
229

ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2):229-238.

Genel Oturum 7 sunuları

AC�L SERV�SLERDE ANT�B�YOT�K KULLANIMI

Yöneten: Kerim GÜLER

• Eri�kin acil serviste sık kar�ıla�ılan dahili
infeksiyonlar

Halis AKALIN

• Acil serviste sık kar�ıla�ılan cerrahi infeksiyonlar

Cemalettin ERTEK�N

• Acil servislerde antbiyotik seçimi ve sık yapılan

hatalar

Kerim GÜLER



230

ER��K�N AC�L SERV�STE SIK KAR�ILA�ILAN DAH�L� �NFEKS�YONLAR

Halis AKALIN

Uluda� Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve �nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA

ÖZET

Toplumda edinilmi� infeksiyonu olan hastalar ilk olarak acil servise ba�vurabilirler. Bunlar benign bir infeksiyondan

ya�amı tehdit eden infeksiyonlara kadar geni� bir yelpaze içerisinde olabilir. Acil serviste sık kar�ıla�ılan infeksiyonlar;

sepsis ve bakteriyemiler, menenjitler, üriner sistem infeksiyonları ve tonsillofarenjitlerdir. Hastanın hastaneye yatırılması

 konusunda verilecek olan karara etki eden faktörler; infeksiyonun tanısı, kona�ın durumu ve konak ile infeksiyon arasındaki

etkile�imdir. Hastanın acil servise ba�vurdu�u andaki durumu hastanın prognozu konusunda her zaman yardımcı olmayabilir.

Anahtar sözcükler: acil servis, infeksiyon hastalıkları acilleri

SUMMARY

Infectious Diseases in the Adult Emergency Department

The patients with community-acquired infections could admit primarily to emergency department. Spectrum of

infections includes benign infections as well as  life threatening conditions. The most frequent infectious diseases evaluated

in the emergency department includes sepsis and bacteremia, meningitis, urinary tract infections and tonsillopharyngitis.

The factors which affect the decision of hospitalization include the diagnose of infectious disease, the individual host and

the interaction of the host and infectious disease. A patient’s appearence at the moment of arrival at the emergency

department could not predict the patient’s outcome.
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�nfeksiyon hastalıkları acilleri denildi�inde; hemen tanısı
konulmadı�ı ve hemen tedavi edilmedi�i zaman önemli morbidite
ve mortaliteye neden olan infeksiyonlar anla�ılmaktadır(14).

Toplumda edinilmi� infeksiyonu olan hastalar ilk olarak acil
servise ba�vurabilirler. Bunlarbenignbir infeksiyondanya�amı tehdit
eden infeksiyonlara kadar geni� bir yelpaze içerisinde olabilir(13).

Çalangu ve arkada�ları(5), �stanbul Tıp Fakültesi �ç
Hastalıkları Anabilim Dalı Acil poliklini�ine 1 Mayıs 1984-1
Mayıs 1985 tarihleri arasında ba�vuran 29597 hastayı kapsayan
çalı�malarında; sindirim sistemi hastalıkları (% 12), kalp-damar
hastalıkları (% 10) ve solunum sistemi hastalıklarını (% 8) ilk
üç sırada bildirmi�lerdir. Gastroenterit, üriner sistem infeksiyonu
ve üst solunum yolu infeksiyonu olan hastaların da oldukça sık
olarak acil servise ba�vurduklarına dikkat çekmi�lerdir(5).

Sık kar�ıla�ılan ve sık olmamakla birlikte kar�ıla�ılabilecek
infeksiyonlar Tablo 1 ve 2’de gösterilmi�tir(7,8,10,12,13).

Tablo 1: Acil serviste sık kar�ıla�ılan infeksiyonlar.

Tablo 2: Sık olmamakla birlikte kar�ıla�ılabilecek di�er infeksiyonlar.

Acil servis hekimi tanıda infeksiyon hastalı�ı dü�ündü�ü
her hasta için daha özgül tanı ve daha özgül tedavi gerekip
gerekmedi�ini saptamalıdır. Acil servis hekimi a�a�ıdaki
soruları mutlaka cevaplamalıdır:

1. Hastanın semptomları bir infeksiyona mı ba�lıdır?
2. E�er semptomlar bir infeksiyona ba�lı ise, infeksiyonun

yeri neresidir ve özgül bir tanı konulabilir mi?
3. Hangi sistem veya sistemler etkilenmi�tir?
4. Hastada altta yatan bir hastalık var mı? Ba�ı�ıklı�ı

kırılmı� bir hasta mıdır?
5. Hasta ba�vurdu�unda bir tedavi alıyor mu? Bu tedaviye

cevap nasıl?
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1. Kan dola�ımı infeksiyonları (sepsis-bakteriyemi)
2. Menenjit
3. Pnömoni
4. Sistit
5. Pyelonefrit
6. Tonsillofarenjit
7. Bron�it

1. Selülitler, nekroz ile seyreden yumu�ak doku infeksiyonları
2. Besin zehirlenmeleri
3. Febril nötropenik hastalar
4. Ba�ı�ıklı�ı baskılanmı� hastalarda ate� ve akci�er infiltrasyonu

olması
5. �ntravenöz uyu�turucu kullananlarda ate�
6. Bula�ıcı hastalıklar (yeni veya yeniden ortaya çıkan)
7. Co�rafi duruma ba�lı olarak ortaya çıkan infeksiyonlar
8. �nfektif endokarditler
9. Viral hepatitler, fulminan seyreden viral hepatitler
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6. Hasta özgül tedaviden fayda görecek mi?
7. Hastanın gözlem süresini uzatmak ya da hastayı hastaneye

yatırarak takip etmek gerekir mi? Tedavi ne kadar süre
içinde ba�lanmalıdır?

8. Konsültasyon gerekli mi?
9. Hasta nasıl takip edilmeli?
10.Maruziyet nedeniyle di�er riskte olan ki�iler var mı?

Bu bildirimi zorunlu bir hastalık mı?.

Hastada dikkatli bir anamnez alınmalı, kapsamlı bir
fizik muayene yapılmalı ve uygun laboratuvar testleri ile
ayırıcı tanıya gidilmelidir. Ate�in infeksiyon dı�ı nedenlere
ba�lı olabilece�i de her zaman akılda tutulmalıdır. Ciddi bir
infeksiyonun olup olmadı�ı saptanmalıdır. Bu noktada
verilmesi gereken en önemli karar hastanın hastaneye yatırılıp
yatırılmayaca�ı ve hemen antibiyotik tedavisinin ba�lanıp
ba�lanmayaca�ıdır. Hastanın hastaneye yatırılması konusunda
verilecek olan karara etki eden faktörler; infeksiyonun tanısı,
kona�ın durumu ve konak ile infeksiyon arasındaki
etkile�imdir. Birçok durumda bu kararın verilmesinde
hastanın genel durumu önemli bir rol oynar. Bununla birlikte
hastanın genel durumu iyi olsa bile, a�a�ıda belirtilen
infeksiyonların hastanede tedavisinin gerekli oldu�u mutlaka
akılda tutulmalıdır:

1. Santral sinir sistemi infeksiyonları (menenjit, ensefalit
vd.)

2. Hastaneye yatı�ı gereken pnömoniler, ba�ı�ıklı�ı kırılmı�
hastada geli�en pnömoni

3. Kardiyovasküler infeksiyonlar
4. Hastaneye yatı�ı gereken pyelonefritler, komplike

prostatitler
5. Lenfanjit, ba�ı�ıklı�ı kırılmı� hastada selülit, nekrotizan

selülit, erizipel
6. Akut osteomyelit, septik artrit, elde tenosinovit, myozit,

paraspinal-paravertebral infeksiyonlar
7. Asplenik hastalardaki ate�li durumlar
8. Ba�ı�ıklı�ı kırılmı� hastalardaki ate�li durumlar
9. Bakteriyemi
10. Septik emboliler
11. Protez infeksiyonları
12. Toksik �ok sendromu
13. Fırsatçı infeksiyonlar
14. �ntravenöz uyu�turucu kullananlarda geli�en ate�
15. Spontan bakteriyel peritonitler.

Üst solunum yolu, gastroenterit gibi hastalıklar genellikle
bir klinik sendrom olarak tanımlanır ve tedavi ile veya
kendili�inden zamanla iyile�irler. Burada benign
semptomların altına gizlenmi� olan ciddi bir infeksiyon olma
olasılı�ı gözden kaçırılmamalıdır. Hastanın acil servise
ba�vurdu�u andaki durumu hastanın prognozu konusunda
her  zaman yardımcı olmayabilir. Pyelonefritli bir hasta genel
durumu iyi görünse bile, tedavi edilmezse ürosepsis geli�ebilir.
Buna kar�ın akut viral gastroenteritli veya A grubu beta-
hemolitik streptokokların neden oldu�u tonsillofarenjitli

hastalar toksik durumda gelebilir fakat uygun tedavi ile
hemen toparlanabilirler. Bu açıdan tanısı konulan bir
infeksiyonun klinik gidi�i konusunda bilgili olmak alınacak
kararlara yardımcı olabilir.

�ntravenöz uyu�turucu kullanan, nötropenik veya
endokardit riski yüksek bir hastada geli�en ate� tek ba�ına
hastaneye yatı� için endikasyon olu�turur. Ate�i olan
diyabetik, alkolik veya ya�lı bir hasta için ayaktan izlem
ve tedavi kararı alınırken çok dikkatli olunmalı ve risk
alındı�ı unutulmamalıdır. Tüm bunlar yanında hastanın
tedaviye uyumu, sosyal durumu gözden geçirilmeli, hastaya
hastalı�ı ve tedavisi hakkında açık olarak bilgi verilmeli
ve verilen tedavi ve öneriler hasta dosyasına açık olarak
yazılmalıdır(14).

Acil poliklini�ine getirilen ve infeksiyon dü�ünülen bir
hastada yapılması gereken minimum laboratuvar i�lemleri
arasında tam kan sayımı, periferik lökosit formülü, tam idrar
tahlili ve akci�er filmi sayılabilir. Sepsis dü�ünülen hastalarda
kan kültürü ve infeksiyon oda�ı olabilecek yerden veya burası
ile ili�kili örne�in kültürü mutlaka yapılmalıdır. Alınan
sonuçların fizik muayene buguları ile birlikte de�erlendirilmesi,
birçok infeksiyon hastalı�ının infeksiyon dı�ı nedenlerden
ayrılmasına olanak sa�lar(4).

Prokalsitoninin özellikle kritik hastalardaki sepsis ve
sistemik inflamatuvar cevap sendromunun birbirinden
ayrılmasında ve sepsisli hastada ciddiyetin belirlenmesinde
yararlı oldu�u birçok çalı�mada gösterilmi�tir.  Hausfater ve
ark.(6) acil servise ba�vuran hastalarda prokalsitonin için e�ik
de�eri 0.5 ng/ml olarak aldıklarında, sistemik infeksiyonların
tanısında duyarlılı�ı % 35, özgüllü�ü ise % 99 olarak
bulmu�lardır.

Bir ba�ka çalı�mada prokalsitoninin acil serviste
bakteriyel infeksiyonların tanınmasında CRP’ye (kantitatif
ölçüm) göre daha iyi bir belirteç olmadı�ı, bununla birlikte
infeksiyonların ciddiyetinin belirlenmesinde yararlı oldu�u
gösterilmi�tir(2).

Bir ba�ka çalı�mada ise prokalsitonin düzeylerinin 0.4
ng/ml’nin altında olmasının hastalarda bakteriyemi olmadı�ının
iyi bir belirteci oldu�u ve bakteriyeminin saptanmasında
prokalsitonin ölçümünün CRP ve sedimantasyona göre daha
yararlı oldu�u gösterilmi�tir(3).

Sepsis ayırıcı tanısında tek bir CRP ölçümü yararlı
olabilir. Yo�un bakım ünitesinde takip edilen kritik hastalarda
yakın zamanda yapılan iki farklı çalı�mada ayırıcı tanı için
en iyi e�ik de�erin 5 mg/dl ve 7.9 mg/dl oldu�u gösterilmi�tir.
Seri ölçüm yapılması tek ölçüme göre daha yararlı
bulunmu�tur(11).

Tüm bunlara ek olarak acil servis hekimi ve acil servise
konsültasyona gelen infeksiyon hastalıkları ve klinik
mikrobiyoloji konsültanı a�a�ıdaki durumlara dikkat
etmelidir:

1. Acilserviseba�vurmadanönceki yakındönemdekullanılmı�
olan antibiyotikler acil servise ba�vurmayı geciktirebilir
ya da hastadaki infeksiyon tanısını maskeleyebilir(9).

2. Acil servise ba�vuran bir hastaya, yakın zamanda yurtiçi
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veya yurtdı�ı seyahati ve seyahat öncesi a�ı ve/veya
profilaktik antimikrobik kullanımı sorulmalıdır.
Ülkemizde �çAnadolu, Do�uAnadolu ve Orta Karadeniz
’den bildirilen Kırım-Kongo hemorajik ate�i hastalı�ı
yeniden ortaya çıkan infeksiyonlara iyi bir örnek te�kil
etmektedir. Acil servis hekimi bu tür yeniden ortaya
çıkan infeksiyonlar konusunda da bilgilendirilmelidir.

3. Acil servis hekimi tetanoz ve kuduz profilaksisi açısından
güncel yakla�ımları mutlaka takip etmelidir. Hayvan
ısırıkları sonrası antimikrobik profilaksisi yapılması
gerekti�ini unutmamalıdır.

4. Ate� her hastada rutin olarak hemen dü�ürülmemelidir.
Ate�in dü�ürülmesi hastalık sürecini maskeler ve gerekli
tanı çalı�maları ve antimikrobik tedavide yapılacak
de�i�imleri geciktirebilir. Ate� yüksekli�inin hastaya
zarar verebilece�i; ya�lılarda delirium, kalp hastalı�ı,
hastaya çok fazla rahatsızlık vermesi gibi durumlarda
ate� dü�ürülmelidir(1).

5. Uzun süredir ate�i olan veya nedeni bilinmeyen ate�i
olan olguların ilk olarak acil servise ba�vurabilecekleri
ve bu hastaların genel durumları iyi olsa bile, ate�
nedeninin genellikle hastanın yatırılarak kapsamlı
incelemeler yapılması sonucu ortaya konulabildi�i
unutulmamalıdır.

6. Takibi gereklihastaların infeksiyonhastalıkları poliklini�ine
yönlendirilmesi oldukça önemlidir.

7. Acil servis hekimleri bula�ıcı infeksiyon hastalıklarına
yüksek oranda maruz kalırlar. Bu açıdan standart önlemler
ve bula�ıcı hastalıkların geçi�ine yönelik önlemler
konusunda bilgili ve e�itimli olmak zorundadırlar(13).

8. Bildirimi zorunlu hastalıkların mutlaka bildirimleri
yapılmalıdır.

9. Ate� ve/veya döküntü ile seyreden  ola�an dı�ı klinik
tablolar mutlaka tartı�ılmalı ve bir epidemi olasılı�ı
açısından dikkatle de�erlendirilmelidir.

10.Konsültasyonun gerekli oldu�u durumlarda hemen
konsültasyon istenmeli ve acil servis hekimi ile konsültan
arasındaki ileti�imin tanı ve tedavi ba�arısında rol oynayan
en önemli faktörlerden biri oldu�u unutulmamalıdır.
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