“Sepsisi Tanı Hayatı Kurtar”
Sepsise bağlı ölümlerin azaltılması için sepsisin erken tanısı, 
uygun medikal tedavinin ve antimikrobiyal tedavinin erken 
başlanması çok önemlidir. O nedenle bir diğer sloganımız da 
“Sepsisi tanı hayatı kurtar” olarak belirledik. 
Sepsis yönetim planı ile sepsis hastalarının erken tanısı 
ve müdahalesinin sağlanması ve sepsise bağlı ölümlerin 
azaltılması hedeflenmektedir.”

PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI

PROF. DR. EMİNE ALP MEŞE
SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
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“YILLAR İÇİNDE SEPSİSTEKİ MORTALİTEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN 
ÖNEMLİ BİR KISMINI TEDAVİ EDER HALE GELDİK. FAKAT ANTİBİYOTİK KULLANIMININ VE 

HASTANEDEKİ İŞLEMLERİN ARTMASI İLE BİRLİKTE SEPSİS SAYISINDA AŞAĞI DOĞRU İNİŞ GÖREMEDİK”



PROF. DR. ARZU TOPELİ İSKİT
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI & 
YOĞUN BAKIM BİLİM DALI BAŞKANI
TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DÜNYA YOĞUN BAKIM DERNEKLERİ FEDERASYONU YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
AVRUPA YOĞUN BAKIM DERNEĞİ ARAŞTIRMA KOMİTE ÜYESİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Arzu Topeli İskit, Sepsis Sempozyumunda, günümüzde 
sepsis kılavuzlarının imkan ve kısıtlılıklarını anlattı. 
Sepsisin günümüzde sadece ölüm oranları değil aynı 
zamanda ciddi bir engellilik de yarattığına dikkat 
çeken Prof. Dr. Arzu Topeli İskit şunları kaydetti:
“Tamamen sağlıklı olup da hastaneye yatıp daha sonra 
hayatını engelli birey olarak sürdüren ciddi hastalar 
var. Bir yılın sonunda bakıldığında hastaların ya yüzde 
50’si ölüyor ya da ağır engellilik hali sözkonusu oluyor; 
hastaların sadece üçte biri hayatını idame ettirebiliyor. 
Buna karşı ulusal ve küresel düzeyde sepsisle mücadele 
şart. 
Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılında bunu bir toplum 
sağlığı sorunu olarak kabul etti. Biz diyoruz ki aslında 
enfeksiyonlar öldürmüyor; sepsise bağlı gelişen 
komplikasyonlar özellikle çoklu organ yetmezliği ve 
uzun dönem etkileri nedeniyle hastalar kaybediliyor. 

Nedir Bu Kılavuzlar?
Günümüzdeki sepsis kılavuzlarına ilişkin bilgi 
vermek istiyorum; nedir bu kılavuzlar? İlk sepsis 
tanımı 1992’de yapılmıştı; sepsis bundan daha önce 
de bilinen, Hipokrat’a dayanan bir sorundur ama ilk 
standardize tanımı 1992’de yapıldı ve hep o tanımı 
kullandık. Çalışmalar arttıkça, 2002 yılında ilgili tüm 
derneklerin ve ulusal-uluslar arası sepsis birliklerinin 
katılımıyla Barselona’da bir deklarasyon yayımlandı. 
2004’ten itibaren her 4 yılda bir kılavuzlar yayınlanıyor. 
Hekimler için kanıt düzeylerine göre birtakım 
rehberler yayımlanıyor. Bizler 2016 kılavuzunu 
kullanıyoruz; burada 1992’de kullandığımız tanımların 
değiştirildiğini görüyoruz. 

Kılavuzların Sınırlılıkları Neler?
2016’daki tanımlara göre sepsis; enfeksiyona karşı 
kontrolsüz bir konakçı yanıtı nedeniyle yaşamı 
tehdit eden organ disfonksiyonu gelişmesi olarak 
tanımlanıyor. Sepsis ilişkili organ disfonksiyonu 
demek için de bir skorlama sistemi kullanıyoruz. 
SOFA dediğimiz, sepsis ilişkili organ yetmezlik 
değerlendirme skoru. Bu skorda 2 puandan daha 
yüksek bir artış yüksek bir mortalite ile ilişkili. Yani 
hastalar en az 2 puan aldığında organ disfonksiyonu 
gelişmiş olduğunu ve ölüm oranlarının yüzde 10’un 
üzerinde olduğunu gösteriyor. 
Septik şok ise bu hastaların bir alt grubu… Bu 
hastaların sağ kalımları çok daha düşük, yüzde 
40’ların üzerinde ölüm oranları var. Septik şok 
diyebilmek için de hastalarda kan basıncının düşmesi, 
yeterli sıvı replasmanına rağmen laktat düzeylerinin 
yüksek olması gerekiyor. Günümüzde bu tanımları 
kullanıyoruz; kullanmak zorundayız. Çünkü hastaları 
izlerken standart, dil birliği oluşturmamız gerekiyor. 
Tarama skoru da belirlendi buna qSOFA yani hızlı 
SOFA deniliyor; kan basıncı düşüklüğü, hipotansiyon, 
bilinç değişikliği, takipne, solunum sayısındaki artış 
değerlerinden 2 tanesi varsa sepsis tanısı için tam olarak 
yeterli olmasa da enfeksiyonu olan hastaların ölüm 
riskinin yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Şüpheli bir enfeksiyonu olan ya da mikrobiyolojik 

Sepsis Kılavuzları Güncel ve Geçerli mi?

“Benim görüşüm kılavuzları kullanmaktan yana! 
Bu kılavuz şu ana kadarki en gelişmiş kılavuz; 

her türlü çıkar çatışmasının iyi yönetildiği 
bir kılavuz ki hala geliştirilebilir. Kılavuzlar ve 
demetler gerekli çünkü bunlara uyumla sağ 

kalım artıyor”

kanıtlanmış enfeksiyonu olan bir 
hastada qSOFA yüksekse (2’nin 
üzerindeyse) organ disfonksiyon 
skoruna baktığımızda o da yüksekse 
o zaman sepsis var diyebiliyoruz. 
Eğer hastada dirençli bir vazopressör 
ilaç gerektiren şok tablosu varsa 
laktat düzeyi de yüksekse o zaman 
da hastada septik şok var diyebiliriz. 

Neden Bu Skorları Kullanıyoruz?
Çünkü çok yüksek sayıda hastanın 
tarandığı çalışmalarda, yoğun 
bakım dışı ortamlarda qSOFA; 
yoğun bakımdaysa SOFA’nın tanısal 
değerinin daha yüksek olduğu 
gösterilmiş durumda. O nedenle 
2016’dan itibaren bu iki skorun 
kullanılması öneriliyor.
Hipotansiyon, hastanın vazopressör 
ilaç kullanımı ve laktat yüksekliği 
varsa en yüksek mortalite bu hasta 
grubundadır. Hem hipotansiyon 
hem de laktat yüksek olan hastalar 
en ağır seyreden, en yüksek ölüm 
oranına sahip olan hastalar olarak 
karşımıza çıkıyor.

Sepsiste Yapılan Çalışma Sayısı 
Son Derece Az
2016 yılında bu tanımlardan sonra 
yönetime, tedaviye ait kılavuz 
yayımlandı. Daha önceki 2008 ve 
2012 kılavuzlarına göre çok daha 
gelişmiş bir kılavuz oldu; çıkar 
çatışmaları çok iyi gözetilmiş, 
medikal endüstri desteği olmayan 
tamamen bağımsız iki uzmanlık 
derneğinin hazırladığı, farklı 
ülkelerden çok sayıda yazarın ve 
35 değişik uzmanlık derneğinin 
katkıda bulunduğu bir kılavuz olarak 
yayımlandı. Sepsis yönetimi ile ilgili 
93 öneri var; bunların 32’si güçlü 
öneriler, 39 tanesi daha az güçlü olan 
ama tavsiye edilen öneriler şeklinde. 
Dikkatimizi çeken bir konu, sepsiste 
yapılan çalışma sayısı son derece az. 
Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var 

çünkü kanıta dayalı tıpta yüksek 
kalitede kanıt düzeyi içeren çalışma 
sayısı bu kılavuzda sadece 7! 
Buna karşın 29’u orta düzeyde kanıt 
içeriyor. Dolayısıyla önerilerin 
neredeyse üçte biri yüksek veya orta 
düzeyde kanıt içeriyor. 

Sepsiste Zamanla Yarışıyoruz
Bu kılavuz yayımlandıktan sonra 
da demetler yayımlandı; kılavuzu 

pratik hayata dönüştürmek için bu 
demetlere ihtiyacımız var. Üç saatte 
neleri başarmalıyız (kan kültürlerini 
almalıyız, laktat düzeyini ölçmeliyiz, 
antibiyotiğe başlamalıyız, sıvı 
tedavisini vermeliyiz), altı saatte 
neleri başarmalıyız (dirençli 
hastalarda vazoaktif ilaç 
başlamalıyız, tekrar laktat ölçümüyle 
hastaları izlemeliyiz) gibi…
2018 yılında yeni bir güncelleme 
yapıldı ve buna göre tüm bu öneriler 
mümkünse bir saat içine sığdırıldı; 
sepsiste zamanla yarışır vaziyetteyiz. 

Sepsis Kılavuzu Güncel ve Geçerli mi?
Tıpta her zaman olduğu gibi, burada 
da karşıt görüşler var. Önce karşı 
görüşlere bakarsak deniliyor ki 
önerilerin kanıt düzeyi düşük! Evet, 
her alanda olduğu gibi burada da 
daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç 
var. Sepsis demetlerinin özellikle 
acil servislerde uygulanması ile 
ilgili zorluklar var. Bu da doğru. 

Hızlı yanıt ekiplerinin kurulması, 
yoğun bakımcıların bu hastaların ilk 
görüldüğü yerlerde de rol almaları 
sağlanabilir. O zaman belki tanısı 
daha fazla olacak. Erken hedefe 
yönelik tedavi ile ilgili eleştiriler 
var, güncelliğini yitirdiği söyleniyor. 
Buna çok katılmamız mümkün değil. 
Kılavuzu yazanlar da katılmıyor; 
benim şahsi görüşüm de aynı yönde. 
2001 yılında ilk defa protokole dayalı 
tedavinin ve hızlı tedavinin faydalı 
olduğunu gösteriyordu; yabana 
atılmamalı diye düşünüyorum. 

Tedavi Demetleri ve Yeterliliği
Antibiyotikler dışında üç ve altı 
saatlik demetlerle ilgili yeterli 
kanıtlar yok deniliyor; evet ama 
yine de en kısa sürede başlanmayı 
vurguladığı için bu demetler önemli. 
Her hastaya 30ml/kg sıvı çok doğru 
olmayabilir, bazı hastalar için çok 
olabilir… Bu gerçekten tartışmalı 
bir konu; optimum sıvı nedir, neye 
göre belirlenmelidir tartışmalıdır. 
Bu hastaların özellikle ilk tanıda sıvı 
ihtiyaçları var ve bunu karşılamamız 
gerekiyor.
Hastaların gereksiz yere antibiyotiğe 
maruz kalabilmeleri sözkonusu! 
Eğer çok daha erken davranırsak 
yani daha hastaneye ulaşmadan 
hastaya ambulansta antibiyotik 
verilirse bunun çok da fark 
yaratmadığı gösterilmiş. Doğru! 
Bazen gereksiz yere antibiyotik 
başlanması sözkonusu olabilir 
ama yine de antibiyotik başlanma 
zamanında gecikmeler ölüm riskini 
arttırıyor. Ayrıca yoğun bakım 
dışı diğer ortamlarda gereksiz 
antibiyotik kullanımı çok daha 
önemli bir konu. Laktat düzeyinde 
zorluklar var deniliyor, ama gördük 
ki laktat prognostik açıdan son 
derece önemli bir parametre ve 
diğer parametreler gibi hasta 
bazında değerlendirilmelidir. Bir 

“Türkiye’de hemodinamik 
monitörizasyon çok pahalı! 

Ulaşımımız çok kısıtlı. Çok iyi 
yoğun bakım eğitimi veriliyor 

ülkemizde ama eğitim alan 
kişilerin bu cihazları görme 
olasılıkları maalesef düşük”
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“Yoğun bakımla ilgili 
yönetimsel sorunlar yaşıyoruz; 

uzmanlarımız üçüncü düzey 
yoğun bakımlarda çalışamıyorlar. 

Hastanelerde yoğun bakım 
yapılanmaları ile ilgili çok ciddi 

farklılıklar sözkonusu”

saatlik demete indirgenmenin 
uygun olmadığı söyleniyor ama 
ne kadar erken olursa o hastaya o 
kadar faydamız dokunuyor. Bir de 
tabi sosyal sigorta ödemelerinin 
bu ölçütlere dayandırılması 
yanlış bulunuyor, buna ben 
de katılıyorum. Çünkü sadece 
bu demetlere uydu/uymadı 
diye kaliteyi, ödemeleri buna 
göre belirlemek çok gerçekçi 
görünmüyor. 

Kılavuzları Kullanmaktan 
Yanayım!
Benim görüşüm kılavuzları 
kullanmaktan yana! Bu görüşü 
savunanların argümanları ise 
şöyle:
Bu kılavuz şu ana kadarki en 
gelişmiş kılavuz; her türlü çıkar 
çatışmasının iyi yönetildiği bir 
kılavuz ki hala geliştirilebilir. 
Demetler de aynı şekilde 
geliştirilebilir. Kılavuzlar ve 
demetler gerekli çünkü bunlara 
uyumla sağ kalım artıyor.Bir 

saatlik demet biraz hızlı ama bunun 
en kısa sürede olması gerektiği 
öneriliyor. Aslında sormamız 
gereken soru neden hala bunları 
tam olarak uygulayamıyoruz? 
Kişisel görüşüm hala uygulamamız 
gerektiği yönünde. Uyum arttıkça 
sağ kalım artıyor. 

Türkiye’de Yaşanan Zorluklar 
Neler?
Az gelişmiş ülkelerde durum 
nasıl diye baktığımızda; sağlık 
kalitesinin düşük olduğu Afrika’da 
ne yapacağız, bu kılavuzlar 
geçerli mi? Tabi ki o kılavuzlar 
bu ülkelerde çok geçerli değil 

maalesef. Ülkemiz genelinde 
yaşanan sorunlar neler diye 
baktığımızda, hemodinamik 
monitörizasyonun çok pahalı 
olduğunu görüyoruz. Ulaşımımız 
çok kısıtlı. Çok iyi yoğun bakım 
eğitimi veriliyor ülkemizde ama 
eğitim alan kişilerin bu cihazları 
görme olasılıkları maalesef 
düşük… İlaç temininde zorluklar 
yaşıyoruz mesela vazopressin yok, 
bazı ilaçların intrevenöz formları 
ülkemizde yok. Etik konular 
hala sıkıntılı çünkü kılavuzun 
önemli bir kısmı bu etik konulara 
değiniyor. Ülkemizde yasal ve 
etik belirsizlikler var; hala yoğun 
bakımla ilgili yönetimsel sorunlar 
var, yoğun bakım uzmanları 
üçüncü düzey yoğun bakımlarda 
çalışamıyorlar, hastanelerde yoğun 
bakım yapılanmaları ile ilgili çok 
ciddi farklılıklar sözkonusu.”
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İl İl Sepsis Etkinliklerimiz

İZMİR
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı & Halka Açık 
Sepsis Bilgilendirme Standı
13 Eylül 2019 | SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hast. ve Cer. 
Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anfisi 
Toplantı Başkanı: Doç. Dr. Cenk Kıraklı

KAYSERİ
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı
13 Eylül 2019 | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem IV Dersliği
Toplantı Başkanı: Uzm. Dr. Kadir Bulut

KÜTAHYA
Sepsis Bilgilendirme Standı
13 Eylül 2019 | Kütahya SBÜ Tıp Fakültesi 
Sorumlu: Uzm. Dr. Kamil Gönderen

TRABZON
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı
13 Eylül 2019 | SBÜ Trabzon Kanuni EAH
Konferans Salonu
Toplantı Başkanı: Uzm. Dr. Davut Aydın

ADANA
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı
17 Eylül 2019 | Çukurova Üni. Tıp Fakültesi
Hipokrat Salonu
Toplantı Başkanı: Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz

DENİZLİ
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı
13 Eylül 2019 | Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi 
Dahiliye & Dönem IV Eğitim Dersliği
Topl. Bşk.: Dr.Öğr.Gör.İsmail Hakkı Akbudak

DİYARBAKIR
Sepsis Sempozyumu
13 Eylül 2019 | Diyarbakır Üni. Tıp Fakültesi 
Kalp Hastanesi Konferans Salonu
Semp.Bşk.: Prof.Dr.Ali Kemal Kadiroğlu

ESKİŞEHİR
Sepsis Farkındalık Eğitim Toplantısı
13 Eylül 2019 | Eskişehir Şehir Hastanesi 
Konferans Salonu
Toplantı Başkanı: Uzm.Dr.Serdar Efe

Eylül - Ekİm 201917

SEPSİS ÖZEL SAYISI | 2019

Eylül - Ekİm 201916

SEPSİS ÖZEL SAYISI | 2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



ANKARA’DA PEMBE PİKNİK

Hayati risk taşıyan ve yoğun bakım 
ünitelerinde ölümlerin en önemli 

sebebi olan sepsise karşı farkındalığı 
arttırmak amacıyla, her yılın 13 
Eylül günü, Dünya Sepsis Günü 

olarak kabul edilmektedir. Sepsisten 
korunma yolları, tedavi yöntemleri 

ve yoğun bakım ünitelerinin sepsisle 
mücadelede daha etkin rol ve 

sorumluluk üstlenmesi amacıyla 
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler 
Yoğun Bakım Derneği (TDCY) 

her yıl kamuoyunu bilgilendirmek 
üzere ulusal ölçekte çeşitli etkinlikler 

düzenlemektedir. 
Derneğimiz bu yıl, Ankara’da 

düzenlenen kamuya açık etkinlikler 
arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkında 
piknik buluşması gerçekleştirdi. Türk 

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği Yönetim Kurulu 

üyeleri, kamuoyunu bilgilendirdiler.  
Basın mensuplarının sorularını 

yanıtladılar.

SEPSİSİ TANI HAYATI KURTAR
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım 

Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Türkoğlu, 
basına verdiği demeçte şunları kaydetti:

“Enfeksiyonların önlenmesi ve sepsis ile savaş 
ile her yıl 800.000 ölümün önlenebilmesi 

mümkündür. Bunun için genel hijyen 
kurallarına uyulması, el hijyeni sağlanması, 
çocukluk ve erişkin aşılama programlarına 

uyulması önceliklidir. Sepsise bağlı ölümlerin 
en az %10 – 15’i aşılama, hijyenik önlemler, 
erken tanıma ve hızlı tedavi yöntemleri ile 

önlenebilir. Hastane kaynaklı enfeksiyonları 
azaltmak için seferber olunmalıdır. Ancak 
sepsis olgularının %80’den fazlası hastane 
dışında geliştiğinden sepsisin tanınması, 
teşhis ve tedavisi çabaları acil servisleri, 
poliklinikleri ve bakım merkezlerini de 

kapsamalıdır. Yükselen bu dalgayı durdurmak 
ve dünyada sepsisten ölümleri azaltmak 

amacıyla uygun adımları atmak için, Türk 
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım 

Derneği olarak tüm dünyaya ve ulusumuza 
çağrıda bulunuyoruz.”
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Septik şokta hemodinamik değerlendirme fizik muayene 
ile başlar. Hastanın cilt turgoru, mukozalarının ve koltuk 
altlarının kuru olması, göz çukurlarının içeri çökmesi 
dehidratasyonu düşündürür iken, Ortopne olması, juguler 
venöz dolgunluk, ödem bulunması da hipervolemiyi işaret 
edebilir. Yoğun baskım hastalarında fizik muayene bulguları 
özellikle hipervolemik olduğunu düşündüğünüz hasta 
gurubunda aldatıcı olabilir. Hastanın ciddi periferal ödemi 
olduğu halde intravasküler volümü yetersiz olabilir. Ciddi 
ödemi ve ortopnesi olan bir hastada kan basıncı düşük 
ise intravasküler volüm nasıldır fizik muayene yardımcı 
olmaz. Bu nedenle kritik hastalarda bazı moniterizasyon 
parametreleri ile hemodinami değerlendirilmeye çalışılır. 
Santral venöz basınç sağ atrium basıncıdır. Sağ atrium basıncı 
hastalarda normalde 3 – 6 mmHg dir. Bu basıncın üstünde 
bir değere var ise sağ atriumda kan miktarı normalden 
fazla, daha düşük ise normalden az diye düşünülür. Ancak 
bu her zaman doğru değildir. Örneğin hastada pulmoner 
hipertansiyon var ise sağ atrium içinde az kan olmasına 
rağmen basınç yüksek olur. Yine hasta çok derin nefes 
alarak intratorasik basınçlarını çok düşürebiliyorsa sağ 
atriumda yeterli kan olsa dahi düşük basınçlar oluşabilir. 
Yine santral venöz basınç ölçülür iken basınç transduserinin 
kalp hizasında (flebostatik aks) olması gerekir. 
Hastaya sıvı vermenin amacı,  bu sıvı verilmesine bir yanıt 
almaktır. Örneğin kalp hızının azalması, kan basıncının 
yükselmesi veya idrar volümünün artması gibi yanıtlar 
beklenir. Yani sonuçta sıvı verilmesine kardiyovasküler bir 
yanıt alınmalıdır. İntravasküler volüm, dolayısı ile preload 
arttıkça kalp debisinin belirli bir yere kadar artması gerekir. 
Preload ı zaten yüksek olan hastaya sıvı verilmesinin bir 
yararı yoktur. Öyle ise preloadin bilinmesi önemlidir. 
SVB’ın preloadi göstermek konusunda sorunlu olduğunu 
söylemiştik. O zaman hangi parametreleri kullanmalıyım 
sorusunun yanıtı, SVB gibi statik bir parametre yerine 
dinamik parametreler kullanılması gerektiğidir. Kalp 
yetmezliği olan bir hastada Starling eğrisi tamamen 
değişeceğinden de dinamik parametreler daha uygundur.  
Sıvı Yükleme Testi 
Bir hastada hipotansiyon olduğunda veya idrar çıkarımı 
azaldığında ilk tepki çoğunlukla bir miktar intravenöz 
sıvının bolus verilmesidir. Bu bolus ile sorunların düzelip 
düzelmeyeceğine bakılır. Aslında sıvı bolusu bir çeşit test 
gibi kullanılmaktadır ve ilk bolusa yanıt vermeyenlere 

genellikle 2. hatta 3. boluslar verilir ama bu test geri 
dönüşümsüzdür. Yanıt vermeyen hastada verilen sıvının 
geri alınma olasılığı yoktur. Biliyoruz ki yoğun bakımdaki 
bir hasta ne kadar çok gereksiz sıvı alırsa mortalitesi o kadar 
artar. Öyle ise bu geri dönüşümü olmayan test sorunludur 
ve dikkatli kullanılmalıdır.

Erken inspirasyon:
• İntratorasik basınç artar,
• Pulmoner damarlardaki kan sıkışma ile sol atriuma doğru 
yönelir,
• Dolayısı ile sol ventrikül preload ı artar, 
• Artan sol ventrikül preload ile sol ventrikül stroke volümü 
artar,
• Artan sol ventrikül stroke volümü ile kan basıcı yükselir 
ve PPmax oluşur.

Geç inspirasyon:
• İntratorasik basınç artmaya devam eder,
• Artan intratorasik basınç sağ atriuma kan dönüşüne engel 
olur,
• Azalan sağ ventrikül preloadı ile sonuçta sol ventrikül 
preload ı azalır,
• Azalan sol ventrikül preloadı ile sol ventrikül stroke 
volümü azalır,
• Azalan sol ventrikül stroke volümü ile kan basıncı düşer 
ve PPmin oluşur.

Bu PPmax ve PPmin arasındaki farklılık nabız basıncı 
farklılığı veya pulse pressure variation (PPV) olarak 
adlandırılır.  Eğer bir hastanın intravasküler volümü düşük 
ise nabız basıncı farklılığı da normalden daha büyük 
olacaktır. Aşağıdaki formül ile PPV % hesaplanır. PPV 
eğer % 12 üzeri ise büyük ihtimalle hastanın intravasküler 
volümü düşüktür ve sıvıya yanıt verecektir. 

  PPmax – PPmin
PPV %   =    
         PPmean
 
Ayrıca bu dalga formundaki değişimlerden stroke volüm 
değişim yüzdesi de hesaplanabilir ona da stroke volume 
variation (SVV) denir (şekil 6). SVV eğer % 10 dan yüksek 
ise büyük ihtimalle hastanın intravasküler volümü düşüktür 
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ve sıvıya yanıt verecektir. 

  SVmax – SVmin 
SVV %   =     
         SVmean
Hem PPV hem de SVV yalnızca 
intübe ve mekanik ventilasyon yapılan 
hastalarda kullanılmalıdır. Spontan 
soluyan hastalarda kullanılmaz. 

İnferior Vena Kava Kollapsibilitesi
İntravasküler volüm durumu ilk olarak 
inferior vena kava (IVK)’ya bakılarak 
non invazif olarak tahmin edilebilir. 
Hasta nefes alırken, göğüs duvarının 
oluşturduğu negatif basınç nedeniyle 
IVK normal patern olarak inspirasyon 
sırasında kollaps olur. Böylece 
abdomenden torasik kaviteye artmış 
kan akımı meydana gelir. Bu solunum 
varyasyonu hasta burun çektiğinde 
(sniff test) ya da zorlu inspirasyon 
yaptığında artar. Bu nedenle IVK 
kollapsibilitesi değerlendirirlerken 
hasta aşırı spontan solunum eforu 
göstermemelidir. IVC < 2 cm ve 
inspiratuvar kollaps >%50 ise kabaca 
10cmH2O’den az CVP ile, IVC > 2 
cm ve inspirasyon ile<%50 kollaps 
ise 10 cmH2O’den yüksek CVP ile 
ilişkilidir. Bu fenomen kardiyojenik 
ve obstrüktif şok durumlarında 
görülebilir. The American Society of 
Echocardiography guidline ise IVC < 
2.1 cm ve inspirium ile>%50 kollapsın 
3 mmHg (0-5 mmHg arasında) gibi 
normal değerlerde CVP ile  IVC > 
2.1cm ve inspirium <%50 kollapsın 
ise 15 mm Hg CVP (10-20 mmHg 
arasında) ile ilişkili olduğunu, IVC ve 
kollapsın bu paradigmaya uymadığı 
durumlarda ise 8 mm Hg gibi 
ortalama bir değerin (5-10 mm Hg) 
kullanılabileceğini önermiştir. 

PİCCO, sürekli olarak atım hacmini 
izleyen monitör sistemidir. PİCCO 
femoral, aksiler, brakial arterde 
arteriyel termodilüsyon tekniği 
ve arteriyel puls kontur analizi 
vasıtasıyla sürekli CO ölçümü 
yapar.  Termodilüsyon yöntemiyle 
kalibrasyon için indikatörün 
transpulmoner geçiş zamanından 
faydalanarak çeşitli preload 

parametreleri izlene-bilmekte ayrıca 
kalibrasyon sonrası arter trasesi 
analiziyle atım hacmi ve atım hacmi 
değişiklikleri belirlenebilmektedir. 
Termodilüsyon tekniği nedir 
nasıl ölçüm yapılır, hemodinamik 
moniterizasyon bölümünde 
anlatılmıştır. PİCCO sisteminde 
kullanılan algoritma, atım volümünün 
(SV) sürekli hesaplanmasını sağlar. 
Bunu aortik dalga formunun 
sistolik kısmı ve aortik impedans 
tarafından oluşturulan eğrinin 
altındaki alanı bölerek hesaplar. 
PİCCO ile izlenebilen en önemli 
preload parametresi GEDVI olarak 
düşünülebilir. Normal değeri yaklaşık 
600-800 ml/m2’dir. 
GEDVI’de santral venöz basınç (SVB) 
gibi statik bir parametredir. PİCCO 
ile dinamik olarak da sıvı yanıtı 
araştırılabilir. Belirli bir zaman dilimi 
içerisinde en düşük ve en yüksek atım 
hacimlerini ortalama atım hacmine 
oranlayarak atım hacmi değişikliğini 
(AHD) (pulse pressure variation) %’lik 
olarak verir. PİCCO’nun dinamik 
değerlendirmelerine ait klinik 
çalışmalar yoğun bakımda septik 
hastalarda ve majör cerrahi geçirmiş 
hastalarda gerçekleştirilmiştir. 
Ekstrakorporeal dolaşım sırasında 
arter trasesi olmadığı için, ventriküler 
fibrilasyon ve supraventriküler 
taşikardi gibi aritmilerde ölçümler 
doğru olmayacaktır.  

Sıvı Resusitasyonunda Albüminin 
Yeri
Hastaneye yatan hastalarda düşük 
albumin seviyelerinin daha yüksek 
mortalite ve daha  uzun hastane 
kalış süreleri ile, ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Yapılan çok merkezli, 
büyük bir çalışmada (SAFE study: 
N Engl J Med 2004; 350:2247-2256) 
albüminin, yoğun bakım hastalarında 
sıvı resusitasyonunda kullanımının 
mortalite, organ yetmezliği ve 
renal replasman gereksinimi 
açısından serum fizyolojik ile 
yapılan resusitasyona bir üstünlüğü 
olmadığı ama daha kötü de olmadığı 
gösterilmiştir. Aynı çalışmada septik 

hasta alt gurubunda ise hasta ağırlığına 
göre düzeltme yapıldığında albumin 
gurubunda mortalitenin daha az 
olduğu gösterilmiştir. Ağır sepsis ve 
setik şok hastalarında yapılan, kan 
albumin seviyesi hedefinin 3g/dL 
olduğu, ALBIOS çalışmasında (N 
Engl J Med 2014;370:1412-21) ise 
albumin ile resutasyonun mortalite, 
hastanede kalış süresi ve renal 
replasman gereksinimi açısından 
fark oluşturmadığı gösterilmiştir. 
Ancak hastalar ciddiyetlerine göre 
sınıflandırıldığında bu çalışmada 90 
günlük mortalite albumin gurubunda 
daha az bulunmuştur. Albumin 
sentezlendikten sonra değişime uğrar. 
İçerisinde geri dönüşümsüz olarak 
‘ileri glikasyon son ürünleri’ (AGEs) 
oluşur. AGE lerin insan üzerinde 
etkileri net olarak belli değildir. 
Hayvan modellerinde AGE yüksek 
olan albüminler daha fazla ölüme 
yol açtığı bilinmektedir. AGEs pro-
inflamatuardır ve piyasadaki albümin 
solüsyonlarında AGEs açısından 10 
kata kadar fark vardır. Bu nedenle 
unutulmamalıdır ki endojen albumin 
ile hastaya verilen albumin aynı şey 
değildir. Günde 3 L daha fazla sıvı 
alan ve Albumin verilen hastalarda 
daha düşük pH ve daha yüksek klor 
seviyesi oluşmaktadır. Yine albumin 
alan hastalarda daha uzun aPTT 
(ortalama 2.7 sn) oluşmaktadır. 
Albumin verilmesi kritik hastalarda 
daha yüksek hepatik SOFA değerleri 
oluşmasına neden olmaktadır 
(albümin içinde çok az bilirubin). 
Kapiller permeabilitenin çok arttığı 
kritik hastalarda albumin pulmoner 
kapillerden akciğere kaçabilir ve 
bunun da pulmoner ekstravasküler 
alanda birikme ile (PAO2 – PaO2) 
de azalmaya yol açtığı gösterilmiştir. 
Albumin çok pahalı bir üründür. 
Albuminin 100 mL verilmesi 
oluşturacağı maliyet yaklaşık 100 litre 
ringer laktatatın maliyetine eşittir. 

Sonuç olarak albumunin faydası ancak 
SAFE ve ALBIOS çalışmasının post-
hoc analizlerinde gösterilebilmiştir. 
Başkaca da bir kanıt yoktur.
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SEPSİS TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK STEWARDSHIP

YRD. DOÇ. DR. CUMHUR ARTUK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

Antibiyotik stewardship, etkili, güvenli, yeterli antibiyotik 
uygulamasına olanak sağlayan planlama, yürütme, izleme 
sürecidir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi antibiyotik 
stewardship aktif bir süreçtir. Kontrol edilebilen ve 
edilemeyen çoklu değişkenleri içerir. Kısaca antibiyotik 
yönetimi de diyebiliriz. Bu kavramın ortaya çıkışı, 
özellikle antibiyotik dirençlerinin sorun hale geldiği ilk 
yıllar olan 1980’lere dayanmaktadır. Elde bulunan mevcut 
antibiyotiklerin özellikle çok sık ve uygunsuz kullanımlarına 
bağlı klinik tabloların tedavisinde yetersizliklerin ortaya 
çıkması ve buna bağlı mortalite, morbidite oranlarının 
artmasıyla konunun önemi ortaya çıkmıştır. 

2050’den Sonra Antibiyotiksiz Çağa Girilecek
Son zamanlarda özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlara 
neden olan ki sepsis de bu enfeksiyon tablolarının bir 
sonraki aşaması olup, dirençli mikroorganizmaların sayısı 
artmakta ve global bir sorun haline gelmektedir. Dirençli 
izolatların artışına ters istikamette yeni antibiyotiklerin 
keşif edilmesi her geçen gün azalmaktadır ve DSÖ (Dünya 
Sağlık Örgütü)’nün görüşüne göre 2050 yılından sonra 
antibiyotiksiz çağa girileceği görüşü benimsenmektedir. Bu 
da ilk antibiyotiklerin keşfinden önceki, yani 1940’lardan 
önceki zamanlardaki gibi en basit enfeksiyon klinik 
tablolarından bile hastalar hayatlarını kaybedebilmekteydi. 
Dirençli mikroorganizmaların artışı ile ters orantılı yeni 
antibiyotik keşfinin azalmasıyla mevcut ilaçların akılcı 
kullanılması ve bu bağlamda her hastanenin hatta her 
ünitenin kendine has antibiyotik yönetim programlarını 
oluşturması önem kazanmaktadır. Tabi burada tek başına 
akılcı antibiyotik yönetimi değil hastaların komple 
enfeksiyon kontrol önlemleriyle birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Direnç oranlarının artışında ne kadar 
uygunsuz antibiyotik kullanımı varsa da enfeksiyon kontrol 
önlemlerindeki zaafiyette buna katkıda bulunmaktadır.

Antibiyotik Yönetim Ekibi
Antibiyotik yönetimindeki amaç, uygun doz, süre ve 
yolla optimal antimikrobiyal tedaviyi vermektir. Bu da 
antibiyotik direnç gelişimini azaltmanın yanında hastaların 

yatış süresinin, yan etki olay sayısının ve harcamaların 
azalmasını sağlamaktadır. 
Antibiyotik yönetim ekibinde öncelikle sağlık kuruluşunun 
yönetimi sonra sırasıyla enfeksiyon kontrol komitesi, 
hemşire doktor dahil, mikrobiyoloji ve farmakoloji 
laboratuvarlarıyla eczane ve kalite departmanları 
bulunmaktadır. Bu grup belli periyotlar halinde toplanarak 
birimlerin antibiyotik kullanım stratejilerini belirlemekte, 
uygulamakta, takip etmekte ve geri bildirimlerle daha iyiye 
nasıl gidilebileceğini planlamaktadır.
Antibiyotik yönetim stratejilerinde; klinisyen eğitimi, 
rehber veya algoritma oluşturma, tedavi öncesi antibiyotik 
kullanım kısıtlanması, kullanım sonrası denetlemeyle 
gereksiz kullanımları önlemek, doz ayarlaması, de-
eskelasyon yapabilme, ilaç-ilaç etkileşimleriyle ilaç düzeyi 
takibi, belli periyotlarla antibiyotik değiştirme ve son olarak 
bilgisayar temelli karar destek uygulamaları bulunmaktadır.

Empirik Antibiyotik Tedavisi
Sepsis enfeksiyon hastalıklarının acillerinden olup en kısa 
süre içinde ideali bir saat içinde uygun antibiyoterapiye 
başlanmalıdır. Bu sürenin uzaması sepsise bağlı mortalite 
oranlarının artışına sebep olmaktadır. Sepsis hastalarının 
antibiyotik yönetim programlarında en önemli nokta 
empirik antibiyotik tedavisidir. Etken ve duyarlılık 
sonuçları bilinmeden olası patojenler ve duyarlılık 
paternlerine, epidemiyolojik verilere göre antibiyotik 
başlanmasıdır. Sepsis hastalarında dakikalar önemli olduğu 
için uygun dozda, sürede ve uygun antibiyotik seçimi hayati 
öneme haizdir. Empirik antibiyotik seçiminde, hastanın 
enfeksiyon bölgesi, muhtemel patojenler, hastaya özgü 
faktörler (yaş, ko-morbidite, immün sistem, gebelik vs…), 
etkenin toplum veya hastane kaynaklı olması, seçilecek 
ilacın farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri ön plana 
çıkmaktadır. 
Ünitelere özgü antibiyotik yönetim programlarının 
belirlenmesiyle, sepsisli hastaların takip edildiği yoğun 
bakımlarında kendine özgü programları oluşturulmaktadır. 

Eylül - Ekİm 201923

SEPSİS ÖZEL SAYISI | 2019

Eylül - Ekİm 201922

SEPSİS ÖZEL SAYISI | 2019

Sağlık sektörünün iletişim platformu 
klinikiletişim’e abone olmak için 

bulten@klinikiletisim.com

klınık ıletışım
www.klinikiletisim.com



Hastaların vital bulguları normal 
kriterlerin dışına çıktığında hastayı 
takip eden ekibin hastaya daha hızlı, 
daha doğru müdahale edilmesi ve 
gerekirse yoğun bakım ünitelerine 
hızlıca nakil edilmesi amacıyla daha 
tecrübeli bir ekipten yardım almasına 
“Hızlı Yanıt Sistemi (RRS)”, bu işle 
görevli ekibe ise “Hızlı Yanıt Timi 
(RRT)” denilmektedir. 1990’lı yılların 
sonunda özellikle ABD’de hastane 
ölümlerini ve doktor hatalarına bağlı 
ölümleri azaltmak amacıyla kurulmuş 
olan bu timler, günümüzde en 
yaygın Kuzey Amerika, Avusturalya 
ve İskandinav ülkelerinde faaliyet 
göstermektedir. 

RRS’de amaç yüksek riskli hastayı;
•Ciddi olaylar oluşmadan (arrest, 
sepsis, şok vb) tespit etmek, 
•Ciddi olayların oluşmasını önlemek 
ve/veya 

•Gelişen ciddi tabloyu erken 
yakalayarak tedavi etmek ve 
• Hastanın sağ kalımını artırmak, 
• Hastane içinde takip edilebileceği en 
uygun yere hızlıca nakil etmek ve 
• Gelişebilecek morbidite ve sakatlıkları 
azaltmaktır.

RRS için;
•Sistemin başlatılacağı hastanede 
ortamın hazırlanmasına (kararlı bir 
yönetim ve ön hazırlık)
•Çekirdek müdahale ekibine (hemşire 
veya doktor ağırlıklı ekipler)
•Hasta takip sistemine (elektronik veya 
kağıt bazlı)
•Uygun hastayı belirleyecek kriterlere 
(erken uyarı skorlarına) 
•Uygun hasta bulunduğunda bunu 
müdahale ekibine bildirecek aktivasyon 
sistemine (paging, telefon, elektronik 
vb)
• Ekipmana (hasta başında mini yoğun 

bakım oluşturabilecek alet ve cihazlara)
•Verileri depolama ve kayıt altına 
almaya ihtiyaç vardır.
Bu sistem aktive olmadan en az 3-6 ay 
önce hazırlıkların başlaması, hastane 
bilgi yönetim sistemi altyapısının 
hazırlanması, hem ekibin hem de 
hastane geneli sağlık personelinin 
eğitilmesi gerekmektedir. 
RRT’nin mavi kod durumu haricinde 
20-30 dakika içinde hasta başında 
olması beklenmektedir. RRT hasta 
başına gittiğinde klinik ekibinden 
hastanın hastalık geçmişini, şimdiki 
durumunu öğrenir, gerekli muayene 
ve monitorizasyonları yapar, 
gereken laboratuvar ve görüntüleme 
yöntemlerini isteyebilir, gerekli 
girişimleri uygulayabilir, ilaç order 
edebilir, hastanın yoğun bakıma 
transfer kararını veya tedavinin 
kısıtlanması kararını verebilir. Bazen 
de hastayı belirli aralıklarla görüp 

Hızlı Yanıt Sistemi & Timlerini 
Hızla Oluşturmalıyız
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takipte kalabilir. 

RRS’nin etkin kullanıldığı 
merkezlerde kardiyak arrestlerin 
azaldığı gösterilmiş; ancak hastane 
mortalitesi üzerine etkisi net 
ortaya konulamamıştır. Bunun 
sebebi olarak da sistemin yeterli 
ve etkin kullanılmaması, sistemin 
aktivasyonunda geç kalınması, 
sistemin aktivasyonu için kullanılan 
kriterlerin farklı olması gibi sebepler 
sıralanmıştır.

Yapılmış değişik çalışmalarda 
gösterilmiştir ki; RRT’lerin müdahale 
ettiği servis hastalarının %20
-57’sinde sepsis bulunmaktadır. 
Sepsisli hastaların bir kısmı (%33-45) 
yattıkları kliniklerde tedavi edilmekte 
ve daha büyük bir oranı ise başlangıç 
sepsis tedavisini yoğun bakım 
ünitesi dışında almaktadır. Sepsisli 
hastalar acil servisten direk YBÜ’ye 
yattığında mortalite %26, servise 
yatıp sonra yoğun bakım ünitelerine 
(YBÜ) geçerlerse mortalite %40 
olmaktadır. Bu da sepsisli hastalara 
hala YBÜ dışı ünitelerde yeterli 
yaklaşımın, yönetimin yapılamadığını 
göstermektedir. Oysa sepsiste doğru ve 
etkin tedavi ne kadar erken başlanırsa 
mortalite o kadar fazla azalmaktadır. 
Hastanelerde oluşturulmuş ve 
organizasyon içindeki yeri belirlenmiş 
olan “Hızlı Yanıt Timlerinin” 
YBÜ dışı hastalarda sepsis tanı ve 
tedavisinin erken başlanması ve uygun 
yapılmasında elbette yeri olacaktır. 
İdeali sepsis-RRT’lerin (amaçları 
sadece sepsisin erken tanınması ve 
yönetimi üzerine olan hızlı yanıt 
timlerinin) oluşturulmasıdır.

Sepsis-RRT ile;
•Sağlık çalışanlarının sepsis 
farkındalığı ve bilgileri artar,
•Sepsise uygun ve zamanında 
müdahale edilir, 
•Sepsise bağlı hastane mortalitesi 
azalır, 
•Hastane yatış süresi kısalır ve maliyet 
azalır.
Sepsis-RRT’ler için septik hastanın 

belirlenmesinde tarama araçları 
gereklidir. Bu amaçla kullanılan skorlar 
genellikle organ işlev bozukluğu, 
hemodinamik, inflamatuvar ve doku 
perfüzyon belirteçleri, yaşamsal 
belirtiler ve laboratuvar göstergelerinin 
bir kombinasyonundan oluşmaktadır. 
2016 öncesi Sistemik İnflamatuvar 
Yanıt Sendromu (SIRS) kriterleri, 
şimdilerde ise yerine Hızlı-Ardışık 
Organ Yetmezliği Değerlendirme 
(qSOFA) skoru, Modifiye Erken Uyarı 
–Sepsisi Tanıma Skoru (MEWS-SRS) 
ve Severe Sepsis Screening Tool gibi 
skorlar kullanılmaktadır.

Septik hastaların tanınmasında ve 
yakalanmasında elektronik veya kağıt 
bazlı sistemler kullanılmaktadır. 
Elektronik bazlı sistemlerde hasta 
laboratuvar değerleri ve vital 
bulguları anlık taranıp, anormal 
değerler sistemin otomatik olarak 
aktive olmasını sağlamaktadır. Kağıt 
bazlı sistemlerde hastanın yattığı 
ünitenin hemşiresi veya doktoru 
sistemi çağrı ile veya telefonla aktive 
ederek sepsis yönetim protokolünün 
başlatılmasından sorumlu olmaktadır. 
Bir derlemeye göre kağıt bazlı, 
hemşirenin yönettiği tarama sistemi ve 
alarm mekanizması septik hastaların 
tanınmasında ve tedavisinde en hassas 
yöntem olarak sunulmaktadır.
Sebat ve arkadaşlarının yaptıkları tek 
merkezli prospektif bir çalışmada 
sağlık personelinin eğitimi, erken 
hedefe yönelik tedavi protokolünün 
uygulanılması, RRT’nin aktivasyonu 
ve YBÜ’ye hızlı nakilin hastane 
genelinde sepsis ile ilişkili ölüm 
oranlarında azalma meydana getirdiği 
gösterilmiştir. 

Guirgis ve arkadaşları yaptıkları 
bir çalışmada sepsis için elektronik 
tanıma/tarama ile RRT aktivasyon 
sistemi bulunan Florida’daki bir 
hastanede  sepsise bağlı mortalite, 
mekanik ventilasyon ihtiyacı, YBÜ ve 
hastanede kalış süresi ve maliyetlerin 
azaldığı gösterilmiştir.

Westphal ve arkadaşları Brezilya’daki 

bir hastanede yaptıkları çalışmada, 
hastane genelinde, hemşirelerin 
önderlik ettiği kağıt bazlı bir sepsis 
tarama ve erken müdahale stratejisi ile 
hasta ölümlerinin %61.7’den  %36.5’e 
düştüğünü göstermiştir.

University of California San Francisco 
Medical Center Sepsis-RRS’ye 2008 
yılında başlamıştır. Bu sistemle 
alarm aktive olur olmaz ulaşılan ve 
değerlendirilen hastalara ilk 1 saat 
içinde antibiyotik başlama oranı 
%25’den %85’e çıkmıştır. Bu sistemle 
değerlendirilen hastaların uygun 
antibiyotik alma oranı %54’den %86’a 
çıkmıştır. 2008’de %20.5 olan sepsis 
mortalite oranı 2015’de %12.6’ya 
düşmüştür. 

Sonuçta; RRT’ler hastane sistemi 
içerisinde mortaliteyi azaltmak 
amacıyla var olması gereken ekiplerdir. 
Sadece sepsis erken tanı ve yönetimine 
yönelik oluşturulan RRT’lerin de  
(sepsis-RRT veya RRT- kod sepsis) 
sepsis mortalitesini azalttığı bir çok 
çalışma ile gösterilmiştir. Türkiye’de 
de gerek RRT gerekse sepsis-RRT 
ekiplerinin bir an önce kurulması ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Referanslar:
1- Jung B, Daurat A, De Jong A, Chanques 
G, Mahul M, Monnin M, et al. Rapid 
response team and hospital mortality in 
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2016; 42: 494–504. 
2- Ju T, Al-Mashat M, Rivas L, Sarani B. 
Sepsis Rapid Response Teams. Crit Care 
Clin. 2018; 34: 253–258.
3- Guirgis FW, Jones L, Esma R, Weiss A, 
McCurdy K, Ferreira J, et al. Managing 
sepsis: Electronic recognition, rapid response 
teams, and standardized care save lives. J 
Crit Care. 2017; 40: 296–302
4- Westphal GA, Koenig A, Filho MC, Feijo 
J, de Oliveira LT, Nunes F, et al. Reduced 
mortality after the implementation of a 
protocol fort he early detection of severe 
sepsis. J Crit Care.  2011; 26: 76-81.
5- Sebat F, Musthafa AA, Johnson D, et al. 
Effect of a rapid response system for patients
in shock on time to treatment and mortality 
during 5 years. Crit Care Med. 2007; 35(11): 
2568–75.
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Sepsis enfeksiyona 
karşı oluşan 
disregüle konak 
yanıtının neden 

olduğu organ disfonksiyonudur. Şiddetli sepsis / 
septik şok önemli bir sağlık sorunudur. Etkilenen 
milyonlar var ve sıklığı giderek artıyor. Olguların 
dörtte biri kaybediliyor. Mortalite, çoklu travma, 
AMI ve inmeden daha yüksek. İlk tedavi ve başlama 
zamanı sonucu etkiliyor. Bu global bir sorun; sadece 
ülkemize özgü değil dünyanın sorunu... Bu konuyla 
ilgili uzun yıllardır birçok sağlık profesyoneli çalışma 
yapıyor.

Bilginizde olduğu üzere, 4 yılda bir sepsis rehberi 
yayımlanmakta olup en sonuncusu 2016’da 
yayımlandı.  Ardından 2018’de bir saatlik bir demet 
(bundle) yayımlandı. Bu demette ilk öneri laktat 
düzeyinin ölçülmesidir.  Ardından geniş spektrumlu 
antibiyotik başlanması vb ihtiyaç duyulan önlemlerin 
alınması ve laktat başlangıç değerinden yüksekse 
tekrar ölçülmesi ifade edildi. 

Laktat Nedir?
Kısaca bahsetmem gerekirse; laktat glikojenin yıkımı 
sonucu ortaya çıkan yan üründür. Plazma laktat 
konsantrasyonunun normal değeri 0.3-1.3 mmol/L  
total = 1290 mmol / 24h’dir. Laktat üretimi ile laktat 
metabolizması arasındaki denge kan düzeyini belirler. 
İnsanda laktat L-isomeri halinde bulunmaktadır ve 
kimyasal olarak laktik aside benzer ancak ekstra bir 
hidrojen iyonuna sahip değildir. 
O nedenle laktat biz hekimler için asistanlık ve 
uzmanlık eğitimimizde adını çok sık duyduğumuz 
değerli bir parametredir. 
Laktat üretiminde artış, hepatik laktat klirensinde 

azalma, sepsis, kronik hastalık, ekstrahepatik  
metabolizmanın azaltılması gibi durumlarda 
hiperlaktatemi ortaya çıkmaktadır. 

Sepsiste Laktat Neden Yükseliyor?
Burada en önemli tanımlama, doku hipoperfüzyonu. 
Dokuların oksijen ihtiyacı arttığında, doku oksijen 
ekstraksiyon oranı azaldığında, mitokondriyal 
disfonksiyona bağlı oksijen kullanımın bozulması 
ve hepatik laktat klirensinin azalması gibi nedenlerle 
laktat sepsiste yükselmektedir. Geçmişte sepsisin, 
tek başına dokuların yaygın hipoperfüzyonundan 
kaynaklanan anaerobik metabolizmaya bağlı 
olarak laktatın arttğı düşünülüyordu. Şimdi, 
sepsisin varlığında, beta-2 adrenerjik reseptörlerin 
uyarılmasına yanıt olarak kısmen vücut tarafından 
laktatın hücresel yakıt olarak üretildiği bilinmektedir. 
Sepsisin hem aerobik hem de anaerobik kaynaklardan 
yüksek laktata yol açtığını ve laktat klirensinin 
azaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle laktattaki artışı 
sadece doku hipoperfüzyonuna bağlamak doğru 
olmayacaktır. 

Sepsiste Laktat Neden Önemli?
Sepsiste başlangıç laktat düzeyinin ölçülmesi gerekiyor. 
Bununla birlikte laktat klirensin önemli. Başlangıç 
düzeyinde 2 – 4 saat aralıklarla ölçtüğünüz laktat 
düzeyinde azalma varsa bu, o anda gerçekleştirdiğiniz 
tedavinin doğru olduğunu, sizin doğru yolda 
olduğunuzu ifade etmektedir. Laktattaki azalma, 
sonucu olumlu etkilemektedir. Son yıllarda yapılan 
bir çalışmada laktat >4mmol/L ve hipotansiyon eşlik 
eden grupta mortalite oranının yüksek olduğunu 
biliyoruz. Aynı zamanda bu çalışmada ilginç olarak 
laktat >4mmol/L ve hipotansiyon olmayan grupta da 
mortalite yüksek. Mortaliteyi öngörmek açısından 

SEPSİS TANI VE YÖNETİMİNDE LAKTAT
“LAKTAT YÜKSEKLİĞİ SEPSİSE SENSİTİF ANCAK SPESİFİK DEĞİLDİR. 
LAKTAT YÜKSEKLİĞİ VE YETERSİZ LAKTAT KLİRENSİ KÖTÜ SONUÇ DEMEKTİR”

DOÇ. DR. SEMA KULTUFAN TURAN
SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ 
TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

başlangıç laktatın tek başına 
yüksekliği bile anlamlı bir sonuç 
ortaya çıkarmaktadır. 24 saatlik 
mortalitede de önemi var, 48 
saatlik mortalitede de… Başlangıç 
laktatı ne kadar yüksekse 
hastanın kaybedilme ihtimali o 
kadar yüksek. Laktat, ölçümü 
asla unutulmaması gereken bir 
belirteçtir. 

Tim C. Jansen ve arkadaşlarının 
araştırmasına göre; başlangıç 
laktat düzeyi 3 mmol/L üzerinde 
ve resüstasyon sonrası 2 saatlik 
takiplerde % 20’den fazla azalma 
gerçekleşiyorsa hastane mortalitesi 
anlamlı ölçüde azalmaktadır. 
Bu da aslında sepsiste laktatın 
neden bu kadar önemli olduğunu 
gösteren güzel çalışmalardan biri. 

Septik Şok
Laktik asit, özellikle sepsiste, 
septik şokta prognosistik bir 
işaret midir? Evet! Artmış 
laktat düzeyi kötü sonuçlarla 
birlikte, laktik asidoz kardiyak 
kontraktiliteyi ve vasopressörlere 
vasküler duyarlılığı azaltır. Laktat 
düzeyini normalize etmeyi 
hedefleyen tedavi stratejilerinin 
mortaliteyi azalttığını gösteren 
5 RKÇ ile önerilmektedir. Laktat 
düzeylerinin başlangıç ve 2.,4., 
6. saatteki düzeyleri arasında 
%10’dan daha fazla azalmanın 
hastane mortalitesini azalttığı 
düşünülmektedir. 

Laktat düzeyinin azalması 
sadece septik değil tüm kritik 
hasta gruplarında daha iyi hasta 
sonuçları ile birliktedir. Başlangıç 
laktat değerinden daha önemlisi 
laktat klirensidir. Her 2 saatte  bir 
laktat düzeyi görülmesi yararlıdır. 

Laktata başka bir açıdan bakacak 
olursak; stres durumunda laktat bir 
enerji kaynağıdır. Hiperlaktatemi 
kritik durumlarda strese karşı 
protektif bir yanıt olduğunu işaret 
eder. 
Yapılmış başka bir çalışmada (The 
Andromeda-Shock); septik şokta 
kapiller dolma basıncını hedefleyen 
resüstasyon stratejisinin serum 
laktat seviyesini normalize 
etmeyi hedefleyen stratejilere 
göre 28 günlük mortaliteyi 
azaltmak açısından fark olmadığı 
gösterilmiştir. 

Laktatın Normalizasyonu
Laktatın normalizasyonunun nasıl 
gerçekleştiği bizim için önemli; 
aynı çalışmadan devamla deniliyor 
ki, 1.Faz : İlk 6 saat tedaviye 
hızla yanıt verir. Flow bağımlı 
fazdır. Doku oksijen sunumunun 
arttırılmasına hızla yanıt verir. 
2.Faz : 24 saatin üzerinde laktatın 
düşüşü çok daha yavaş. Artmış 
laktat seviyeleri yetersiz doku 
oksijenasyonundan öte diğer 
faktörlerle ilişkilidir. Bu aşamada 
makrodinamiyi arttırma çabaları  
etkili olmamaktadır. 

Erken sepsiste laktat rehberliğinde 
akut resüstasyon yapılmasının 
mortalite üzerine anlamlı etkisi 
gösterilmiştir. Ancak gelecek 
çalışmalar laktatın bir prognostik 
araç olarak sepsisin akut 
resüstasyon sonrası döneminde 
de kullanılması konusuna 
odaklanacaktır.

Sonuç olarak şunu ifade etmek 
isterim ki, laktat yüksekliği 
sepsise sensitif ancak spesifik 
değildir. Laktat yüksekliği ve 
yetersiz laktat klirensi kötü sonuç 
demektir. “Laktat yüksekliği 
anaerobik metabolizma demektir” 
demek her zaman doğru olamaz. 
“Laktat yüksekliği hipoksi/
anoksi demektir” özellikle doğru 
olmayacaktır. 

“LAKTAT YÜKSEKLİĞİ ANAEROBİK 
METABOLİZMA DEMEKTİR’ DEMEK 

HER ZAMAN DOĞRU OLAMAZ. 
‘LAKTAT YÜKSEKLİĞİ HİPOKSİ/
ANOKSİ DEMEKTİR’ ÖZELLİKLE 

DOĞRU OLMAYACAKTIR”
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Sepsis, enfeksiyona düzensiz bir 
konakçı tepkisinden kaynaklanan 
hayatı tehdit edici bir durumdur. 
Son on yılda sepsise yaklaşım 
epidemiyolojisi, fizyopatolojisi ve 
yönetimi bilgisindeki hızlı bir artışın 
bir sonucu olarak, çarpıcı bir şekilde 
gelişmektedir. Bu bağlamda, sepsis 
için yeni uluslararası kriterler ve 
tanımlamalar, Sepsis ve Septik Şok 
İçin Üçüncü Uluslararası Konsensüs 
Tanımları (Sepsis-3), 2016 yılında 
tanıtılmıştır. Temel amaç, özellikle 
erken teşhis edilmediğinde ve tedavi 
edilmediğinde, bu sağlık durumu 
hakkında sağlık profesyonellerinin 
ve halkın yüksek ölüm oranıyla ilgili 
farkındalığının artmasıdır. Sepsis-3 
ayrıca gelecekteki preklinik ve klinik 
araştırma, yeni tanı yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve sepsis ve septik şoku 
olan hastaların tedavisi için bir ölçüt 
görevi görmelidir.

Hipotalamus, adrenokortikotrofin 
hormonunun (ACTH) ön hipofizden 
salınmasını uyaran kortikotrofin 
salgılayan hormonu (CRH) salgılar. 
Bu, adrenal bezlerden kortizol 
sekresyonu ile sonuçlanır.
Normal serum kortizol seviyelerinin 
5 ile 24 mcg / dL arasında değiştiği 
ve günün saatine bağlı olarak 
anlamlı değişkenlik gösterdiği 
düşünülmektedir. Fizyolojik stres, 

hipotansiyon veya şiddetli enfeksiyon 
sırasında, Hipotalamik-hipofiz-
adrenal (HPA) ekseni harekete 
geçirilir ve günlük varyasyon 
kaybolur. Serum kortizol sonuç olarak 
artar, 40 ila 50 mcg / dL’ye kadar 
yükselir. Bu dönemlerde suboptimal 
kortizol üretimi, “işlevsel” veya 
“göreceli” adrenal yetmezlik olarak 
adlandırılmıştır. Serum kortizol 
yanıtının ve eksojen uygulamanın 
fonksiyonel yetersizlik dönemleri 
sırasında sırasıyla olmasının tahmin 
edilip iyileştirilip geliştirilemeyeceği, 
50 yıldan uzun süredir yoğun 
tartışmaların odağı olmuştur.

Sepsiste kortikosteroid kullanımı 
için gerekçe, bu ilaç sınıfının coşkulu 
ve işlevsiz proinflamatuar yanıtı 
azalttığı, anti-enflamatuar yanıtı 
azalttığı ve aynı zamanda doğal 
immüniteyi koruduğu şeklinde 
özetlenebilir.1976’da, William 
Schumer 8 yıllık bir süre boyunca 
yüksek doz metilprednizolon, yüksek 
doz deksametazon veya plasebo alacak 
şekilde septik şoku olan 172 hastayı 
randomize ettiği bir çalışmanın 
sonuçlarını yayınladı. Steroid 
uygulanan grupta mortalite, plasebo 
grubunda (P <0.001)% 42.5 (68/160) 
ile karşılaştırıldığında% 14 (24/168) 
idi. Sepsis için ek tedavi olarak 
kortikosteroid kullanımı bu seminal 
çalışmanın yayınlanmasından bu 
yana tartışmalı bir konu olarak 
kalmıştır. Annane (2002) - 1995’ten 
1999’a kadar 19 YBÜ’leri kapsayan 
çok merkezli bir Fransız çalışması ile 
septik şoku olan seçilmiş bir hasta 
kohortunda steroidlerin potansiyel 

faydaları hakkındaki tartışmayı 
yeniden yürüttü. Bu çalışma, birkaç 
yıl boyunca septik şokta eksojen 
glukokortikoid kullanımımızın 
temelini oluşturdu.
1976 ve 2017 arasında, kısa süreli 
yüksek doz kortikosteroidin 
(n = 4) ve “düşük dozlu” uzun 
süreli kortikosteroid seyrinin (5 
gün boyunca genellikle 200–300 
mg hidrokortizon / gün) rolünü 
inceleyen 21 randomize kontrollü 
çalışma yayınlanmıştır. (7 gün sepsis, 
ağır sepsis ve septik şoklu hastalar 
için). Bu 21 çalışmaya toplam 3.928 
hasta alındı (ortalama n = 357 ± 
199). Bu çalışmaların 17 meta-analizi 
gerçekleştirildi ve benzer şekilde 
bazıları hayatta kalma avantajı 
iken diğerlerinde çelişkili sonuçlar 
gösterdi. 

Yüksek doz steroid uygulamasında 
klinik yararın azaldığı, düşük 
doz uygulamasında ise arttığı 
görülmektedir. 

SEPSİSTE STEROİD TEDAVİ
DOÇ. DR. DİLEK KAZANCI
SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ

“Son kılavuzda da yapılan 
düzenleme ile önerilen 
uygulama şu şekilde 
olmuştur: Septik şok 

hastalarının tedavisinde 
yeterli sıvı resüsitasyonu 

ve vazopressör tedavi 
hemodinamik stabiliteyi 

sağlayabiliyorsa iv 
hidrokortizon kullanılmaması 

önerilir”

Sonuç olarak, ciddi sepsis ve septik şoku 
olan hastalarda kortikosteroidlerin 
klinik yararı ile ilgili gerçek bir denge 
vardır. Bu önemli klinik ikilemi 
çözmek için, Septik Şoklu Kritik 
Hastalarda (ADRENAL) Yardımcı 
Kortikosteroid Tedavisi (ADRENAL) 
prospektif çalışması  Avustralya-
Yeni Zelanda Yoğun Bakım Derneği 
Klinik Araştırmalar Grubu (ANZICS) 
tarafından gerçekleştirildi. Bu 
çalışma, 3 bin 800 hastayı (bir önceki 
tüm araştırmalarda bulunan hasta 
sayısına eşit) kaydederek, devam 
eden tartışmaya kesin bir cevap 
veren tüm denemelerin “anası” idi. 
ADRENAL, 7 gün boyunca sürekli bir 
hidrokortizon (günde 200 mg dozda) 
veya plasebo infüzyonu almak için 
mekanik ventilasyon uygulanan septik 
şoklu hastaları randomize etti. Birincil 
sonuç 90 günde herhangi bir nedenle 
ölümdü.
ADRENAL çalışması 2018 Ocak 
ayında yayımlandı. 90 günde 
hidrokortizon grubunda 511 hasta 
(% 27.9) ve plasebo grubunda 526 
(% 28.8) hasta öldü [oran oranı (OR) 
= 0.95; % 95 güven aralığı (CI), 0,82-
1,10; P = 0.50]. Ayrıca, hidrokortizon, 
önceden tanımlanmış alt grupların 
hiçbirinde sağ kalım yararına sahip 
değildi; bununla birlikte, bazı ikincil 
son noktalar hidrokortizon grubunu 
destekledi. 

Peki, aynı çalışmanın farklı yorumları 
nasıl açıklanmaktadır? Çalışmanın 
primer son noktasında bir fark yoktu 
(90 günlük mortalite), ancak şokun 
çözülmesine yönelik medyan süre, 
YBÜ’den taburcu olma için medyan 
süre ve mekanik ventilasyonun 
kesilmesi için medyan süre anlamlı 
derecede kısaydı. (hidrokortizon 
grubu). Ek olarak, kan transfüzyonu 
sayısı hidrokortizon grubunda 
anlamlı olarak daha azdı (bu 
bulgunun açıklaması tamamen açık 
değildir). Ayrıca, komplikasyon 
oranı (enfeksiyonlar, miyopati 
ve yara ayrılması dahil) her iki 

grupta da benzerdi. Her ne kadar 
hidrokortizon, hasta merkezli 
sonuçları iyileştirmediyse de, çoğu 
ikincil sonuçlardaki iyileşmeyi 
hastalar ve sağlık sistemi için faydalı 
olarak değerlendirir. Ek olarak, bu 
fayda, artan yan etkiler pahasına 
gerçekleşmedi. 

Kritik hastalıkları da içeren akut 
streste, eksojen kortikosteroidlerin 
büyük ölçüde göz ardı edilen nöro-
psikiyatrik faydaları olabilir. Yüksek 
kortikosteroid aktivitesine sahip 
güçlü bir stres yanıtının, travma 
sonrası stres bozukluğu (TSSB) 
riskini azaltmak için beyindeki bellek 
yollarına doğrudan ve dolaylı olarak 
etki edebileceğini gösteren çarpıcı 
bir literatür vardır. Kritik olarak 
yetersiz kortikosteroid aktivitesi olan 
hastalarda [Kritik Hastalıkla İlgili 
Kortikosteroid Yetersizliği (CIRCI)] 
, eksojen steroidler TSSB gelişimine 
karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca, 
düşük doz kortikosteroidler kritik 
hastalarda deliryum riskini azaltabilir. 

(HYPRESS) çalışması, ağır sepsisli 
hastaları 5 gün boyunca sürekli 
bir hidrokortizon veya plasebo 
infüzyonuna randomize etti. 
Hidrokortizon ile yapılan tedavinin 
primer sonuç (septik şoka ilerleme) 
veya sekonder sonuçlara etkisi 
olmamakla birlikte, kortikosteroid 
ile tedavi edilen grupta deliryum 
insidansı anlamlı olarak daha azdı. Bu 
çalışmada, kortikosteroid tedavisi alan 

hastaların% 11.2’sinde (% 95 CI, 6.4–
19.0) kontrol hastalarında% 24.5 (% 95 
CI, 17.2-33.7) ile karşılaştırıldığında 
deliryum gelişti (P = 0.01). Ek olarak, 
ADRENAL çalışmasına benzer 
şekilde, hidrokortizon ile tedavi edilen 
hastalarda yan etkilerin görülme sıklığı 
(hiperglisemi hariç) artmamıştır.

Son kılavuzda da yapılan düzenleme 
ile önerilen uygulama şu şekilde 
olmuştur: Septik şok hastalarının 
tedavisinde yeterli sıvı resüsitasyonu 
ve vazopressör tedavi hemodinamik 
stabiliteyi sağlayabiliyorsa iv 
hidrokortizon kullanılmaması önerilir. 
Eğer bu hedefe ulaşılamıyorsa, 200 
mg/gün iv hidrokortizon önerilir 
(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi). 

Özetle, ciddi sepsis ve septik şoku olan 
hastalarda kortikosteroid kullanımı, 
hasta merkezli sonuçların artması 
ile ilişkili değildir, ancak bu tedavi 
güvenlidir ve artmış komplikasyon 
riski yoktur. Kortikosteroidlerin 
intravenöz C vitamini ve tiamin ile 
kombine edildiklerinde sinerjistik 
biyolojik etkileri olduğu ve hasta 
merkezli sonuçların iyileşmesi ile 
ilişkili olabileceği görülmektedir. 
Bu nedenle, kritik septik hastalarda 
ek tedavi olarak glukokortikoid 
monoterapi döneminin sona erdiğini 
öneriyoruz. Bu kombinasyon terapötik 
stratejisi, devam etmekte olan bir dizi 
randomize kontrollü klinik çalışmada 
deneysel olarak test edilmektedir.
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Sepsis, hızla tanı konulup, 
tedavi başlanması gereken 
acil bir durumdur. Sepsis 
tanısında hastanın klinik açıdan 
değerlendirilip, tanıya yönlendirici 
bulguların varlığının araştırılması 
çok önemlidir. Sepsis enfeksiyona 
vücudun adeta abartılı bir cevabıdır 
ve bu cevaptan dolayı kişinin kendi 
doku ve organları zarar görür. Eğer 
hızla uygun tedavi başlanmazsa 
sepsis, septik şoka, çoklu organ 
yetmezliğine ve hatta ölüme yol 
açabilir. 

Sepsis enfeksiyonun ciddi bir 
komplikasyonudur, tüm ülkelerde, 
her yaş grubunda görülebilmekle 
birlikte düşük ve orta gelir 
düzeyindeki ülkelerde, ekstrem 
yaş grupları dediğimiz yenidoğan 
ve 65 yaş üzerinde görülme sıklığı 
daha yüksektir. Ayrıca bağışıklık 
sistemini baskılayıcı tedavi alanlar, 
operasyon geçirenler, dalağı 
olmayanlar ve diyabetik hastalarda 

sepsis görülme olasılığı daha 
yüksektir. Global epidemiyolojik 
sepsis yükünün kesin bir tahminini 
belirlemek zor olsa da, bazı bilimsel 
yayınların verilerinden yola 
çıkıldığında her yıl 30 milyondan 
fazla insanın sepsis kliniğinden 
etkilediğini ve potansiyel olarak 
6 milyon ölüme yol açtığını 
varsaymak mümkündür. Bu 
verilere bakıldığında tüm dünyada 
en sık karşılaşılan, ölüm oranı çok 
yüksek olan bir klinik tablodur.
Sepsisin hızlı yönetiminde altta 
yatan enfeksiyon hastalığına ait 
ipuçlarının gözden geçirilmesi, 
olası enfeksiyon odağına yönelik 
kültürlerin alınması ve hastaya 
hızla hem sıvı, hem de antibiyotik 
tedavisinin başlanması gereklidir. 

İlk aşamada antibiyotik tedavisini 
yönetirken hastanın enfeksiyona 
ait bulguları çok önemlidir. 
Odak araştırılmasının yapılması, 
saptanırsa kaynak kontrolüne 

yönelik gerekirse cerrahi girişim, 
abse drenajı gibi girişimlerin 
uygulanması, elde edilen örneklerin 
mikrobiyolojik incelemesinin 
yapılması, hem antibiyotik 
tedavisinin yönlendirilmesi, 
hem de yüksek oranda etkinliğin 
sağlanması amacı ile çok önemlidir. 

Sepsisin tedavisi için başlanacak 
antimikrobiyal tedavinin 
henüz tanı kesinleşmemiş iken  
başlanılması, zaman kaybettikçe 
hastanın prognozunun kötü yönde 
etkileneceği unutulmamalıdır. 
Bu sebeple sepsise yol açan 
enfeksiyonla ilgili tedavinin 
hastadaki fizik muayene ve 
laboratuar verileri ile birlikte 
değerlendirilmesi gereklidir. 
Gelişmiş olan enfeksiyona yönelik 
başlanacak tedavi için bazı 
soruların cevaplanması doğru 
tedavi için önemlidir;
•Enfeksiyonun yeri 
•Enfeksiyonun hangi ortamda 

SEPSİSTE 
AMPİRİK ANTİBİYOTİK 
TEDAVİSİ

PROF. DR. RAHMET GÜNER
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

geliştiği 
•Hastanın altta yatan hastalıkları 
•Kronik organ yetmezliğinin olup 
olmadığı 
•Devamlı kullandığı ilaçları 
•İnvazif girişimler veya yabancı 
cisim varlığı 
•İmmünsüpresyon varlığı veya 
immünsüpresif tedavi 
•Bilinen dirençli bakteri ile 
enfeksiyon ya da kolonizasyon 
•Son 90 gün içinde antibiyotik 
kullanımı gibi..

Bu sorulara verilecek cevaplar, 
antimikrobiyal tedavinin daha 
uygun bir şekilde yönetilmesini 
sağlamak açısından çok önemlidir. 
Ancak günümüzde ülkemizde ve 
dünyada antibiyotik direncinin 
geldiği nokta ürkütücü boyuttadır. 
Hiçbir risk faktörü olmamasına 
rağmen hastalarda dirençli 
mikroorganizmalara bağlı 
enfeksiyonlar görülebilmektedir. 

Bu yönü ile bakıldığı zaman, 
günümüzde sepsisin uygun 
antimikrobiyal tedavi ile 
yönetilebilmesi ciddi anlamda 
güçtür. Toplumda uygun 
antibiyotik kullanımının 
yaygınlaştırılması, gereksiz 
yere antibiyotik kullanımından 
kaçınılması, enfeksiyonların 
kontrolüne ve önlenmesine 
yönelik yapılması gerekenlerin ön 
plana çıkarılması, toplumumuzun 
bu yönde bilinçlendirilmesi 
gereklidir. 
Sepsise sebep olabilecek enfeksiyöz 
durumların önüne geçmek 
amacı ile toplumda aşılama 
çalışmalarının artırılması, kişisel 
hijyene gereken önemin verilmesi, 
enfeksiyonlardan korunmada en 
basit ama en etkili metod olan 
el temizliğinin her yaştan her 
kesimden gelen insanlarımıza 
anlatılması ve uygulatılması 
gereklidir. Hastanede gelişecek 

enfeksiyonlardan korunma amacı 
ile enfeksiyon kontrol önlemleri ön 
plana çıkartılmalıdır. Bu önlemler 
antibiyotik uygulamalarının 
iyileştirilmesi ile birlikte daha iyi 
sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.  

“ÜLKEMİZDE VE 
DÜNYADA ANTİBİYOTİK 

DİRENCİNİN GELDİĞİ NOKTA 
ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTADIR. 

HİÇBİR RİSK FAKTÖRÜ 
OLMAMASINA RAĞMEN 
HASTALARDA DİRENÇLİ 

MİKROORGANIZMALARA 
BAĞLI ENFEKSİYONLAR 
GÖRÜLEBİLMEKTEDIR”
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Enfeksiyon şüphesi 
olan ya da enfeksiyon 
tanısı alan hastalar 
sepsis açısından mutlaka 
değer lendir i lmel id i r. 
Enfeksiyon hastalığının 
tanısında siyah ve beyaz 
alanlar çoğunluktayken, 
sepsis tansısında hala gri 

alanlar yoğunluktadır. Sepsis tanısının konulması 
çoğunlukla yoğun bakım doktorlarının bilgi ve 
deneyimi ile sağlanmaktadır. Sepsis tanısında 
kavram tartışmaları bilimsel olarak devam ederken, 
Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) ve Kritik 
Bakım Derneği (SCCM) çatısında yapılan Sepsis-3 
toplantısında sepsis ile ilgili tanımlar değiştitirilmiş 
ve bu toplantının raporu 23 Şubat 2016’da JAMA’da 
sunulmuştur.   Bu raporda en yeni ve en dikkat çekici 
öneri ise enfeksiyon şüphesi olan hastaların ilk olarak 
quick-SOFA (q-SOFA) ile değerlendirilmesi olmuştur. 
Bundan sonra hastanın değerlendirilmesinde 2 akış 
yer almaktadır; 

•q-SOFA≥2 ise sepsise bağlı organ disfonksiyonları 
değerlendirmek için SOFA skorunun kullanılması 
•q-SOFA <2 olan ama sepsis şüphesi klinik 

olarak devam eden hastaların yine SOFA skorla 
değerlendirilmesi önerilmiştir. 
Aslında basit ve kolay bir test olan q-SOFA’nın tarama 
testi olarak kullanılması önerilirken tüm yollar yine 
SOFA skoruna çıkartılmıştır. Sepsis tanısı koymakta 
zorlandığımız ve hastaların çoğunlukla yer aldığı 
geniş ve gri alanın değerlendirilmesi yine doktor 
bilgisine ve deneyimine bırakılmıştır. Oysaki ideal bir 
tarama testi doktorun tanıyı atlamaması sağlayacak 
spesifite ve sensitivitede olması gerekmektedir.  

Q-SOFA’da bilinç durumu, solunum sayısı ve 
kan basıncı değerlendirilmesinin kullanılması 
önerilmektedir. Burada en kolay ve en doğru 
değerlendirilen klinik parametre kan basıncı 
değerinin ossilasyon yöntemi ile ölçümüdür. Bir diğer 
parametre solunum sayısının ölçümüdür ve ≥22/dak 
üstü puan almaktadır. İdeal olarak solunum sayısı belli 
aralıklarla inpeksiyon yapılarak hatta bir el hastanın 
üstüne konularak yani palpasyonla hastaya fark 
ettirilmeden sayılmalıdır. Solunum sayısı çok önemli 
ve sıklıkla kaydedilen vital bulgu olmasına rağmen 
hastane kayıtlarında kabaca hesaplanan rakamlar 
yer almaktadır. Genellikle solunum sayısı 15,30 ve 60 
saniye sayılarak bulunmaktadır. Bununla birlikte en 
doğru olanı 60 saniye üzerinde yapılan sayımlardır, 

DOÇ. DR. SERPİL ÖCAL
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI & YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

Quick-SOFA 
Erken Tanıda 
Yeterli mi?

daha kısa süreli yapılan sayımlarda 
solunum sayısının yanlış 
hesaplandığı görülmüştür(1). 
Yapılan bir çalışmada yatarak 
tedavi gören medikal hastalığı 
olan 58 hastanın 40’ında solunum 
sayısının 19/dak ve hastaların 
%98’inde kayıtlı solunum sayısının 
18-22/dak  aralığında olduğu tespit 
edilmiştir. Bu hastalar dikkatlice 
yeniden değerlendirildiğinde 
solunum hızlarının 11-33/dak 
olduğu ve 2 hastada Cheyne Stokes 
solunumun olduğu raporlanmıştır 
(2).

Üçüncü parametre bilinç durum 
değişikliği ise yaşlı demansı olan ya 
da serebrovasküler olay geçirmiş 
hastalarda kullanılamayacaktır. 
Bu parametrenin takibinde 
tecrübe ve yakın nörolojik takip 
önemlidir. Hemşire iş yükünün 
arttığı merkezlerde hafif uykuya 
eğilimi olan bir hasta kolaylıkla 
gözden kaçabilir. Özellikle nöroloji 
serviste tüm hastalar takipne ve 
bilinç durumu değişikliğinden 
otomatik 2 puan alacaktır. Burada 
görüldüğü gibi bu 3 parametreden 
en güvenilir ölçüm yapılan 
parametre yalnızca kan basıncıdır. 

2016 Şubat ayında sunulan 
Sepsis-3 tanımında q-SOFA 
önerisinden 6 ay sonra tartışmalar 
ve bu konu hakkındaki çalışmalar 
hız kazanmıştır.  Çok sayıda hem 
prospektif hem de retrospektif 
yapılan büyük kohort çalışmaları 
mortaliteyi öngörmede q- 

SOFA’nın spesifitesini yüksek 
ancak sensivitesini düşük olarak 
raporlamışlardır. Tarama testi 
olarak kullanılması önerilmesine 
rağmen çalışmlarda hep mortalite 
analizleri yapılmıştır. Q-SOFA’nın 
mortalite ile olan ilişkisi aşikârdır, 
q-SOFA değeri 0 iken %10, 1 iken 
%15, 2 iken %20 ve 3 iken %30’u 
aşan mortalite oranları izlenmiştir. 
İngiltere başta olmak üzere bazı 
ülkelerde qSOFA’nın sepsis tarama 
testi olarak ve prognoz belirlemede 
kullanılmaması önerilmiştir. 

Q-SOFA’nın olumlu yanlarına 
bakacak olursak; retrospektif 
büyük bir data seri analizi 
ile oluşturulması, yine ABD 
ve Almanya’dan alınan data 
setleri kullanılarak retrospektif 
doğrulayıcı analizlerin yapılmış 
olması,  basit yani uygulaması 
çok kolay bir skorlama sistemi 
olması, yoğun bakım dışında acil 
ve diğer servislerde hızlı yatak başı 
uygulanabilmesi ve kan alınmasına 
gerek duyulmaması yeralmaktadır. 

Q-SOFA‘nın olumsuz yanları; 
tanısal bir test olarak değil, 
prognostik analizlerin yapılmış 
olması, klinik pratikte kullanımı 
doğrulanmadan Sepsis-3 
klavuzunda yeralmasıdır. Solunum 
sayısı ölçümlerinde klinik 
pratikte altın standart yaklaşım 
bulunmamaktadır. Glaskow koma 
skalası ile değerlendirme özellikle 
kronik nöropsikyatrik sorunu olan 

hastalarda yanıltıcı olacaktır. 

Artık çok iyi bilinmektedir ki; 
sepsiste erken tanı ve müdahale 
hayat kurtarıcıdır. Sepsis tanısında 
erken farkındalık ve erken tedavi 
önemli diye vurguluyoruz. Ancak 
q-SOFA tarama testi olarak 
kullanıldığında kötü sensitivite 
ve yüksek oranda yanlış negatiflik 
göstermektedir.  Bu durumda sepsis 
tanısında gecikmelere ve atlamalara 
neden olmaktadır. Sepsis erken 
tanıda kullanabileceğimiz yüksek 
spesifite ve senstivitesi olan testlere 
ihtiyacımız vardır. Gelecekte 
organ disfonksiyonu gösterecek 
sepsis tanısında doktorların 
işini kolaylaştırabilecek cihazlar 
geliştirileceğini hayal ediyorum. 
Ancak günümüzde hala yoğun 
bakım doktorlarının bilgi 
ve deneyimi ile sepsis tanısı 
konulmaktadır. 
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SEPSIİSTE ACİLDE KALIŞ SÜRESI ORTALAMA 5 SAATTİR.  SEPSİS TANISI ALANLARIN %50’YE YAKINININ YOĞUN 
BAKIM YATIŞI GEREKMEKTEDIR. GÜNÜMÜZDE TÜM İLERLEMELERE RAĞMEN 

OPTİMAL BAKIMDA BİLE ÖLÜM ORANI %20 CİVARIDIR

Küresel sağlık problemlerinden 
olan sepsis günümüzde sık 
karşılaşılan ve ciddi mortalite 

ile sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığı komplikasyonudur. 
Tıptaki tüm gelişmelere rağmen her yıl yaklaşık 30 milyon 
kişi sepsis ile hastanelere başvurmakta ve bu durum her yıl 
yaklaşık %10 oranında artmaktadır. Daha dramatik olan 
ise her 3 saniyede bir kişi sepsisten kaybediliyor olmasıdır. 
Sepsis tehlikesinin güncelliğini korumasında, yaşlı, 
immun baskılanmış ve kronik hastalığı olan kişi sayısında, 
antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlarda ve invaziv cerrahi 
girişimlerde artış olması ciddi rol almaktadır. 
En küçük sorunlarda dahi işlerin hızlıca halledilmesi 
için başvurulan acil servislerde aşırı yoğunluk nedeniyle 
muayene sürelerinin kısalması, buna karşın görüntüleme, 
tahlil ve konsültasyon sayılarının artması ve bu sorunların 
her gün katlanarak çoğalması tabii ki sepsis tanılı hastalar 
için de olumsuzluk oluşturmaktadır.
Sepsis tanısı ve tedavisi için doksanlı yıllardan itibaren 
organizasyonların konsensüs sonuçları tıp dünyası ile 
paylaşılmış olup açıklanan standart tanımlara 2001, 2016, 
2018 ve 2019’da eklemeler yapılmıştır. Ancak bilinmesi 
gereken şu ki bu kılavuzlar öneri niteliğinde olup 
klinisyenin karar verme yetisinin yerini tutamaz.
Enfeksiyona karşı bozulmuş konak yanıtı sonucu gelişen 
yaşamı tehdit eden organ disfonksiyonu olarak tanımlanan 
sepsisin tanısında, acil servise başvuran hastaların da 
içinde bulunduğu yoğun bakım üniteleri dışındaki hasta 
grubunda hızlı SOFA (Quick-Sepsis Related Organ Failure 
Assessment-qSOFA) skorunun güncel kullanımı bazı soru 
işaretlerine rağmen devam etmektedir. Her biri 1 puan 
değerlendirilen; hipotansiyon ≤100 mmHg, GKS≤13 ve 
takipne≥22/dk parametreleri 2 veya üzeri olduğunda 
sepsisin ön planda düşünülmesi önerilmektedir. Kolayca 
uygulanabilecek bu skorlama ile ilgili yapılan bir meta-
analiz, qSOFA puanının, zayıf bir duyarlılığa sahip 
olduğunu, ancak enfeksiyon şüphesi olan hastalarda hem 
kısa hem de uzun vadeli mortalite tahmini için ılımlı bir 
özgüllüğü olduğunu ortaya koymuştur. 
Daha yüksek mortalitenin olduğu ciddi dolaşımsal, ve 

metabolik anormalliklerle seyreden bir sepsis alt grubu 
olan septik şok bağlantılı hipotansiyondan sonra geçen 
her saatte antibiyotik tedavisinde sağkalım ortalama 
7.6% oranında azalmaktadır. Tanıda biyobelirteçlerden 
Laktat ve prokalsitoninin ve C-Reaktif Proteinin yeri 
ve önemi güncelliğini korumakla birlikte yeni, gerek 
tanı konulurken, gerekse tedaviye yanıtın izlenmesi ve 
prognozun belirlenmesinde Angiopoietins 1-2, uzamış 
lenfopeni gibi yeni belirteçlerde gündeme gelmiştir.
Randevu sistemi ile çalışmayan, kalabalık ve kaotik bir 
yer olan acil servislere her tür hasta gelir bu mekanlarda 
maalesef ayırıcı tanı için zaman sıkıntısı vardır. Bu 
ortamlarda kısa zaman diliminde sınırlı yatak ve imkanlar 
ile sonuca varmalı veya ölümcül tanıları dışlamak 
zorundayız. Acil kalabalıklığı acaba sepsisli hastalarda sıvı 
ve antibiyotik uygulamasının gecikmesine neden oluyor 
mu? Yapılan bir araştırmada kalabalıklaşma ile birlikte 
tedavi sürelerinin uzadığı, ancak mortalite oranlarında 
değişiklik saptanmadığı bildirilmiştir.
Medikal bir acil olan sepsis için, yüksek şüphe ile, 
odak tespiti yapıp erken tanı ve tedavi ile tanı anından 
itibaren hemen hava yolu kontrolü ve açılması, dolaşımın 
sağlanması, hipokseminin düzeltilmesi, damar yolunun 
açılması gerekmektedir. Sepsiste acilde kalış süresi ortalama 
5 saattir.  Sepsis tanısı alanların %50’ye yakını yoğun 
bakım yatışı gerekmektedir. Günümüzde tüm ilerlemelere 
rağmen optimal bakımda bile ölüm oranı %20 civarıdır. 
Bu mortalite oranı miyokard infarktüsü, Pulmoner emboli 
gibi acilin sık görülen ölümcül tanılarının bile üzerinde 
kalmaktadır.
Acil serviste her hastaya oksijen desteği sağlanıp gerekirse 
entübasyon ve mekanik ventilasyon yapılarak solunum 
düzeltilmesi gerekmektedir. Bu arada bir an önce damar 
yolu, hatta gerekirse santral katater açılmalı ve bu yollardan 
sıvı ve antibiyotik uygulanmalıdır. Kanıta dayalı yaklaşım 
ile acilde antibiyotik yönetiminde enfeksiyon/kolonizasyon 
ayrımı yapılarak, ampirik antibiyotik başlama, sonradan 
daraltma modifikasyon ile birlikte tedavi süresi konusunda 
net bir süreç izlenmelidir. Kan, balgam, idrar, yara drenajı, 
dışkı, BOS kültürleri, tam kan sayımı, pıhtılaşma testleri,  
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kan biyokimyası, kan gazları, laktat, 
prokalsitonin, idrar mikroskobisi 
tanıda fayda sağlayacaktır.
Sepsis kliniğinde, ateş yüksekliği 
veya düşüklüğü, hipotansiyon, 
taşikardi, takipne, bilinç 
bozukluğu, kanama diyatezi, 
kırmızı cilt gibi fiziksel bakı klinik 
bulguları dikkatle araştırılmalıdır. 
Tanıda enfeksiyon odağının 
saptanmasında görüntülemenin 
faydası güncel rehberlerde 
belirtilmekle birlikte yöntemi ve 
zamanlama kararları hekimlere 
bırakılmıştır.  Ultrasonografi, 
sepsis odağı olarak biliyer trakt 
enfeksiyonundan şüphelenildiğinde 
ilk seçilecek görüntüleme 
yöntemidir. İntraabdominal ya da bir 
retroperitoneal enfeksiyon odağından 
şüpheleniliyorsa BT ya da MRI tercih 
edilmelidir.
Günümüz sepsis yönetiminde septik 
şokun erken tanınması,  perfüzyonun 
en yüksek düzeyde sağlanması, sıvı 
tedavisi,  kaynak kontrolü ve ilk 1 
saat içinde uygun dozda antibiyotik 
başlanması köşetaşı özelliği 
kazanmıştır.
Laktat seviyesi ölçülmeli ve ilk 
bakılan laktat değerinin 2 mmol/L 
büyük olması durumunda, 2-4 
saat içerisinde tekrar ölçülüp 
başlanmış olan resüsitasyon buna 
göre yönlendirilmelidir. Ayrıca 
ilk patojenleri saptama şansını 
arttırmak için kültürler antibiyotik 
verilmeden önce alınmalıdır. Aerobik 
ve anaerobik olmak üzere en az 2 set 

kan kültürü alınmalıdır.  Kan kültürü 
alınması için uygun antibiyotiğin 
başlanılması geciktirilmemelidir. 
Sepsis veya septik şok ile gelen 
hastalarda tüm olası patojenleri 
kapsayacak geniş spektrumlu bir 
veya daha fazla antimikrobiyal tedavi 
başlanmalıdır. Patojen belirlenip 
duyarlılığı gösterildiğinde ve/
veya klinik düzelme sağlandığında 
antimikrobiyal tedavinin daraltılması, 
hastada enfeksiyon olmadığına karar 
verildiğinde antimikrobiyal tedavinin 
kesilmesi önerilmektedir. 
Sepsis bağlantılı doku 
hipoperfüzyonu için erken ve 
efektif sıvı replasmanı yapılması 
çok önemlidir. Hipotansiyonlu ve 
artmış laktat saptanmış sepsisde 
hemen sıvı resüsitasyonuna 
başlanması ve 3 saatte tamamlanması 
önerilmektedir. Kılavuzlara göre 
30 ml/kg intravenöz kristalloid 
kullanılmalıdır. Resüsitasyonun 
kilit noktası, vital organ perfüzyon 
basınçlarının hızla düzeltilmesidir. 
Bu geciktirilmemelidir. Eğer başlangıç 
sıvı replasmanı ile kan basıncı 
düzeltilememiş ise, ortalama arter kan 
basıncı 65 mmHg hedefini sağlamak 
için ilk 1saatte vazopresör başlanması 
önerilmektedir. Bu amaçla ilk akla 
getirilmesi gereken tedavi ajanı 0.01-
3 mcg/kg/dk IV infüzyon dozunda 
norepinefrin olup diğer tercih ise 
dakikada 0,03 U vasopressindir. 
Sıvı ve vasopressör ajanlarla tedavi 
mümkün olmuyorsa 200 mg/gün IV 
hidrokortizon önerilebilir. Ayrıca 

hemoglobin < 7.0 g/dL olan hastalarda 
eritrosit transfüzyonu önerilirken, 
pıhtılaşma bozukluğunda taze donmuş 
plazma verilmesi önerilmez. Nihai 
olarak akciğer parankimini korumak 
için düşük tidal volümlü düşük plato 
basınçlı, erken mekanik ventilasyon 
göz önünde bulundurulmalıdır.
Sonuç olarak sepsis yönetimi 
multidisipliner bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Sağlık 
profesyonelleri hem şüpheli sepsis 
olgularını yönetmek hem de sepsisi 
doğru bir şekilde tedavi etmek için 
birlikte çalışmak zorundadırlar. Bakım 
ve uyum kalitesindeki gelişmelerle 
uyum gösterecek bir performans 
çabası ile daha acil serviste sepsis 
yönetiminde başarılı sonuçlara 
ulaşmak kaçınılmaz olacaktır.
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Sepsis ve septik şok tanı ve 
tedavideki gelişmelere rağmen 
halen mortalitesi yüksek bir 
sağlık sorunu olarak önemini 
sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
her 4 hastadan 1’i sepsis nedeniyle 
kaybedilmektedir ve bu oran 
gelişmekte olan, düşük gelirli 
ülkelerde çok daha yüksektir. 
Mortalitenin yanısıra sepsisten sağ 
kalan kişilerde sonrasında görülen 
komplikasyonlar hastaların 
yaşam standartını azaltan 
birçok morbiditeye de sebep 
olmaktadır. Mortaliteyi azaltmada 
erken tanı konularak uygun 
antibiyotik tedavisinin başlanması 
ve enfeksiyon kaynağının 
kontrolü halen tedavinin iki ana 
yapıtaşıdır. Sepsisteki yüksek 
mortalite ve morbiditeden yaygın 
vazodilatasyon ve sistemik vasküler 
rezistanstaki azalmaya bağlı organ 
perfüzyonundaki azalma sorumlu 
tutulmaktadır. Güncel tedavi 
rehberlerinde organ perfüzyonunun 
sağlanması için ortalama arteryal 
kan basıncının 65 mmHg üzerinde 
tutulması, bunun için uygun sıvı 
ve vazopressör tedavinin hemen 
başlanması önerilmektedir. Buna 
rağmen ortalama kan basıncı 
sağlansa bile oksijen dağılımında ve 
hücresel düzeydeki kullanımındaki 
bozulmaya bağlı mortalite devam 
etmektedir (1).
Sepsise bağlı vücutta gelişen 
stres yanıtı hücresel düzeyde 
mitokondriyal disfonksiyona neden 
olmakta ve vücudun enfeksiyona 
karşı geliştirdiği immun yanıtın 
bozulmasına sebep olmaktadır. 

Aynı zamanda hidrojen peroksit 
(H202), süperoksit (02-) , hidroksil 
radikalleri (HO-) gibi oksijen 
radikalleri de sepsis patogenezinde 
önemli bir yer tutmaktadır. İşte 
bu sorumlu mekanizmalardan 
yola çıkılarak, vücutta oksijen 
dağılımına bağlı olmayan 
anti-oksidan yolak üzerinde 
etkili askorbik asit ve tiamin 
kombinasyonu sepsis tedavisinde 
çalışmaların araştırma konusu 
olmuş ve halen bu konuda devam 
eden birçok çalışma mevcuttur. 
Tiamin birçok enzimin kofaktörü 
olarak görev yapan, özellikle 
aerobik solunuma katkısı olan 
ve suda çözünen bir vitamindir. 
Kritik hastalardaki eksikliği 
tahmin edilenden daha fazladır. 
Askorbik asit (Vitamin C) yeni 
oksijen radikallerinin oluşumunu 
engelleyen ve diğer antioksidenların 
oluşumda görevli suda çözünen bir 
diğer vitamindir. Yüksek dozlarda 
verildiğinde bakteriyostatik etkili 
olan askorbik asit, katekolamin 
üretiminde de rol alarak vasküler 
tonusun düzenlenmesinde etkilidir. 
Yapılan çalışmalarda kritik 
hastalarda kullanılan askorbik 
asitin yoğun bakımda (YBÜ) kalış 
süresinde kısalma, vazopressör 
kullanım süresinde, mekanik 
ventilatör uygulama süresinde 
kısalma sağladığı gösterilmiştir (2). 
Bu vitaminlerin ortak özellikleri 
depolanamamaları ve kritik 
hastalık durumunda dışardan yeteri 
kadar alınamadıklarında septik şok 
kliniğine benzer (vazodilatasyon, 
kardiyak disfonksiyon, laktat 

SEPSİSTE HİDROKORTİZON, ASKORBİK ASİT, 
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üretiminde artış gibi) bulgular ortaya çıkmasıdır. 
Kombinasyon tedavisine eklenen diğer tedavi 
hidrokortizondor. Güncel sepsis klavuzunda 
yüksek doz vazopresör ihtiyacı olan hastalara 200 
mg/gün hidrokortizon verilmesi önerilmektedir 
(3). Organ yetmezliği ile giden septik şok 
hastalarında, strese yanıt olarak adrenal bezden 
yeteri kadar steroid salgılanamaması nedeni 
ile dışardan alınması şoktan çıkmaya yardımcı 
olacağı düşünlmektedir.
Literatüre bakıldığında sepsis ve septik şoklu hastalarda 
hidrokortikon, askorbik asit ve tiaminin (HAT) birlikte 
kullanıma ilişkin ilk çalışma 2017 yılında Marik ve ark 
(4) tarafından yayınladı. Retrospektif, öncesi-sonrası 
olarak dizayn edilen çalışmada HAT tedavisi 6 gr/
gün (4x1,5 gr) Vitamin C İV 4 gün, 200 mg/gün (4x50 
mg) hidrokortion İV 7 gün, 400 mg/gün (2x200 mg) 
tiamin İV 4 gün süre ile verilmiş. HAT tedavisi verilen 
grupta hastanede mortalitesinde belirgin azalma, 
renal replasman tedavi ihtiyacında azalma ve 72. 
Saatte ardışık organ yetmezliği skorunda (SOFA) ve 
prokalsitonin değerlerinde belirgin azalma izlenmiştir 
(4). Bu çalışmadan sonra HAT tedavisinin sepsis ve 
septik şoklu hastalarda kullanımı ile ilgili retrospektif 
çalışmalar yayınlanmıştır (5-8). Çalışma sonuçlarında 
yoğun bakım mortalitesinde azalma, vazopressör 
kullanım süresinde ve mekanik ventilatörde kalma 
süresinde kısalma olduğu, inflamasyonda ve organ 
hasarında azalma, prokalsitonin düzeylerinde hızlı 
düşüşler bildirilmektedir. Bazı çalışmalarda YBÜ’de 
yatış süresinde kısalma olduğu bildirilirken bazı 
çalışmalarda fark olmadığı belirtilmiştir.
Sepsis ve septik şokun patogenezindeki araştırmalara 
paralel olarak mortaliteyi azaltmak için kullanılabilecek 
değişik tedavi modalitelerindeki araştırmalar devam 
edecektir. Çalışmalarda olumlu sonuçlar bildirilmesine 
rağmen HAT tedavisinin sepsiste rutin kullanımı için 
şu an için yeteri kadar  güçlü kanıt yoktur. Devam eden 
birçok randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır (9-
11). Bu çalışmaların sonuçları HAT tedavisinin sepsis 
ve septik şok tedavisinde yeri olup olmayacağına dair 
daha güçlü bilimsel kanıtlar sunucaktır.  
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Kan dolaşımı enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda 
ilk başvurulan tetkik kan kültürüdür. Kültür 
yöntemi, mikroorganizmaların tanımlanmasında ve 
antibakteriyel duyarlılık sonuçlarının elde edilmesinde 
halen altın standart yöntemdir. Ancak sepsisli 
olgularda kan kültürü pozitiflik oranları yaklaşık %40 
civarında olduğu bilinmektedir. Günümüzde sepsisin 
mikrobiyolojik tanısında halen altın standart yöntem 
kan kültürü olmasına karşın, kan kültürüne ait pozitif 
sonucun raporlanması ortalama 48-72 saati bulurken, 
negatif sonucun raporlanması ise 5-6 güne kadar 
uzamaktadır. Oysa ki hastaya ait tam kanın 1mL’sinde 
halihazırda  1-10 CFU bakteri bulunmaktadır. Bir 
başka deyişle 1 ml tam kanda yaklaşık 103-104 
genom bulunduğu bilinmektedir. Doğrudan kan 
örneğinden etkeni tespit etmeye çalışan mikrobiyolojik 
yöntemler etkenin identifikasyonda bu genomların 
identifikasyonunu amaçlamaktadır. Ancak tam kanın 
ihtiva ettiği bu genomlar yalnızca canlı bakteriye ait 
genomlar olmayabilir. Örneğin hasta antibiyotik tedavisi 
altında ise ölmüş mikroorganizmalara ait genomlar 
da burada bulunabilir. Ayrıca demir, immunoglobulin 
G ve heparin gibi kanın birtakım doğal elemanlarının 
polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) inhibitörü 
olarak görev alıp mikroorganizmaların genomik 

identifikasyonunu engellebilecekleri bilinmektedir.

Sepsis hastalarında gecikmiş antibiyotik tedavisi,  mortalite 
riskini arttırmaktadır. Kumar ve ark. araştırmalarında septik 
şoklu hastalarda hipotansiyon gelişimi ile antibiyoterapi 
başlanması arasındaki her 1 saatlik gecikmenin sağkalımda 
%7.6’lık azalma ile ilişkili olduğunu raporlamışlardır. Bu 
nedenle tedavi sürecinin başlarında tedavi rejiminin doğru 
seçilmesi çok önemlidir. Etken mikroorganizmanın ve 
kültür duyarlılıklarının tanımlanmasındaki gecikme çoğu 
zaman optimal antimikrobiyal tedavideki gecikmelerden 
de sorumlu olabilir. Moleküler hızlı mikrobiyolojik tanı 
testleri etkili bir antimikrobiyal yönetim programı ile 
birlikte kullanıldığında; etken mikroorganizmaların 
daha erken tanımlanmasına imkan vererek geliştirilmiş 
antimikrobiyal yönetimine olanak sağlamış, mortalitede 
ve etkili antimikrobiyal tedavideki gecikmelerin neden 
olduğu komplikasyonlar ve uzamış hastane yatış süreleri 
düşünüldüğünde maliyette de azalmaya neden olduğu 
raporlanmıştır.

Günümüzde pozitif sinyalin alındığı kan kültürü şişelerinden 
veya direk hasta tam kanından etkenin tanımlanmasına 
olanak sağlayan yöntemler geliştirilmiştir. Pozitif kan 
kültürü şişesinden identifikasyona olanak sağlayan yeni 
yöntemler proteomik temelli yöntemler (spektrometri) 
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ve nükleik asit temelli identifikasyon yöntemleri olarak 
ikiye ayrılır. Proteomik temelli yöntemlerin en bilineni 
MALDI-TOF MS (Matrix-Associated Laser Desorption 
Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry) yöntemidir. 
Bu yöntem Mikroorganizmaları proteomik profillerini 
belirleyerek tanımlamak üzerine dizayn edilmiştir. Temel 
prensibi moleküllerin iyonizasyonu ve bunların kütle/yük 
(m/z) oranlarının ölçülmesi ile elde edilen protein piklerin 
veri tabanı ile karşılaştırılması üzerinedir. Pozitif sinyalin 
alındığı kan kültürü şişesinden yaklaşık 10-30 dakika 
içerisinde etkenin tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. 
Bir çok randomize kontrollü araştırma, MALDI-TOF 
MS’in etkili bir antimikrobiyal yönetim programı ile 
birlikte kullanımı ile hasta başı hastane maliyetlerinde, 
hastane mortalitesinde ve antimikrobiyal klinik yanıt  
sürelerinde anlamlı azalma sağlandığı raporlamıştır. En 
önemli kısıtlılıkları doğrudan hasta örneğinden çalışma 
imkanı sağlamaması, kontaminasyon durumunda sonuç 
almanın imkansız oluşu ve kültüre ihtiyaç duymasıdır.  Bir 
diğer proteomik temelli identifikasyon yöntemi ise PZR ile 
ESİ-MS (Electrospray Ionization Mass Spectrophometry) 
kombine edildiği İridica (Abbott) isimli otomatize 
sistemdir. Bu yöntem önden bir PZR işlemini takiben 
nükleik asitlerin elektron sprey ile iyonizasyon elde edilen 
kütle spektrometrilerinin veri tabanı ile karşılaştırılarak 
patojenin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Yaklaşık 6 
saat içerisinde, 6 farklı örnekten aynı anda çalışma imkanı 
sunmakta ve 750’den fazla bakteri, 200’den fazla mantar 
ve 150’den fazla virüsün identifikasyonunu sağlamaktadır. 
Doğrudan hasta örneğinden identifikasyon sağlaması en 
önemli avantajıdır.
Nükleik asit temelli identifikasyon yöntemlerini ise 
hibridizasyon yöntemleri (FİSH ve Mikroarray) ve 
amplifikasyon yöntemleri (PZR) olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. PZR temelli amplifikasyon yöntemleri aynı 
zamanda doğrudan hasta klinik örneğinden çalışma imkanı 
da vermektedir. Floresan işaretli probların kullanıldığı 
gerçek zamanlı PZR (Rt-PZR), moleküler yöntemlerin 
önünü açmıştır. Septi-Fast (Roche Diagnostics, Almanya), 
kantitatif olmayan Rt-PZR yöntemlerin en bilinenidir. 
Sepsisin %90’nından fazlasında sorumlu tutulan 25 farklı 
mikroorganizmanın identifikasyonuna olanak tanır. 10 
farklı bakteriyi tür düzeyinde, 7 tanesini cins düzeyinde, 
5 kandida türünü ve aspergillus fumigatusu yaklaşık 6 
saattte tanımlama özelliğine sahiptir. Ancak bu yöntemle 
mecA dışında direnç geni çalışılamamaktadır. Doğrudan 
hasta kan örneğinden identifikasyon olanağı sağlayan bir 
diğer yöntem ise dizi analizi (sekans analizi) dir.  MolZym 
ürünü olan Septi-Test, doğrudan hasta örneğinden 16S 
ribozomal DNA amplifikasyonu ve dizi analizi ile patojen 
identifikasyonu sağlamaktadır. 300’den fazla bakteri ve 
mantarın tanısında 8 ila 12 saat içerisinde sonuç verme 
imkanı sağlamaktadır. Yanlış pozitiflik oranlarının yüksek 
oluşu ve nispeten uzun sonuç verme süreleri en önemli 

kısıtlılıklarıdır.
Sonuç olarak; yeni mikrobiyolojik tanı yöntemleri 
konvansiyonel metodlara kıyasla daha hızlı tanı olanağı 
sağlamaktadır. Ancak sepsis açısından bakıldığında 
sepsis tanısı sonrası kritik olan ilk 1-2 saatte patojen 
tanımlanması halen mümkün olamamıştır. Konvansiyonel 
metodlara kıyasla bu yöntemler ile antimikrobiyal tedavi 
almakta olan hastalarda daha iyi sonuçlar raporlansa da 
bu yöntemlerin bakteriyemiyi değil de örnekteki DNA’yı 
tespit ettiği yani ölü-canlı bakteri ayrımı yapamadığı 
unutulmamalıdır. Önemli bir diğer kısıtlılıkları ise 
genetik direnç saptanmasına olanak sağlarken her 
mikroorganizmanın sahip olduğu genetik direncin 
fenotipik olarak direnç oluşturmayabileceği gerçeğidir. 
Bu nedenle antibiyotik duyarlılık testlerinin henüz 
yerini alabilmiş değillerdir. Ancak en iyi teknolojiye 
sahip tanı testlerinin bile eğer o sağlık kurumunda etkili 
bir antimikrobiyal yönetim programı uygulanmıyorsa 
etkisinin sınırlı veya hiç olmadığı unutulmamalıdır. 
Klinisyen ile laboratuar arasındaki sağlam bir iletişim 
ağının kurulması antimiktobiyal yönetim başarısını 
arttıracaktır.
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Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Sepsis Sempozyumunda, Çin endüstrisinin 
medikal temsilcilerini de ağırladı. Yaklaşık 

20 yıldır adsorbsiyon teknolojisi üzerinde faaliyet gösteren 
Jafron Biomedical Co.,Ltd. Şirketi yetkilileri ile bir araya 
gelen TDCY Yönetimi, sepsis tedavisine ilişkin yapılan 
güncel çalışmalara ilişkin bilgi alışverişi yaptı. 

Jafron Biomedical Co.,Ltd. Şirketi Uluslararası Pazar Ürün 
Müdürü Dr. Michelle Zhu, sepsiste filtre (kolon) kullanımı 
konusunda şu bilgileri verdi:
“Adsorbsiyon teknolojisi yeni değil, 40 yıldır kullanılıyor fakat 
daha önce bio uyumluluk gibi ciddi sorunları vardı. Gelişmiş 
bir adsorbsiyon teknolojisi sunabilmek amacıyla yaklaşık 20 
yıldır çalışıyoruz. Sadece sepsis değil farklı teknolojileri de 
pazara sunuyoruz; böbrek hastalıkları, kandaki zehirlenmeler, 
karaciğer problemi yaşayan hastalar için kolonlar üretiyoruz. 
Sepsiste, başka tedavilerle temizlenemeyen özellikle 
stokinleri temizleyebilecek yeni bir teknoloji sunuyoruz. Bu 
teknolojimizle, hemodinamiği bozmadan hastayı daha stabil 
hale getirerek sepsisten kurtarmayı hedefliyoruz. 

En Kısa Sürede En Verimli Tedavi
Filtrelerimizi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği 
güvenliğidir. Tedavi sonucunda faydalı kan hücrelerinin  
kaybı kontrol edilirse bizim ürünümüzün buna sebep 
olmadığı fark edilecektir. Absorbsiyonda hedeflenen 
inflamatuvar mediatörleri diğer kolonlarla veya filtrelerle 
kıyasladığınızda en hızlı ve en efektif şekilde süzen kolonu 
ürettiğimizi ifade edebilirim. Etkililiğini göstermesi için 
filtremizin 2 – 4 saat arası kullanılmasını öneriyoruz. Ama 
diğer ürünlerin 24 saate kadar kullanıldığı gözlenebilir. 
Bizim kolonlarımızda bu saatlere kadar kullanıbilir. Ancak 
ürünlerimizin kısa sürede maksimum etkinliğe ulaşması  
teknolojimizin önemli bir özelliği diye düşünüyorum. Klinik 
sonuçlar açısından, hem hekim için hem de hasta için en kısa 
sürede en verimli tedavinin sağlanması son derece önemlidir. 
En güçlü rakiplerimize bakıldığında vaka sayılarının  farklı 
endikasyonlar da dahil 150 bin civarında olduğu görülür; 
biz bu alanda dünyadaki en büyük üreticiyiz ve vaka sayımız 
yaklaşık 2 milyon! 

Gelecek Hedeflerimiz Neler?
Gelecekte ürünümüzü geliştirmeyi planlıyoruz. İlk etapta 
ürünün içindeki havayı daha etkili şekilde çıkarmayı 
hedefliyoruz; daha rahat kullanılması yönünde kolay 
taşınabilir özellikte olacak ve farklı cihazlara uygun kan setleri 
geliştiriyoruz. Bunları yakın zamanda pazara sunacağız. 
Şu anda ürünümüz genel olarak sitokinler üzerinde son 
derece etkili ama ilerleyen zamanlarda  sitokinlerin yanısıra 
birçok inflamauvar mediatör üzerinde aynı derece etkili 
olabilecek ürünler üzerinde çalışıyoruz. 
Sepsis kolonumuzu çoğunlukla yoğun bakım uzmanı 
hekimler kullanıyor ama Filipinler’de ve Tayland’da  
nefrologlar da kullanıyor. 

En Doğru Kanıtları Bulmaya Çalışıyoruz
Kanıta dayalı bilimsel sonuçlar tıp dünyasının tüm paydaşları 
için biricik değerde! Ürünlerimizi geliştirirken tüm dünyadaki 
en üst düzey yoğun bakım uzmanlarıyla temasta olmaya özen 
gösteriyoruz. Yoğun bakım uzmanları dünyadaki gelişmelere 
bizden çok daha fazla hakimler ve onlardan aldığımız 
bilgilerle hangi yöne gitmemiz gerektiği konusunda temel 
fikirlere sahip oluyoruz. Daha fazla sayıda üniversiteyi, bilim 
merkezini bünyemize katarak ve onlardan aldığımız bilgileri 
değerlendirerek en doğru protokolü, en doğru kanıtları 
bulmaya çalışıyoruz. Bazı merkezleri şimdiden belirledik 
ve oradaki başarılı vaka sonuçlarını diğer merkezlere de 
yaymak istiyoruz. Bu metodla başarılı olabilirsek uluslar 
arası anlamda daha fazla veriye sahip olacağız. 

Çin’de Hastaneler Birbirinden Kopuk!
Avrupa’da ve Türkiye’de Çin’e göre daha bütünleşik bir yapı 
var. Çin’de her hastane, her merkez neredeyse birbirinden 
bağımsız! Bu durum hem regülasyon anlamında işi 
karmaşık hale getiriyor hem de merkezlerin birbirleriyle 
etkileşime girmelerine pek izin vermiyor. Oysa Avrupa’da ve 
Türkiye’de daha iç içe bir yapı var; herkes birbirinden, güncel 
gelişmelerden haberdar. Çin’de 34 farklı bölge var ve buradaki 
en üst düzey yoğun bakım üniteleri ürünlerimizi kullanıyor; 
34 farklı bölge olmasına rağmen üst düzey merkez sayısı 
kısıtlı. Her merkez kendi protokolünün en iyi olduğunu 
düşünüyor ve bundan son derece eminler. Biz buna rağmen 
çok merkezli bir klinik çalışma yapmak istiyoruz.
Bazı merkezlerdeki şehir hastaneleri iyiler ama bu tarz 
terapilerin kullanımı konusunda yeterince iyi değiller; o 
nedenle daha çok büyük merkezler kullanıyor. 

Sepsiste Filtre Kullanımı & 
Çin Endüstrisi

Michelle Zhu
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48 yaşında erkek hasta, karın ağrısı, 
kramp ve ishal nedeniyle dış merkeze 
başvurmuş sonuç alamamıştır. 
Akşam karın ağrısının artması 
nedeniyle acil servise tekrar başvuran 
hastaya ileus tanısı konulmuş ve acil 
operasyona alınmıştır. Explarotif 
laparatomi+Jejenum rezeksiyonu 
yapılan hasta ameliyat sonrası 
dönemde ileri takip ve tedavi amacıyla 
cerrahi yoğun bakım ünitesine 
alınmıştır. Yoğun bakımda takip edilen 
hasta ateş yüksekliği, insizyon hattında 
ve çevresinde kızarıklık ısı artışı vs 
gibi bulgular ile postop 8.gününde 
tekrar operasyona alınmış, yapılan 
eksplorasyonda dokuların enfekte ve 
nekrotik olduğu görülmüştür. Dokular 
debride edilerek, kolon tamiri yapılmıştır. Sonrasında dren 
yerleştirilmiş ve hastaya geçici karın kapama (bogotobag) 
uygulanmıştır. Tüm müdahalelere rağmen hastanın 
postop 25.güne kadar dirençli hipertermisi olmuştur. Fizik 
muayenede, genel durumu orta olarak değerlendirilmiş, 
batında hassasiyeti olan hastanın diğer sistem muayeneleri 
normal bulunmuştur. Vital bulguları, çoğunlukla vücut 
sıcaklığı >38.9°C, kan basıncı 70/45 mmHg, nabız 128/

dk, solunum sayısı 28/dk civarı olarak 
takip edilmiştir. Laboratuar bulguları 
incelendiğinde; hemoglobin:8,6gr/dl 
(replasman??) (13,5-16,9gr/dl), lökosit:19,2 
K/mm3, trombosit:180 K/mm3 (173-360K/
mm3), albümin:2,52g/dl (3,5-5,2g/dl), 
C-reaktif protein düzeyi 3,45mg/dl(0-1mg/
dl) olarak saptanmıştır. Tam idrar örneği 
normal sınırlardadır. Hastadan alınan 
kan ve idrar kültürlerinde bakteri izole 
edilmemiştir. Torakoabdominal tomografi 
ile görüntülemelerde apse koleksiyonu 
saptanmamıştır. Aldığı çıkardığından 
+2000 fazla olan hastanın barsak seslerinde 
azalma ve bilinç durumunda değişiklikler 
saptanmıştır. Ateşe yönelik olarak ateş 
takibi, soğuk uygulama yapılmış, hekim 

istemine göre antipiretik infüzyonu ile ateşin kontrolü 
geçici sürelerle sağlanmıştır. Ancak ateşin kontrol altına 
alınamaması üzerine, drenlerinden kültür alınmıştır. Alınan 
kültür sonucunda Enterobacter aerogenes izole edilmiştir. 
Antibiyogram sonucunda, bu mikroorganizmanın hastanın 
mevcut antibiyotiklerine karşı dirençli olması üzerine 
antibiyotik tedavisi değiştirilerek Meropenem 3X1gr IV 
infüzyonu başlanmıştır. 

Ameliyat sonrası ateş yükselmesi, hipotansiyon, takipne, 
CRP yüksekliği, bilinç bulanıklığı gibi bulgular, yara yeri 
enfeksiyonu, üriner infeksiyonlar, pnömoni ve sepsis gibi 
ciddi enfeksiyonların habercisi olabilmektedir. Laboratuar 
verileri hasta takibinde kullanılırken, verilerin hastanın 
klinik belirti ve bulguları ile birlikte değerlendirilmesi ve 
gerektiği takdirde laboratuvar tetkiklerinin tekrarlanması 
gerektiği unutulmamalıdır. Enterobacter suşları hastane 
enfeksiyonu etkenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Yatan hastalardan izole edilen suşların antibiyotiklere 

olan direnç oranları yüksek bulunmuştur. Uzun tutulan 
drenlerde enfeksiyon oluşabilmektedir. Bu tarz hastalarda 
tüm tedavilere rağmen devam eden ateş etyolojisi, 
drenlerin kontaminasyonu ile açıklanabilir. İYE’lerde idrar 
kültürlerinde bazen ilk dönemlerde üreme olmayabilir. 
Böyle durumda seri idrar kültürlerinin alınması daha 
uygun olacaktır. Sonuç itibariyle enfeksiyon kontrolü tüm 
sağlık ekibinin dikkat etmesi gereken önemli bir durumdur. 
Bu nedenle olgumuz sağlık ekibinin dikkatine sunulmuştur.

HEMŞİRE BİRGÜL ARMUTÇU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

Olgu Sunumu | ATEŞ ETİYOLOJİSİ 

Hemşire Tanısı Enfeksiyon riski

Neden *Hastane ortamı, *Savunma mekanizmasının yetersizliği, *Acil cerrahi, *Santral venöz kateterizasyon, 
üriner kateterizasyon, dren varlığı, *Yatak istirahati, *Kişisel bakım eksikliği 

Amaç *Enfeksiyon belirtilerini erken belirlemek, *Olası komplikasyonları engellemek
*Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeyi sağlamak

Hemşirelik 
Girişimi

*Yaşam bulgularını izlemek, *El hijyenine dikkat etmek, *Gerekli izolasyon önlemlerini almak, *Ka-
teter bakımlarını günlük sağlamak, *Hastaya yapılan tüm invaziv girişimlerde aseptik tekniklere uymak, 
*Hastanın durumundaki ani değişiklikleri (ateş, kötü koku, dren sıvılarındaki renk değişikliği,..) takip 
etmek, *Hastanın hijyen gereksinimini karşılamak, *Erken dönem mobilizasyonunu sağlamak, Laboratu-
var sonuçlarını yakından izlemek, *Kanama bulgularını yakından takip etmek, *Aldığı çıkardığı takibi 
yapmak, dren miktarlarının takibini dikkatli bir şekilde yapmak, *Enfeksiyon bulgularına yönelik birey ve 
ailesine bilgi vermek.
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DOĞRU RİTMİ YAKALA!
CARDENOR 4MG/4ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL Etkin madde: Bir ampul (4ml)  8 mg norepinefrin tartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir. 

Terapötik endikasyonlar: Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülmesinde endikedir. Kontrendikasyonlar: Norepinefrine veya 
ilacın içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık Gebelik ve laktasyon: Gebelik kategorisi: C Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: CARDENOR’un araç ve 

makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur. İstenmeyen etkiler: Sinir sistemi bozuklukları Yaygın olmayan: Anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, sefalji, baş ağrısı, psikotik 
durum, güçsüzlük, tremor, hipervijilans, anoreksi, bulantı ve kusma Göz hastalıkları Yaygın olmayan: Akut glokom: iridokorn açısının kapanmasına anatomik olarak ön 

yatkınlığı olanlarda çok sıktır. Kardiyak hastalıkları Yaygın: Taşikardi, bradikardi, aritmiler, palpitasyon, kalpteki ß1 adrenerjik etkiden kaynaklanan kardiyak kasın 
kontraktilitesinde artış, akut kardiyak yetmezlik. Vasküler hastalıkları Çok yaygın: Arteriyel hipertansiyon ve doku hipoksisi: Potent vazokonstriktür etkiden 

dolayı iskemik hasar. Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları Yaygın olmayan: Solunum yetmezliği ve güçlüğü, dispne. Genel 
bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde irritasyon ve nekroz, uzuvlar ve yüzde soğukluk ve 

solgunlukla neden olabilecek kan damarlarının büzülmesi. Kan hacim replasmanı yapılmazsa, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefrin 
uygulaması ciddi perifer ve viseral vazokonstriksiyon, renal kan çıkışında azalma, idrar üretiminde azalma, dokularda yetersiz oksijen düzeyi, kanda 

laktik asit seviyesinde artış gibi semptomlara neden olabilir. Doz aşımı ve tedavisi: Hastanın durumu tekrar stabilize oluncaya kadar uygulama 
kesilmelidir. Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir α-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakoterapötik Grup: Adrenerjik ilaçlar ATC kodu: C01CA03 Saklamaya yönelik özel uyarılar: 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Ambalajın 

niteliği ve içeriği: Karton kutuda 10 adet 4ml çözelti içeren tip I renksiz cam ampul. RUHSAT SAHİBİ: DEFARMA İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı No:38 Depo Bölümü Çerkezköy/TEKİRDAĞ Tel: (0282) 758 13 80 İLK RUHSAT 

TARİHİ: 22.11.2013


