PNÖMONİ
Zatürre; Bronkopnemoni; Toplumdan kazanılmış pnemoni;
Akciğerin iltihabi hastalığına pnömoni yada zatürre denir. Alt solunum yollarını
tutan iltihabi hastalıktır. Küçük hava yolları ( bronküs ) ve alveollerde iltihap olur,
akciğerin oksijen alışı ve karbondioksiti verişi zorlaşır, hasta nefes alamaz, çok
ciddi ve ölümcül bir hastalıktır.

Neden Zatüre Oluruz?
Akciğer iltihaplarının üç önemli sebebi vardır:
1. BAKTERİLER: bakteriler tarafından oluşan akciğer iltihaplarıdır en sık:
Streptococcus pneumonia,
Haemophilus influensa
Moraxella catharalis adlı bakteriler ile olur,
2. VİRÜSLER: sık görülür en sık grip virüsü ile olur,
3. ATİPİK PNEMONİ SEBEPLERİ: nadir görülen bakteriler ile olur en sık:
Chlamidya,
Mycoplasma,
Legionella ile meydana gelir.
Bu üç önemli sebep dışında mantarlar da nadiren pnemoni nedeni olabilir.
Pnemoniler nasıl geliştiğine bağlı olarak adlandırılır:
1- Toplumdan kazanılmış pnemoniler: okul, iş yeri, avm, otobüs vb kalabalık
alanlardan solunum yolu ile bulaşan mikroplara bağlıdır.
2- Nozokomiyal pnemoniler: hastane ortamından bulaşan mikroplar ile ortaya
çıkar. Hastane kökenli mikroplar çok dirençli olduklarından bu pnemoniler çok
tehlikelidir.
3- Aspirasyon pnemonisi: mide içeriğinin akciğere kaçması sonucu ortaya çıkar,
felçli hastalarda, şuur bulanıklığı olanlarda yaşlı ve bebeklerde görülür.

Pnemoni kimlerde olur?
Aşağıdaki faktörler akciğer enfeksiyonu oluşma şansını arttırır:
65 yaş üstü,
Grip ve grip benzeri soğuk algınlıklarını takiben,
KOAH ( Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ) var ise,
Kalp Yetmezliği var ise,
Felç ve benzeri problemlere bağlı yutma ve öksürme refleksi bozuklukları
var ise ( yemeklerin aspirasyonu ve pnemoni gelişme şansı yüksektir)
İmmün sistem zayıf ise,
Beslenme bozukluğu var ise,
Hamilelik,
Bebek ve küçük çocuklar,
Aşırı alkol tüketimi,
Uyuşturucu kullanımı,
Sigara,
Uçucu ve korozif buharlara uzun süre maruz kalmak,
Aşırı tozlu ortamda çalışmak zatürre gelişme şansını arttırır.

Pnemoni belirtileri nelerdir?
Hastanın şikayetleri pnemoni sebebine bağlı olarak farklılık gösterir:

Zatüre teşhisi:
Hastanın şikayetleri ve muayene bulguları pnemoni teşhisine yardımcı olur. Kesin
teşhis laboratuar testleri ile konur. Pnemoni düşünülen hastaya aşağıdaki testler
yapılmalıdır:
Akciğer filmi,
Kan sayımı,
CRP,
Sedimantasyon,
Balgam kültürü,
Gerek olursa
Arter kan gazı,
Bronkoskopi,

Akciğer tomografisi de istenir.

Pnemoni tedavisi:
Pnemoni çok ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Akciğer enfeksiyonu hastanın genel
durumunun hızla bozulmasına ve hayatını kaybetmesine neden olabilir. Tedavi
pnemoni nin tipine, hastalığın şiddetine, hastanın genel durumuna ve diğer
faktörlere bağlı olarak değişir.
Genel olarak pnemonilerin tedavisinde antibiyotikler kullanılır ancak viral
pnemonilerin tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Hastaların tedavi sırasında
bol sıvı almaları, istirahat etmeleri, dengeli beslenmeleri gerekir. Yüksek ateş için
ateş düşürücü ilaçlar, şiddetli öksürükler için öksürük kesici ilaçlar tedaviye
eklenir. Hastanın genel durumu müsaade etmiyor ise hastaneye yatırılması
gerekebilir.

Pnemoniden korunma:
Pnemoni ciddi ve hayati tehlikesi yüksek olan bir hastalıktır. Bazı aşılar
pnemoniden korunmamızda yardımcı olur.
Grip aşısı: hem grip hastalığından hemde gripten sonra gelebilecek olan
zatürreden korur. Özellikle riskli hastaların her yıl grip aşısı olması
şiddetle önerilmektedir.
Pnemokok aşısı: pnemonilerin büyük kısmından sorumlu olan mikrop S.
Pneumonia dır. Bu mikroba karşı son yılalrda geliştirilmiş olan aşılar
pnemoniden koruyucudur. Bu aşılar küçük yaşlardan itibaren güvenle
kullanılabilmektedir. Bebek ve küçük çocukalr ile 65 yaş üstünde
pnemokok hastalıkları ve zatürre riski çok yükselmektedir.
PCV: çocuklar için Pnemokok aşısı,
PPSV: Erişkinler için Pnemokok aşısıdır.

Ayrıca pnemoniden korunmak için :
Sigaradan uzak durmak,
Sigara içilen alanlardan uzak durmak,
Sanitasyon ve temizlik kurallarına dikkat etmek, elleri düzenli şekilde
yıkamak,
Grip, soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durmak,
Tozlu, kirli ve kimyasal buharı olan alanlardan uzak durmak,

Dengeli beslenmek,
Diyabet var ise sıkı kontrol etmek,
Yeterince istirahat etmek,
Egzersiz yapmak zatürreden korunmak için önemli adımlardır.
Pnemoni aşı ile korunulabilen bir hastalıktır
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