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ONAY 

 

 “Sepsis Tanısı Alan Hastalarda Pentaglobin Tedavisinin BNP Seviyesi Üzerine 

Etkisi” isimli çalışmamız Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kurulu’ nun 

24.01.2007 tarih ve 20 sayılı yazısı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ nun 

02.02.2007 tarih ve 1 no’lu toplantısının 2 no’lu  kararı ile Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm 

Kurulu’na yaptığımız 02.03.2007 tarih ve 81 sayılı başvuru sonrasında tez olarak 

çalışılması uygun görülmüş ve 08.03.2007 tarih ve 241 sayılı yazı ile Anabilim 

Dalımıza bildirilmiştir.   
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ÖZET 

 

Sepsis ve organ yetmezliğinin eşlik ettiği şiddetli sepsis, yoğun bakım 

ünitelerinde en sık ölüm nedenlerinden biridir. Yüksek mortalite oranları ve artan sıklığı 

nedeniyle son yıllarda yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Đntravenöz 

immunglobinin (IVIG) sepsiste alternatif tedavi yöntemlerindendir. Đntravenöz 

immunglobinin etkileri lökositleri aktive etmek, serumda bakterisidal aktiviteyi 

arttırmak, sitokin etkilerini engellemek ve kompleman sistemini düzenlemektir. 

IgM’den zengin immunoglobulin olan Pentaglobin de (IgGAM) aynı etkileri 

yapmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; Ağır sepsis tanısı konulmuş hastalarda uygulanan 

Pentaglobinin sepsis değerlendirme skorları ve kardiak parametreler üzerine olan 

etkilerini değerlendirmektir. 

Başlanğıçta her biri 20 hastadan oluşan sepsis, ağır sepsis, septik şok grupları 

kendi arasında karşılaştırıldı. Sepsis grubunun ağır sepsis ve septik şok gruplarına göre  

sepsis değerlendirme skorlarının  (SOFA, APACHE III, SAPS III) daha düşük olduğu, 

kardiak parametrelerden olan sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (LVEF) daha 

yüksek olduğu, BNP ve myoglobin değerlerinin daha düşük, Troponin I değerlerinde ise 

herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ağır sepsis ile septik şok grubu 

karşılaştırıldığında ise iki grup arasında SOFA, APACHE III, SAPS III skorlarında ve  

BNP, myoglobin, Troponin I değerlerinde herhangi bir farklılık saptanmamış, sol 

ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun ise ağır sepsis grubunda daha yüksek bulunmuştur.     

Đkinci aşamada ise  ağır sepsis tanısı konulmuş 13 hastaya standart sepsis 

tedavisine ek olarak Pentaglobin verilmiş, ağır sepsisli hastalardan rastgele seçilen 13 

hastaya ise sadece standart sepsis tedavisi uygulanarak, bu iki grup karşılaştırılmıştır. 

Her iki grubun  SOFA, APACHE III, SAPS III skorlamaları yapılmış, sol ventrikül 

ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), BNP, myoglobin ve Troponin I değerlerine bakılarak  

mortalite oranları karşılaştırılmıştır. 

Pentaglobin uygulanan grupta, Pentaglobin tedavisinden sonra SOFA, APACHE 

III, SAPS III skorlarında düşüş, BNP ve myoglobin değerlerinde azalma olduğu 

görülmüştür. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda ise, önemli bir artış tesbit edilmiştir. 

Troponin I değerlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamıştır.  
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Bu iki grup karşılaştırıldığında ise  SOFA,  APACHE III,  SAPS III skorlarının,  

BNP ve myoglobin değerlerinin pentaglobin uygulanan grupta uygulanmayan gruba 

göre, daha düşük  olduğu, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Gruplar arasında mortalite açısından da anlamlı bir farklılık tesbit 

edilmiştir. Pentaglobin uygulanan grupta mortalite oranının daha düşük olduğu 

görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler:  Sepsis, ağır sepsis, septik şok, Pentaglobin, BNP, LEVF.  
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ABSTRACT 

 

Sepsis and severe sepsis which accompanied by an organ failure is the most 

frequent cause of mortality in ICU. Due to high mortality and increasing rate of sepsis 

the new treatment options are under investigation in recent years.  IVIG is an alternatif 

treatment method of sepsis. Activating leucocytes, enhancing bactericidal activation in 

serum, inhibating cytokine effects  and regulating compleman system are the effects of 

IVIG. Pentaglobin that IgM-enriched immunoglobin have similar effects. 

The purpose of this study: To evaluate the effect of Pentaglobin on sepsis 

evaluation scores and cardiac parameters in the patients with severe sepsis. 

In the first step, sepsis, severe sepsis and septic shock groups were compared 

between each other. Each group was composed from 20 patients. Sepsis group has 

lower sepsis evaluation scores (SOFA, APACHE III, SAP SIII), higher LVEF that is 

one of cardiac parameter and lower BNP, myoglobin values than severe sepsis and 

septic shock groups. There were no differences on Troponin I values. When severe 

sepsis and septic shock groups were compared there was no difference on SOFA, 

APACHE III, SAPS III scores and BNP, myoglobin and Troponin I values, but LVEF 

was higher in severe sepsis group. 

In the second  step, 13 patients diagnosed with severe sepsis were received 

Pentaglobin addition to the standart therapy, whereas an other 13 patients were treated 

only with standart  trerapy. These two groups were compared. In the both two groups 

SOFA, APACHE III, SAPS III scores were obtained, the mortality rates were compared 

by at the LVEF, BNP, myoglobin and Troponin I values. 

In Pentaglobin group, decrease in SOFA, APACHE III, SAPS III scores and also 

BNP and myoglobin values were determined. There was a significant increase in the 

LVEF. There was no difference on Troponin I value.  

When we compared two groups SOFA, APACHE III, SAPS III scores, BNP and 

myoglobin values were lower in Pentaglobin group than the group that Pentaglobin 

were not used. LVEF value  was higher in Pentaglobin group. There was  a significant 

difference in the mortality rates, and a lower mortality rate in the Pentaglobin group.  

 

Key words: Sepsis, severe sepsis, septic shock, Pentaglobin, BNP, LEVF.   
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

Sepsis, endojen mediatörlerin aracılık ettiği, tüm organ ve sistemleri etkileyen, 

sistemik inflamatuar bir reaksiyondur (1). Özellikle hemodinamik değişiklere yol açan, 

şok, organ fonksiyon bozukluğu ve organ yetmezliğine kadar giden öldürücü bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Tıbbi teknolojideki gelişmeler, invazif girişimlerin artması, 

hastaların yaşam süresinin uzaması öldürücü bir enfeksiyon olan sepsis görülme 

sıklığını arttırmıştır.  

Chicago'da 1991 yılında "American Collage of Chest Physicians" ve "Society of 

Critical Care Medicine" (ACCP/SCCM) tarafından düzenlenen  toplantıda sepsis ve 

MODS'u da kapsamına alan geniş olaylar dizisinin, organizmanın hasar veren çeşitli 

olaylara karşı gösterdiği sistemik inflamatuar yanıta bağlı olarak geliştiği kabul 

edilmiştir. Organizmanın hasara gösterdiği bu inflamatuar yanıta ise "sistemik 

inflamatuar yanıt sendromu" kısaca SIRS (systemic inflammatory response syndrome) 

adı verilmiştir. Kültür sonuçları ile etken üretilmiş yada üretilememiş klinik 

enfeksiyonlara karşı SIRS yanıtının oluşması durumu ise "sepsis" olarak 

isimlendirilmiştir. Sepsis tanısı almış vakalarda doku hipoperfüzyonu, sepsise sekonder 

hipotansiyon ve organ disfonksiyonları geliştiğinde ise klinik tablo "şiddetli sepsis" 

olarak isimlendirilmektedir. Şiddetli sepsisden bir sonraki basamak ise MODS'dur. 

Sepsisde infeksiyona karşı oluşturulan sistemik enflamatuar yanıta ek olarak 

koagülasyon kaskadının sistemik aktivasyonu ile tetiklenen yaygın damar içi pıhtılaşma 

sendromu (dissemine intravasculer koagulation DIC) gelişimi önemli bir klinik süreçtir. 

Yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu mikrovasküler yatakta fibrin oluşumu ve 

depolanması ile koagülasyon kaskadının sistemik aktivasyonu olarak tanımlanır. Bu 

aktivasyon geliştiğinde mikrovasküler trombüslerin oluşması sonucunda özellikle 

kapiller düzeyinde kan akımı bozulur ve sonuçta ilgili organlarda işlev bozuklukları 

ortaya çıkar, bu da çoklu organ işlev bozukluğu (MODS) gelişimi ile sonuçlanır. 

Sepsisde mevcut olan karmaşık klinik süreç DIC gelişimi ile daha da komplike hale 

gelir ve sonuçta mortalite artar. Günümüzde sepsis, şiddetli sepsis, DIC ve MODS 

gelişiminin moleküler temeli oldukça iyi bilinmesine karşılık tedavideki başarı oranı  

düşüktür. 
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Erken tanı, primer nedenin bulunarak ortadan kaldırılması, komplikasyonların 

gelişiminin önlenmesi, geliştiği taktirde erkenden tanınarak tedavisi, organ 

fonksiyonlarının korunması, organ disfonksiyonları geliştiğinde destek tedavileri ile 

organ yetmezliğine dönüşümünün engellenmesi sepsisteki standart tedavi yaklaşımıdır. 

Bizim yaptığımız çalışmada amacımız ağır sepsis olgularında standart tedavinin 

yanında uygulanan Pentaglobin tedavisinin BNP değerleri, APACHE III, SOFA, SAPS 

III skorları, Myoglobin ve Troponin I değerleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve  

mortalite üzerine olan etkilerini değerlendirmektir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

 

Sepsis, enfeksiyöz bir olay varlığında organ perfüzyonunun sınırlandığı en erken 

dönem olarak tanımlanmıştır (1). Sepsis, etkenin bilindiği, uygun antimikrobiyal ve etkin 

destekleyici tedavinin yapıldığı durumda dahi, halen ortalama % 40 mortaliteyle 

seyreden bir durumdur. Sepsis sendromu, konakçının enfeksiyona yanıtı sonucu gelişen 

belirti ve bulguların tümüdür. Bu gün için sepsisin, konakçıya giren mikroorganizma 

veya onun ürünlerinin, konakçı savunma sistemlerini abartılı bir şekilde tetiklemesi 

olarak kabul edilmektedir (1). Bu savunma mekanizmaları, sitokinlerin aşırı 

salgılanması, nötrofil ve monositlerin aktivasyonu, kompleman sistemi ve pıhtılaşma 

sistemi (ekstrinsik ve intrinsik yoldan) ve fibrinolitik sistem gibi plazma protein 

kaskatlarının aktivasyonu sonucu oluşur. Bu aktivasyon sonucunda inflamasyon 

mediatörleri hem dolaşımda hem de dokularda artmaktadır.  

Sepsisin insidansı her yıl biraz daha artmakla beraber kritik yoğun bakım 

hastalarında rastlanan en önemli ölüm nedenleri şiddetli sepsis, septik şok ve MODS'tur. 

1997-98 yılları arasında 8 ülkede ve 28 yoğun bakım ünitesinde toplam 14.364 hastada 

yapılan çalışmada toplum kökenli enfeksiyonlar % 55 oranında görülürken; hastane 

kökenli enfeksiyon % 71, yoğun bakımda ise % 86 oranında gözlenmiştir (2). Hastalarda 

% 28 sepsis, % 24 ağır sepsis, % 30 septik şok saptanırken % 18 hasta 

sınıflandırılamamıştır. Mortalite oranı enfekte olmayan hastalarda % 16,9, enfekte olan 

hastalarda ise % 53,6 olarak  tesbit edilmiştir (2). Farklı çalışmalarda sepsisin mortalitesi 

% 8 ile % 90 arasında değiştiği bildirilmektedir (3). Septik şok ve MODS'un mortalitesi 

ise en iyi yoğun bakım ünitelerinde bile hala % 75-100'e kadar çıkmaktadır. Đşlev 

bozukluğu olan organ sayısının artması, sürenin uzaması ve ileri yaş sepsiste mortaliteyi 

arttıran en önemli faktör olarak görülmektedir (4).  

Sepsis sendromu, uzun yıllardan beri bilinse de, farklı bölümlerin aynı veya 

benzer klinik durumlar için farklı terminolojisi olduğu için halen tartışmalı bir konudur. 

Bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra, fulminant paraziter enfeksiyonlar, miliyer 

tüberküloz, sistemik mantar hastalıkları da septisemi  tablosuyla karşımıza çıkabilir. 

Ayrıca enfeksiyon dışı  sepsis kliniği oluşturabilir (1,5,6). 

Günümüzde yoğun bakım ünitelerindeki sepsis ve septik şoka bağlı mortalite % 

30-70 arasında bildirilmektedir. Sepsis tanısı konan hastaların sadece % 45'inde 
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bakteriyemi vardır (7). Akut dönemde mortalitenin yüksek olmasının yanı sıra, sepsisten 

iyileşen hastalarda da prognozun kötü olduğu, yaşam süresinin kısaldığı gösterilmiştir. 

Bu veriler, akut sepsis atağından sonra belirgin organ hasarının devam ettiğini 

düşündürmektedir. 

2.1. Tanımlar 

1991 yılına kadar bakteriyemi, sepsis sendromu, septisemi, ciddi sepsis gibi 

çeşitli tanımlamalar ile ifade edilmiş fakat bu tanımlamalar sepsis ile ilgili durumların 

yeterince anlaşılmamasına ve klinik durumların yorumlanamamasına ve kargaşaya yol 

açmıştır. 1991 yılında Chicago'da "American Collage of Chest Physicians " ve "Society 

of Critical Care Medicine" (ACCP/SCCM) tarafından düzenlenen   toplantıda septik 

sendrom ve septisemi gibi bazı deyimler terminolojiden çıkarılırken, sepsis ve sepsisle 

ilgili di ğer durumlar yeniden tanımlanmıştır (1,2,5,8,9).  Buna göre; 

Enfeksiyon: Normalde steril olan konak dokularında mikroorganizmanın 

bulunmasıdır. Konağın inflamatuar cevabının olması şart değildir. Semptomatik, 

asemptomatik, subklinik olabilir. 

Bakteriyemi: Kanda bakteri bulunmasıdır. Kültürle doğrulanabilir. Ancak bu olay 

endokardit yada birkaç intravasküler enfeksiyon dışında geçici bir süreçtir. 

Sepsis: Enfeksiyonun klinik bulguları ve enfeksiyona sistemik cevap (SIRS)  

bulgularından en az iki veya daha fazlasının olmasıdır. SIRS  bulguları: 

• Vücut ısının 38°C'nin üstünde veya 36°C'nin altında olması 

• Kalp atım hızının >90 atım/dk 

• Solunum hızının >20/dk veya PaCO2 <32mmHg olması 

• Beyaz küre sayısının >12000/mm3, <4000/mm3 ve/veya periferik yaymada > % 

10 immatür band formunun bulunması 

Ağır (severe) sepsis: Sepsis ile birlikte organ fonksiyon bozukluğu, 

hipoperfüzyon veya hipotansiyonun bulunması durumudur. Hipoperfüzyon veya 

perfüzyon anormallikleri olabilir. 

Hipotansiyon: Sistolik kan basıncının 90 mmHg'nın altına düşmesi veya 

hipotansiyonun diğer nedenleri olmaksızın bilinen sistolik kan basıncının bazal değerinin 

40 mmHg veya daha fazla aşağı düşmesidir. 

Septik şok: Sepsiste yeterli sıvı desteğine rağmen hipotansiyon ve perfüzyon 

bozukluğu belirtilerinin  devam etmesi durumudur. 
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Refrakter septik şok: Bir saatten daha uzun süren ve sıvı replasmanı ve 

vazopressör ajanlarla farmakolojik tedaviye cevap vermeyen septik şoktur. 

Sistemik inflamatuar cevap sendromu (SIRS): Sepsis gibi enfeksiyöz veya  yanık 

ve pankreatitler gibi nonenfeksiyöz  klinik durumlara karşı gelişen bir cevaptır. 

Son zamanlarda bu terim daha çok kullanılmaktadır. Bu durumda sepsis 

sendromu, SIRS'un alt kümesi olarak düşünülebilir. 

Multipl organ disfonksiyon sendromu (MODS): Akut hastalık tablosu içinde olan 

bir hastada organ fonksiyon değişikliklerinin bulunmasıdır. Bu klinik tabloda tedavisiz 

hemostaz sağlanamaz. 

Sepsis geliştiği yere göre, toplum kökenli sepsisler ve hastane kökenli 

(nozokomiyal) sepsisler olarak ayrılır. Bir hastada  hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra 

alınan kan kültürlerinde klinik olarak anlamlı kan kültür pozitifliği nozokomiyal 

bakteriyemi olarak isimlendirilir. Hastaların hastaneye yatışından 72 saat sonra ortaya 

çıkan sepsis  tablosu da nozokomiyal sepsis olarak değerlendirilir (10). 

2.2. Epidemiyoloji 

Sepsis epidemiyolojisinin tam olarak belirlenmesi, bu olguların tanımlamasındaki 

güçlükler nedeniyle zorluk göstermektedir. Sepsis belirleme kriterlerinin doğru şekilde 

kullanılmaması, literatür verilerinde karışıklığa ve yanlış yargılara neden olmaktadır. 

Zaman içinde sepsis epidemiyolojisinde değişiklikler olmuştur. Bunun nedenleri 

arasında; yoğun bakımda tedavi edilen hasta sayılarında artış, yoğun bakımda kullanılan 

teknolojinin ve tedavide kullanılan antibiyotiklerin değişmesi, kemoterapotik kullanımı 

gibi predispozan faktörlerde değişiklik, pnömoni, kronik bronşit akut atakları gibi 

hastalıklarda enfeksiyon etkenlerinin değişmesi sayılabilir. 

Sepsis, septik şok ve organ yetmezliği gibi sepsis ile ilgili klinik tabloların gerçek 

görülme sıklığını vermek  hem ülkemiz, hem de  diğer ülkeler için  zordur. Toplum 

kaynaklı  sepsis sıklığında  rölatif olarak azalma gözlenirken, nozokomiyal sepsis 

olgularında artış dikkati çekmektedir. Ülke çapında oran vermek mümkün değildir. 

Ancak Gevher Nesibe Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde yapılan bir yıllık 

sürveyansda; nozokomiyal enfeksiyon oranı % l8.9 ve nozokomiyal sepsis görülme oranı 

ise % 7.6 olarak belirlenmiş (11). 

Amerika'da yılda 400.000 sepsis vakası vardır. Bunların 200.000'inde septik şok 

ve 100.000 ölüm gelişmiştir (12). 1996'da ölüm nedenleri arasında 10. sırada 
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bulunmuştur. Ancak bu veriler, ağır sepsis değil sepsis oranlarıdır. Son yirmi yılda sepsis 

etkeni olarak gram pozitif enfeksiyonlarda artış saptanmıştır. ABD'de Ulusal 

Nozokomiyal Enfeksiyon Survelans (NNIS) sisteminin raporlarına göre 1986-1997 

yılları arasında nozokomiyal  enfeksiyonlar içinde ilk sırada koagülaz negatif 

stafilokoklar (KNS) ve Staphylococcus aureus geldiğini bildirilmi ştir. Bunu 

Enterococcus spp, Candida albicans ve Enterobacter spp takip etmektedir (5). Hollanda 

da bir üniversite hastanesinde yapılan çalışmada, hastaneye yatırılan her 1000 hastanın 

13.6’ sında sepsis sendromu gözlendiği rapor edilmiştir (13). 

Ülkemizde sepsis ile ilgili en geniş çalışma Hacettepe Üniversitesi'nde 

yapılmıştır. 1983-1989 yılları arasını kapsayan yedi yıllık döneme ait gram negatif 

bakteriyemi vakaları değerlendirilmiş, yatan hastalar arasında sepsis insidansı % 0.42 ve 

mortalitesi % 45 bulunmuştur (14).  

Hastane kaynaklı sepsisler gittikçe artan sıklıkta görülmektedir. Toplumda ileri 

yaş grubunun artması, kronik hastalığı olan hastaların yaşam sürelerinin uzaması, 

immünosüpresif ilaçların yaygın kullanılması, teşhis veya tedavi amacı ile invaziv 

girişimlerin yaygın kullanılması sepsis görülme sıklığını artırmaktadır. Yatak kapasitesi 

fazla olan, yoğun bakım üniteleri bulunan ve invaziv işlemlerin fazla yapıldığı 

hastanelerde nozokomiyal sepsis daha sık görülmektedir (10,11,15). 

2.3. Risk Faktörleri 

Sepsise neden olan bakteriler dolaşıma genellikle damar dışı bir enfeksiyon 

odağından yayılım sonucu girer. Bazen de enfeksiyon damar içi kateter, septik 

tromboflebit, bakteriyel endarterit, endokardit, mikotik anevrizmalar ve damar 

greftlerinden kaynaklanabilir (16,17). Sepsislerde en sık primer enfeksiyon odağını; 

üriner sistem, genital sistem, solunum sistemi, deri ve yumuşak doku, karın içi ve damar 

içi kateterler oluşturur. Primer enfeksiyon odağının diğer anatomik yerlerde yerleşmesi 

daha az orandadır. Hastane dışında gelişen sepsislerde en sık giriş kapısını solunum 

sistemi ve üriner sistem oluşturur iken, nozokomiyal sepsislerde ise damar içi kateter ve 

üriner kateter enfeksiyonları oluşturmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde ise nozokomiyal 

pnömoniler ön plana çıkmaktadır (15,18). 

Sepsisle ilgili yapılan çalışmalarda konağa ait bazı faktörler ve bazı tedaviler 

sepsis için risk faktörleri olarak verilmiştir (16,17,19). Bu faktörler bakteriyel etkene 
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göre de farklılık gösterebilir. Örneğin Staphylococcus epidermidis sepsislerinde en sık 

damar içi kateterler sorumlu tutulmaktadır (20). 

Sepsis Đçin Risk Faktörleri 

Konağa ait faktörler 

•  Altta yatan öldürücü hastalık 

•  Đleri yaş 

•  Siroz 

•  Diabetes mellitus 

•  Kronik böbrek hastalığı 

•  Granülositopeni 

•  Geniş travma ve yanıklar 

•  Kortikosteroid ve diğer immünosüpressif tedavi 

•  Lokal infeksiyonlar 

Tedaviye ait faktörler 

•  Yoğun bakım ünitesinde bakım 

•  Đnvaziv damar içi kateterler 

•  Fazla miktarda parenteral mayi, kan veya kan ürünleri verilmesi 

•  Hemodiyaliz 

•  Diğer invaziv kateter ve enstrümantasyonlar (Üriner kateter ve 

enstrümantasyon, entübasyon, endotrakeal tüp, mekanik ventilatör) 

•  Büyük cerrahi girişimler 

Bakterilerin kapsül polisakkaridleri, peptidoglikan yapı, lipoteikoik asit, protein 

A ve endotoksin, in vitro kompleman kompenentlerini ve koagülasyon sistemlerini 

aktive eder (21-24). Etkisi en iyi bilinen bakteriyel yapı gram negatif bakterilerin hücre 

duvarında yer alan lipopolisakkarid yapısındaki endotoksinlerdir. Lipopolisakkarid 

yapısında yer alan lipid A yapısı, bütün gram negatif bakterilerde ortak olup, 

endotoksemiden sorumludur (18,22). Endotoksin, toksik şok sendromu toksini-1(TSST-

1), ekzotoksin A, gram pozitif bakteri veya mantar hücre duvarı yapıları, mantar 

antijenleri sepsis kaskadını başlatabilir (22,23,25). 
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2.4. Fizyopatoloji 

Sepsisteki fizyopatolojik olaylar oldukça karmaşıktır. Bakteri hücre duvarında 

yer alan birçok antijenik yapılar ve toksinler, dolaşımdaki mononükleer fagositler, 

endotel hücreleri ve diğer hücrelerden birçok güçlü mediyatörlerin salınımını başlatırlar. 

Sepsisteki olaylar zinciri, bakteriyemi ile başlar. Gram negatif 

mikroorganizmaların dış membranındaki LPS veya endotoksinler, retiküloendotelyal 

sistemle ilişkileri sonucu septik duruma neden olurlar. Bu ilişkide lipit A kısmı anahtar 

rol oynar (5,12,26-28). Sepsis patofizyolojisi, inflamasyon reaksiyonu zinciridir. Bu 

kaskadda başlıca rol oynayan mediyatör TNF-α'dır. Ancak TNF-α, gram negatif 

enfeksiyonlara spesifik değildir, başka mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda da 

salınır.  

Gelişen olaylar zinciri şu şekildedir; 

1. Endotoksin mononükleer lökositler (monosit ve makrofajlar) üzerinde bulunan 

reseptörlere bağlanır. 

2. Bu bağlanma sonucunda, çeşitli sitokinler salgılanır. Aşırı salgılandığında  

ciddi yan etkiler geliştiren sitokinler IL-1 ve TNF-α’dır (5,14). 

3. IL-1 ve TNF-α septik tabloda izlenen olayların gelişmesinden sorumludur. Bu 

şekilde ateş veya hipotermi, vasküler direnç ve geçirgenlikte değişiklik, kardiyak 

fonksiyonlarda bozulma, kemik iliği üzerine etki (lökosit sayısında artış), bazı enzimler 

(laktat dehidrogenaz ve lipoproteinaz) üzerine etki ve bu enzimler aracılığıyla dokuların 

enerji kullanımında değişikliklerden sorumludur. Bu patofizyolojik olaylar, endotoksin 

yokluğunda, örneğin gram pozitif şokta da gelişebilir.  Bu da bize sepsis sırasında gelişen 

olaylardan, tek başına endotoksinin değil esas olarak sitokinlerin mediatör olarak 

sorumlu olduğunu göstermektedir (5,27). 

4. Sitokinlerin hedef dokulardaki etkilerinden nitrik oksit (NO), araşidonik asit 

metabolitleri (prostaglandinler, eikosanoidler, platelet aktive edici faktör) ve 

lipooksijenaz ürünleri   sorumludur. 

TNF-α, IFN-γ ve IL-1 gibi diğer sitokinler ile birlikte, pek çok dokuda nitrik oksit 

sentaz enzimini indükler. Labil, fakat toksik nitrik oksit (NO) molekülü, etkin bir 

vazodilatasyona neden olur. Bu molekül, TNF-α ve LPS'in hipotansiyon yapıcı 

etkisinden sorumlu görünmektedir, aynı zamanda etkili bir antimikrobiyaldir. 
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5. IL-1 ve TNF-α diğer sitokinlerin salınımını etkiler. Lokal olarak hücrelerden 

IL-8 ve diğer kemokinlerin yapımını arttırırlar. Bu sitokinler polimorfonükleer 

lökositlerin o bölgeye toplanmasına ve aktive olmasına neden olarak, doku hasarı ve 

organ fonksiyon bozukluğuna yol açarlar. 

6. Septik tabloda önemli rol oynayan kompleman, kinin ve pıhtılaşma kaskadını 

aktive eder. 

7. Glukokortikoid, IL-1 reseptör antagonisti, ve çözünmüş sitokin ve endotoksin 

reseptörleri gibi özgül ve özgül olmayan antisitokin yapılar aynı anda yapılmaya başlar.  

Đnfeksiyona sistemik cevap bu salınan mediyatörler tarafından oluşturulur. Bu 

mediyatörlerin bir kısmı proinflamatuvar (TNF, IL-1, IL-8) ve bir kısmı ise 

antiinflamatuvar (IL-4, IL-10) özelliğe sahiptir. Sepsis patogenezinde rol oynadığı 

bilinen proinflamatuvar, antiinflamatuvar sitokinler ve diğer moleküller Tablo 1’de 

görülmektedir. Normalde sitokin cevabı belli bir düzen içerisinde düzenlenir. Bu düzenin 

bozulmasını proinflamatuvar reaksiyon (SIRS) veya kompensatuvar antiinflamatuvar 

reaksiyon takip eder. Bu reaksiyonların sonucu olarakta sepsis klinik tablosu ortaya çıkar 

(12,29).  

Tablo 1: Sepsiste Đnflamatuvar Mediyatörler 

 

 

Konak  Hücre Proinflamatuvar  
Mediyatörler 

Düzenleyici  
Mediyatörler 

Anti-inflamatuvar 

Mediyatörler 

Monosit/Makrofaj TNF-A,IL-1,IL-8, PAF, 
IFN-q, doku faktörü, NO, 
Prostonoidler,lökotrienler, 

IL-6, IL-12 IL-1Ra 

sTNFr 

TGF-B 

Nötrofiller Đntegrin ekspiresyonu, 
Süperoksit, TNF-a,IL-1 

IL-12 BPI 

Defensinler 

Asikloksiasilhidrolaz 

Lenfositler IFN-q, TNF-a  IL-4, IL-10 ,sIL-2r 

Endotel hücreleri Selectin, VCAM, ICAM, 
NO, doku faktörü 

  

Trombositler Seretonin, prostonoidler PDGF  

Plazma 
Komponentleri 

Koagülasyon kaskadı, 
Kompleman aktivasyonu, 
bradikinin 

CRP,LBP  
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(BPI , Bakteriyel/permebilite arttıran protein; ICAM, hücre içi adezyon 

molekülü; IL-1 Ra, Đnterlökin 1 reseptör antagonisti; LBP, lipopolisakkarit bağlayan 

protein; PDGF, Trombositten açığa çıkan büyüme faktörü; Sıl-2r, solubl IL-2 reseptörü; 

sTNFr, solubl  TNF reseptörü ; TGF-B, transforming büyüme faktörü; VCAM, damar 

hücre adezyon molekülü.) 

TNF ve IL-1, bir çok biyolojik etkileri ortak olup sinerjistik etki gösterirler. 

Sepsiste ateş, hipotansiyon şok patogenezinde rol oynayan en önemli sitokinlerdir. IL-6 

ve IL-10, TNF-α sentezini önler, akut faz reaktanlarının ve immünglobülinlerin etkisini 

artırır, T lenfositlerin ve makrofajların fonksiyonlarını inhibe eder. Bu sitokinler, bu 

özellikleri ile sepsiste inflamasyonu düzenleyici ve antiinflamatuvar rol oynarlar (30). 

2.5. Sepsiste Klinik Ve Laboratuvar Bulgular 

2004 yılında yayınlanan ağır sepsis ve septik şok yönetimi  guideline’ına  göre 

klinik ve laboratuvar  bulgular ; 

• Enfeksiyon (belgelenmiş veya şüpheli) 

• Merkezi sıcaklık  >38oC veya <36oC    

• Kalp hızı >90 /dak 

• Takipne 

• Değişmiş mental durum 

• Belirgin ödem veya pozitif sıvı dengesi (24 saatte >20 ml/kg ) 

• Diabet yokluğunda kan şekeri >120mg/dl 

• Beyaz küre sayısı (>12000 veya <4000 ) 

• Normal beyaz küre sayısı ile > % 10 immatür form birlikteliği 

• Plazma C- Reaktif protein > normal değer  2 standart sapma  

• Plazma Prokalsitonin > normal  değer  2 standart sapma 

• Arteriel hipotansiyon ( Sistolik < 90 mmHg, MAP < 70 veya sistolik 

basınçta azalma > 40 mm Hg  

• Kardiak index >3,5 l/dak/m2 

• Arteriel hipoksemi  

• Karışık venöz hemoglobin oksijen satürasyonu > % 70 

• Akut oligüri (idrar çıkışı < 0,5 ml/kg/saat) 

• Kreatinin artışı >2 mg/dl 

• Koagülasyon anomalileri (INR >1,5 veya Aptt >60 sn) 
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• Đleus 

• Trombosit sayısı < 100000 

• Plazma bilurubin >70 mmol/l 

• Laktat >1mmol/l  (31) 

Sepsis evresine göre klinik belirti ve bulgular değişir. Bu belirti ve bulguları olan 

hastalardan süratle enfeksiyon odağından kültürler alınmalı ve uygun tedavi hemen 

başlanmalıdır. 

Sepsiste, başlanğıçta kesin tanı koyduracak bulgular genellikle mevcut değildir. 

Sistemik inflamatuar yanıtın geliştiğini gösteren ilk ipuçları hastanın vital bulgularındaki 

değişiklikler ve enfeksiyonun varlığıdır. Vücut ısısı değişiklikleri klinisyeni muhtemel 

bir enfeksiyon için uyarmalıdır. SIRS yanıtının bir sonucu olarak salınan TNF-a ve IL-1 

aracılığı ile ateş meydana gelir. Sepsisli hastaların büyük çoğunluğunda vücut ısısı 

yükselir. Ateş ile beraber titreme de gözlenir. Bazı hastalarda vücut ısı normal sınırlarda 

olabileceği gibi, hipotermi de görülür. Sepsise bağlı hipotermi, bebeklerde, ileri yaşlarda, 

üremi veya alkolizm gibi kronik altta yatan hastalığı olan hastalarda görülür. Hipotermi 

sepsiste kötü prognozun bir işareti olarak yorumlanmaktadır. Nötropenik ve 

immünosüpressif hastalar sistemik infeksiyona yatkındırlar. Ateş görülmeden sepsis 

gelişebilir. Hipotansiyon, oligüri, trombositopeni ve kanamanın gözlenmesi, bu 

hastaların sepsis yönünden değerlendirilmesini gerektirir (12,32,33). 

Hiperventilasyon, sepsisin en erken belirtisi olabilir. Takipne ve taşikardi sepsisin 

önemli klinik bulguları olmalarına rağmen spesifik değildir. Hiperventilasyon sıklıkla 

takipneye eşlik eder ve sonuçta respiratuar alkaloz gelişir. Ayrıca ventilasyon-perfüzyon 

bozukluğunun göstergesi olarak alveolo-arteriyel oksijen gradienti artmıştır. 

Hiperventilasyon hipoksemiyi maskeler, erken dönemde geçirgenlik artışı ile akut 

akciğer hasarı ve akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) % 5-40 oranında gelişir. 

ARDS gelişimi aşırı sistemik inflamatuar yanıta ikincil gelişen endotel hasarının 

sonucudur ve genellikle MODS gelişiminin ilk göstergesidir. 

Sepsisli hastaların büyük bir kısmında yüksek kardiyak output ve düşük sistemik 

vasküler direncin hakim olduğu hiperdinamik fonksiyon vardır. Sepsisli hastaların % 

40'ında mortalitenin artmasına neden olan hipotansiyon gelişir. Başlanğıçta 

hipotansiyonu olmayan sepsisli hastalarda mortalite % 13 iken, hipotansiyonu olan 

hastalarda % 28'dir. Sepsiste santral venöz basınç ve pulmoner kapiller kama basıncında 
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artma görülürken ejeksiyon fraksiyonunda ve kardiyak outputda azalma gözlenir. Ağır 

sepsis ve septik şok olgularında başlanğıçta çoğunlukla sistemik damar direncinde (SVR) 

ve damarların vazoaktif maddelere yanıtında azalma (vasküler yanıtsızlık) ile seyreden 

hiperdinamik sirkülasyon; geç döneminde de ağır myokard depresyonu ve kan akımının 

dağılımına  sekonder hipodinamik sirkülasyon gözlenir. 

Sepsiste yüksek kalp debisine karşın, baskılanmış ejeksiyon fraksiyonu ile 

karakterize biventriküler sistolik ve ventrikül kompliyansında azalma ile karekterize 

diastolik fonksiyon bozukluğu geliştiğinden diyastol ve sistol sonu hacimlerinde artış 

meydana gelmektedir. Sepsiste ventrikül performansında önemli düşüşün nedeni 

ventrikül prelodunda azalmaya yol açan düşük dolma basınçlarıdır. Sol ventrikül 

fonksiyonundaki bu bozukluklara karşın sıvı resüsitasyonu septik şoktaki erken tedavi 

yöntemlerinin en önemlilerinden biridir. 

Kritik hastalarda görülen trombositopenin en sık nedeni sepsisdir. Mikrovasküler 

sistemde trombozis ve koagülasyon sisteminin aktivasyonu organ disfonksiyonuna 

aracılık etmektedir. 

Sepsis en sık akut DIC nedenidir. Trombositopeni, intravasküler trombin 

oluşumu, fibrin birikimi, pıhtılaşma faktörlerinde azalma ve fibrinoliz ile karakterizedir. 

Deri ve mukozalarda peteşi ve purpura, hemorajik büller, akral siyanoz ve bazen de 

gangrenler görülebilir. Cerrahi veya travmaya bağlı yarası olan hastalarda yara yerinde 

kanama, damardan injeksiyon yerlerinde ve intraarteriyel kateter yerlerinde sızıntı, 

büyük derialtı hematomları ve derin doku içine kanamalar sık görülür. Uzayan şok DIC 

tablosunu ağırlaştırır. DIC, hem gram negatif bakteriyel sepsislerde ve hem de gram 

pozitif bakteriyel sepsislerde görülür. Gram negatif bakteriyel sepsislerde görülme sıklığı 

daha fazladır (32,34). 

Azalmış renal perfüzyonun en önemli göstergesi idrar miktarında azalma yada 

anüridir. Kreatinin düzeylerinde artma meydana gelir. Hastalığın seyri sırasında 

hipotansiyon veya kullanılan antibiyotiklere bağlı olarak akut tübüler nekroz 

gelişebilmektedir. Sepsise sekonder gelişen akut böbrek yetmezliği (ABY) yoğun 

bakımda sıkça karşılaşılan bir tanıdır (35). ABY, sepsis tanısı alan hastalarda morbidite 

ve mortalite ile büyük oranda ilişkilidir. Sepsisin indüklediği ABY renal tübüler epitelin 

toksik veya iskemik hasarını içerir, bu hasar nekroz veya apoptozis ile sonuçlanarak akut 

tübüler nekroz tablosunu oluşturur (35). 



 13 

Gastrointestinal sistemde motilite bozukluğu, stres ülser kanamaları, 

hiperbilirubinemi, hepatik enzimlerde yükselmeler görülebilir. Sepsiste hipoglisemi 

görülebilir. Diabetli hastalarda ise diabetin regülasyonunun bozulması ve hiperglisemi 

enfeksiyon gelişmesinin en önemli ipucu olabilir (33). 

2.6.  Prognoz 

Sepsis tedavisinde yeni gelişmelere rağmen ölüm oranı hala yüksektir. Değişik 

çalışmalarda ölüm oranı % 20-80 arasında bildirilmektedir (22,36). Bu çalışmalarda 

farklı ölüm oranlarının bildirilmesi çalışma gruplarının heterojen olmasına bağlıdır. 

Gram negatif bakteriyel sepsislerde ölüm oranı % 45-50 (13-14,20,37-38), gram pozitif 

bakteriyel sepsislerde % 20-30 (21,23) ve anaerop sepsislerde ise ölüm oranı % 15-30 

dur. Şok, DIC, ARDS ve diğer organ yetmezliği komplikasyonları geliştiğinde ölüm 

oranı % 70-90 arasında değişmektedir (14,33). Etkenlere göre de ölüm oranları farklılık 

gösterir. En yüksek ölüm oranı P.aeruginosa sepsislerinde bildirilmektedir (14,16,33).  

Sepsiste prognozu etkileyen faktörler 

• Altta yatan hastalık 

• Nötropeni 

• Hipogammaglobulinemi 

• Diabet 

• Alkolizm 

• Böbrek yetmezliği 

• Solunum yetersizliği 

• Tedavi başladığında infeksiyona bağlı komplikasyonların gelişmiş olması 

(şok, anüri gibi) 

• Bakteriyeminin şiddeti (polimikrobiyal bakteriyemi ) 

• Đnfeksiyon kaynağı 

• Đnfeksiyonun geliştiği yer (Nozokomial) 

• Hastanın yattığı servis (Yoğun bakım ünitesi) 

• Antibiyotik tedavisinin uygunluğu 

• Tedavinin başlanmasına kadar geçen zaman 

• Đleri yaş 
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2.7. Tedavi 

Sepsis tedavisini şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. Destek tedavisi 

2. Enfeksiyon odağının kaldırılması 

3. Altta yatan hastalığın tedavisi 

4. Antimikrobiyal tedavi 

5. Diğer tedavi girişimleri 

Başarılı bir tedavi, erken tanı, etkin tanı koydurucu girişimler, uygun tedaviye 

hızla başlanması, destekleyici tedavi ve predispozan faktörlerin hızla ortadan 

kaldırılması ile sağlanır. Altta yatan hastalığın gerilemesi, yabancı cisimlerin çıkarılması, 

apselerin drene edilmesi, enfeksiyon odağının çıkartılması tedavi yaklaşımında çok 

önemlidir. 

Sepsis nedeni olarak düşünülen enfeksiyon etkenine yönelik antimikrobiyal 

tedaviye kültür sonuçları alınmadan başlanması antimikrobiyal etkene direnç gelişmesi 

ve toksisite riskine rağmen önem arzetmektedir. Septisemik ve kritik hastalarda bütün 

tedavi ajanların intravenöz yoldan verilmesi esastır. Konakçı savunma mekanizmaları 

güçlü olan hastalarda antibiyoterapi sonucuna kadar antimikrobiyal tedavi bekletilebilir. 

Sepsiste  başlanğıç tedavisinin uygun olması, tedavi başarısını artırır. Antibiyotik 

seçiminde, primer infeksiyon odağı, epidemiyolojik faktörler, altta yatan hastalık, 

infeksiyonun hastane ya da toplumda kazanılmış olması göz önünde bulundurulmalıdır. 

Antibiyotik dozunun ayarlanmasında, hastanın yaşı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bakteriyemik, ateşi ve hemodinamik instabilitesi olan hastalarda oral tedavi 

önerilmez, çünkü barsaktan emilim sınırlıdır. Ancak klinik düzelme sağlandıktan sonra 

mikroorganizmanın in vitro duyarlı olduğu saptanan bir antibiyotiğe devam edilebilir. Bu 

durumda seçilecek ajanlar kinolonlar ve oral beta laktamlar olabilir (39). 

Özellikle şokla beraber seyreden sepsis sendromunda sıvı ve elektrolit dengesinin 

sağlanması çok önemlidir. Beyin ve böbrek gibi organların perfüzyonu sağlanmalıdır. 

Konakçı, kan dağılımında kendi önceliklerini belirler, bu şekilde deri sirkülasyonunda 

azalma ve splanknik vazokonstriksiyon meydana gelir. Bu mekanizmalar, perfüzyonu 

idame ettirmekte yeterli olmadığı zaman santral arteriyel basınç düşer. Ağır sepsisi olan 

bir hastada öncelikle şokun başlangıç dönemi yakalanmalıdır. Bu amaçla kritik 
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hastalarda, her ne kadar enfeksiyon riski taşısa da santral venöz basınç ölçüm cihazı, 

arteriel kateter ve sol atrial diastol sonu basıncını ölçmek için Swan-Ganz kateteri 

takılmalıdır. Bu değerlerin tehlikeli düzeylere çıkmasına rağmen, yeterli arteriel 

perfüzyon sağlanamazsa o zaman inotrop ajanların kullanımı gündeme gelir. Damar içi 

volüm ve kolloid onkotik basıncı genişletici pek çok solüsyon vardır. Bunlar arasında; 

normal %0.9'luk NaCI, taze donmuş plazma, albümin ve çeşitli dekstran preparatları 

sayılabilir. Ciddi hiperkalemi, üremi, hipervolemi, veya ciddi asidemi oluşmuş akut 

böbrek yetmezliği durumlarında hemodiyaliz veya hemofiltrasyon uygulanmaktadır. 

Đnotropik destek olarak norepinefrin ve epinefrin bu amaçla uzun yıllardır 

kullanılmaktadır. Norepinefrin, güçlü bir periferik vazokonstriktördür. Đntravenöz 

infüzyon sırasında damar dışına kaçışı doku nekrozu ile sonuçlanır. Vital organların 

perfüzyonunu bozabilir. Hem norepinefrin hem de epinefrin miyokardiyal irritabiliteyi 

artırırlar. Bu amaçla kullanılan diğer ajanlar, isoproterenol, dopamin ve dobutamindir. 

Đsoproterenol, kardiyak indeksi artırır, ancak ortalama  arteriel kan basıncı üzerine etkisi 

yoktur. Dopamin, renal, koroner ve serebral vazodilatasyona neden olur, sistolik kan 

basıncını ve kalp atım hızını artırır, iskelet kan akımını belirgin ölçüde azaltır. 

Dobutaminin kronotrop aktivitesi azdır, diğer özellikleri ise dopamine benzer. 

Norepinefrin, yalnızca dopamin veya isoproterenol infüzyonu ile sistemik kan basıncı ve 

vasküler kan basıncı düzeltilemeyen hastalarda kullanılmalıdır (39). 

Sepsiste, destek tedavisi antimikrobiyal tedavi kadar önemlidir. Hasta  yoğun 

bakım koşullarında takip edilmelidir. Yeterli O2 sunumu için gerekli ilk işlemlerden biri 

yeterli havayolu açıklığı ve ventilasyonun sağlanmasıdır. Mekanik ventilasyon 

tedavisinde yüksek tidal volümlerden kaçınılmalıdır. Akciğer koruyucu ventilasyon 

stratejileri uygulanmalıdır (40). Sepsis erken döneminde ventilasyon-perfüzyon 

dengesinde bozulmaya neden olduğundan ve septik şoklu hastaların % 30-70'inde ve 

MODS'ta hemen daima ARDS geliştiğinden hipoksemiye sık rastlanır.  

Ağır sepsisteki hastaların kan şekeri düzeyleri <150 mg/dl olacak şekilde 

sürdürülmelidir (40). Çalışmalar 80-110 mg/dl arasında tutulan kan şekeri değerlerinin 

sağkalımda belirgin artma sağladığını göstermiştir (41).  

Hematolojik olarak koagülasyon profili ve trombosit sayısı kontrol edilmelidir. 

Aktif kanaması olmayan hastalarda hematokrit düzeyini % 30'un üstünde, hemoglobin 

düzeyini de 7-9 g/dL değerinde tutmak için eritrosit süspansiyonu transfüzyonları 
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yapılmalıdır (40). Sepsisde koagülasyon sistemi aktif olduğundan yaygın damar içi 

pıhtılaşma geliştiğinde diğer kan ürünlerini de kullanmak gerekir (40). 

Trombositopeni için trombosit transfüzyonu, fibrinojen düzeyinde düşme 

nedeniyle kriyopresipitat preparatları ve pıhtılaşma faktörleri için taze donmuş plazma 

kullanılır. Bu önlemlere yanıt alınırsa, tüketim koagülapatisi düzelir. Bütün bu 

girişimlere rağmen şok ve koagülapati devam ettiği taktirde heparin, DĐC tedavisinde 

fayda sağlayabilir. Antikoagülasyon gereken bir başka hasta grubu akciğer embolisi ve 

pelvik tromboemboli geçirenlerdir. Heparin aralıklı veya sürekli infüzyonla verilebilir.  

Diğer tedavi yaklaşımları:  Bu yaklaşımların temeli bakteri toksinleri ve konakta 

salınan mediyatörlerin nötralize edilmesi yoluyla sendromun ilerleyişini durdurmak veya 

yavaşlatmak esasına dayanır. Bu amaçla yürütülen çalışmalarda bakteri toksinleri 

(endotoksin), TNF, IL-1 gibi inflamatuvar yanıtta rol oynayan sitokinler, nötrofil gibi 

inflamatuvar hücreler, NO, PAF, Bradikinin gibi  inflamatuvar yanıtın çeşitli elemanları 

hedef olarak alınmaktadır. Sepsiste Yeni Tedavi Yaklaşımları aşağıda özetlenmiştir (42-

44) : 

A. Antiendotoksin Tedavi : 

1. Poliklonal antikorlar (J5) 

2. Monoklonal antikorlar (E5, HA-1A) 

B. Antisitokin Tedaviler : 

1. Anti-TNF antikorlar 

2. IL-1 reseptör antagonistleri (IL1ra) 

C. Nötrofillere Yönelik Tedavi Yaklaşımları : 

1. Monoklonal lökosit adezyon kompleks (CD11/18) antikorları 

2. G-CSF 

D. NO sentez inhibitörleri 

2.8. Pentaglobin 

Sepsis infeksiyona vücudun sistemik inflamatuar yanıtıdır ve sepsiste sendromun 

klinik seyrini belirleyen en önemli faktör immunolojik konak yanıtıdır. Sepsisteki 

sistemik enflamatuvar yanıt kendi kendini sınırlayabilir veya ağır sepsis, septik şok ve 

multiorgan yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Sepsiste ilk olarak sistemik bir inflamasyon 

gelişir. Daha sonra ise hastada antiinflamatuvar sitokinlerin salındığı, sitokin 

inhibitörlerinin arttığı ve hücresel yanıtsızlığın geliştiği bir durum oluşur ve hücreler 
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bakteri antijenlerine karşı enflamatuar mediatörler salamaz. Bu dönemde hastanın 

immün fonksiyonlarını geri döndürmeyi amaçlayan birçok çalışma yapılmıştır (45,46). 

Bu tedavilerden bir tanesi de intravenöz immunglobulin (IVIG) kullanımıdır. Sepsiste 

IVIG'nin her iki dönemde olası etkileri toksin inaktivasyonunu sağlamak, lökositleri 

aktive etmek, serumda bakterisidal aktiviteyi arttırmak, sitokin etkilerini engellemek ve 

kompleman sistemini düzenlemektir (47). Đntravenöz immunglobulinlerin içinde bulunan 

nötralizasyonu ve opsonik aktiviteyi arttıran antikorlar serumun bakterisidal aktivitesini 

arttırabilirler, lökositleri uyarabilir ve bakteriyel endotoksin ve eksotoksinleri nötralize 

edebilirler.  

Immunoglobulin G, özellikle de IgM antikorları kompleman aktivasyonunun 

sitotoksik etkilerini arttırabilirler (49). Bu özellikleri nedeni ile IVIG'nin sepsisli 

hastalarda yararlı olabileceği ve immunmodülasyonda önemli olabileceği fikrini akla 

getirmiştir (47,49-50). Sepsis tedavisinde henüz birçok yöntem çalışma aşamasındadır. 

Đnflamatuar süreci düzenlemeyi hedefleyen bir takım çalışmalar  yapılmıştır (51,52). Bu 

amaçla; Anti-TNF-a antikorları; anti-TNF monoklonal antikorları, TNF-a'nın vücutta 

bulunan doğal inhibitörü olan çözünebilir TNF-a reseptörleri (sTNF-a), anti-IL-1 

reseptör antagonistleri (IL-1ra), nitrik oksit antagonistleri, siklooksijenaz inhibitörleri, 

tromboksan antagonistleri gibi  farmakolojik yöntemler  denenmektedir. 

Pentaglobin Formülü 

Đnsan kaynaklı plazma proteinleri 50 mg 

Immunoglobin oranı en az               %95 

Immunoglobin M (IgM)            6 mg 

Immunoglobin A (IgA)            6 mg 

Immunoglobin G (IgG)           38 mg 

Yardımcı maddeler; Glukoz monohidrat 27,5 mg, Sodyum Klorid 

Etki mekanizması 

1-Immunglobilinin sabit Fc parçası ile Fc reseptörlerinin etkileşimi sonucu oluşan 

kompleman aktivasyonu immun komplekslerin temizlenmesini sağlar. 

2-lgG’nin değişken bölgesi otoantikorların aktivitesini modüle etmekte ve ağ 

interaksiyonu yoluyla immun regülasyon sağlamaktadır. 
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3-IVIG'deki IgG havuzunun antijenik özelliği çeşitli mikrobiyal antijenlere karşı 

etkilidir veya sitokin ve hücre yüzey reseptörleri gibi diğer ag elemanları ile etkileşir 

(53). 

2.9. Natriüretik peptidler 

BNP, 32 aminoasitten oluşan polipeptid yapıda bir nörohormondur. Uygun uyarı 

geldiğinde hızlı bir şekilde sentezlenmeye başlar. Önce myosit içinde sentezlenen 

preproBNP’ den 108 aminoasitlik proBNP oluşur. ProBNP’ nin parçalanması sonucunda 

inaktif metaboliti olan 76 aminoasitlik N-Terminal proBNP ve aktif hormon olan BNP 

meydana gelir (54,55). 

Son zamanlarda akut myokard iskemik hasarlanmasında da BNP’nin olumlu 

etkileri saptanmıştır. Akut myokard enfarktüsü geçirtilen farelerde BNP infüzyonunun 

doza bağımlı olarak enfarkt alanını azalttığını gösteren çalışmalar vardır. BNP’ nin bu 

etkisinin sistemik etkilerden bağımsız olduğu düşünülmektedir (56).  

BNP düzeyi sol ventrikül kitlesi ile ilişkilidir. Sol ventrikül hipertrofisinde 

plazma BNP düzeyi artar. Yaşlı bireylerin ortalama ventrikül kitlesi gençlerden daha 

fazla olduğu için, yaşlılarda plazma BNP düzeyi gençlere göre daha yüksektir (57). 

Kadınlarda plazma BNP düzeyi erkeklere göre biraz daha yüksektir. Bunun nedeni BNP 

gen sunumu üzerine kadın seks hormonlarının uyarıcı etkisidir (58). Efordan sonra hem 

kalp yetmezliği olanlarda hem de normal bireylerde plazma BNP düzeyinin arttığı 

gösterilmiştir (59).  

Böbrek yetmezliği olanlarda plazma BNP düzeyleri yüksektir ve diyaliz sonrası 

anlamlı olarak düşer. Karaciğer yetmezliği ve hiperaldosteronizm gibi sıvı fazlalığı olan 

durumlarda da plazma BNP düzeyi artar (60). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve 

pulmoner emboli gibi sağ ventrikül yüklenme durumlarında da plazma BNP düzeyi artar 

(61). 

BNP  ve  NT-proBNP’nin ciddi sepsis ve septik şokta arttığı gösterilmiş. Bu 

hastalarda sol ventrikül  disfonksiyonu  olsun  yada olmasın, natriüretik peptidlerin 

prognostik öneminin olduğu belirtilmiş (62). 
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3. MATERYAL METOD 

 

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı Reanimasyon Ünitesinde  2007-2008 yılları arası takip edilen  toplam 73 

hasta üzerinde  gerçekleştirilmi ştir. 

1992 yılında ‘American College of Chest Physicians’ ve ‘Society of Critical 

Care Medicine’ bir konsensus toplantısı gerçekleştirilmi ş. Bu konsensus toplantısının 

sonuçları  1992 ‘Chest’ ve ‘Critical Care Medicine’ dergilerinde yayınlanmıştır. Kabul 

edilen terminolojiye göre; 
Sepsis: Đnfeksiyona bağlı gelişen inflamatuvar yanıt ile birlikte aşağıdaki 

bulgulardan en az iki veya daha fazlasının bulunmasıdır: 

• Vücut ısısı > 38oC veya <36oC 

• Kalp hızı > 90 atım /dakika 

• Solunum hızı > 20/dakika veya PaCO2 < 32 mmHg 

• Lökosit > 12.000/mm3 veya < 4.000/mm3 , > % 10 immatür band formasyonu 

Ağır Sepsis: Sepsis bulguları ile birlikte aşağıdaki bulgulardan en az birinin ya 

da daha fazlasının bulunmasıdır : 
•   Bir saatlik sıvı resüsitasyonuna rağmen sistolik kan basıncı  < 90 mmHg veya 

ortalama arter basıncı < 70 mmHg   

•    Hastanın idrar çıkışı az (0.5 ml/kg/saat), kreatinin seviyesi yüksek (bazale göre 

> % 50 artış) 

•    Hipoksemi (PaO2/FiO2 < 250) 

•   Trombositopeni  

•   Hastanın pH düzeyi düşük (pH < 7.30), plazma laktat seviyesinin yükselmesi 

•    Hastada bilinç bulanıklığı  

Septik Şok:  Yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen hipotansiyonun mevcut olduğu 

durumdur (9). 

  Hamile, 18 yaş  altı,  kronik  kalp  hastalığı, akut ve  kronik  kor  pulmonale, 

dilate kardiyomiyopati, kronik supraventriküler aritmi ve kronik renal yetmezlik  tanısı 

almış hastalar  çalışma  dışı  bırakıldı. 

 Bu çalışma toplam  73 hasta  üzerinde yapıldı. Çalışmamız iki aşamada 

gerçekleşti. Đlk aşamada sepsis, septik şok, ağır sepsis hastaları incelendi.  
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1. Grup  Sepsis 

2. Grup  Septik şok 

3. Grup  Ağır sepsis 

Bu  3 grup  20’şer  hastadan  oluşturuldu. 

Đkinci aşamada ise ; 

Ağır sepsisli 13 hastaya  Pentaglobin tedavisi  uygulanarak  4. grup oluşturuldu ( 

Pentaglobin grubu). 

4. grup ile karşılaştırılmak üzere,  Ağır sepsisli hastalardan rastgele seçilen  13 

hasta ile  5. grup oluşturuldu (Kontrol grubu).  

1., 2., 3. gruptaki  hastalara standart sepsis tedavisi uygulandı. Standart  sepsis  

tedavi protokolümüzde; kardiyovasküler (ortalama kan basıncı > 60mmHg; santral 

venöz basınç  (CVP) > 10mmHg; gerektiğinde inotropik ajan desteği),  respiratuar (en 

düşük düzeyde FiO2 uygulaması ile saturasyon > % 90; pH> 7.30) ve renal  

(1ml/kg/saat  idrar)  parametrelerin optimum tutulması hedeflenmiştir. Mümkün olan 

tüm hastalara erken dönemde enteral ve/veya parenteral beslenme başlanmış, ayrıca 

etkene yönelik  antibiyotik tedavisi uygulanmıştır. 

4. gruptaki (Pentaglobin grubu) ağır sepsis tanısı konmuş hastalara standart 

sepsis tedavisi ile birlikte Pentaglobin tedavisi uygulandı. Pentaglobin (PTG)  uygulama 

protokolümuz ilk 100 ml 0,4 ml/kg/saatten daha sonra 0,2 ml/kg/saate düşülerek toplam 

72 saat infüzyon şeklindedir.  

Sepsis  Değerlendirme  Skorlarının Kar şılaştırılması 

Sepsis ve septik şok ve ağır sepsis  gruplarında tanının konulduğu 1. gün ve 

takibindeki 4. gün tam kan ve biyokimya bakılarak APACHE III, SOFA ve SAPS III 

Skorlarına bakıldı. Pentaglobin grubunda ise Pentaglobin başlanmadan önce ve 

verildikten sonra 1. ve  4. gün tam kan ve biyokimya bakılarak APACHE III, SOFA ve  

SAPS III skorlarına bakılarak mortaliteleri değerlendirildi. 

Kardiak Parametrelerin Değerlendirilmesi 

Çalışmaya dahil edilen hastalarda, kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı, vücut 

ısısı, kan gazı, invaziv arterial basınç monitorizasyonu  yapıldı. Sıklıkla sağ radial arter 

kanülasyonu ile hem sürekli invazif kan basıncı monitorizasyonu yapıldı hem de kan 

gazı örneklemeleri için kullanıldı. Daha çok sağ internal juguler ven veya sağ 

subklavian ven kullanılarak yerleştirilen santral venöz kateter ile CVP ölçümleri yapıldı. 



 21 

Hastalara doku dopler Ekokardiyografi  yapılarak sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonuna (LVEF) ve kan BNP, myoglobin, Troponin I  düzeylerine  bakıldı. Sepsis, 

septik şok ve ağır sepsis gruplarında   tanının konulduğu 1. gün ve takibindeki 4. gün 

kardiak değerlendirilmesi yapıldı. Ağır sepsisli Pentaglobin uygulanan grupta ise ağır 

sepsis tanısı konulup Pentaglobin verilmeden önce ve Pentaglobin verildikten sonra 1. 

ve 4. gün kardiak değerlendirilmesi yapıldı.  

Çalışılan parametrelerin değerlendirilmesinde SPSS 15 programı kullanıldı. 

Veriler ± standart sapma olarak belirtildi. Gruplar arası karşılaştırmada Mann – Whitney 

U testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistik olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

 

Sepsis grubunda kan basıncı  takiplerinde 1. gün kan basıncı yaklaşık olarak 

90/60 mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 70 mmHg, 4. gün kan basıncı ise 100/60 

mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 79 mmHg idi. Septik şok grubunda 1. gün kan 

basıncı yaklaşık olarak 80/40 mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 53 mmHg,  4. gün 

kan basıncı ise 60/30 mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 30 mmHg’a düştüğü görüldü. 

Ağır sepsis grubunda ise 1. gün kan basıncı yaklaşık olarak 90/50 mmHg, ortalama 

arteriel kan basıncı 63 mmHg,  4. gün kan basıncı ise  80/40 mmHg, ortalama arteriel 

kan basıncı  53 mmHg idi. 

Pentaglobin grubunda tedaviden önce  kan basıncı  yaklaşık olarak 90/50 

mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 53 mmHg iken, tedaviden sonra 110/60 mmHg, 

ortalama arteriel kan basıncı 76 mmHg olarak görüldü. Kontrol grubunda ise 1. gün kan 

basıncı yaklaşık olarak 90/50 mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 53 mmHg,  4. gün 

kan basıncı ise 90/40 mmHg, ortalama arteriel kan basıncı 56 mmHg idi. Pentaglobin 

grubunda başlangıç değerleri kontrol grubu ile aynı iken, tedaviden sonra kan basıncı 

değerlerinin yükseldiği görülüyor.   

Tablo 2: Hastaların demografik değerlendirilmesi 

 

  Sepsis 
  Grubu 

Ağır Sepsis 
  Grubu 

Septik Şok  
   Grubu 

Pentaglobin 
   Grubu 

Hasta Sayısı     20       20     20      13  
Yaş  41 ± 9,1    66 ± 12  67 ± 12  61 ± 10 

Cinsiyet (K/E)   12/8    9/11    9/11     6/7 

Mekanik Ventilasyon      -   20/11   20/18    13/2 

Đnotropik Destek      -    20/8   20/20    13/2 
Enfeksiyon Odağı     
Đntraabdominal      7       13      11      7 

Yumuşak Doku       3        2       4      2 

Üriner Sistem       5        2       -      2 
Kemik      3        3       5      2 

Genital Sistem       2        -       -  
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Septik şok grubundaki hastaların hepsine, ağır sepsis  grubunda ise  8 hastaya  

inotropik destek tedavisi başlandı. Septik şok grubundaki hastaların 18 tanesi, ağır 

sepsis  grubundaki hastaların ise 11 tanesi mekanik ventilasyona bağlandı. Hastaların 

karakteristik özellikleri tablo 2’ de gösterilmiştir. Septik şok grubu hastalarının tümü, 

ağır sepsisli hastaların ise 14 tanesi kaybedildi. 

 

A. ĐLK A ŞAMADAK Đ SEPSĐS, SEPTĐK ŞOK, AĞIR SEPSĐS 

GRUPLARININ  ĐNCELENMESĐ 

Sepsis Değerlendirme Skorlarının Kar şılaştırılması 

1. APACHE III Skoronun Değerlendirilmesi 

Hastaların APACHE III skorları grup içinde ve gruplar arası karşılaştırıldı. 

Sepsis grubunda 1. günde APACHE  III skoru 12,2 ± 2,3,  4. gün  APACHE  III skoru 

7,6 ± 1,1,  septik şok grubunda 1. gün  APACHE  III skoru 27,3 ± 0,7,  4. günde ise 32,4 

± 1,1,  ağır sepsis grubunda 1. gün APACHE  III skorunda 27,5 ± 1,3,  4. gün APACHE  

III skoru ise  32,3 ± 1,6  idi. Grup içi değerlendirmede  birinci güne göre dördüncü  gün  

APACHE  III skoru hem 1. hem 2. hem de 3. grupta istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubunda APACHE  III skorunda anlamlı bir 

düşüş, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir yükselme izlenmiştir (Mann-

Whitney U testi ).  

Gruplar arası değerlendirmede sepsis ile septik şok, sepsis ile ağır sepsis 

gruplarında hem 1. gün hem de 4. gün   APACHE III  skorları  arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubuna göre, ağır sepsis ve septik 

şok grubunda yükseklik izlenmiştir (Mann -Whitney U testi ).  Ağır sepsisle septik şok 

grubu arasında  istatiksel olarak anlamlı bir farklılık  saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 3: Grupların zamana göre APACHE  III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 12,25 2,337 1.Gün 

APACHE III 2. Grup 20 27,35 0,745 
0,003 

1. Grup 20 7,65 1,182 4.Gün 
APACHE III 2. Grup 20 32,45 1,146 

0,002 

 
 

 



 24 

 

Tablo 4: Grupların zamana göre APACHE  III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 12,25 2,337 1.Gün 

APACHE III 3. Grup 20 27,50 1,395 
0,001 

1. Grup 20 7,65 1,182 4.Gün 
APACHE III 3. Grup 20 32,35 1,694 

0,003 

 
 

 Tablo 5: Grupların zamana göre APACHE  III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
2. Grup 20 27,35 0,745 1.Gün 

APACHE III 3. Grup 20 27,50 1,395 
0,5 

2. Grup 20 32,45 1,146 4.Gün 
APACHE III  3. Grup 20 32,35 1,694 

1,0 

 
 

 

Şekil 1: Grupların kendi içinde APACHE  III skorları 
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Dördüncü gün APACHE  III 
skoru değerleri, 1.- 2.- 3. 
grupta anlamlı bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
2. Grupta p = 0,002 
3. Grupta p = 0,004 



 25 

Şekil 2: Gruplar arası APACHE  III skorlarının karşılaştırılması. 
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2. SOFA Skorunun Değerlendirilmesi 

Hastaların SOFA   değerleri grup içinde ve gruplar arası karşılaştırıldı. Grup içi 

değerlendirmede  birinci güne göre dördüncü gün SOFA skoru her üç grupta istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubunda SOFA skorunda  

anlamlı bir düşüş, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir yükselme izlenmiştir 

(Mann-Whitney U testi ). 

Gruplar arası değerlendirmede sepsis ile septik şok, sepsis ile ağır sepsis 

gruplarında hem 1. gün hem de 4. gün SOFA skorları arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Hem birinci günde hemde dördüncü günde sepsis 

grubuna göre, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir yükseklik izlenmiştir. 

(Mann-Whitney U testi) Ağır sepsisle septik şok grubu arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 6: Grupların zamana göre SOFA skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları N Ortalamalar Std. Sapma P 
1. Grup 20 2,90 0,852 1.Gün 

SOFA 2. Grup 20 8,60 0,821 
0,001 

1. Grup 20 1,60 0,503 4.Gün 
SOFA 2. Grup 20 13,70 1,129 

0,002 

 
 
           Tablo 7: Grupların zamana göre SOFA skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. Sapma P 
1. Grup 20 2,90 0,852 1.Gün 

SOFA 3. Grup 20 9,00 0,562 
0,002 

1. Grup 20 1,60 0,503 4.Gün 
SOFA 3. Grup 20 14,05 1,276 

0,001 
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Tablo 8: Grupların zamana göre SOFA skoru değerleri 
GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. Sapma P 

2. Grup 20 8,60 0,821 1.gün 
SOFA 3. Grup 20 9,00 0,562 

0,1 

2. Grup 20 13,70 1,129 4.Gün 
SOFA 3. Grup 20 14,05 1,276 

0,2 

 
 

Şekil 3: Grupların kendi içinde SOFA skorları 
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Şekil 4: Gruplar arası  SOFA skorlarının karşılaştırılması 
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3. SAPS III Skorunun Değerlendirilmesi  

Hastaların SAPS III   değerleri grup içinde ve gruplar arası karşılaştıldı. Grup içi 

değerlendirmede 4. gün SAPS III skoru açısından her üç grupta istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubunda SAPS III  skorunda  anlamlı 

bir düşüş, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir yükselme izlenmiştir (Mann-

Whitney U testi ). 

Gruplar arası değerlendirmede sepsis ile septik şok, sepsis ile ağır sepsis 

gruplarında hem 1. gün hem de 4. gün SAPS III skorları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubuna göre, ağır sepsis ve septik 

Birinci güne göre dördüncü 
gün SOFA skor değerleri, 
1.- 2.- 3. grupta anlamlı 
bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
4. Grupta p = 0,002 
5. Grupta p = 0,002 

Dördüncü gün SOFA skoru 
değerleri, 1.- 2.- 3. grupta 
anlamlı bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
2 Grupta p = 0,002 
3. Grupta p = 0,002 



 27 

şok grubunda anlamlı bir yükseklik izlenmiştir (Mann-Whitney U testi ). Ağır sepsisle 

septik şok grubu arasında istatiksel olarak anlamlı  bir farklılık  saptanmamıştır 

(p>0.05). 

 

Tablo 9: Grupların zamana göre SAPS III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. Sapma P 
1. Grup 20 41,35 4,196 1.Gün 

SAPS III 2. Grup 20 77,35 4,320 
0,004 

1. Grup 20 33,40 4,005 4.Gün 
SAPS III 2. Grup 20 81,20 4,805 

0,001 

 
 

Tablo 10: Grupların zamana göre SAPS III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. Sapma P 
1. Grup 20 41,35 4,196 1.Gün 

SAPS III 3. Grup 20 77,20 4,372 
0,002 

1. Grup 20 33,40 4,005 4. gün  
SAPS III 3. Grup 20 85,30 4,473 

0,001 

 
            

Tablo 11: Grupların zamana göre SAPS III skoru değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. Sapma P 
2. Grup 20 77,35 4,320 1.Gün 

SAPS III 3. Grup 20 77,20 4,372 
0,7 

2. Grup 20 81,20 4,805 4.Gün 
SAPS III 3.Grup 20 85,30 4,473 0,8 

 

Şekil 5: Grupların kendi içinde SAPS  III skorları  
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Birinci güne göre dördüncü 
gün SAPS  III skoru 
değerleri, 1.- 2.- 3. grupta 
anlamlı bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
2. Grupta p = 0,002 
3. Grupta p = 0,004 
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Şekil 6: Gruplar arası  SAPS III skorlarının karşılaştırılması 
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Mortalite Oranlarının Kar şılaştırılması 

Sepsis grubunda SAPS III skoruna göre mortalite oranı % 3,4 olarak 

belirlenirken, bizim çalışmamızda mortalite görülmedi. Ağır sepsis grubunda ise SAPS 

III skoruna göre mortalite oranı % 78,5 olarak belirlenirken, bizim çalışmamızda 

mortalite oranı % 70 olarak tesbit edildi. Septik şok grubunda SAPS III skoruna göre 

mortalite oranı % 75,9 olarak belirlenirken, bizim çalışmamızda % 100 mortalite 

görüldü.  

Kardiak Parametrelerin Değerlendirilmesi 

1. Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun Değerlendirilmesi (LVEF) 

Sepsis, ağır sepsis, septik şok grupları  kendi  arasında karşılaştırıldı. Sepsis ile 

septik şok grubu arasında hem 1. gün hem de 4. gün EF değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Septik şok grubunda sistolik fonksiyon 

göstergesi olan ejeksiyon fraksiyonunda düşme olduğu görülmüştür. Sepsis grubuna 

göre sol ventrikül fonksiyonları  daha çok bozulmuş. Hem birinci gün hem de dördüncü 

günde sepsis grubuna göre septik şok grubunda  EF  daha düşük görülmüştür.  

Sepsis ile ağır sepsis grubu karşılaştırıldığında hem 1. gün hem de 4. gün EF 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Ağır sepsis 

grubunda sistolik  fonksiyonlar daha çok bozulmuş. Hem birinci günde hem de 

dördüncü günde sepsis grubuna göre ağır sepsis grubunda  EF  daha düşük görülmüştür. 

Ağır sepsisle septik şok grubu karşılaştırıldığında  hem 1. gün hem de 4. gün EF 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Hem birinci 

gün hem de dördüncü günde ağır sepsis grubuna göre septik şok grubunda  EF  daha 

düşük görülmüştür. 



 29 

Tablo 12: Grupların zamana göre EF değerleri 

 
 

 

 
 
 

Tablo 13: Grupların zamana göre EF değerleri 
 
 
 
 
 
 

Tablo 14: Grupların zamana göre EF değerleri 

 

 

 

 

Şekil 7: Gruplar arası LVEF değerlerinin karşılaştırılması 
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2. BNP Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Hastaların BNP değerleri grup içinde ve gruplar arası karşılaştırıldı. Sepsis 

grubunda 1. günde BNP değeri 354 ± 76 pg/ml, 4. gün  BNP değeri 192 ± 33, Septik şok 

grubunda 1. gün BNP değeri 1046 ± 404, 4. günde ise 1388 ± 400, ağır sepsis grubunda 

1. gün BNP değeri 1059 ± 387, 4. gün BNP değeri ise 1353 ± 389 idi. Grup içi 

değerlendirmede birinci güne göre, dördüncü gün  BNP değeri  her üç grupta 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubunda BNP  

1. Grup 20 67.95 3.220 1.Gün 
  EF 2. Grup 20 44.60 3.648 

0.002 

1. Grup 20 69.35 3.514 4.Gün 
  EF 2. Grup 20 43.85 3.703 

0.001 

1. Grup 20 67.95 3.220 1.Gün 
  EF 3. Grup 20 53.90 3.493 

0.002 

1. Grup 20 69.35 3.514 4.Gün 
  EF 3. Grup 20 53.75 3.552 

0.001 

3. Grup 20 53.90 3.493 1.Gün 
   EF 2. Grup 20 44.60 3.648 

0.001 

3. Grup 20 53.75 3.552 4.Gün 
   EF 2. Grup 20 43.85 3.703 

0.002 
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değerinde anlamlı bir düşüş, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir yükselme 

izlenmiştir (Mann-Whitney U testi ). 

Gruplar arası değerlendirmede sepsis ile septik şok, sepsis ile ağır sepsis 

gruplarında hem 1. gün  hem de  4. gün  BNP  değerleri arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubuna göre, ağır sepsis ve septik 

şok grubunda anlamlı bir yükseklik izlenmiştir. (Mann-Whitney U testi ) Ağır sepsisle 

septik şok grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0.05).  

 

Tablo 15: Grupların zamana göre BNP değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 354,75 76,654 1.Gün 

 BNP 2. Grup 20 1046,50 404,108 
0,001 

1. Grup 20 192,90 33,020 4.Gün 
BNP 2. Grup 20 1388,15 400,695 

0.002 

 
 

Tablo 16: Grupların zamana göre BNP değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 354,75 76,654 1.Gün 

BNP 3. Grup 20 1059,15 387,265 
0,001 

1. Grup 20 192,90 33,020 4.Gün 
BNP 3. Grup 20 1353,25 389,883 

0,002 

 
 

Tablo 17: Grupların zamana göre BNP değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
2. Grup 20 1046,50 404,108 1.Gün 

BNP 3. Grup 20 1059,15 387,265 
0,8 

2. Grup 20 1388,15 400,695 4.Gün 
BNP 3. Grup 20 1353,25 389,883 

0,6 
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Şekil 8: Grupların kendi içinde BNP değerleri 
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Şekil 9: Gruplar arası BNP değerlerinin karşılaştırılması 
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3. Myoglobin Düzeyinin  Değerlendirilmesi 

Hastaların Myoglobin  değerleri grup içinde ve gruplar arası karşılaştırıldı. Grup 

içi değerlendirmede birinci güne göre dördüncü  gün myoglobin değeri her üç grupta 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubunda 

myoglobin değerinde anlamlı bir düşüş, ağır sepsis ve septik şok grubunda anlamlı bir 

yükselme izlenmiştir (Mann-Whitney U testi ). 

Gruplar arası değerlendirmede sepsis ile septik şok, sepsis ile ağır sepsis 

gruplarında hem 1. gün hem de 4. gün myoglobin değerleri arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). Sepsis grubuna göre, ağır sepsis ve septik 

şok grubunda hem birinci hemde dördüncü günde anlamlı bir yükseklik görülmüştür.  

(Mann-Whitney U testi ). Ağır sepsisle septik şok grubu arasında  istatiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Birinci güne göre 
dördüncü gün BNP 
değeri, her 3 grupta 
anlamlı 
bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
2. Grupta p = 0,004 
3. Grupta p = 0,009 
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Tablo 18: Grupların zamana göre Myoglobin değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 54,45 25,605 1.Gün 

 MYG 2. Grup 20 671,20 109,837 
0,001 

1. Grup 20 30,25 13,672 4.Gün 
MYG 2. Grup 20 911,45 94,491 

0,002 

 
 

Tablo19: Grupların zamana göre Myoglobin değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 54,45 25,605 1.Gün 

MYG 3. Grup 20 611,25 162,895 
0,001 

1. Grup 20 30,25 13,672 4.Gün 
MYG 3. Grup 20 844,05 146,209 

0,001 

   
 

Tablo 20: Grupların zamana göre Myoglobin değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
2. Grup 20 671,20 109,837 1.Gün 

MYG 3. Grup 20 611,25 162,895 0,4 

2. Grup 20 911,45 94,491 4.Gün 
MYG 3. Grup 20 844,05 146,209 

0,1 

 

Şekil 10: Grupların kendi içinde Myoglobin değerleri 
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Dördüncü gün Myoglobin  
değerleri, 1.- 2.- 3. grupta 
anlamlı bulunmuştur. 
1. Grupta p = 0,001 
2. Grupta p = 0,004 
3. Grupta p = 0,002 
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Şekil 11: Gruplar arası Myoglobin değerlerinin karşılaştırılmas. 
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4. Troponin I Düzeyinin Değerlendirilmesi 

Hastaların Troponin I  değerleri grup içinde ve gruplar arası karşılaştırıldı. Grup 

içi ve gruplar arası değerlendirmede istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır (p>0.05). Herhangi bir değişiklik görülmemiştir (Mann-Whitney U 

testi). 

 

Tablo 21: Grupların zamana göre Troponin I değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 0,0235 0,01089 1.Gün 

TRP I 2. Grup 20 0,0200 0,01076 
0,6 

1. Grup 20 0,0230 0,01031 4.Gün 
TRP I 2. Grup 20 0,0190 0,01252 

0,3 

 
 

Tablo 22: Grupların zamana göre Troponin I değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
1. Grup 20 0,0235 0,01089 1.Gün 

TRP I 3. Grup 20 0,0215 0,01268 
0,8 

1. Grup 20 0,0230 0,01031 4.Gün 
TRP I 3. Grup 20 0,0235 0,01694 

0,8 

 
 

Tablo 23: Grupların zamana göre Troponin I değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
2. Grup 20 0,0200 0,01076 1.Gün 

TRP I 3. Grup 20 0,0215 0,01268 
0,8 

2. Grup 20 0,0190 0,01252 4.Gün 
TRP I 3. Grup 20 0,0235 0,01694 

0,3 
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Şekil 12: Gruplar arası Troponin I değerlerinin karşılaştırılması 
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B. ĐKĐNCĐ AŞAMADAK Đ AĞIR SEPSĐSLĐ PENTAGLOB ĐN VERĐLEN 

GRUP ĐLE AĞIR SEPSĐSLĐ HASTALARIN KAR ŞILA ŞTIRILMASI 

(PENTAGLOB ĐN GRUBU ĐLE KONRTOL GRUBUNUN 

KARŞILA ŞTIRILMASI) 

Sepsis Değerlendirme Skorlarının Kar şılaştırılması 

1. APACHE III Skorunun Değerlendirilmesi 

Hastaların APACHE III skorları kendi içinde ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 

Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, ilaç verilmeden önceki APACHE 

III skoruna göre Pentaglobin verildikten  sonra hem birinci gün hem de dördüncü gün 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır  (p<0.01). Tedavi sonrası 

birinci gün APACHE  III skoru 13,0 ± 2,2,  dördüncü gün 11,0 ± 2,5 idi. Tedaviden 

önceki APACHE III  skoruna göre hem birinci hem de dördüncü günde anlamlı bir 

düşüş izlenmiştir. Tedaviden sonra 1. ve  4. gün arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark  gözlenmemiştir (p>0.05). 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise başlangıç değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı değil iken (p>0.05), kontrol grubunun dördüncü gününe tekabül eden tedavi 

sonrası birinci gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). 

Başlangıç değerleri arasında bir fark görülmezken, Pentaglobin tedavisinden sonra 

kontrol grubuna göre,  Pentaglobin grubunda anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 
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Tablo 24: Pentaglobin grubunun zamana göre APACHE  III skorları 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 27,38 1,70 
PTG S.1.Gün 13 13,00 2,27 

0,002 

PTG Önce  13 27,38 1,70 
PTG S.4.Gün 13 11,00 2,51 

0,001 

PTG S.1. gün  13 13,00 2,27 
PTG S.4.Gün 13 11,00 2,51 

0,052 

 

Şekil 13: Pentaglobin grubunun kendi içinde APACHE  III skoru  
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Şekil 14: Pentaglobin ve kontrol grubunun APACHE III skorlarının karşılaştırılması 
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Tablo 25: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre APACHE III skorları 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG  13 27,38 1,70 1. Gün 
Kontrol 13 28,57 1,60 

0,9 

PTG 13 13,00 2,27 4. Gün 
Kontrol 13 32,38 1,66 

0,002 
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2. SOFA Skorunun Değerlendirilmesi 

Hastaların SOFA skorları kendi içinde ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 

Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, ilaç verilmeden önceki SOFA 

skoruna göre Pentaglobin verildikten  sonra hem birinci gün hem de dördüncü gün 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). Tedavi sonrası birinci 

gün SOFA skoru 3,2 ± 0,7, dördüncü gün 2,3 ± 0,5 idi. Tedaviden önceki SOFA  

skoruna göre hem birinci hem de dördüncü günde anlamlı bir düşüş izlenmiştir. 

Tedaviden sonra 1. ve 4. gün arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

gözlenmiştir (p<0.01). 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise başlangıç değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı değil iken (p>0.05), kontrol grubunun dördüncü gününe tekabül eden tedavi 

sonrası birinci gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). 

Başlangıç değerleri arasında bir fark görülmezken, Pentaglobin tedavisinden sonra 

kontrol grubuna göre,  Pentaglobin grubunda  anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 

 

Tablo 26: Pentaglobin grubunun zamana göre SOFA skorları 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 8,84 2,03 
PTG S.1.Gün 13 3,23 0,72 

0,003 

PTG Önce  13 8,84 2,03 
PTG S.4.Gün 13 2,38 0,50 

0,001 

PTG S.1. gün  13 3,23 0,72 
PTG S.4.Gün 13 2,38 0,50 

0,008 

 

Şekil 15: Pentaglobin grubunun kendi içinde SOFA skoru 
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Şekil 16: Pentaglobin ve kontrol grubunun SOFA skorlarının karşılaştırılması 

0

2

4

6

8

10

12

14

1.Gün 4.Gün

PTG Grubu

 Kontrol Grubu

 

Tablo 27: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre SOFA skorları 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 

PTG  13 8,84 2,03 1.Gün 
Kontrol 13 9,92 0,75 

0,2 

PTG 13 3,23 0,72 4.Gün 
Kontrol 13 14,15 1.14 

0,002 

 
3. SAPS III Skorunun Değerlendirilmesi  

Hastaların SAPS III skorları kendi içinde ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 

Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, ilaç verilmeden önceki SAPS III 

skoruna göre pentaglobin verildikten  sonra hem birinci gün hem de dördüncü gün 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). Tedavi sonrası birinci 

gün SAPS III skoru 61,3 ± 5,6, dördüncü gün  57,6 ± 5,3 idi. Tedaviden önceki SAPS III 

skoruna göre hem birinci hem de dördüncü günde anlamlı bir düşüş izlenmiştir. 

Tedaviden sonra 1. ve  4. gün arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark  

gözlenmemiştir (p>0.05). 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise başlangıç değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı değil iken (p>0.05), kontrol grubunun dördüncü gününe tekabül eden tedavi 

sonrası birinci gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). 

Başlangıç değerleri arasında bir fark görülmezken, Pentaglobin tedavisinden sonra 

kontrol grubuna göre, Pentaglobin grubunda  anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 
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Tablo 28: Pentaglobin grubunun zamana göre SAPS III skorları 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 79,38 6,75 
PTG S.1.Gün 13 61,30 5,64 

0,004 

PTG Önce  13 79,38 6,75 
PTG S.4.Gün 13 57,61 5,33 

0,002 

PTG S.1. gün  13 61,30 5,64 
PTG S.4.Gün 13 57,61 5,33 

0,18 

 
Şekil 17: Pentaglobin grubunun kendi içinde SAPS  III skoru  
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Şekil 18: Pentaglobin ve kontrol grubunun SAPS III skorlarının karşılaştırılması 
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Tablo 29: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre SAPS III skorları 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG  13 79,38 6,75 1. Gün 
Kontrol 13 76,53 4,01 

0,1 

PTG 13 61,30 5,64 4. Gün 
Kontrol 13 84,84 3,84 

0,001 

 
 

 

4.Gün 
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Mortalite Oranlarının Kar şılaştırılması 

Pentaglobin uygulanan hastaların Pentaglobin uygulanmadan önce başlanğıçtaki  

SAPS III skoruna göre beklenen mortalite oranı % 70 iken, tedaviden sonra 1. günde 

beklenen mortalite oranı % 42, tedaviden sonra 4. günde beklenen mortalite oranı % 

31,6 olarak bulundu. Bizim yaptığımız çalışmada Pentaglobin uygulanan grupta 13 

hastadan bir tanesi öldü. Mortalite oranı % 7,6 olarak tesbit edildi. 

Kontrol grubunda ise başlanğıçtaki SAPS III skoruna göre beklenen mortalite 

oranı % 72 iken, takibindeki 4. günde mortalite oranı % 78,6 idi. Bizim çalışmamızda 

kontrol grubunda 13 hastadan dokuz tanesi ex oldu. Mortalite oranı % 69,2 olarak 

belirlendi.  

Şekil 19: Pentaglobin ve kontrol grubunun Mortalite oranlarının karşılaştırılması 
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KARD ĐAK PARAMETRELER ĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ  

1. Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonunun Değerlendirilmesi (LVEF) 

Kontrol grubu (5.grup) ile Pentaglobin grubu (4.grup) karşılaştırıldığında 

başlanğıç EF değerleri arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir farklılık saptanmıştır 

(p<0.05). Kontrol grubunda EF daha düşük görülmüştür. Kontrol grubunda sistolik 

fonksiyonlar daha bozuk bulunmuştur. Pentaglobin tedavi sonrası ile kontrol grubu 

karşılaştırıldığında da   EF  değerleri arasında istatistiki açıdan bir farklılık saptanmıştır 

(p<0.01). Pentaglobin uygulanan grupta EF daha yüksek izlenmiştir. Pentaglobin 

uygulanan grupta  sistolik  fonksiyonlarda düzelme olduğu görülmüştür.  

Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde Pentaglobin tedavisi 

öncesine göre, tedavi sonrası birinci gün EF değerleri  arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p<0.01). EF değerlerinde  yükselme izlenmiştir. 

Tedavi sonrası sistolik fonksiyonlarda düzelme olduğu görülmüştür. Tedavi sonrası 
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birinci günle dördüncü gün arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

izlenmemiştir (p>0.05). 

 

Tablo 30: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre EF değerleri 

 
 
 

 

 

Şekil 13: Pentaglobin ve kontrol grubunun LVEF değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 31: Pentaglobin grubunun zamana göre EF değerleri 

 
 
 

 

 

Şekil 14: Pentaglobin grubunun kendi içinde LVEF değerleri  
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Kontrol 13 54.46 4.612 1.Gün 
   EF PTG 13 58.15 2.641 

0.027 

Kontrol 13 54.31 4.906 4.Gün 
   EF PTG 13 61.62 2.329 

0.001 

Tedavi öncesi EF 13 58.15 2.641 
Tedavi son.1. gün EF 13 61.62 2.329 

0.004 

Tedavi son.1. gün EF 13 61.62 2.329 
Tedavi son.4. gün EF 13 60.95 2.931 

0.8 
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2. BNP Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Pentaglobin grubunda hastaların kan BNP değerleri kendi içinde ve kontrol 

grubu ile karşılaştırıldı. Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, ilaç 

başlanmadan önceki BNP değerlerine göre, Pentaglobin verildikten  sonra hem birinci 

gün hem de dördüncü gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır 

(p<0.01). Tedavi sonrası birinci gün BNP değeri 621,7 ± 216,5 iken, dördüncü gün BNP 

değeri 426,4 ± 113,8 idi. Tedaviden önceki BNP değerlerine göre hem birinci hem de 

dördüncü günde anlamlı bir düşüş izlenmiştir. Tedaviden sonra 1. ve  4. gün arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlenmiştir (p<0.05).  

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise başlangıç değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı değil iken (p>0.05), kontrol grubunun dördüncü gününe tekabül eden tedavi 

sonrası birinci gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). 

Başlangıç değerleri arasında bir fark görülmezken, Pentaglobin tedavisinden sonra 

kontrol grubuna göre, Pentaglobin grubunda  anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 

 

Tablo 32: Pentaglobin grubunun zamana göre BNP değerleri 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 1375,69 394,29 
PTG S.1.Gün 13 621,76 216,53 

0,002 

PTG Önce  13 1375,69 394,29 
PTG S.4.Gün 13 426,46 113,80 

0,001 

PTG S.1. gün  13 621,76 216,53 
PTG S.4.Gün 13 426,46 113,80 

0,01 

 

Şekil 15: Pentaglobin grubunun kendi içinde BNP değerleri 
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Şekil 16: Pentaglobin ve kontrol grubunun BNP değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 33: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre BNP değerleri 

GÜN Hasta 
Grupları 

n Ortalamalar Std. sapma P 

PTG  13 1375,69 394,29 1. Gün 
Kontrol 13 1126,61 431,67 

0,9 

PTG 13 621,76 216,53 4. Gün 
Kontrol 13 1421,46 412,83 

0,001 

 

3. Myoglobin Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Hastaların Myoblobin değerleri kendi içinde ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 

Pentaglobin grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, ilaç verilmeden önceki myoglobin 

değerlerine göre Pentaglobin verildikten  sonra hem birinci gün hem de dördüncü gün 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). Tedavi sonrası birinci 

gün myoglobin değeri 379,6 ± 178,8,  dördüncü gün 204,4 ± 85,5 idi. Tedaviden önceki 

myoglobin sonuçlarına göre hem birinci hem de dördüncü günde anlamlı bir düşüş 

izlenmiştir.Tedaviden sonra 1.ve 4. Gün arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir 

düşüş  gözlenmiştir (p<0.05). 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise başlangıç değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı değil iken (p>0.05), kontrol grubunun dördüncü gününe tekabül eden tedavi 

sonrası birinci gün arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.01). 

Başlangıç değerleri arasında bir fark görülmezken, Pentaglobin tedavisinden sonra 

kontrol grubuna göre,  Pentaglobin grubunda anlamlı bir düşüş saptanmıştır. 
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Tablo 34: Pentaglobin grubunun zamana göre Myoglobin değerleri 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 682,30 276,98 
PTG S.1.Gün 13 379,61 178,85 

0,008 

PTG Önce  13 682,30 276,98 
PTG S.4.Gün 13 204,46 85,54 

0,002 

PTG S.1. gün  13 379,61 178,85 
PTG S.4.Gün 13 204,46 85,54 

0,013 

 
Şekil 17: Pentaglobin grubunun kendi içinde Myoglobin değerleri 
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Şekil 18: Pentaglobin ve kontrol grubunun Myoglobin değerlerinin karşılaştırılması 
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Tablo 35: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre Myoglobin değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG  13 682,30 276,98 1. Gün 
Kontrol 13 601,46 164,35 

0,2 

PTG 13 379,61 178,85 4. Gün 
Kontrol 13 798,84 243,36 

0,002 

 

4.Gün 
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4. Troponin I Değerlerinin Đncelenmesi 

Hastaların Troponin I değerleri PTG grubu kendi içinde ve kontrol grubu  

karşılaştırıldı. Đstatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 36: Pentaglobin grubunun zamana göre Troponin I değerleri 

GÜN n Ortalamalar Std. sapma P 
PTG Önce  13 0,018 0,05 
PTG S.1.Gün 13 0,015 0,04 

1,0 

PTG Önce  13 0,018 0,05 
PTG S.4.Gün 13 0,017 0,05 

1,0 

PTG S.1. gün  13 0,015 0,04 
PTG S.4.Gün 13 0,017 0,05 

1,0 

 
 

Tablo 37: Pentaglobin ve kontrol grubunun zamana göre Troponin  I değerleri 

GÜN Hasta Grupları n Ortalamalar Std. sapma     p 

PTG  13 0,015 0,005 1. Gün 
Kontrol 13 0,019 0,011 

 0,5 

PTG 13 0,015 0,005 4. Gün 
Kontrol 13 0,021 0,012 

 0,2 

 
Şekil 19: Pentaglobin ve kontrol grubunun Troponin I değerlerinin karşılaştırılması 
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5.TARTI ŞMA 

 

Sepsis, mikroorganizma ve toksinlerine karşı organizmanın geliştirdiği sistemik 

yanıt olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yoğun bakım şartlarında, antibiyotiklerde, 

sıvı resusitasyonu ve cerrahi girişim konusunda meydana gelen gelişmelere rağmen 

sepsisin mortalitesi hala çok yüksektir (63,64). 

Sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) tanısı koymak için hastada 

hipertermi ya da hipotermi; lökositoz ya da lökopeni; taşikardi ve takipne (pCO2< 32 

mmHg) bulunması gereken kriterlerdir (65). Bir hastada SIRS bulguları mevcut 

olduğunda ve travma, yanık, akut pankreatit gibi bu durumdan sorumlu olacak bir neden 

saptanamadığı takdirde, kan kültüründe üreme olsun ya da olmasın sepsis tanısı 

konulmaktadır. Sepsisli bir hastada ensefalopati, oligüri, metabolik asidoz, hipoksemi 

ya da dissemine intravasküler koagulasyon (DIC) gibi organ disfonksiyonunu gösteren 

bir veya daha çok işaretin bulunması durumunda ağır sepsisten söz edilmektedir. Septik 

şok ise sıvı infüzyonuna yanıt vermeyen hipotansiyon ve perfüzyon bozukluğunun 

devam etmesi durumudur. 

Sağlıklı ki şiler mikrobiyal invazyona karşı kendilerini immün sistemin 

aktivasyonu ile korurlar. Mikrobiyal invazyona karşı ilk olarak doğal immün sistemin 

yanıtı oluşur. Bu yanıt bir taraftan mikroorganizmayı yok etmeye yönelik özellikler 

içerirken, diğer yandan özgül immün yanıtın verilmesi için spesifik immün sistemi 

uyarır. Đmmün sistem hücreleri arasında haberleşmeyi sağlayan, immün sistemin 

etkilerinin ortaya çıkmasında çok önemli rolleri olan, hücrelerde önceden hazır 

bulunmayıp hızla üretilen ve kısa süre kanda dolaşan protein veya glikoproteinlere 

“sitokin” adı verilmektedir. Sitokin aktivasyonu immün yanıtın düzenlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Sitokin aktivasyonu lokalize olmaktan çıkıp, abartılı bir 

şekilde sistemik bir hal alırsa organizmayı multiorgan yetersizliğine, şoka ve ölüme 

sürükleyebilir.  

Standart tedavi uygulamalarının mortaliteyi azaltmadaki yetersizliği ve pek çok 

hastanın potansiyel sepsis riski ile karşı karşıya olması nedeni ile özellikle immun 

yanıtın modifiye edilmesini amaçlayan birçok yeni tedavi yöntemleri gündeme 

getirilmekte ve bunlarla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Sepsisteki hastalarda 

antienflamatuvar sitokinlerin salındığı, sitokin inhibitörlerinin arttığı ve hücresel 
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yanıtsızlığın geliştiği dönemde hastaların immun fonksiyonlarını güçlendirmeyi 

amaçlayan birçok çalışma yapılmaktadır (66-68). Bu tedavilerden bir tanesi de 

intravenöz immunglobulin (IVIG) kullanımıdır.  

Pentaglobin içinde bulunan antikorlar, nötralizasyonu ve opsonik aktiviteyi 

arttırarak serumun bakterisidal aktivitesini arttırabilme, lökositleri uyarabilme ve 

bakteriyel endotoksin ve ekzotoksinleri nötralize edebilme özelliklerine sahiptir. Bu 

özellikleri Pentaglobinin sepsiste kullanımı ile yararlı sonuçlar elde edilebileceği fikrini 

akıllara getirmiştir. Yaptığımız bu çalışmada, ağır sepsis olgularında  sepsis tedavisine 

ek olarak uygulanan Pentaglobinin  kan  BNP değeri, SOFA, APACHE  III, SAPS III 

skorları, Myoglobin ve Troponin I değerleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve 

mortalite üzerine olan etkileri değerlendirildi.  

Intravenöz immunglobulin preparatlarının immun sistem disfonksiyonu ve 

disregülasyonu ile beraber seyreden birçok klinik tablo (immun yetersizlik, otoimmun 

hastalıklar, sepsis, ciddi travma) üzerinde yararlı etkileri bulunmaktadır. IgG 

yetersizliğinin IVIG preparatları ile yerine konması yanında, IVIG preparatlarının 

faydalı başka etkileride vardır. Bunlar;  proinflamatuar hücrelerde Fc reseptörlerinin 

blokajı, otoantikorların nötralizasyonu, lenfositler tarafından sitokin üretiminin 

modülasyonu ve kompleman sistemi üzerindeki etkileridir (69,70). 

Yapılan çalışmalar sonucunda IVIG preparatlarında gram pozitif ekzotoksinlere 

karşı antikorların varlığı gösterilmiştir. Gerhard ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 

Pentaglobin uyguladıkları gram negatif sepsisteki hastalarda endotoksin seviyesinin 

anlamlı derecede düştüğünü  göstermişlerdir (71). 

Schedel ve arkadaşları (72) yaptıkları çalışmada Pentaglobin uygulanan septik 

şoktaki hastalarda APACHE II skorunda  5. günden sonra azalma olduğunu ve 6 

haftalık mortalite oranlarının düştüğünü bildirmişlerdir. Kontrol grubunda mortalite 

oranı % 32 iken, pentaglobin uygulanan grupta mortalite oranı  % 4 olarak bulunmuştur. 

Bizim yaptığımız çalışmada da Pentaglobin uygulanan ağır sepsisteki hastalarda 

APACHE III skorunda tedaviden  sonra birinci günde azalma olduğu ve mortalite 

oranının düştüğü görüldü. Kontrol grubumuzda mortalite oranı % 69,2 iken, 

Pentaglobin uygulanan grubumuzda ise mortalite oranı % 7,6 olarak bulundu. Schedel 

ve arkadaşları septik şokun erken fazında  verilen  Pentaglobinin mortalite üzerinde 

önemli olduğunu bildirmişlerdir. Endotokseminin fizyolojik ve biyolojik sonuçları 
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ortaya çıkmadan  sepsisin mümkün olan en erken döneminde immunglobulin 

uygulanması ile endotoksin nötralizasyonunun sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Dominioni ve arkadaşları (73) sepsis skoru 20’nin üzerinde olan postoperatif 

septik hastalarda  çok merkezli bir çalışma yapmışlar. 29 hastadan oluşan bir gruba 

intravenöz  IgG,  33 hastadan oluşan kontrol grubuna ise albumin vermişler. IVIG ile 

tedavi edilen grupta mortalite oranı % 38 iken, kontrol grubunda mortalite oranı % 67 

olarak bulunmuş. IVIG tedavisi yapılan hastaların mortalite oranlarının düştüğü 

bildirilmi ştir.   

De-Simone ve arkadaşlarının (74)  ağır sepsisli hastalarda yaptıkları çalışmada 

ise IVIG grubunda kontrol grubuna göre  hastanede kalış süresinin kısaldığı  fakat 

mortalite  açısından fark olmadığı tesbit edilmiştir.  

Just ve arkadaşları (75) yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yaptıkları 

çalışmada mortalite oranının pentaglobin uygulanan grupta % 46,2 (6/13) , kontrol 

grubunda ise % 56,3 (9/16) olduğunu bildirmişlerdir. Đstatistiksel olarak mortalite 

oranları arasında  değişiklik olmadığı bildirilmi ştir.   

Jesdinsky ve arkadaşları (76) Almanyada 1979-1983 yılları arası çok merkezli 

randomize kontrollü klinik bir çalışma yapmışlar. 288  ağır sepsis hastası üzerinde 

yaptıkları çalışmada IVIG tedavisi verdikleri grupta mortalite oranı % 46, kontrol 

grubunda ise mortalite oranı % 41 olarak görülmüş. Mortalite oranları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir değişiklik olmadığı bildirilmi ştir.  

Vogel ve arkadaşları (77) yaptıkları araştırmada 25  hastaya Pentaglobin 

uygulamış, 25 hasta ile de kontrol grubu oluşturulmuş. Pentaglobin uygulanan grupta 

mortalite oranı 6/25 (% 24),  kontrol grubunda  ise mortalite oranı 11/25 (% 44)  olarak  

belirtilmiştir. 

Tuğrul ve arkadaşlarının (78) 28 ağır sepsisli erişkin hasta üzerinde çalışma 

yapmışlar. 21 hastaya Pentaglobin uygulanmış, 18 hasta ile de kontrol grubu 

oluşturulmuş. Pentaglobin uygulanan grupta  prokalsitonin seviyesinin düştüğünü, 28 

günlük mortalite oranında ise kontrol grubu ile arasında bir fark olmadığını belirtmişler. 

Kontrol grubunda mortalite oranı % 33 iken, Pentaglobin verilen grupta ise  % 23,8 

olarak  bulunmuş. Pentaglobin verilen grup ile kontrol grubu arasında APACHE II ve 

SOFA skorları açısından farklılık bulunamamış ve mortaliteyi azaltmadığı bildirilmi ştir.   
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De Simone ve ark, Jesdinsky ve ark’ları tarafından IVIG uygulanan, Just ve ark, 

Tuğrul ve ark.’ları ile de Pentaglobin uygulanan hastalarda mortalite oranının 

azalmadığı gösterilmiştir. Biz ise çalışmamızda Pentaglobin  uyguladığımız hastalarda  

mortalite oranının düştüğünü belirledik. Dominioni ve ark, Vogel ve arkadaşlarının 

yaptıkları çalışmaya benzer sonuçlar elde ettik.  

Kardiak cerrahi sonrasında gelişen sepsisde, Pentaglobin kullanımı ile ilgili 

birçok çalışma yapılmıştır. Pilz ve arkadaşları (79) kardiak cerrahi  sonrası erken 

dönemde  IVIG tedavisinin sonuçlarını değerlendirmişler. 41 hastaya  IVIG tedavisi 

uygulamışlar. 42 hasta ile de kontrol grubu oluşturmuşlar. IVIG tedavisi yapılan grupta 

hastalığın şiddetinde düzelme olduğu,  APACHE  II skorunun düştüğü  fakat mortalite 

üzerinde etkili olmadığı  belirtilmiştir. 

Bizim çalışmamızda ise pentaglobin uygulanan ağır sepsis hastalarında 

APACHE  III ve SOFA  skorlarında  tedaviden sonra birinci günde  düşüş olduğu, 

dördüncü günde ise birinci güne göre APACHE III  skorunda değişiklik olmadığı ama 

SOFA skorunda  azalma olduğu görüldü. Bizim yaptığımız çalışma; Pilz ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmadaki APACHE skoru sonuçlarıyla benzer veriler elde 

edilmesine rağmen, mortalite açısından benzer sonuçlar elde edilmedi. 

Kress ve arkadaşları (80) kardiak cerrahi geçiren hastalarda tek merkezli bir 

çalışma yapmışlar. Cerrahiden dört saat sonra 19 hastadan oluşan bir gruba IgGAM,  21 

hastadan oluşan diğer gruba ise salin solüsyonu vermişler. 21 hastanın 9’unda (% 43) 

postoperatif infeksiyon görülürken, 19 hastanın sadece birinde postoperatif infeksiyon 

görülmüş (%5). Kardiak cerrahiden hemen sonra verilen IgGAM  tedavisinin 

postoperatif infeksiyon insidansını azalttığı  bildirilmiştir.  

  Yine Kress ve arkadaşlarının (81) yapmış olduğu bir başka çalışmada açık kalp 

cerrahisi yapılacak olan hastalardan bir gruba preoperatif sadece antibiyotik 

kullanılırken, diğer grupta antibiyotik ile Pentaglobin kombine edilmiş. Pentaglobin 

uygulanan grupta bir hastada postoperatif enfeksiyon görülürken, diğer grupta % 42 

oranında sepsis görüldüğü bildirilmiştir.  

Dr. Werdan ve arkadaşları  (82)  yaptıkları bir çalışmada  bypass geçiren ağır 

sepsisli hastalarda IVIG  tedavisinin 28 günlük mortalite üzerinde etkili olmadığını, 

mortalite oranını azalmadığını belirtmişler. Placebo uygulanan grupta  mortalite oranı % 

31,5  iken, IVIG   uygulanan grupta  ise  % 39,1 olarak bulunmuştur.  
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Alejandria ve  arkadaşları (83) yaptıkları   bir  çalışmada  sepsis ve  septik şoklu 

hastalara  uygulanan intravenöz immunoglobulin tedavilerinin  sonuçlarını  

değerlendirmişler.  Polyclonal  IVIG  tedavisinde    mortalite  oranında azalmanın,  

IVIG  tedavisi yapılan hastalarda görülen mortalite  oranındaki  azalmaya göre  daha 

çok olduğu   belirtilmiştir (IVIG  tedavisinde  RR:0,91,  Polyclonal  IVIG   tedavisinde 

RR:0,64 olarak bulunmuş). Polyclonal IVIG  tedavisinin sepsis ve septik şoklu  

hastalarda mortalite üzerinde önemli bir etkisi olduğu  belirtilmiştir. Biz de yaptığımız 

çalışmada Alejandria ve  arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmaya benzer sonuçlar elde 

ettik. Pentaglobin uygulanan grupta  mortalite oranının düşük olduğu görüldü.    

Pediatrik sepsis olgularında IVIG kullanımı ile ilgili yayınlar genellikle 

yenidoğan dönemindedir. IVlG'nin yenidoğan sepsislerini önlemede ve tedavide etkili 

olduğunu gösteren (84) çalışmalara karşın, mortaliteyi azaltmada ve yenidoğan 

sepsislerini  önlemede yararsız olduğunu gösteren çalışmalar da az değildir (85,86). 

Haque ve arkadaşları (87) neonatal  sepsisteki infantlar üzerinde çalışma 

yapmışlar. 30 infanttan oluşan  bir gruba  dört gün 5 ml/kg/gün olacak şekilde 

antibiyotik tedavisine ek IgM’den zengin immunoglobulin  tedavisi uygulamışlar. 30 

infanttan oluşan diğer gruba ise sadece antibiyotik vermişler. Sadece antibiyotik verilen 

kontrol grubunda mortalite oranı % 20 (6/30)  iken, IgM’den zengin immunoglobulin 

uygulanan grupta ise % 3,3 (1/30) olarak belirtilmiş. Antibiyotik tedavisine ek olarak 

uygulanan IgM’den immunoglobin tedavisinin neonatal  sepsisli infantlarda mortaliteyi  

azalttığı bildirilmi ştir.  

Haque ve arkadaşları (88) septik yeniğanlarda  başka bir çalışma daha yapmışlar. 

Bir gruba dört gün boyunca 250 mg/kg/gün  olmak üzere  antibiyotik tedavisi üzerine  

IgM ‘den zengin IgG uygulamışlar. Diğer gruba ise standart  IVIG  tedavisi 

uygulamışlar. IgM ‘den zengin IVIG uygulanan grupta % 6,8 (3/44),  mortalite oranı 

görülürken, standart IVIG tedavisi uygulanan grupta  % 14,2 (6/42)  mortalite oranı 

görülmüş. Đki grup  arasında mortalite oranları arasında bir fark bulunmamıştır.  

Haque ve arkadaşları (88) aynı çalışmada  IgM’den zengin immunoglobulin 

tedavisi ile verilmeyen grubu karşılaştırmış. IgM’den zengin immunoglobulin 

uygulanan grupta, kontrol  grubuna  göre mortalite oranının düştüğü, IgM’den zengin 

immunoglobulin tedavisinin  mortalite üzerinde etkili olduğu  belirtilmiştir. 
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Erdem ve arkadaşları (89) neonatal sepsisteki preterm infantlar üzerinde çalışma 

yapmışlar. 44 infant üzerinde yaptıkları çalışmada 20 infantta üç gün boyunca 5 

ml/kg/gün şeklinde IgM’den  IgG  tedavisi  uygulanmış. 24 infanttan oluşan kontrol 

grubunda  mortalite  9/24 görülürken,  IgM’den  IgG  tedavisi  uygulanan grupta ise 

6/20 olarak  bulunmuş. IgM’den  IgG  ile  tedavi  edilen prematüre bebeklerde mortalite  

oranının  kontrol grubuna  göre farklılık  göstermediği bildirilmi ştir. 

Wolf ve arkadaşlarının (90) yapmış olduğu retrospektif çalışmada Pentaglobin 

uygulanan  ağır  sepsis aşamasındaki hastalarda mortalite oranı  % 11, septik şok 

aşamasında  uyguladıkları  hastalarda ise mortalite oranı  % 52 olarak bildirilmiştir. 

Dr.Rodriguez  ve  arkadaşları  (91) abdominal  orjinli  ağır  sepsis  hastaları  

üzerinde  çalışma yapmışlar. 29  hastaya    beş  gün  boyunca 7 ml/kg/gün dozunda   

IgGAM  tedavisi uygulanmış. 27 hastaya ise albumin  verilerek  kontrol grubu 

oluşturulmuş. Mortalite oranı  kontrol grubunda  % 33,3’e düşerken,   IgGAM tedavisi 

uygulanan  grupta  bu oran  % 8,7’e düştüğü belirtilmiş.  Ağır sepsisli  hastalarda  

IgGAM  (IgM  ile zengin IVIG)  tedavisinin  mortalite oranını düşürdüğünü  

bildirmişlerdir.   

 Dr.Hentrich  ve  arkadaşları (92) septik şok  ve sepsis  sendromlu   nötropenik  

hastalarda  çok merkezli  randomize  bir  çalışma  yapmışlar. Kontrol grubuna  human 

albumin,  tedavi grubuna 72  saat boyunca  1300 ml  IgGAM  uygulamışlar.  28 günlük  

mortalite  oranı  kontrol  grubunda  % 28,2 iken,  IgGAM  uygulanan grupta ise  % 26,2  

olarak görülmüş.  IgGAM  tedavisinin mortalite üzerinde faydalı olmadığı belirtilmiştir. 

Dr.Kreymann  ve arkadaşları  (93) yaptıkları çalışmada  sepsis olgularında 

IgGAM ve IgG tedavisini karşılaştırmışlar. IgGAM tedavisinin mortalite oranını 

azalttığı  bildirilmiş. IgGAM  tedavisinin  mortalite oranını  % 50 azalttığı, IVIG 

tedavisinin ise % 37 azalttığı belirtilmiş. 

Dr. Werdan ve arkadaşları (94) tarafından  yapılan  çalışmada  ağır sepsis 

hastalarında IVIG tedavisinin 28 günlük  mortalite oranında bir azalma yapmadığı  

gösterilmiştir. Kontrol grubunda  mortalite oranı % 37,3 iken IVIG grubunda ise % 39,3 

olarak belirtilmiş. 

Dr. Laupland ve arkadaşları (95) septik şok ve  ağır sepsis hastalarında 

değerlendirdikleri  metaanaliz sonuçlarına göre, IgGAM (Polyclonal IVIG)  tedavisinin 

mortalite  üzerinde  etkili  olduğu  ve  mortalite oranını  azalttığı belirtilmiş. 
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Douzinas ve arkadaşları (96) 39 travma  hastasının 21 tanesine IVIG tedavisi, 18 

tanesine ise human  albumin  vermişler. Travmalı hastada  yüksek doz  IVIG  

tedavisinin septik komplikasyonları azaltıcı etkisi olduğunu belirtmişler. 

Pildal J, Gotzsche PC (97) bakteriyel sepsis hastalarında polyclonal 

immunoglobulin uygulanan grup ile placebo grubunu karşılaştırmışlar. IgM’den zengin 

immunoglobulin  (IgGAM) tedavisinin mortalite  üzerinde etkili  olduğunu ve mortalite  

oranını azalttığını  bildirmişler. 

Dr.Rodriguez ve ark, Dr.Kreymann ve ark, Pildal J, Gotzsche PC,  Dr. Laupland  

ve ark’ları IgGAM  uygulanmasının  mortalite oranını azalttığını, Dr.Hentrich ve 

ark,’ları ise mortalite üzerinde değişiklik  yapmadığını bildirmişler. Bizim yapmış 

olduğumuz çalışmada Dr.Rodriguez ve ark, Dr.Kreymann ve ark, Pildal J, Gotzsche PC, 

Dr. Laupland ve ark’larının yapmış olduğu çalışmaya benzer bulundu. Pentaglobin 

uyguladığımız grupta mortalite oranı % 7,6,  kontrol grubumuzda ise mortalite oranı % 

69,2 olarak bulundu.  

Pilz ve arkadaşları (98) çok merkezli,  kontrollü 173 sepsis ve  septik  şoklu  

hastalar üzerinde çalışma yapmışlar. Sadece antibiyotik verilen grupla,  IVIG tedavisi 

uygulanan grup karşılaştırılmış. IVIG tedavisi yapılan grupta APACHE II skorunun 

düştüğü, ve hastalığın   prognozu  üzerinde düzeltici etkisi  olduğu bildirilmiştir.  

Pilz ve arkadaşları (99) kardiak cerrahi geçiren  sepsis için  yüksek riskli 

hastalara  başka bir çalışma yapmışlar. 14 hastaya  total  doz 18 ml/kg olmak üzere 

IVIG,  13 hastaya ise total doz 15 ml/kg  olmak üzere IgGAM  uygulanmış. Mortalite 

üzerinde her iki grup  arasında bir  fark olmadığı belirtilmiştir. IVIG uygulanan grupta 

% 29 iken,  IgGAM  tedavisi  uygulanan  grupta ise % 31 olarak  görülmüştür. 

Buda ve arkadaşları  (100)  kardiak cerrahi  sonrası  sepsis gelişen  hastalar 

üzerinde çalışma yapmışlar. 8 sepsis hastasının 3 tanesine IgGAM, 47 ağır sepsis 

hastasının 15 tanesine IgGAM,  11  septik şok hastasının 4 tanesine IgGAM 

uygulamışlar.  44  hasta ile de kontrol grubu oluşturulmuş. Toplam  kontrol grubunda % 

36,4  mortalite oranı görülürken,  IgGAM tedavisi alan grupta % 22,7  mortalite oranı 

görülüyor. Ağır sepsis kontrol grubunda mortalite oranı 12/32 (%37,5),  IgGAM 

uygulanan grupta mortalite oranı 1/15 (%6,6)  olarak bulunmuş. IgGAM tedavisinin 

kardiak cerrahi sonrası sepsislerde mortalite oranını azaltmadığı,  APACHE II  ve  

SOFA skorlarında  bir değişiklik  yapmadığı bildirilmi ştir. Bizim yaptığımız çalışmada 
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ise IgGAM tedavisinin APACHE III ve SOFA skorunu düşürdüğü, mortalite oranını 

azalttığı bulundu.    

Friedrich ve arkadaşları (101) kardiak  cerrahi  geçiren  hastalarda  IgGAM 

tedavisinin etkilerini değerlendirmişler. 20 hastaya antibiyotik üzerine IgM’den zengin 

immunoglobulin,  20 hastaya ise sadece antibiyotik verilmiş. Her iki grup arasında IL-6, 

IL-10, TNF-α seviyeleri  arasında bir fark bulunmamış. Hastanede kalış süresi açısından 

IgM’den zengin IgG  verilen hastalarda, diğer gruba göre  kısalma olduğu bildirilmiştir 

(IgGAM verilen grupta  12,05 ± 3,66,  diğer grupta  13,45 ±  3,72 ). 

Reith ve arkadaşlarının (102) ağır  sepsis ve septik  şok hastalarından oluşan 

toplam 67 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada; 35 hastaya Pentaglobin uygulanmış, 32 

hasta ile kontrol grubu oluşturulmuş. Mortalite ağır sepsis grubunda; pentaglobin 

verilen hastalarda 3/18 (% 16,6), kontrol grubunda 5/13 (% 38,5), septik şok grubunda  

pentaglobin verilen hastalarda 4/17 (% 23,5), kontrol grubunda 11/19 (% 57,9) olmak 

üzere toplam tedavi verilen grupta  7/35 (% 20),  kontrol grubunda 16/32 (% 50)  olarak 

bildirilmi ştir. Ağır sepsis ve septik şok hastalarında pentaglobin tedavisinin  mortaliteyi 

önemli ölçüde düşürdüğünü  belirtmişlerdir. Bizim yapmış olduğumuz çalışma da Reith 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya  benzer bulundu. 

Reith ve arkadaşlarının (103) yaptıkları başka bir çalışmalarda cerrahi sonrası 

intraabdominal infeksiyon gelişen hastalarda bir gruba  pentaglobin uygulamışlar. Diğer 

gruba  ise albumin uygulamışlar. Pentaglobin tedavisinin  prokalsitonin seviyesini 

düşürdüğü,  klinik semptomlarda düzelme gösterdiği,  hastanede kalış süresini kısalttığı, 

APACHE II skorunu düşürdüğü, endotoxin, TNF-α,  IL-8,  IL-10  seviyesini azalttığı  

belirtilmiştir. 

 Heinz ve arkadaşları (104) ağır sepsis ve septik şok hastalarında Pentaglobin 

tedavisinin  mortalite üzerinde etkili olduğu  ama yoğun  bakımda  kalış süresi üzerinde 

etkili  olmadığını belirtmişlerdir. 

Wesoly ve arkadaşları (105) tarafından 35 hasta üzerinde yapılan çalışmada  

postoperatif  sepsis gelişen hastalarda Pentaglobinin etkisi değerlendirilmiş. Pentaglobin 

ile tedavi edilen septik hastalarda endotoxin titresinin düştüğü, mortalite oranının 

azaldığı, mekanik ventilasyon ve hastanede kalış süresinin kısaldığı belirtilmiştir. 

Schedel I, Dreichhausen U (106) tarafından septikotoksik hastalarda polyclonal 

polyvalent immunoglobulin olan pentaglobinin etkilerini araştırmışlar. 27 hastadan 
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oluşan bir gruba üç gün boyunca pentaglobin infüzyonu verilmiş. 28 hastadan oluşan 

diğer gruba ise immunoglobulin tedavisi  uygulanmamış. Pentaglobin uygulanan 27 

hastadan birinin öldüğü diğer grupta ise 28 hastadan dokuz tanesinin öldüğü belirtilmiş. 

(Pentaglobin uygulanan grubun mortalitesi  % 4, uygulanmayan grupta ise mortalite  % 

32  görülmüş.) Pentaglobin tedavisinin mortalite oranını azalttığı bildirilmi ş. 

Heinz ve ark, Wesoly ve ark, Schedel I, Dreichhausen U  pentaglobin uygulanan 

hastalarda mortalite oranının azaldığını belirtmişler. Biz de yaptığımız çalışmada  

benzer sonuçları elde ettik.   

El-Nawawy  ve arkadaşları  (107) pediatrik yoğun bakım ünitesinde sepsis 

sendrom tanısıyla  takip edilen  100 hasta üzerinde çalışma yapmışlar. 50 hastaya  üç  

gün boyunca 400 ml/kg/gün dozunda Pentaglobin verilmiş. 50 hasta ile de kontrol  

grubu oluşturulmuş. Pentaglobin ile tedavi edilen grupta mortalite oranı % 28 (14/50),  

kontrol grubunda ise mortalite oranı % 56 (28/50) olarak görülmüş. Pentaglobin 

uygulanan grupta mortalite oranının düştüğü,  taburcu edilen hasta sayısının arttığı, 

yoğun bakımda kalış süresinin kısaldığı, komplikasyonların azaldığı, taburcu edilen 

hastalarda TNF-a seviyesinin düştüğü belirtilmiştir.   

Jackson SK. ve arkadaşları (108) kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda    

endotoxin  seviyesi değerlendirilmiş. IgM’den zengin immunoglobulin (Pentaglobin)  

tedavisinin endotoxin seviyesini düşürdüğü belirtilmiş.  

Behre ve arkadaşları (109) gram negatif sepsisli hastalarda, IgM’den zengin 

immunoglobulin tedavisini  başlandıktan 18 saat  içinde  plazma endotoxin seviyesinin 

önemli  derecede  düştüğü  belirtilmiş. 

Norrby ve arkadaşları (110) tarafından sepsisli hastalarda  IgM’den zengin 

immunoglobulin  tedavisinin oldukça faydalı olduğu belirtilmiş. 

Turgeon ve  arkadaşlarının (111)  metaanaliz  sonuçlarına göre  iki günden uzun  

olmak üzere ve hastanın kilogramı başına bir gram ve üzerinde olacak şekilde 

uygulandığı taktirde,  IgM’den zengin immunoglobulin  tedavisinin sepsisli hastalarda  

faydalı olduğu belirtilmiş. 

Behre ve arkadaşları (112) yaptıkları başka  bir çalışmada hematolojik  

malingnesi ve sepsis tanısı konulan hastalar üzerinde çalışma yapmışlar. 30 hastaya 

IgM’den zengin immunoglobulin  tedavisi, 22 hastadan oluşan kontrol grubuna ise 

albumin tedavisi uygulamışlar.  IgM’den zengin immunoglobulin  tedavisi uygulanan 
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grupta 9 hasta ex olurken (% 30), kontrol grubunda  10 (% 46)  hasta ex olmuştur. 

IgM’den zengin immunoglobulin  uygulanan grup ile kontrol grubu  arasında 

istatistiksel  olarak anlamlı bir farklılık bulunmamış. 

Samatha ve arkadaşları (113) neonatal sepsis üzerinde çalışma yapmıştır. Altmış 

neonatal üzerinde yaptığı çalışmada  30 hastaya  IgM’den zengin immunoglobulin  

tedavisi uygulamış. 30 hastadan oluşan kontrol grubuna ise IgM’den zengin 

immunoglobulin tedavisi uygulamamış.  IgM’den zengin immunoglobulin  uygulanan 

grupta  % 17 (5/30)  mortalite oranı görülürken,  IgM’den zengin immunoglobulin  

tedavisi uygulanmayan grupta % 27 (8/30) oranında mortalite görülmüştür. IgM’den 

zengin immunoglobulin  uygulanan grup ile uygulanmayan  grup arasında mortalite 

oranları arasında  bir  farklılık  bulunmadığı bildirilmi ştir. 

Özayar ve arkadaşları (114) yaptıkları  çalışmada ağır sepsis tanısı konmuş 19 

hastaya  Pentaglobin uygulamış, 17 hasta ile de kontrol grubu oluşturulmuş. Pentaglobin  

uygulanan  hastalarda  MODS,  SOFA,  DIC  skorlarında 21. günde anlamlı  bir azalma 

olduğu  fakat kontrol grubuyla Pentaglobin grubu arasında yoğun bakımda kalma süresi 

ve mortalite  açısından anlamlı bir farklılık olmadığı izlenmiştir. APACHE  II  skoru 

başlangıçta Pentaglobin uygulanan grupta daha yüksek bulunmuş. Daha sonraki 

günlerde gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiş. Pentaglobin uygulanan 

grupta  72. saat ve 7. günde anlamlı düşme olduğu görülmüş. ALI skoru, gruplar 

arasında anlamlı farklılık göstermemiş ancak pentaglobin grubunda kendi içinde 7. 

günde anlamlı düşme gösterdiği belirtilmiştir.   

Bizim yapmış olduğumuz çalışma sonucunda  Pentaglobin verildikten sonra 

birinci  günde  kan  BNP  değerinde,  APACHE  III,  SOFA,  SAPS III  skorlarında  ve 

myoglobin  değerlerinde  ve düşme olduğu,  sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda ise 

yükselme olduğu, ama  takibindeki  dördüncü günde  sadece  kan  BNP,  myoglobin  

değerlerinde  ve  SOFA  skorunda  düşme  olduğu  görüldü. Mortalite  oranlarına 

bakıldığında ise Pentaglobin  grubunda mortalite oranı  % 7,6  iken,  kontrol grubunda 

mortalite oranı % 69,2  olarak bulundu.   

 

 

 

   



 55 

6. SONUÇ 

 

Yaptığımız çalışmanın ilk aşamasında sepsis, ağır sepsis, septik şok grupları 

karşılaştırıldı. Sepsis grubunda sepsis değerlendirme skorlarından olan SOFA, 

APACHE III, SAPS III skorları daha düşük bulundu. Ağır sepsis ve septik şok 

grubunda SOFA, APACHE III, SAPS III skorları daha yüksek izlendi. 

Sistolik fonksiyonun göstergesi olan sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonun septik 

şok grubunda  diğer iki gruba göre daha düşük, sepsis grubunda ise diğer iki gruba göre 

daha yüksek olduğu görüldü. Kardiak parametrelerden olan BNP ve myoglobin 

değerlerinin de sepsis grubunda  ağır sepsis ve septik şok grubuna göre daha düşük 

olduğu görüldü. Troponin I değerlerinde ise her üç grup arasında herhangi bir değişiklik 

tesbit edilmedi.  

Çalışmamızın ikinci aşamasında ise ağır sepsisli Pentaglobin verilen grupla, ağır 

sepsis grubu karşılaştırıldı. Pentaglobin verilen grupta SOFA, APACHE III, SAPS III 

skorlarında, BNP ve myoglobin değerlerinde ve mortalite oranlarında anlamlı bir düşüş  

görüldü. Troponin I değerlerinde  herhangi bir değişiklik tesbit edilmedi. Pentaglobin 

verilen hastalarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonun artarak, sistolik fonksiyonların 

düzeldiği görüldü. 

Hastalar sepsis kliniğinden ağır sepsis ve septik şok kliniğine giderken genel 

durumlarında kötüleşme, organ fonksiyonlarda bozulma  görülür. Bu klinik seyir 

sırasında ağır sepsisin erken evresinde organ fonksiyon bozukluğu oluşmadan 

Pentaglobin uygulanması; BNP  değerlerinde düşüş, sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonunda artış yaparak, hastaların  sağ kalım oranını yükseltiği kanaatine varıldı.       
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