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Ateş ve Lökositoza Rağmen İlk Gün
Solunum Sistemi Bulguları Olmayan
Bir Pnömokoksik Pnömoni Olgusu

Günlük yaşam sırasında ortaya çıkan, pnömoni
etkeninin toplumdan edinildiği ve kişide bağışıklığı
baskılayan bir durumun olmadığı pnömonilere, top-
lum kökenli pnömoni (TKP) adı verilir[1]. Pnömoni
tanısı, semptom ve fizik muayene bulguları sonucu
şüphelenilen hastalarda postero-anterior (PA) ve la-
teral akciğer grafisiyle konulmaktadır[2]. 

Bu yazıda, başlangıçta yüksek ateş ve lökositoza
rağmen fizik muayenede pulmoner konsolidasyona
ait bulgusu olmayan ve akciğer grafisi normal olan,
ancak ertesi gün çekilen akciğer grafisinde lober tu-
tulumun görüldüğü pnömokoksik pnömonili bir olgu
sunularak, kimi pnömonili olgularda özellikle başlan-
gıçta akciğer grafisi ve solunum sistemine ait fizik
muayene bulgularının normal olabileceğine dikkat
çekilmesi amaçlanmıştır. 

Yirmi yaşında erkek hasta. Ateş ve karın ağrısı şi-
kayetleriyle acil servisimize başvurdu. Öncelikle epi-
gastrik ağrı tariflediği ve kusması olduğu için genel
cerrahi tarafından değerlendirilen hastada, akut apan-
disit dışlanarak infeksiyon hastalıkları konsültasyonu
istendi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde, ateş
40.5°C, nabız 112 atım/dakika, TA: 80/40 mmHg,
solunum sayısı 22/dakika idi. Batın muayenesindeki
epigastrik hassasiyeti dışında tüm sistem muayeneleri
normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerin-
de, beyaz küre 23.100/mm3 [%97 polimorfonükleer
lökosit (PNL)], hemoglobin 12.6 g/dL, trombosit
359.000/mm3, kan üre azotu 19 mg/dL, kreatinin
1.1 mg/dL, AST: 18 U/L, ALT: 25 U/L, ALP: 84
U/L, GGT: 16 U/L, total bilirubin: 1.12 mg/dL, di-
rekt bilirubin: 0.45 mg/dL, LDH: 228 U/L, Na: 139
mmol/L, K: 4.1 mmol/L, Cl: 106 mEq/L, Ca: 9.6
mg/dL, CRP: 3.17 mg/dL idi. PA akciğer grafisi
normal olarak değerlendirildi (Resim 1).

Hasta ateş etyolojisi araştırılmak üzere kliniğimi-
ze yatırıldı. Kan kültürleri alındı. Sabah aynı kişi ta-
rafından tekrarlanan fizik muayenesinde sağ göğüs
arka duvarı orta alanda solunum sesleri kabalaşmış
olarak değerlendirildi. Tekrarlanan PA akciğer grafi-
sinde sağ orta alanda hilustan perifere doğru uzanan

homojene yakın, içinde hava bronkogramları görü-
len dansite artışı izlendi (Resim 2). Sağ yan grafisin-
de üst ve orta lobu tutan homojen dansite artışı iz-
lendi (Resim 3). TKP düşünülerek parenteral levof-
loksasin tedavisine başlandı.

Yatışının ikinci günü, hastanın ateş şikayetine ök-
sürük, balgam çıkarma, sağ tarafta plöretik tarzda
yan ağrısı eklendi. Fizik muayenesinde, ateş 38.8°C,
nabız 112 atım/dakika, TA: 60/40 mmHg, solu-
num sayısı: 22/dakika idi. Sağ göğüs arka duvarın-
da orta alanda solunum sesleri azalmakla birlikte ins-
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Resim 1. Hastanın başvurusunda çekilen akciğer
grafisi.

Resim 2. Hastanın yatışından 16-18 saat sonra çe-
kilen ikinci akciğer grafisi.



piryum sonunda ince raller saptandı. Laboratuvar
tetkiklerinde, beyaz küre: 35.000/mm3 (%91 PNL),
C-reaktif protein (CRP): 138 mg/dL olarak bulundu.
Alınan bir set kan kültürünün hepsinde Streptococ-
cus pneumoniae üredi. Balgam direkt bakısında;
her alanda 8-10 lökosit, Gram boyalı incelemede
gram-pozitif diplokoklar görüldü. Kültüründe ağız
flora elemanları üredi. Tedavinin üçüncü günü ateşi
düştü, beşinci gününden itibaren pulmoner konsoli-
dasyona ait dinleme bulgularında gerileme saptandı.
Yatışının yedinci günü lökosit sayısı (8100 %39 PNL)
ve CRP (8.8 mg/dL) normal değerlerine geriledi.
Hastanın tedavisi sekizinci günde orale geçilerek 14
güne tamamlandı.

Günümüzde TKP’lerin %25-40’ından sorumlu
olan ajanlar pnömokoklardır[3]. Pnömokoksik pnö-
monide ateş, balgam ile birlikte öksürük, dispne ve
plöretik göğüs ağrısı en sık saptanan bulgular olup
klinik değerlendirmede tipik pnömoni olarak adlan-
dırılır. Ateş, kuru öksürük ve ekstrapulmoner yakın-
ma ve bulguların oluşturduğu tablo ise atipik pnömo-
ni adını almaktadır. Atipik pnömoni seyrinde bal-
gam, tabloya genellikle daha sonra eklenmektedir[2].
Atipik pnömonide daha farklı radyolojik görünümler
olabilse de pnömokokal pnömonide genellikle lober
infiltrasyon beklenir. Ayrıca, pnömonili bir hastada
akciğer filmi; pnömoninin ilk 24 saatinde, dehidra-
tasyon durumunda, Pneumocystis carinii pnömoni-
sinde %10-30 oranında ve ciddi nötropenik hasta-
larda normal görünümde olabilir[4].

Bu olguda hastanın hastaneye müracaat ettiği ilk
gün ateş ve lökositoza rağmen, öksürük, pürülan
balgam çıkarma, fizik muayenede raller, radyolojik
olarak sıklıkla rastlanan lober konsolidasyon bulgula-
rı yoktu. Başvurusundaki şikayeti ateş ve karın ağrı-
sı idi. Karın ağrısı özellikle çocukluk yaş grubunda
pnömoniye eşlik eden bir belirti olabilmektedir. Pnö-
moni akciğerlerin alt kısımlarına yerleşmişse solu-
num sorunları olmadan sadece ateş ve karın ağrısı
görülebilir[5,6]. İlk akciğer filminin normal olması
hastalığın başlangıç dönemi olarak yorumlandı. An-
cak 20 yaşındaki genç erişkin hastanın tek sempto-
munun karın ağrısı olması ve üst-orta lob pnömoni-
sinin bu bulguya sebep olması sıradışı bulundu. 

TKP sık karşılaşılan infeksiyon hastalıklarından-
dır. Bu olgu başlangıçta solunum sistemine ait fizik
muayene bulguları olmaması ve çekilen akciğer gra-
fisinin normal olması ancak hastanın yatışının ikinci
gününde solunum sistemine ait patolojik bulgularla
birlikte akciğer grafisinde lober tutulumun saptan-
ması nedeniyle literatürde bildirilen sıradışı klinik
prezentasyona uygun bir örnek olarak paylaşılmaya
değer bulunmuştur.
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Resim 3. Üst-orta lobu tutan dansite artışı yan
grafi.


