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ÖZET

Giriş: Bu çalışmada yatırılarak izlenen toplum kökenli pnömoni hastalarının risk faktörlerinin ve klinik bulgularının irdelenmesi, yatış kri-
terlerinin ve tedavilerinin kılavuzlara uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Haziran 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında yatırılarak izlenen toplum kökenli pnömoni tanılı has-
talar çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları ve laboratuvar sonuçları incelendi. CURB-65 ve PSI skorları hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 70 hasta dahil edildi. En sık saptanan risk faktörü sigara kullanımıydı (%36). En sık semptom ateş yüksek-
liği (%83), en sık saptanan fizik muayene bulgusu ince rallerdi (%59). Akciğer grafilerinin %76’sında tutulum unilateraldi; %94’ünde
konsolidasyon mevcuttu. Kırk bir (%58.6) hastanın CURB-65 değeri 2’nin altında, 29 (%41.4) hastanın 2 ve üzerinde olduğu saptan-
dı. PSI skorları değerlendirildiğinde; 7 (%10) hasta grup V, 35 (%50) hasta grup IV, 10 (%14.3) hasta grup III, 15 (%21.4) hasta grup
II, 1 (%4.3) hasta grup I olarak saptandı. Ortalama yatış süresi altı gündü (1-15 gün). Kan kültürü alınan hastaların %95’inde üreme
olmadı. Hastaların %2’sinde soğuk aglütinin, %3’ünde Legionella antijen, %7’sinde Mycoplasma IgM, %9’unda Chlamydophila IgM
pozitif saptandı. Ampirik tedavide en sık kullanılan antibiyotik, seftriakson-klaritromisin kombinasyonuydu (%37). İkinci sırada moksif-
loksasin (%26), üçüncü sırada ise levofloksasin (%17) gelmekteydi.

Sonuç: Pnömonisi olan hastaların hastaneye yatış kriterleri için önerilen CURB-65 ve PSI skorları pratikte kullanılmamaktadır. Serolojik
testlerin ampirik tedavi yaklaşımına katkısı sınırlıdır. Etken izolasyonunda başarısızlığa rağmen kliniğimizde pnömonili hastalara ampi-
rik tedavi başlanmasında ve tedavi sürelerinde genel olarak kılavuzlara uygunluk görülmektedir.
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GİRİŞ

Toplum kökenli pnömoniler (TKP), ayaktan te-
davi edilebilmekle birlikte zaman zaman ağır seyre-
debilen ve hastaneye yatışı gerektiren önemli bir
sağlık sorunudur. Yıllık insidansının %0.5 ile %1.5
arasında değiştiği görülmektedir[1,2]. Ülkeden ülke-
ye değişmekle birlikte TKP’li hastaların %15-50’si
hastaneye yatırılmakta ve bunların %1.2-10’u yo-
ğun bakım ihtiyacı göstermektedir[1]. Türk Toraks
Derneğinin Sağlık Bakanlığı verilerini değerlendirdi-
ği raporuna göre ülkemizde tüm hastane yatışlarının
yaklaşık %2’sini pnömoniler oluşturmaktadır ve
ölüm nedenleri arasında %4.2 ile beşinci sırada yer
almaktadır[3]. 

Hasta sayısının yüksek olması yüksek tedavi mali-
yetini ve iş gücü kaybını da beraberinde getirmekte-
dir[4]. Dolayısıyla hastaların ayaktan izleminde neler
yapılması gerektiğinin ve yatış kriterlerinin belirlen-
mesi ve ampirik tedavilerin değerlendirilmesi önemli-
dir. Bu konuda yol gösterici kılavuzlar belli aralıklarla
güncellenerek yayınlanmaktadır[1,3,5]. Ancak kılavuz
önerileri her zaman pratikte uygulanamayabilmekte,
yatış kriterleri göz ardı edilebilmekte ve tedavi sürele-

ri dolayısıyla maliyetleri de hastaneden hastaneye de-
ğişkenlik gösterebilmektedir. 

Bu çalışmada üçüncü basamak bir eğitim ve araş-
tırma hastanesinde TKP tanısı ile yatırılarak izlenen
hastaların klinik ve laboratuvar bulguları değerlendiril-
miş; rutin uygulamada yatış kriterlerinin ve ampirik
tedavilerin kılavuzlara uygun olup olmadığı irdelen-
meye çalışılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma, üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma
hastanesinde yürütüldü; ikinci infeksiyon hastalıkları
ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde Haziran 2010-Hazi-
ran 2011 tarihleri arasında yatırılarak izlenen TKP ta-
nısı almış hastalarda, retrospektif olarak planlandı.
Veri kaynağı olarak hasta arşiv dosyaları ve hastane
otomasyon kayıtları kullanıldı. Hastaların demografik,
klinik ve laboratuvar bulguları incelendi. Infectious Di-
seases Society of America/American Thoracic Soci-
ety Consensus Guidelines on the Management of
Community-Acquired Pneumonia in Adults 2007
(IDSA 2007)” ve Türk Toraks Derneği Erişkinlerde
Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı
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SUMMARY

Management of Community Acquired Pneumonia Patients and 
Evaluation of Adherence to the Guidelines
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Sami KINIKLI1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1
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Introduction: The aim of this study was to investigate the risk factors and clinical findings of hospitalized patients with community-ac-
quired pneumonia and evaluate adherence to the guidelines in the routine follow-up. 

Materials and Methods: Those patients hospitalized between June 2010 and June 2011 with the diagnosis of community-acquired
pneumonia were included. Patient files were investigated. CURB-65 and Pneumonia Severity Index (PSI) scores were calculated. 

Results: Totally, 70 patients were included. The highest risk factor was smoking (36%), the most frequent symptom was fever (83%)
and the most frequent physical finding was fine crackles (59%). Regarding the pulmonary involvement, 76% was unilateral and 94%
showed consolidation. CURB-65 scores were as follows: 41 (58.6%) patients < 2 and 29 (41.4%) patients ≥ 2. PSI scores by group we-
re as follows: 7 (10%) patients in group V, 35 (50%) in group IV, 10 (14.3%) in group III, 15 (21.4%) in group II, and 1 (4.3%) in
group I. Mean hospitalization duration was six days (1-15 days). Most of the blood cultures (95%) were negative. Legionella antigen,
Mycoplasma IgM and Chlamydophila IgM were positive in 3%, 7% and 9%, respectively. The most frequently used antibiotic in the
empirical therapy was ceftriaxone-clarithromycin combination therapy (37%), followed by moxifloxacin (26%) and levofloxacin (17%). 

Conclusion: CURB-65 and PSI scores are not included routinely in the clinical decision for hospitalization criteria. The benefit of the se-
rological tests in the empirical therapy decision is limited. Although the isolation rate of the etiologic agents is low, the empirical treat-
ment and the duration of treatment of pneumonia patients in our clinic generally seem to be adherent to the guidelines.

Key Words: Pneumonia, Disease management, Guideline adherence



Raporu 2009 (TTD 2009) kılavuzları referans olarak
kullanıldı. Hastaların bu kılavuzlara göre risk faktörle-
ri sorgulandı. Her bir hasta için CURB-65 [konfüzyon
(confusion); üre > 42.8 mg/dL (BUN ölçülüyorsa >
20 mg/dL); solunum sayısı (respiratory rate ≥ 30/da-
kika); kan basıncı [blood pressure, sistolik < 90
mmHg veya diyastolik ≤ 60 mmHg); yaş ≥ 65] ve
pnömoni ağırlık skorları [pneumonia severity index
(PSI)] hesaplandı[6,7]. Tedavileri ve tedavi değişiklikle-
ri kaydedildi. Akciğer grafileri değerlendirildi. İstatis-
tiksel hesaplamalar SPSS for Windows 15.0 kullanı-
larak yapıldı. Grupların karşılaştırılmasında p< 0.05
anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışmaya toplam 70 hasta dahil edildi (44 erkek,
26 kadın). Kayıtlarda tüm hastalar için laboratuvar ve
klinik bulgular bulunurken, risk faktörleri sınırlı sayıda
hastada belirtilmişti. Pnömoni için risk faktörlerinin
saptanma oranı %0-36 arasında değişmekteydi (Tab-
lo 1). En sık saptanan risk faktörü sigara kullanımıydı
(%36). En sık semptom %83 ile ateş yüksekliği, en sık
saptanan fizik muayene bulgusu ise %59 ile ince ral-
lerdi. Akciğer grafileri değerlendirilen hastaların
%76’sında tutulum unilateraldi; %94’ünde konsoli-
dasyon mevcuttu. Bazı laboratuvar değerlerinin orta-
lamaları ve minimum-maksimum değerleri ise şu şe-
kildeydi: Lökosit 14.037 (2500-41.500)/mm3; he-
moglobin 13.2 (8.9-18.2) g/L; trombosit 231.141
(9900-478.000)/mm3; alanin aminotransferaz 38
(7-484) U/L; aspartat aminotransferaz 49 (7-501)
U/L; üre 51 (10-186) mg/dL; kreatinin 1.34 (0.5-
5.9) mg/dL; C-reaktif protein (CRP, normal aralık 0-
0.8 mg/dL) 16.1 (0.28-42) mg/dL; prokalsitonin
19.7 (0.1-259) ng/dL; eritrosit sedimentasyon hızı
(ESH) 55 (2-120) mL/saat. PaO2 değeri 19 hastada
bakılmıştı; ortalama değeri 42.6 mmHg (17-88
mmHg) olarak bulundu.

Hastaların CURB-65 ve PSI skorları değerlendi-
rildiğinde; 41 (%58.6) hastanın CURB-65 değeri
2’nin altında, 29 (%41.4) hastanın 2 ve üzerinde ol-
duğu saptandı. PSI skoru değerlendirildiğinde ise 7
(%10) hasta  grup V, 35 (%50) hasta grup IV, 10
(%14.3) hasta  grup III, 15 (%21.4) hasta grup II, 1
(%4.3) hasta  grup I olarak saptandı. CURB-65 sko-
ru 2’nin altında ve PSI grubu I-III olanlarda ortalama
yatış süresi sırasıyla 6.6 gün (2-13 gün) ve 6.4 gün
(1-15) idi. 

Tüm hastalar değerlendirildiğinde, hastanede or-
talama yatış süresi 6.3 gündü (1-15 gün). Klinik ya-
nıtın (ateşin düşmesi, oksijen ihtiyacının azalması ve
genel durumun düzelmesi) ortalama 2.7 günde (1-7
gün), laboratuvar yanıtın (beyaz küre, ESH ve
CRP’de en az %50 gerileme) ise ortalama 3.6 gün-
de (1-10 gün) geliştiği görüldü. Ampirik tedavide en
sık kullanılan antibiyotik, seftriakson-klaritromisin
kombinasyonuydu (%37). İkinci sırada moksifloksa-
sin (%26), üçüncü sırada levofloksasin (%17) gelmek-
teydi. Ampirik antibiyotiklerin kullanım yüzdeleri Şe-
kil 1’de gösterildi. On (%14.3) hastada ampirik teda-
viye yanıt alınmamış ve farklı bir tedaviye geçilmesi
gerekmişti. Bunlardan beş hastada piperasilin-tazo-
baktam, iki hastada meropenem, iki hastada mero-
penem-amikasin kombinasyonu, bir hastada da sul-
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Tablo 1. TKP’li hastaların risk faktörleri ve klinik
bulguları

Bulgu %

Risk faktörleri

Sigara kullanımı 36

KOAH 25

Diabetes mellitus 19

Steroid tedavisi 6

Bakımevinde yaşama 6

Kronik böbrek yetmezliği 5

Alkol kullanımı 4

Tüberküloz öyküsü 2

Asbest ve toz maruziyeti 2

Semptomlar

Ateş yüksekliği 83

Öksürük 77

Balgam çıkarma 43

Yan ağrısı 20

Nöbet geçirme 10

Konfüzyon 7

Ataksi 4

Klinik bulgular

İnce ral 59

Ronküs 23

Siyanoz 6

TKP: Toplum kökenli pnömoni, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı.



baktam-ampisilin-siprofloksasin kombinasyonu teda-
visine geçilmişti. 

Üç hastada tedavi başarısız olmuş ve hastalar kay-
bedilmişti. Bu hastaların atipik patojenlere yönelik
testleri negatifti. Kültürlerinde herhangi bir üreme ol-
mamıştı. Hastalardan ikisinin başvuruda CURB-65
skoru 3, üçüncü hastanın ise 1 idi. Başlangıç PSI
skorlarına göre grup II, III ve V’te idiler. Ampirik te-
davilerinde levofloksasin, meropenem, sulbaktam-
ampisilin-siprofloksasin kombinasyonu kullanılmıştı.
Hastalara 2-10 gün arasında tedavi verilmişti. 

Balgam mikroskopisi ve kültürü sadece 5 (%7)
hastada  yapılmıştı. İki hastada balgam mikroskopi-
sinde gram-pozitif diplokoklar baskın olarak görülme-
sine rağmen hiçbir hastada kültürde üreme olmamış-
tı. Altmış dört (%91) hastadan birden fazla kan kültü-

rü alınmıştı; bu hastaların sadece 3 (%4.7)’ünde kan
kültüründe üreme saptanmıştı [Escherichia coli, me-
tisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok (MS-KNS)
ve Enterococcus faecalis]. Bu üremelerden E. faeca-
lis idrarda da ürediğinden pnömoni etkeni olarak ka-
bul edilmemişti (aynı hastada Legionella antijeni ve
soğuk aglütinin pozitif saptanmıştı). MS-KNS de tek
kan kültüründe ürediğinden etken kabul edilmedi.
Kan kültürü alınan hastaların %95.3’ünde üreme
yoktu. Bir hastadan plevral sıvı kültürü alınmış ancak
herhangi bir mikroorganizma üretilememişti.

Atipik etkenlere yönelik olarak 49 hastada soğuk
aglütininlere, 36 hastada Legionella antijenine, 43
hastada Mycoplasma IgM, 53 hastada Mycoplasma
IgG, yine 53 hastada Chlamydophila IgM ve IgG de-
ğerlerine bakılmıştı. Atipik patojenlere yönelik tetkik-
lerin kit yetersizliği nedeniyle tüm hastalarda değil
belli sayıda hastada yapılabildiği saptandı (Tablo 2).

TARTIŞMA

Bu çalışmada kliniğimizce bir yıl süreyle yatırıla-
rak izlenen TKP tanısı almış olan hastaların klinik ve
laboratuvar bulguları, yatış kriterleri, risk faktörleri
ve tedavileri değerlendirilmiştir.

TKP’lerde fizik muayene ve akciğer grafisinde in-
filtrasyon görülmesi tanı için yeterlidir[3]. Ülkemizden
yapılan 54 klinik çalışmanın derlendiği bir yazıda
pnömoni mortalitesinin %1-60 arasında değiştiği be-
lirtilmektedir[8]. Dolayısıyla tedaviye gecikmeden baş-
lanması hastanın prognozu için önemlidir. Hastaların
hastaneye yatış kriterlerinin değerlendirilebilmesi için
CURB-65 ve PSI skorları geliştirilmişse de, her za-
man bu skorlamalar hesaplanmamakta ve hastanın
genel durumu ve sosyal durumu göz önünde bulundu-
rularak hastaneye yatış yapılabilmektedir[6,7]. Bu
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Şekil 1. Toplum kökenli pnömonili hastaların başlan-
gıç tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin dağılımı.

Tablo 2. Atipik patojenlere yönelik tetkik sonuçları*

Pozitif Negatif Ara değer

Sayı % Sayı % Sayı %

Soğuk aglütininler 1 2 48 98 - -

Legionella antijen 1 3 35 97 - -

Mycoplasma IgM 3 7 40 93 - -

Mcoplasma IgG 29 55 14 26 10 19

Chlamydophila IgM 5 9 47 89 1 2

Chlamydophila IgG 26 49 16 30 11 21

* Yüzdeler toplam hasta sayısı değil, tetkik istenen hasta sayısı üzerinden hesaplanmıştır.



çalışmadaki hastaların skorlama sistemleri göz önün-
de bulundurulsaydı, CURB-65’e göre yalnızca 29
(%41.4) hastanın, PSI’ya göre 42 (%60) hastanın ya-
tırılarak izlenmesi gerekirdi. Bu durumda başlangıç
CURB-65 ve PSI’ya göre sırasıyla %59.6 ve %40
hastanın yatışı gereksiz gibi görünmektedir. Ancak bu
hastaların da yatış kriterlerini karşılayan hastalar gibi
ortalama altı gün izlendiğini düşünürsek genel durum-
larının ayaktan tedaviye uygun olmadığı ve başlangıç
skorlarının klinik gidişi her zaman yansıtmadığı sonu-
cu çıkarılabilir. Bu skorlamaların hastaneye yatış kri-
teri olarak kullanılmadığı ve hastaların genel durumu-
nun esas olarak göz önünde bulundurulduğu aşikardır.
Nitekim kaybedilen üç hastadan birinin CURB-65
skoru 1, PSI skoru grup II idi. Hasta, yatış kriterlerini
başlangıçta sağlamamasına rağmen yatırılarak izlen-
miş ve daha sonra kliniği ilerleyerek kaybedilmişti.
Bunu destekler şekilde ülkemizden yapılan bir çalış-
mada CURB-65, PSI ve “Acute Physiology Assess-
ment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II”
skorlarının yoğun bakımda yatan TKP’li hastalarda
mortaliteyi öngörmedeki etkinlikleri karşılaştırılmış ve
sadece APACHE II skoru etkin görülmüş; CURB-65
ve PSI skorunun mortaliteyi belirlemede yetersiz ol-
duğu saptanmıştır[9]. Ancak bu çalışmadaki hastalar-
da sadece başlangıç yatış kriterleri açısından değer-
lendirme yapıldığından CURB-65 ve PSI skorları kul-
lanılmış, APACHE II kullanılmamıştır.

Hastaların risk faktörleri ve komorbiditeleri incelen-
diğinde sigara kullanımı (%36) en yüksek risk faktörüy-
dü ve en sık komorbiditeler kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (%25) ve diabetes mellitus (%19) idi. Ülkemiz-
den yapılan 262 TKP hastasını içeren bir çalışmada en
sık komorbiditeler sırasıyla; akciğer hastalığı (%37),
malignite (%29), kalp yetmezliği (%29) ve diabetes mel-
litus (%26) şeklinde bildirilmiştir[10]. Bu çalışmadaki
hastaların hiçbirinde malignite yoktu. Bunun nedeni
hastanemiz bünyesinde erişkin hematoloji-onkoloji üni-
tesinin bulunmaması ve altta yatan malignitesi olan
hastaların hastanemize başvurmaması olabilir.   

Yine ülkemizden yapılan 54 çalışmanın derlendiği
yukarıda bahsedilen raporda pnömonilerde etyolojik
ajan saptama oranlarının %21-63 arasında değişmek-
te olduğu bildirilmektedir[8]. Bunlardan 2010 yılında
yayınlanan çok merkezli bir çalışmada daha önce teda-
vi almamış 218 TKP hastasında etyolojik ajan bakılmış
ve %62.8’inde etken saptandığı bildirilmiştir[11]. En sık
rastlanan etken Streptococcus pneumoniae (%14.7)

iken, bunu Mycoplasma pneumoniae (%13.8) ve res-
piratuar sinsityal virüs (%10.1) takip etmiştir[11]. Farklı
çalışmalarda da E. coli, S. pneumoniae ve Staphylo-
coccus aureus’un sık rastlanan etkenler olduğu
görülmektedir[10,12]. Bu çalışmadaki hastalara bakıldı-
ğında ise etken saptama oranı çok daha düşüktü: Bir
hastada Legionella antijen; üç hastada Mycoplasma
IgM; beş hastada Chlamydophila IgM pozitifliği ve bir
hastanın kan kültüründe E. coli saptandığı düşünülürse
10 hastada etkene yönelik tanı testlerinde pozitiflik
saptanmıştır ve oran %7 şeklindedir. Ancak serolojik
tetkiklerin tüm hastalarda yapılmadığı, balgam kültürü
alma oranının çok düşük olduğu (%7) düşünülürse so-
nuçta güvenilir bir oran vermek güçtür. Mycoplasma
IgG pozitif olan 29 ve Chlamydophila IgG pozitif olan
26 hasta ve hatta ara değer saptanan sırasıyla 10 ve
11 hastanın serolojik takipleri yapılabilseydi sorumlu
etkenin belirlenme oranı daha yüksek olabilirdi. Kıla-
vuzlarda önerilmesine rağmen hiçbir hastada rutin uy-
gulamada serolojik takip yapılmadığı görülmektedir.

Daha önce yapılmış çeşitli çalışmalarda TKP’lerde
kan kültürü pozitifliği %30 kadar yüksek olabilmekte-
dir[13-15]. Bizim çalışmamızda kan kültürü alma oranı
%91 olmasına karşın kan kültürü pozitifliği %4.7 idi.
Maalesef bu pozitifliklerden bir tanesi idrar yolu infek-
siyonu kökenli, bir tanesi de kontamine kabul edilmiş-
ti. Sonuç olarak sadece bir hastada kan kültüründe
üretilen etken pnömoni etkeni olarak kabul edildi.
Hastaların önceden kullanmış oldukları antibiyotikleri
not edilmediğinden, negatif kan kültürlerini açıklamak
mümkün olmadı. Ancak toplumumuzda antibiyotik
kullanımının yaygın olduğu düşünülürse, hastaların
pek çoğu hastanemize gelmeden tedavi başlanmış ve
tedaviye yanıt alınmamış hastalar olabilir. Ülkemizde
Erdede ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, TKP
tanılı hastalarda kan kültüründen herhangi bir bakteri
izolasyon oranı %26.5 çıkmasına karşın etken kabul
edilenlerin oranı %11.5 olarak saptanmıştır[10].

Türk Toraks Derneğinin önerisine göre yatırılarak
izlenen ancak yoğun bakım ihtiyacı göstermeyen has-
talarda ampirik tedavide antipsödomonal olmayan
üçüncü kuşak sefalosporinler veya beta-laktamaz in-
hibitörlü aminopenisilinler kullanılabilir. Yine lejyonel-
la pnömonisi ve polimikrobiyal etyoloji olasığı göz ar-
dı edilemeyeceğinden tedaviye bir makrolid eklenme-
si veya tek başına moksifloksasin, levofloksasin, ge-
mifloksasin gibi bir antibiyotik kullanılması önerilmek-
tedir[3]. Bu öneriler göz önüne alındığında kliniğimiz-
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deki başlangıç tedavileri genel olarak uygun görül-
mektedir. En sık kullanılan antibiyotik seftriakson +
klaritromisin kombinasyonu olmasına rağmen antibi-
yotik grubu olarak kinolonların yoğun bir şekilde kul-
lanıldığını görmekteyiz.

Tedavi süresi ile ilgili olarak Türk Toraks Derneği,
ateşin düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe de-
vam edilmesini önermektedir[3]. Yeni çalışmalarda azit-
romisin ile üç gün, florokinolonlar ve beta-laktamlar ile
5-7 gün tedavinin yeterli olduğu da belirtilmekte-
dir[16,17]. Bu çalışmadaki hastalarda ortalama yatış sü-
resi altı gündü. Genel olarak etken belirsiz olduğundan
bu hastalarda klinik ve laboratuvar yanıtı değerlendiri-
lerek tedavi süresi planlanmıştı. On hastada tedavi de-
ğişikliğine gidilmiş ve üç hasta hariç tüm hastalarda te-
daviye yanıt alınmıştı.

Sonuç olarak; verilerimiz irdelendiğinde şu değer-
lendirmeler yapılabilir: Yatış kriterlerinde CURB-65 ve
PSI skorları pratikte kullanılmamaktadır. Hastaların ya-
tışlarında balgam mikroskopisi ve balgam kültürü yapıl-
ma oranı düşüktür ancak kan kültürü hemen tüm has-
talardan alınmaktadır. Etken izolasyonu çok düşük
oranlardadır. Serolojik testler çoğu hastada istenmesi-
ne rağmen başlangıç tedavisinde yardımcı olmamakta-
dır. Daha hızlı tanı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Se-
rolojik testlerin 2-4 hafta sonra kontrolü rutin uygula-
mada yapılmamaktadır. Etken izolasyonunda başarısız-
lığa rağmen kliniğimizde pnömonili hastalara ampirik
tedavi başlanmasında ve tedavi sürelerinde genel ola-
rak kılavuzlara uygunluk görülmektedir. 
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