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Kritik Hasta Bakımı Sempozyumu Bilimsel Programı 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

13-14 Aralık 2019 

1. Gün  

09:00-09:30 Açılış Konuşması 

09:30-09:50 
Sepsise Yaklaşım 

Doç. Dr. Nalan Demir Oturum Başkanları 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz 

Doç. Dr. Şahin Çolak 
 

09:50-10:10 
Kritik Bakımda Antibiyotik Kullanımı 

Uzm. Dr. Şükrü Koçkan 

10:10-10:30 
Kritik Bakımda İnotrop İlaç Kullanımı 

Uzm. Dr. Emine Özer Yurt 

10:30-11:00 Kahve Molası 

11:00-11:20 
Kardiyopulmoner Resüsitasyon 

Uzm. Dr. İsmail Doğan Konuk 
Oturum Başkanları 

Doç. Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu 
Doç. Dr. N. Özgür Doğan 

11:20-11:40 
Terapotik Hipotermi 

Dr. Öğr. Üyesi H. Cahit Halhallı 

11:40-12:00 
Kritik Hastada Havayolu Yönetimi 

Uzm. Dr. Ayşe Zeynep Turan 

12:00-13:30 Öğlen Arası 

13:30-13:50 
Kritik Bakımda Ultrasonografi  

(RUSH Protokolü) 
Uzm. Dr. Onur Karakayalı Oturum Başkanları 

Doç Dr. Türkan Kudsioğlu 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Tayfur 

13:50-14:10 
Kritik Bakımda Elektrokardiyografi 

Uzm. Dr. Yavuz Selim Divriklioğlu 

14:10-14:30 
Kritik Bakımda Monitörizasyon 

Uzm. Dr. Mehmet Ünaldı 

14:30-15:00 Kahve Molası 

15:00-15:20 
Kritik Bakımda Skorlama Sistemleri 

Uzm. Dr. Mustafa Çifci Oturum Başkanları 
Prof. Dr. Murat Pekdemir  

Prof. Dr. Serkan Yılmaz 15:20-15:40 
Kritik Bakım Prosedürleri 

Uzm. Dr. Tolga Uslu 
 

15:40-16:00 Sözel Bildiriler 
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Kritik Hasta Bakımı Sempozyumu Bilimsel Programı 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

13-14 Aralık 2019 

2. Gün  

09:00-09:30 
Solunum Yetmezliği  

Uzm. Dr. İpek Yakın Düzyol Oturum Başkanları 
Prof. Dr. Yakup Tomak 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz  
 

09:30-10:00 
Non-invaziv Mekanik Ventilasyon 

Uzm. Dr. Emre Şancı 

10:00-10:30 
İnvaziv Mekanik Ventilasyon 

Uzm. Dr. Sema Candan 

10:30-11:00 Kahve Molası 

11:00-11:20 
Kritik Bakımda Renal Replasman Tedavileri  

Uzm. Dr. Gökçen Sema Kılıç Halhallı Oturum Başkanları 
Doç. Dr.  Dinçer Aydın 
Uzm. Dr. Emre ŞANCI 

 

11:20-11:40 
Kritik Hastada Sıvı Resüsitasyonu 

Uzm. Dr.  Berna Üstüner  

11:40-12:00 
Kritik Hastada Kan Gazı Değerlendirme 

Doç. Dr. Erkan Şengül 

12:00-13:30 Öğlen Arası 

13:30-13:50 
Kritik Bakımda Güncel Gelişmeler  

Uzm. Dr. A. Enes Özbek Oturum Başkanları 
Doç. Dr. Erkan Şengül  

Dr. Öğr. Ü. H. Cahit Halhallı 
 

13:50-14:10 
Kritik Bakımda Glisemik Kontrolde Güncel Bilgiler 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kurt 

14:10-14:30 
Onkolojik Acillerde Yeni Yaklaşımlar 

Uzm. Dr. Esra Türkmen Bekmez 

14:30-15:00 Kahve Molası 

15:00-15:20 
Şok 

Uzm. Dr. Emrah Çelik 
Oturum Başkanları 

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Kurt  
Uzm. Dr. Onur Karakayalı 

15:20-15:40 
Kritik Bakımda Skorlama Sistemleri 

Uzm. Dr. Mustafa Çifci 

15:40-16:00 

Kritik Bakımda Kan Transfüzyonu 
Uzm. Dr. Bora Kaya 

Sözel Bildiriler 

16:00-16:30 Katılım Belgelerinin Dağıtılması ve Kapanış 
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SÖZEL BİLDİRİLER 

 
SS-01 

 

PENETRAN GÖĞÜS YARALANMASI OLAN HASTADA TORAKOTOMİ VE 

İNTERNAL KALP MASAJI SONRASINDA SEKELSİZ TABURCULUK          

Hande Akbal Kahraman1, Esra Adıyeke2, Nurettin Yiyit3, Nurten Bakan2. 
1Sancaktepe Şehit.Prof.dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, 

İstanbul, Türkiye. 
2Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve 

Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye. 
3Sancaktepe Şehit Prof.dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi 

Kliniği, İstanbul, Türkiye. 

Giriş: Penetran göğüs yaralanmaları sonrasında gelişen hemotoraks, resüsitatif torakotomi 

gerektirebilecek kadar hızla müdahale edilmesi gereken bir patolojidir. Biz penetran yaralanma 

sonrası hemotoraks gelişen, ameliyata alınırken kardiak arrest olan ve acil torakotomi sonrası 

intratorasik kardiak masaj ile geri dönen ve kısa süreli bir yoğunbakım süreci sonrasında 

sekelsiz taburcu edilen olgumuzu sunmak istedik. 

 

Olgu Sunumu: 30 yaşında ek hastalığı olmayan erkek hasta göğüse nafiz, kesici delici alet 

yaralanması ile acil kliniğimize başvurmuş. Göğsün sol yanında, anterolateral alanda, 3 cm 

kadar uzunlukta kesisi olan hastanın, sol akciğerde solunum sesleri alınamaması üzerine toraks 

dreni takıldı. Bilinç açık, koopere hastanın tansiyonlarının düşmesi üzerine inotrop destek 

başlandı. Hemodinamisi bozulan ve dreninden 1500 ml kanaması olan hasta, torakotomi 

yapılmak üzere acil operasyona alındı. Hastada, ameliyat masasına alınırken ani kardiak arrest 

gelişti,crash entübe edildi ve acilen sol torakotomi yapılan hastaya intratorasik kardiak masaj 

uygulandı. Yanıt alınması üzerine lingulanın destrukte olan kısmı lineer stapler wedge rezeke 

edildi, alt lobtaki kesi sütüre edildi. 6 ünite(Ü) eritrosit suspansiyonu , 6 Ü taze donmuş plazma 

, 4 Ü havuzlanmış trombosit verildi. Peroperatif inotrop desteği azaltılarak kesildi.Hasta 

postoperatif yoğunbakım ünitesine alındığında bilinç sedatize, TA: 128/77 mmhg, KTA: 

80/dk,  sPO2: % 94 idi.sedasyonu kesilen hastanın postoperatif 24. saatte; bilinç açık, koopere, 

spontan solunum eforu mevcut ve yeterli hemodinamisinin de stabil olması üzerine, 

ekstübasyonu sağlandı. Postoperatif 3. gününde servise sevk edilen hastanın 5. günde dreni 

çekildi ve 10 günde sekelsiz taburcu edildi. 

 

Sonuç: Toraks travmalarında akciğerler, kalp ve büyük damarlar gibi yaşamsal organların hasar 

görme riski vardır. Bu organlardaki yaralanmalar, tüm vücutta perfüzyon ve oksijenizasyon 

yetersizliğine yol açarak mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır. Eksternal kalp masajı ile temel 

kardiak outputun %20-25 ini sağlarken internal kalp masajı ile bu değer %50-55 e 

yükselmektedir. Bu nedenle bizim hastamızda olduğu gibi koşullar uygun olduğunda internal 

kalp masajı ile erken dönemde doğru ve hızlı müdehale ederek sağ kalım şansı artmakta, 

morbidite azalmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnternal Kalp Masajı, Torakotomi, Penetran Göğüs Yaralanmaları 
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SS-02 

Nadir bir olgu: Abdominal aort anevrizması rüptürü 

Melih Yüksel1 

1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 

Giriş: Abdominal aort anevrizması(AAA), potansiyel hayatı tehdit edici bir durumdur. AAA 

65-79 yaş arası erkeklerin% 5 - 10'unda bulunur. Major komplikasyon anevrizmanın rüptüre 

olmasıdır. AAA rüptüründe ise mortalite oldukça yüksektir. Rüptür sonrası hastaneye gelen 

olgularda mortalite oranı % 50 - 80 arasında değişmektedir. Bu olguların acil cerrahi onarım 

sırasındaki mortalite oranlarıda %30 – 50 arasındadır. 

Erişkin hastaların çoğunda aort çapının >3.0 cm olması anevrizma olarak tanımlanmaktadır. 

AAA, en sık renal ve inferior mezenterik arterler arasındaki aort segmentini (infrarenal) etkiler. 

Halen rüptürü önlemek için 5.5 cm'den büyük olduğu tespit edilen anevrizmalar için elektif 

cerrahi onarım önerilmektedir. 

Olgu: 54 yaşında erkek hasta acil servisimize sağ lomber bölgede yanıcı tarzda ağrı şikayeti ile 

başvurdu. Ağrısı birden başlamış olup sürekli şiddeti artıyormuş. Dizüri ve hematüri 

yakınmaları yoktu. Bilinen ek bir hastalığı olmayan hastanın geliş vital bulguları stabil idi. Fizik 

muayenesinde sağ lomber bölgede hassasiyet dışında bir özelliği yoktu. Laboratuvar tetkikleri 

için ayağa kalkan hasta birden fenalaştı. Bu esnada kan basıncı 80/60 mmHg olarak ölçüldü. 

Hasta soğuk,soluk ve terli görünümde idi. Batın orta hatta hassaiyet saptandı. Ayrıca sağ 

femoral arterin palpasyonunda zayıflık saptandı. Bunun üzerine hastada ön planda damarsal 

patoloji düşünülerek, acil serviste hastaya tarafımızca batın ultrasonografisi (USG) çekildi. 

Çekilen USG de AAA saptandı(Resim 1). Arkasından hastaya batın bilgisayarlı tomografisi 

(BT) anjiyografisi çekildi. Çekilen BT anjiyografisinde infrarenal seviyede abdominal aort çapı 

6.8 cm ölçülmüş olup, aorta çevresinde batın alt kadranlarda uzanan yaygın heterojenite ve 

mayi tespit edildi(Resim 2). Hastaya acil kalp-damar cerrahisi konsültasyonu istendi. İlgili 

bölüm tarafından hasta acil olarak operasyona alındı. Hastanın operasyon sonrası takipleri 

devam etmektedir. 

Tartışma-Sonuç: AAA rüptürü olan olgular, acil servislere çeşitli klinik prezantasyonlarla 

başvurabilmektedir. Bu hastalar iyi değerlendirilmez ise renal sistem ile kas-iskelet sistemini 

ilgilendiren tanılarla taburcu edilmeleri olasıdır. Acil servis hekimleri, özellikle yan ağrısı ile 

başvuran hastalarda mutlaka ayırıcı tanıda AAA’yı mutlaka düşünmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, yan ağrısı, mortalite, acil servis 
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SS-03

ALK POZİTİF AKCİĞER ADENOKARSİNOMU VE SENKRON MİDE 

ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU 

Yunus Emre Demiral1, Özhan Aydın1, Esma Türkmen Bekmez2, Dinçer Aydın2 

1-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, 

Kocaeli, Türkiye 

2-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, 

Kocaeli, Türkiye 

Amaç: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde ALK pozitifliği %3-5 oranında 

görülmektedir. Ayrıca tüm akciğer kanserleri arasında senkron kanser sıklığı %1-2 arasında 

görülmektedir. Vakamızda ALK pozitif akciğer adenokarsinomu ve mide adenokarsinomu 

birlikteliğini sunduk. 

Olgu Sunumu: Altmış altı yaşında kadın hasta supraklavikuler kitle nedeni ile onkoloji 

polikliniğine yönlendirildi. Radyolojik tetkiklerinde akciğer sol ana bronşta bölgesel uzanım 

gösteren kitle, mide duvarında kalınlaşma, uterusta cervikse uzanan muhtemel malign kitle ve 

kemik metastazı vardı. Supraklavikuler kitleden yapılan tru-cut biyopsi primeri akciğer 

kaynaklı adenokarsinom metastazı olarak raporlandı (sitokeratin 7, CEA, TTF1, napsin A 

pozitif. Sitokeratin 20, CDX2 negatif). Serviks biyopsisi de akciğer adenokarsinom metastazı 

ile uyumluydu (sitokeratin 7, TTF1, CEA, pozitif. Sitokeratin 20, P40, vimentin, östrojen, 

progesteron negatif). Mide biyopsisi ise taşlı yüzük hücreli az diferansiye mide 

adenokarsinomu olarak saptandı (EMA, CK7, CK20 pozitif. CD68 negatif). Akciğer ve mide 

karsinomu senkron saptanan hastanın primer akciğer adenokarsinomuna yönelik dokudan 

EGFR, ALK, Ros-1 profili çalışıldı. ALK pozitif saptandı. Sağkalımı belirleyici ön planda 

metastatik akciğer malignitesi olduğu düşünülerek hastaya ALK hedefli Alectinib tedavisi ve 

kemik metastazları için Denosumab başlandı. Takibinde parsiyel yanıtı görüldü. Mide kanseri 

lokalize olduğu için primer cerrahisi (Subtotal gastrektomi ve D2 diseksiyon) yapıldı. Mide 

adenokarsinomu nükssüz ve akciğer kanseri de alectinib tedavisine yanıtlı olarak halen tedavisi 

devam etmektedir. 

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ALK pozitifliği ve senkron ikinci bir primer 

kanser görülme sıklığı kendi içlerinde nadir görülen tablolardır. Vakamızda bu her iki durumun 

birlikteliği ve tedavi yanıtını, hasta yönetim deneyimimizi sizlerle paylaşmak istedik. 
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SS-04 

Acil serviste uygulanan non invaziv mekanik ventilasyonun perfüzyon indeksi üzerine 

etkisi ve nabız basıncı arasındaki ilişki 

Şükrü Koçkan1, Hakan Topaçoğlu1,  

1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul 

Amaç: Acil serviste solunum yetmezliği olan bazı hastalarda uygulanan non invaziv mekanik 

ventilasyonun (NIMV) hipoksemi üzerine etkisi literatürde rapor edilse de, bu uygulamanın 

hastaların periferik perfüzyonu üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada acil servise 

başvuran ve NIMV uygulanan hastalarda tedavi sürecinde perfüzyon indeksi ve nabız 

basıncındaki değişim ve ilişkinin araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel araştırma olarak düzenlendi. İstanbul Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde 2015 yılında iki aylık dönemde NIMV uygulanan 

33 hasta üzerinde yapıldı. Hastalara NIMV öncesi ve işlem esnasında belirlenen zaman 

dilimlerinde perfüzyon indeksi, kan basıncı, kalp hızı, oksijen satürasyonu eş zamanlı olarak 

ölçülerek değişim açısından analiz edildi.  

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 70,4±8,3 yıl olan 15 (%45,5) erkek ,18 (%54,5) kadın 

toplam 33 hasta dahil edildi. NIMV uygulanan hastaların oksijen saturasyonunda artış yönünde 

(p0,05), hastaların kalp hızı ortalamalarında azalma yönünde (p:0,023) istatistiksel anlamlı 

değişiklik saptandı. NIMV uygulanan hastaların işlem süresince kan basıncı, nabız basıncı, 

perfüzyon indeksinde anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0,05). 

Sonuç: Akut solunum yetmezliğinde uygulanan NIMV tedavisi hastaların hipoksemisine 

pozitif etki gösterirken hastanın nabız basıncı ve periferik perfüzyonuna olumlu veya olumsuz 

bir etkisi bulunmamıştır. 

Anahtar sözcükler: perfüzyon indeksi, non invaziv mekanik ventilasyon, solunum yetmezliği 

Tablo 1 NIMV uygulanan hastalarda oksijen satürasyonu, Pİ, nabız basıncı ortalama 

değerlerindeki değişim 

 Oksijen 

satürasyonu 

(%) ±SS  

Pİ ortalama 

(mmHg) ±SS  
 

Nabız basıncı ortalama 

(mmHg) ±SS  
 

NIMV öncesi  

 

88,2±9,1  3,8±4,7  72,0±27,6  

5. dakika  

 

98,3±2,0  3,6±3,9  65,2±106,5  

10. dakika  

 

98,3±1,9  3,6±3,9  65,4±23,3  

20. dakika  

 

98,2±1,8  3,7±4,2  67,0±23,8  

30. dakika  

 

98,1±2,2  3,8±4,4  67,7±25,0  

NIMV sonrası 

5. dakika  

92,5±5,4 3,6±3,6  66,8±20,5  

P değeri*  

 

<0,001  0,421  0,488  
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SS-05 

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Yeni Bir İlaç Empagliflozin: Bir Olgu Sunumu 

Hüseyin Kurt1 

1SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

Giriş: Kalp yetmezliği efor intoleransı, sıvı tutulumu ve yaşam süresinin kısalmasına yol açan, 

sol ventrikül fonksiyonu ve nörohormonal regülasyonda anormalliklerin olduğu karmaşık bir 

klinik sendrom olup kalbin dokulara metabolik gereksinimlerini karşılayacak miktarda kan 

pompalayamaması durumudur. Tedavide diüretikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörleri, anjiotensin reseptör blokerleri, beta blokerler dahil çok sayıda farmakolojik ajan 

kullanılmaktadır. Diyabetes mellitus prevelansı gün geçtikçe artan bir sendrom olup 

kardiyovasküler hastalıkların risk eşdeğeridir.  Tedavisinde oral antidiyabetik ilaçlar yanında 

insülin kullanılmaktadır. Tedavide oral olarak kullanılan sodyum-glukoz co-transporter-2 

inhibitörü (SGLT-2i) ajanlar üriner glukoz ve sodyum atılımını artırarak etki ederler. Bu sözlü 

bildiride bilateral yaygın plevral efüzyonu olan diüretiklere cevap vermeyen diyabetik hastanın 

tedavisine empagliflozin eklenmesi ile kalp yetmezliği kontrol altına alınan bir olgu 

sunulacaktır. 

Olgu: Diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları olan hastaya 4 ay önce koroner bypass 

operasyonu uygulanmış. 1 hafta önce anjina atağı nedeniyle yapılan koroner anjiografi sonrası 

koroner stend uygulanmış. Son günlerde gittikçe artan nefes darlığı sonrası başvurduğu acil 

serviste üre 90, kreatin 1.9 mg/dl, kan şekeri 326 mg/dl tespit edilmiş, akciğer grafisinde 

bilateral yaygın plevral efüzyonu olan olgu dahiliye kliniğine yatış yapıldı. Daha öncesinde 

böbrek fonksiyonları normal olan olguya 1 hafta önce uygulanan koroner anjiografi nedeniyle 

kontrast nefropatisi geliştiği kabul edildi. Bilateral plevral efüzyon olması nedeniyle furosemid 

intravenöz uygulaması yanında kontrast nefropati nedeniyle izotonik infüzyonu da uygulandı. 

Kan şeker düzeyi kullanmakta olduğu pioglitazon tedavisi kesilip insülin uygulaması ile kontrol 

altına alındı.Tedavinin ilk iki gününde izotonik infüzyonu ile kreatin düzeyinde gerileme 

olurken furosemid ile diürez sağlanarak günlük 2000 ml sıvı kaybı ile plevral efüzyon ve nefes 

darlığında azalma oldu. 3. Günde kreatin 1.2 mg/dl düzeyine inmesine rağmen furosemid ile 

sıvı kaybında azalma olmadı. Kontrast nefropatisi kontrol altına alınması nedeniyle izotonik 

infüzyonu kesilerek furosemid tedavisi 40 mg/gün dozundan 80mg/gün dozuna çıkıldı. Fakat 

günlük balans +1000 altına inmedi. 5. günde olgunun glomerüler filtrasyon hızı 60 ml/dk olması 

nedeniyle diyabet tedavisindeki insülinin yanına oral empagliflozin 10mg/gün eklendi. Son iki 

günde aldığı çıkardığı takibindeki pozitif balans empagliflozin eklnmesi üzerine -3000ml/gün 

düzeyinde oldu. Bu negatif balans sonucu 8. günde plevral mayi belirgin azalarak solda minimal 

düzeyde sağda önceki kontrollere oranla gerileme olduğu tespit edildi (Şekil 1). Klinik 

yakınmaları düzelen ve nefes darlığı olmayan olgu poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 

Tartışma: Diyabetik hastalarda en sık mortalite nedeni koroner arter hastalığıdır, bu hastalığın 

tanısında koroner anjiografi sık kullanılan bir tanı yöntemidir. Anjiografi esnasında kullanılan 

kontrast maddelere bağlı kontrast nefropatisine diyabetik hastalarda daha sık rastlanılmaktadır. 

İzotonik infüzyonu tedavide ve profilakside en etkili yöntemdir. Bu hastalarda diyabet tedavisi 

insülin ile olmalıdır. Olgunun daha öncesinde kullanmakta olduğu pioglitazonun sıvı 

yüklenmesine neden olduğu ve kalp yetmezliğinde kullanılmaması gerektiği bilinmektedir. Bu 

nedenle pioglitazon kesilerek diyabet tedavisi insülin ile düzenlendi. Son yıllarda diyabet 

tedavisinde oral olarak kullanıma giren SGLT-2i ajanların kalp yetmezliğinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Bu ajanlardan empagliflozinin koroner arter hastalarında kardiyovasküler 

mortaliteyi azalttığı da bilinmektedir. Olgumuzun plevral efüzyonu diüretiklere dirençli 

olmasına rağmen empagliflozin başlanması üzerine diürezde belirgin artış olmuştur. 
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Diüretiklere dirençli kalp yetmezliği olgularında böbrek fonksiyon bozukluğu yoksa 

empagliflozin iyi bir alternatif olarak kullanılabilinir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, kontrast nefropatisi, kalp yetmezliği, empagliflozin 
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SS-06 

NADİR BİR NEFES DARLIĞI NEDENİ: ÖZEFAGUS RÜPTÜRÜ OLGU SUNUMU 

Melih YÜKSEL¹, Suna ERAYBAR¹ 

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp 

anabilim Dalı 

Melih Yüksel, Doktor Öğretim Üyesi, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Acil Tıp AD, Bursa, 

Suna ERAYABR, Acil Tıp Uzmanı, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Acil Tıp AD, Bursa 

GİRİŞ: Göğüs ağrısı ve nefes darlığı acil servise başvuran hastalarının en sık ve en kompleks 

yakınma nedenlerinden biridir. Göğüs ağrısı, hayatı tehdit eden hastalıklara bağlı olabileceği 

gibi daha tehlikesiz hatta ayaktan tedavi edilebilecek hastalıklara da bağlı olabilir. Bu hasta 

grubunda ayırıcı tanının yapılması ve hayatı tehdit eden durumların saptanması ilk adım 

olmalıdır. Biz de olgumuzda önemli bir göğüs ağrısı nedeni olan özefagus perforasyonu 

olgumuzu sunmaktayız 

Olgu: 56 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. 

Hastanın bilinen hipertansiyon ve koroner arter hastalığı öyküsü mevcuttu. Geliş TA: 140/80 

nabız 130/dk dakika solunum sayısı 15 saturasyon 90 % ve ateş 37 derece idi. Fizik muayenede 

akciğer sesleri kaba sol bazalde sekretuar raller vardı. Kalp sesleri ritmikti ek ses üfürüm 

duyulmadı. Pretibial ödem yoktu. Şikayetlerinin bir bardak su içme sonrası başladığı ve göğüs 

ağrısının batıcı tarzda olduğu öğrenildi. 3 gün önce de benzer bir göğüs ağrısı yemek yeme 

sonrası olmuş fakat kendiliğinden ortadan kalkmış olduğunu ifade etti. Hastanın çekilen EKG 

si normal sinüs ritmiydi. Hastaya oksijen desteği sağlandı ve monitörize edildi. Rutin kan 

tetkiklerinde ve kardiyak markerlarında özellik saptanmazken çekilen akciğer grafisinde sol 

akciğer alt lobda konsolide parankim alanı ve efüzyon görünümü mevcuttu (Şekil 1). Hasta 

toraks BT ye gönderildi. BT de sol akciğer alt lop süperiorda fokal yamasal tarzda infiltratif 

konsolide parankim alanı, parakardiyak lineer fibrotik bantlar, her iki hemitoraksta sağda en 

derin yerinde 2 cm solda 4 cm plevral mayi izlendi. Özefagus seyri boyunca dilate olup duvar 

kalınlığı artmış, mediastende hava dansitesi görüldü(Şekil 2). Hasta özefagus perforasyonu ön 

tanısı ile genel cerrahiye konsülte edildi. Hastaya özefagoskopi planlandı. Özefagoskopide  

ağızdan 27 cm distalde iki ucu keskin ve her iki ucu özefagusa penetre olmuş sivri uçlu kemik 

parçası görüldü. Yabancı cisim çıkarıldı ve stent uygulandı. Hasta özefagus perforasyonu tanısı 

ile takip amaçlı yatırıldı. 

Sonuç: Özefagusda yerleşen yabancı cisimler sık karşılaşılmamakla birlikte, beraberinde 

özellikle perforasyon da mevcut ise, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık karşılaşılan yabancı cisimler çocuklarda para ve oyuncak 

parçaları iken; erişkinlerde iyi çiğnenmemiş gıdalar ve kemik -kılçık parçalarıdır. Özofagus 

perforasyonu kısa sürede mediastinal ve/veya plevral enflamasyon ve enfeksiyon, ardından 

sepsis gelişmesine neden olduğundan, bu olgularda morbidite ve mortalite yüksektir. Özofagus 

perforasyonunda yakınma ve bulgular, perforasyonun yeri, gelişme şekli ve saptanma süresine 

bağlı olarak değişir. Akciğer ve özofagus pasaj grafisi yararlı olmakla birlikte, kesin tanı 

perforasyonun endoskopik olarak görülmesi ile konur. Günümüzde endoskopik girişim 

olanaklarının artması ve modern endoskopik ekipmanlar bu olgulara yaklaşımda yeni ufuklar 

açmaktadır. Bu olguların deneyimli kişilerce yapılan endoskopik girişimler ile operasyona 

gerek kalmaksızın tedavi ve takipleri mümkün olabilmektedir. 

Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastalarda önemli bir ayırıcı tanı olarak özefagus 

rüptürü unutulmamalı ve şüphe halinde gerekli görüntüleme ve konsültasyonlar istenmelidir. 
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Anahtar Kelimeler: Özefagus rüptürü, Göğüs ağrısı, Acil servis 

Şekil 1:  

 

Şekil 2: 
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SS-07 

Mantar İntoksikasyonuna Bağlı Akut Karaciğer Yetmezliği: Olgu Sunumu 

Berna Üstüner ,  Samir Safarov 

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

Giriş: Yeryüzünde bulunan 5 binden fazla mantar türünün yaklaşık 100’ü toksik potansiyel 

taşımaktadır. Bunların çoğunluğu hafif-orta şiddette gastrointestinal sistem yakınmalarına 

neden olurken, az sayıdaki mantar türü şiddetli ve ölümcül tablolara yol açabilmektedir. Bu 

sözlü bildiride mantar intoksikasyonu nedeniyle hastaneye başvuran ve ilk değerlendirmede 

karaciğer fonksiyon testleri normal olan, hafif şiddette şikayetleri bulunan hastada saatler içinde 

fulminan karaciğer yetmezliği gelişmesi üzerine karaciğer nakli planlanmasının önemini 

vurgulamak için bir olgu sunacağız.  

Olgu: Bilinen bir kronik hastalığı olmayan 64 yaşında olgu akşam saatlerinde toplama mantar 

yeme sonrası gece bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle acil servise başvurmuş. Fizik muayenesi 

doğal olan hastanın acil serviste bakılan karaciğer ve börek fonksiyon testleri normal sınırlarda 

olmasına rağmen mantar intoksikasyonu ön tanısı ile dahiliye servisine yatış yapıldı. Hasta 

Ulusal Zehir Danışma Merkezine danışılarak öneriler doğrultusunda yüksek doz penisilin g ve 

aktif kömür tedavisi başlandı. Yatışının ilk gününde WBC 12.7, hemoglobin 13.6 gr/dl, 

trombosit 396.000, alanin amino transferaz (ALT) ve aspartat amino transferaz (AST) değerleri 

10 kat artmış olduğu tespit edildi (Tablo 1). Olgunun olası viral hepatitler açısından bakılan 

tetkiklerinde Anti HCV, HBS Ag, Anti HBC IgG, Anti HBC IgM, Anti HAV IgG, Anti HAV 

IgM negatif bulundu. Portal doppler ultrasonografisinde özellik yoktu. Batın ultrasonografisi 

karaciğer parankiminde hafif heterojenite dışında normal saptandı. Karaciğer fonksiyon 

testlerinin artması nedeni ile Ulusal Zehir Danışma Merkezine tekrar danışıldı. Legalon 350 mg 

yükleme dozu sonrası 4x1 gr başlanması önerildi. Tüm bu tedavilere rağmen aynı gün akşam 

saatlerinde bakılan kontrol karaciğer enzim değerlerinin yaklaşık 40 kat artması ve INR 

değerinin 2.13 olması üzerine gastroenteroloji kliniğine konsulte edildi. Konsültasyon sonrası 

yatışının ikinci gününde fulminan karaciğer yetmezliği ön tanısı ile karaciğer nakli için nakil 

yapılabilen bir merkeze sevk edildi. Bu süreçte hastanın bilinç durumu olağandı, nörolojik 

semptomlar ve hipoglisemisi yoktu. Nakil merkezinden alınan bilgiye göre hastanın nakil 

öncesi karaciğer yetmezliği sonucu exitus olduğu bilgisi alındı. 

Tartışma: En ölümcül mantar türü olan amanita grubu, mantar zehirlenmelerinin % 90’ını 

oluşturmaktadır. 50 gram mantar alımı bile ölümle sonuçlanabilmektedir. Amanita grubu 

mantarların toksisite mekanizması benzer olup klinik semptomlar geç ortaya çıkmaktadır. 

Klinik seyir 3 dönemden oluşmaktadır: Birinci dönem ilk 12 saat içinde bulantı, kusma ve ishal 

gibi semptomlar ile karakterizedir. Bunu semptomların kaybolduğu 12-36 saatlik latent dönem 

izler. Bu dönemde gastrointestinal sistem semptomları geriler ancak karaciğer ve böbrek 

fonksiyonları bozulur. Üçüncü dönem mantar alımının 2-6 gün sonrası karaciğer ve böbrek 

hasarının ve yetmezliğinin geliştiği, hipoglisemi, nöbet, koma ve ölümün olabileceği son 

dönemdir. Mantar zehirlenmesi düşünülen olgularda tedavinin yönlendirilmesi ve prognozun 

belirlenmesi için etkenin cinsi ve toksinin plazma düzeyi araştırılmalıdır. Amatoksinin spesifik 

bir antidotu yoktur. Tedavide genel zehirlenme tedavisi prensipleri uygulanır. Aktif kömür, 

vitamin C, steroidler, tioktik asid, penisilin, silibin, plazma değişimi, hemoperfüzyon, 

hemodiyaliz tedavinin temelini oluşturur. Bilhassa hemoperfüzyon uygulaması ile başarılı 
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sonuçlar bildirilmiştir. Sonuç olarak, amanita türü zehirlenmede en önemli faktör koruyucu 

hekimlik hizmetlerinin artırılmasıdır. Özellikle kırsal kesimden gelen zehirlenmelerde mantar 

yeme hikayesi sorgulanmalıdır. Bilinçsizce mantar yemenin engellenmesi, doğal ortamda 

yetişen mantarların yenildikten hemen sonra hatta semptomlar ortaya çıkar çıkmaz agresif 

tedaviye başlanması hayat kurtarıcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mantar intoksikasyonu, fulminan karaciğer yetmezliği, karaciğer nakli 

 

  

Tablo 1. Biyokimyasal laboratuar değerleri 

 Acil servis 1.Gün (Sabah) 1.Gün (Akşam) 2. Gün 

ALT  16 365 1600 3871 

AST  18 407 1494 3453 

GGT 20 39 98 133 

ALP 94 112   

T.BİL 0.39 1.21 1.69 3.93 

D.BİL  0.72   

INR  0.99 1.26 2.13 3.5 

LDH   510 1594 3851 

ALB  4.3 3.7 3.9 
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SS-08 

Multiple Sklerozlu Hastada Gelişen Ciddi Akut Böbrek Hasarı : Olgu Sunumu  

Burcu Çilek Balimre1, Erkan Şengül2, Zahide Yılmaz Güneş3, Didem Yıldız Toksöz 1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, İç Hastalıkları Kliniği 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Nefroloji Kliniği 

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Nöroloji Kliniği 

 

Giriş: Mesane fonksiyon bozukluğu, multipl skleroz (MS) tanılı hastalarda görülen önemli 

problemlerden biridir. Yapılan çalışmalarda genel popülasyona göre, MS'li hastalarda böbrek 

hasarı riskinin artmadığı bildirilmiştir. Burada MS’li bir hastada mesane disfonksiyonuna bağlı 

gelişen ciddi akut böbrek hasarı olgusu sunulmuştur. 

Olgu Sunumu: 41 yaşında kadın hasta çift görme, bacaklarda ödem, yürüme güçlüğü ve on 

beş gündür olan idrar çıkışında azalma şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 15 

senedir MS tanısıyla nöroloji tarafından takipli olduğu, fingolimod hidroklorür tedavisi 

verildiği ancak 1 aydır düzenli kullanmadığı öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde üre:>268 mg 

/dl, kreatinin:26.74 mg/dl, sodyum:141 mEq/L, potasyum :8.4 mEq/L, kalsiyum: 9.4 mg/dl, 

fosfor :10.4 mg/dl, ürik asit: 9 mg/dl, hemoglobin :8.2 gr/dl, serum C-reaktif protein:18.5 mg/L, 

arter kan gazı; pH:7.28, HCO3: 18 mEq/L, laktat:2.60 mmol/L olarak saptandı. Tam idrar tetkiki 

normaldi. 3 ay önce yapılan tetkiklerde üre:20 mg /dl, kreatinin:0.8 mg/dl idi. Kan basıncı: 

130/60mmHg, nabız: 80/dak., ateş: 36 °C, oksijen satürasyonu: %99, solunum sayısı:22/dakika 

olarak bulundu. Fizik muayenede; bilinç açık, oryente ve koopere ,bilateral bazallerde solunum 

sesleri azalmış, suprapubik bölgede hassasiyet ve açıklığı aşağı bakan kitle (glob vesicale), 

bilateral gode bırakan pretibial 3+ ödem, sol gözde sola bakışta nistagmus ve sol alt ekstremite 

kas gücü kaybı mevcuttu. Üriner ultrasonografide, sağ böbrekte grade 2-3 hidronefroz, sol 

böbrekte grade 2 hidronefroz, mesane duvar kalınlığında artma ve glob izlendi. 

Elektrokardiyografi sinüs ritminde ve T sivriliği yoktu. Hastada postrenal akut böbrek hasarı 

geliştiği düşünüldü. Hiperkalemi olmakla birlikte elektrokardiyografi bulgusu olmadığı için 

acil hemodiyaliz düşünülmedi. Mesane kataterizasyonu ile yakın aldığı çıkardığı takibine ve 

hiperkalemi tedavisine başlandı. 4 saat sonraki laboratuar tetkiklerinde üre:251 mg /dl, 

kreatinin:17.14 mg/dl , potasyum :5.9 mEq/L idi. 8 saatte toplam idrar çıkışı 15000 ml olarak 

ölçüldü. 12 saat sonraki laboratuar tetkiklerinde; üre:135 mg/dl, kreatinin: 5.93 mg/dl, 

sodyum:144 mEq/L, potasyum :5.3 mEq/L, arter kan gazında pH:7.34, HCO3:19.3 mEq/L idi. 

Takibinin 10. gününde; üre:8 mg/dl, kreatinin:0.6 mg /dl ye gerileyen hasta mesane 

kataterizasyonu ile ürolojik değerlendirme yapılmak üzere taburcu edildi.  

Sonuç : MS'li hastalarda ciddi akut böbrek hasarı nadir görülen bir durumdur. Ancak idrar 

miktarı azalan MS’li hastalarda postrenal böbrek hasarı gelişebileceği akla gelmelidir.  
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SS-09 

Acil Serviste Trombositopenili Hastaya Yaklaşım 

Dr.Esra Terzi Demirsoy1, Dr. Ceyda Aslan1 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

Giriş: Trombosit sayısının 150.000/ mm3 altı trombositopeni olarak tanımlanmaktadır. 

Trombositopeni bir laboratuar bulgusu olup, çeşitli hastalıklarla ilişkili olabilir. Acile başvuran 

ve trombositopeni saptanan hastalarda; ayırıcı tanı testlerin ve sadece kanama değil daha az 

sıklıkta da olsa tromboz komplikasyon riskinin belirlenmesi gerekmektedir. Acile başvuran 

farklı hastalıklarla ilişkili özellikle trombositopeninin belirgin olduğu vaka serisi sunulmuştur. 

Vaka 1: 67 yaşında kadın hasta Acil Servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu.EKG’de anterior  

miyokard enfarktüsü ile uyumlu olaması üzerine acil koroner anjiyografi planlandı . 

Laboratuarda; trombosit :21000/mm3 saptanması üzerine tarafımıza  konsülte edildi. 

Trombositopeni dışında kan sayımı , karaciğer ve böbrek fonksiyon tesleri , LDH ,PT,aPTT 

normaldi .Fizik muayenede(FM) peteşi ,ekimoz  görülmedi. Kanama hikayesi ve şikayeti 

yoktu.Periferik yaymasında(PY) trombosit kümeleri (yalancı trombositopeni) görüldü(şekil 1). 

Trombosit sayısı normal kabul edilen hastaya kardiyoloji tarafından acil tedavisine devam 

edildi.  

Vaka 2: 60 yaşında kadın hasta 2 haftadan beri kol ve bacaklarda travma ile ilişkisiz morarma 

şikayeti başlamış. 1-2 kez burun kanaması şikayeti olmuş.Acil polikliniğinde WBC:7500/mm3, 

Hb: 12,3 gr/dl, trombosit: 3000/mm3 , bulundu. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ,  LDH 

,PT,aPTT normaldi .FM’de kol, bacak ve gövdede ekimozlar, özellikle alt ekstremide yaygın 

peteşiler görüldü. Acile başvurduğunda ıslak mukozal kanamaları yoktu.Splenomegali ve 

periferik lenfadenopati saptanmadı. PY; eritrosit morfoloji normal, atipik hücre yok, trombosit 

sayısı sayımla uyumluydu. Trombosit düşüklüğü dışında kan sayımı, laboratuar bulguları ve 

organomegali ve lenfadenopati saptanmayan hastada ön planda immun trombositopeni 

düşünüldü. Acil  olarak 1gr/kg IVIG ve deksametazon 40 mg yapıldı.  

Vaka 3: 39 yaşında erkek, acil servise 1 haftadır halsizlik ,üşüme, titreme, yaygın eklem ağrısı 

olan hasta, son iki gündür  bulantı ,kusma ve idrar renginde koyulaşma şikayetlerinin gelişmesi 

üzerine Acil Servise başvurdu. Tetkiklerin WBC:6,1    Hb:8,1  PLT:17.000 , Kr: 1,2 mg/dl, 

LDH: 1573, İndirekt bil:1,83 bulundu. Direkt Coombs testi negatif. PT,aPTT normaldi. 

Periferik yaymada her alanda 2-3 tane şistosit ve eritrosit fragmanları görüldü. Hastada ön 

planda trombotik mikroanjiopati(TMA) sendromu düşünüldü. ADAMTS için hastanın serumu 

saklanarak acil olarak plazmaferez, 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. 

Vaka 4: 57 yaşında kadın hasta 3-4 günden beri devam ateş, boyun ve gövde bölgesinde 

döküntü, yaygın kas ve eklem ağrısı şikayeti Acil Servise başvurdu. WBC: 2100/mm3, Hb: 12,2 

gr/dl,trombosit: 14.000mm3, Nötrofil: 1200mm3, lenfosit:700mm3, LDH:345IU/L, ALT:80; 

AST: 127 saptandı. CRP, prokalsitonin, PT,aPTT normal sınırlardaydı. Hastanın hayvancılıkla 

uğraştığı , 1 hafta önce hayvanlarından birinin öldüğü öğrenildi. Kene ısırığı hikayesi yoktu. 

FM splenomegali ve lenfadenopati tespit edilmedi. Aktif kanama şikayeti yoktu.PY trombosit 

sayısı sayımla uymulu. Atipik hücre görülmedi. Hastada ön planda enfeksiyonla ilişkili 

trombositopeni düşünüldü. Hematoloji servisinde takip edilen hastaya semptomatik tedavi 

yapıldı. Takiplerde trombosit ve karaciğer testleri normale geldi. Bu sırada Hıfzıssıhha 

gönderilen testlerden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile uyumlu geldi. Hasta tekrar 

sorgulandığında hayvanları kırparken kıllarından birinde kene gördüğünü onu eliyle 

öldürdüğünü belirtti.  
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Sonuç: Trombositopenili hastaya ilk yaklaşımımız, diğer hematolojik anormalliklerinin ve PY 

ile trombositopenin doğrulanmasıdır. Bundan sonra da; hastanın acil bir müdahale gerektirecek 

bir klinik tablosunun(kanamanın ve/veya trombotik) ve laboratuar bulgularının hızlıca 

değerlendirilmelidir. Trombosit sayısının <50.0000/mm3  gelişen ıslak mukozal kanamalar, 

sıklıkla anemi, lökopeni, lökositoz, pansitopeninin eşlik ettiği akut lösemi, aplastik anemi gibi 

hematolojik hastalıklar ve trombotik komplikasyonlarının olduğu TMA sendromu düşünülen 

hastalara acil ve hızlı müdahale etmek gerekir.  

 

Şekil 1: Periferik yaymada trombosit kümeleri(yalancı trombositopeni) 
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SS-11 

Yanık pansumanında yapılan monitörize anestezi bakımında ketamin ve propofol 

karışımının infüzyonu ile aralıklı bolus uygulamalarının karşılaştırılması 

 

Sema Öncül Candan1, Mehmet Yılmaz1, Elif Atar Gaygusuz2,Murat Güven3, Canan Balcı4 

 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kocaeli 

2 Özel Kocaeli Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kocaeli 

3 Genel Cerrahi, Kocaeli 

4 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kütahya 

 

Amaç: Monitörize anestezi bakımı (MAB) hastalara sedasyon, analjezi, amnezi sağlamak ve 

vital bulguların monitörizasyonundan oluşmaktadır. Hastanemizde yanık ünitesinde yapılan 

pansumanlarda MAB sıklıkla kullanılmaktadır. Propofol ve ketamine kombinasyonu MAB 

ında etkin ve güvenilir olarak kullanılan ajanlardır. 

Bu çalışmada MAB’da sık kullanılan ajanlar olan propofol ve ketaminin tek enjektörde 

karıştırılarak infüzyonu ile aralıklı bolus olarak uygulanmasının derlenme süresi, ilaç tüketimi 

ve oluşabilecek komplikasyonlar açısından araştırılması planlanmıştır. 

 

Yöntem: Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra yanık pansumanı yapılacak 50 hasta çalışmaya 

dahil edildi. Yazılı onamları alınmış, ASA 1-2, 18-65 yaş aralığında, yanık yüzdesi %10-25 

olan hastalar çalışmaya alındı.  Premedikasyon amacıyla 2 mg midazolam iv yapıldıktan sonra 

hastalar yıkama ünitesine alındı. EKG, noninvaziv tansiyon ve SpO2 ile monitörizasyon 

yapılarak işlem süresince maske ile 4Lt/dk O2 uygulandı. Tüm hastalara 0,5mg/kg propofol ve 

0,5mg/kg ketamin iv uygulanmasının ardından pansumana başlandı. İdame için 

propofol:ketamin oranı 20 mg:10 mg oranında olacak şekilde  hazırlanmış karışım kullanıldı. 

Ramsey sedasyon skalası (RSS) 4 olacak şekilde 1. Grupta bu karışımdan gerektiğinde 1-2 ml 

aralıklı bolus olarak uygulandı, 2. Grup olan infüzyon grubunda ise aynı karışımla 0,1-0,2 

ml/kg/st infüzyon yapıldı. Pansuman bitiminde ilaç uygulamaları sonlandırıldı. Aldrete 

Derlenme Skalasına göre (ADS) derlenme süreleri , spontan göz açma, emirlere uyma süreleri 

ve toplam ilaç dozları kaydedildi.  

 

Bulgular: Her iki grup arasında demografik veriler ve işlem süreleri benzer bulundu. Toplam 

tüketilen ilaç dozlarında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. İki grupta da bulantı-

kusma, ajitasyon izlenmedi. İşlem sonrası 1. ve 5. dk ADS değeri bolus grubunda infüzyon 

grubuna göre yüksek ölçülürken, ADS’un 9‘a ulaşma süresinde gruplar arasında anlamlı  fark 

gözlenmedi. Göz açma ve sözlü emirlere uyma süreleri her iki grupta benzer bulundu. 

Hemodinamik verilerde istatistiksel olarak en önemli farklılık işlem sonrası 1. dk da bolus ilaç 

yapılan grupta kalp atım hızında ve solunum sayısında artış olarak gözlendi.  

 

Sonuç: Yanık ünitelerinde MAB’nda pratikte propofol ve ketaminin beraber kullanılarak 

yapıldığı aralıklı bolus uygulaması ile infüzyon uygulaması karşılaştırıldığında ilaç tüketimi, 

derlenme süresi ve komplikasyon açısından fark bulunamamıştır. Pratik kullanımda sıklıkla 

uygulanan iv bolus tarzı kullanımın uygun ve yeterli olduğu kanaatindeyiz. 

 

Anahtar kelimeler: Monitörize anestezi bakımı, sedoanaljezi, yanık pansumanı 
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Tablo: Derlenmenin 1.,5. ve 9. dakikalarında ADS karşılaştırması 
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SS-12 

Akut Böbrek Hasarı Zemininde Gelişen Metformin İle İlişkili Laktik Asidoz: Olgu 

Sunumu 

Didem Yıldız Toksöz1, Erkan Şengül2, Zahide Yılmaz Güneş3, Burcu Çilek Balimre1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, İç Hastalıkları Kliniği 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Nefroloji Kliniği 

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince SUAM, Nöroloji Kliniği 

 

Giriş: Metformin günümüzde tip 2 diyabet tedavisinde ilk sırada tercih edilen oral antidiyabetik 

bir ilaçtır. Laktik asidoz, ilacın nadir görülen ancak yüksek mortalite oranına sahip bir 

komplikasyonudur. Erken tanı ve tedavinin zamanında başlanması morbidite ve mortaliteyi 

azaltır. 

Olgu Sunumu: 64 yaşında kadın hasta parkinsonizm bulguları ile nöroloji servisinde takip 

edilmekte iken üre ve kreatinin yüksekliği nedeni ile yatışının 2. gününde tarafımıza danışıldı. 

Son 2 gündür iştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleri mevcuttu. Özgeçmişinde tip 2 diyabetes 

mellitus tanısı olduğu ve 6 yıldan beri metformin 2x1000 mg dozunda kullandığı öğrenildi. Kan 

basıncı: 130/60mmHg, nabız: 90/dak., ateş: 36.7°C, oksijen satürasyonu: %99 idi. Fizik 

muayenesinde özellik yoktu. Laboratuar tetkiklerinde üre:91 mg/dl, kreatinin: 4.58 mg/dl, 

glukoz: 131 mg/dl, ALT: 6 U/L, AST: 11 U/L, sodyum: 138 mEq/L, potasyum: 5.6 mEq/L, 

kalsiyum: 9.4 mg/dl, fosfor: 5.8 mg/dl, ürik asit: 8.3 mg/dl, hemoglobin: 11.2 g/dl, serum C-

reaktif protein: 46.9 mg/L; venöz kan gazında pH: 7.241, PCO2: 19.3 mmHg, HCO3: 8.1mEq/L, 

laktat: 10.52 mmol/L, anyon açığı: 29.1 idi. Tam idrar tetkikinde protein:eser, idrar dansitesi : 

1010; idrar mikroskopisinde 41 eritrosit ve 259 lökosit saptandı.Spot idrarda 

mikroalbumin/kreatinin oranı :288.9 mg/gr idi. Elektrokardiyografi normal sinüs ritmi görüldü. 

Ultrasonografide her iki böbrek normaldi. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) nedeniyle seftriakson 

2x1 gr alıyordu. İdrar miktarında azalma olmadı. İshal, non-steroid antiinflamatuar ilaç ve diğer 

nefrotoksik ilaç kullanımı, kontrast madde alımı öyküsü yoktu. İYE dışında başka prerenal, 

renal veya postrenal bir neden de saptanmadı. Hastada akut böbrek hasarı zemininde metformin 

ile ilşkili laktik asidoz (MALA) düşünülerek metformin kesildi. Hasta 2 gün ardışık 2 seans 

hemodiyalize alındı. 1 hafta sonrakliniği düzeldi ve laboratuar bulguları normal aralığa geriledi.  

Sonuç: Metformin ile ilişkili laktik asidoz, genellikle böbrek yetmezliği veya kalp yetmezliği 

gibi komorbid koşulların varlığında gelişir. MALA, önlenebilir ancak hayatı tehdit edici bir yan 

etkidir. %50’ye varan mortalite oranı bildirilmiştir. Yüksek anyon açığı olan metabolik asidoz 

ve yüksek kan laktat konsantrasyonu ile başvuran hastalarda kuvvetli bir şekilde 

şüphelenilmelidir. Hemodiyaliz veya hemodiyafiltrasyon seçilecek tedavilerdir. Zamanında 

tanı, hayat kurtarıcı doğru tedaviyi sağlar. Metforminin takipli hastalarda reçete edilmesi ve 

kontrendike durumlara dikkat edilmesi MALA gelişimini önleyecektir. 
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SS-13  

Bacak Ağrısı Her Zaman Masum Bir Semptom Değildir 

Nurcihan Ülkü Aytaş¹, Asım Enes Özbek¹, Emre Şancı¹, Müge Çardak¹ 

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 

Giriş 

Akut aort trombozu nadir görülen bir patolojidir1.Gerçek insidansı bilinmemektedir.Akut aort 

trombozuna sebep olan 4 ana durum:Emboli, trombüs oluşumu, travma ve 

disseksiyondur.Hastaların %30’unda sebep trombüstür2.Bu yazıda acil servise akut bacak ağrısı 

şikayeti ile gelen hastada acil hekimi tarafından uygulanan yatak başı ultrasonografi ile tanı 

koyulan akut aort trombozu vakası sunuldu.Vaka akut periferik arter embolisi olan hastada 

yatak başı ultrasonografinin erken tanıdaki önemini vurgulamaktadır. 

Vaka sunumu 

82 yaşında kadın hasta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Araştırma 

Hastanesi acil servisine 30 dakika önce başlayan sağ bacağında ağrı ve uyuşma hissi şikayeti 

ile başvurdu.Özgeçmişinde TipII diabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, 

atriyal fibrilasyon tanıları mevcuttu.Hastanın travma öyküsü yoktu.Medikal tedavide kullandığı 

ilaçlar; metoprolol tablet(50 mg/gün), asetilsalisilik asit tablet(100 mg/gün), furasemid 

tablet(40 mg/gün), spironolakton+hidroklorotiazid tablet(25mg-25mg/gün), dabigatran 

tablet(110 mg/gün), metformin tablet(1000 mg/gün) şeklinde idi. Vital bulguları;vücut ısısı 

36.5 ̊ C, nabız:133 atım/dk, kan basıncı:100/80 mmHg, oda havasında oksijen satürasyonu %96 

idi.Kan şekeri 130mg/dl idi.EKG’sinde hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonu 

mevcuttu.Fizik muayenesinde baş-boyun, solunum,batın ve nörolojik muayenesi 

normaldi.Ekstremite muayenesinde sağ alt ekstremitede soluk görünüm mevcuttu (şekil-

1).Palpasyonda soğuk olarak tespit edildi.Dorsalis pedis nabzı, popliteal arter nabzı ve femoral 

nabız alınamadı.Homans testi negatifti.Derin tendon refleksleri normaldi.Sol bacak 

muayenesinde hafif soğukluk haricinde patoloji yoktu.Hastada ön tanı olarak akut arter 

tıkanıklığı düşünüldü.Acil hekimi tarafından yatak başı ultrason yapıldı.Sağ femoral arterde ve 

popliteal arterde trombüs saptandı(şekil-2). Daha sonra emboli kaynağının araştırılması 

amacıyla kardiyak odaklı ultrason yapıldı.İntrakardiyak patoloji saptanmadı. Aort 

değerlendirmesinde abdominal aortada iliak bifürkasyon öncesinde trombüs saptandı(şekil-3). 

Sonrasında radyolog tarafından arteryal ve venöz sistem doppler ultrason incelemeleri 

yapıldı.Yatak başı ultrason ile uyumlu ultrason görüntüleri elde edildi.Venöz sistem normal 

olarak değerlendirildi, derin ven trombozu saptanmadı. Hastanın laboratuar analizlerinde 

wbc:11800, hgb:12,9 g/dL, plt:161000,Üre:133 mg/dl, Kreatinin:1,89 mg/dl,INR:0,95 idi.Üre 

ve kreatinin değerlerinin yüksek olması nedeniyle bilgisayarlı tomografi anjiografi 

görüntülemesi yapılmadı.0.4 ml Enoxaparin subkutan uygulandı.Kardiyovasküler 

cerrahi(KVC) konsültasyonu istendi.Cerrah tarafından değerlendirilen hastaya 

tromboembolektomi planlanarak KVC yoğun bakım ünitesine yatışı yapıldı.Cerrahi sonrası 

genel durumu iyi olan hastanın bacak vaskülarizasyonu normale döndü. Antikoagulan ve 

antiaggregan tedavisi altında serviste takibi yapıldı.  
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Sonuç 

Akut aort trombozu nadir görülen, hayatı tehdit eden bir durumdur.Modern cerrahi yöntemlere 

rağmen mortalite ve morbiditesi çok yüksektir2.Bu sebeple hızlı tanı ve tedavisi 

gerekir.Hastalar alt ekstremitelerde ağrıya eşlik eden nabız alınamama,solukluk, parapleji ve 

parestezi ile başvurabilirler.Klinik bulgular stroke’u, periferik nörolojik hastalıkları ya da izole 

periferik arter tıkanıklığını taklit edebilir.İleri yaş, atrial fibrilasyon, kalp kapak hastalıkları, 

kardiyomiyopati, geçirilmiş kardiak cerrahi ve miyokard enfarktüsü akut aort trombozu için 

risk faktörleridir³. 

Ultrasonografi hemen her hastanede bulunan non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir.Kontrast 

madde alerjisi,böbrek yetmezliği,unstabilite gibi bilgisayarlı tomografi kullanımının 

kontraendike olduğu durumlarda,akut aort trombozu tanısı için en önemli tanı 

yöntemidir.Deneyimli uygulayıcıların yönetiminde, akut arterial embolinin olası etyolojisi ve 

lokasyonu için hızlı ve doğru şekilde veri sağlar. Bununla birlikte uygulayıcı bağımlıdır.  

Bizim vakamızda da hastanın yatak başı ultrasonografi ile periferik arter embolisi saptandıktan 

sonra yine ultrasonografi ile etyolojiye yönelik araştırma yapıldı ve akut aort trombozu 

saptandı.Bu şekilde hastanın bilgisayarlı tomografi ile maruz kalacağı radyasyon ve kontrast 

madde maruziyeti önlenmiş oldu ve hastanın hızlı bir şekilde yönetimi sağlandı.  

Sonuç olarak, acil servise periferik arter tıkanıklığı bulguları ile başvuran hastalarda yatak başı 

ultrasonografi etyolojinin ve emboli lokalizasyonunun belirlenmesinde kullanılmalıdır.  

 

Referanslar 

1 H. GAYLIS. Primary Aortic Thrombosis. Circulation. 1958; 17. 

2Dossa CD, Shepard AD, Reddy DJ, et al. Acute aortic occlusion. A 40-year experience. Arch 

Surg 1994; 129: 603–7 

3 Kaschwich M, Behrendt CA, Tsilimparis N, Kölbel T, Wipper SH, Debus ES. Management 

of acute aortic thrombosis. J Cardiovasc Surg (Torino). 2017 Apr;58(2):313-320. doi: 

10.23736/S0021-9509.16.09798-6. Epub 2016 Dec 22. Review. PubMed PMID: 28004897. 
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 Şekil-1 

 

şekil-2 
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SS-14 

Non İnvazif Mekanik Ventilasyon (NIMV) Altında Bronkoskopi Gerekli mi? Güvenli mi? 

Fatma Emre Turan Taşolar; Oktay Taşolar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi; Göğüs Hastalıkları 

Kliniği 

Giriş: Serviste veya yoğun bakım ünitesinde NIMV uygulanan hastalarda nadir 

endikasyonlarda tanısal veya tedavi amaçlı bronkoskopi işlemi yapmak gerekebilir. Pnömonisi 

olan ancak NIMV uygulaması sebebi ile sekresyon çıkaramayan hastalarda mikrobiyolojik 

örnek alınması, immünsüpresif hastalarda enfeksiyona sebep olan atipik mikroorganizmanın 

tespit edilmesi veya radyolojik düzelme olmadığı durumlarda fistül, tümör, yabancı cisim gibi 

endobronşial lezyonların tespit edilmesi amacıyla NIMV esnasında yüz maskesi yolu ile 

fiberoptik bronkoskopi (FOB) işlemi yapılması mümkündür. 

Biz de kliniğimizde son iki yıl içinde toplam altı hastaya NIMV ile birlikte FOB işlemi 

uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçları ve deneyimleri altı hastalık olgu serisi olarak paylaşmayı 

amaçladık. 

 Olgular: Hipoksik ve hiperkarbik solunum yetmezli tanısı ile yoğun bakımda uzun süre takip 

edildikten sonra servise çıkarılan ve NIMV ile tedavisine devam edilen ancak öksürük refleksi 

zayıf olduğu için sekresyon çıkaramayan iki hasta, hipoksemisi nedeni ile 16 saat/gün süreden 

daha uzun süre NIMV uygulanmak zorunda kalınan ve bu sebeple sekresyon çıkarmak için bile 

olsa cihazdan ayrılamayan bir hasta, verilen tedaviye rağmen radyolojik ve klinik iyileşme 

sağlanamayan bir hasta, stridor duyulan bir hasta, akciğer kanseri tanısı ile opere edildikten 

birkaç hafta sonra ARDS ve solunum yetmezliği tablosu ile gelen bir hasta olmak üzere toplam 

6 hastaya NIMV altında FOB  işlemi uyguladık.  

Hastalara ve yakınlarına yapılacak işlem hakkında ve eğitim faaliyetinde kullanılabileceği 

konusunda bilgi verildi ve aydınlatılmış onamları alındı.  Hastaların tamamına yüz maskesi ile 

NIMV işlemi uygulanmaktaydı. İşlem öncesi  midezolam ile sedasyon yapıldı. Bronkoskopi 

tecrübesi olan iki hekim ve üç hemşire ile, kendi yatağında,  maskeye takılan bir konnektörden 

geçirerek oral yoldan, oturur pozisyonda, tansiyon, oksijen satürasyonu ve elektrokardiyogram 

(EKG) monitörizasyonu eşliğinde, acil entübasyon işlemi hazırlıkları tamamlanarak FOB 

işlemini  uyguladık. 

Hastaların tamamında bronkoskopi işlemi tanısal oldu. Hastalarımızın birinde bronkoplevral 

fistül tespit edildi ve operasyon için göğüs cerrahisi birimine devredildi, birinde endobronşial 

kitle ve alveolar hemoraji tespit edildi onkolojik tedaviye alındı, birinde uzun süren entübasyon 

sonrası trakeal stenoz ve trakeal kurut tespit edildi, diğer üç hastada ise dirençli mikrorganizma 

üremesi tespit edildi ve uygun tedavi sonrası taburculukları yapıldı. Hastaların hiç birinde işlem 

sonrası hayatı tehdit eden komplikasyon gelişmedi ve işlem sonrası 24 saatte entübasyon ve 

mekanik ventilasyon ihtiyacı olmadı. 

Sonuç: Elde ettiğimiz beklenmedik tanılar ve sonuçlar göstermiştir ki; NIMV altındaki 

hastalara sınırlı endikasyonlarda ve gerekli tedbirler alınarak FOB uygulanması gerekli ve 

güvenlidir. Ancak literatür tarandığında bu konudaki çalışmaların yetersiz olduğu ve daha geniş 

kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: noninvazif mekanik ventilasyon, bronkoskopi, solunum yetmezliği, 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meduri%20GU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8797418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonelli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8797418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8797418
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SS-15 

Hastanemize Başvuran Pediatrik Yaş Grubu Yanık Vakalarının Değerlendirilmesi  

Hüseyin Cahit Halhallı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 

Giriş ve Amaç 

Özellikle ev kazaları sonucu oluşan yanıklar pediatrik yaş grubunda önemli bir mortalite ve 

morbidite nedenidir (1). Yanık oluşum mekanizması, ısı, soğuk, elektrik, radyasyon ve kostik 

maddelere karşı deri ve deri altı dokunun reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Hasar sonrası yanık 

yeri ve büyüklüğüne bağlı ciddi sistemik reaksiyonlar gelişebilmekle birlikte lokal hasar 

dolayısıyla uzuv kaybını içeren morbiditeler de olabilmektedir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu 

bir mekanizma olan cildin hasarlanması enfeksiyonlara eğilimi arttırmaktadır. Ayrıca 

psikolojik etkileri de mevcuttur. Çocukluk çağında yanık oluşumunu etkileyen faktörler 

arasında çocuğun yaşı, aile bakımının düzeyi, demografik özellikler önemli bir yer tutmaktadır 

(2). Bu nedenle yanıkların oluş mekanizmaları ve demografik özelliklerinin belirlenmesi 

önemli bir halk sağlığı olan yanıkların oluşumunu önleyecek tedbirler geliştirilebilmesi 

amacıyla önemlidir (3).  

 Bu çalışma hastanemize başvuran pediatrik yanık vakalarının demografik özelliklerini ve yatış 

oranlarını belirlemek amacı ile tasarlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 

Servisi’ne 01.10.2018 ile 01.10.2019 tarihleri arasında 18 yaş altı yanık hastalarının dosya 

kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Hastanemiz bölgenin önemli bir yanık 

merkezine sahiptir. Bu süre içerisinde acil servisimize başvuran 18 yaş altı yanık hastaları 

elektronik veri sistemi üzerinden tespit edilerek, ilgili hastaların hasta dosyaları taranıp, 

hastaların yaş, cinsiyet, yanık bölgesi, yanık yüzdesi, yatış durumları arasındaki farklılıklar 

değerlendirilmiştir. Hastaların, yaş, cinsiyet, yanık bölgesi ve yanık yüzdeleri SPSS programı 

kullanılarak hastaların yatış durumlarına göre analiz edildi. 

Bulgular 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne 

01.10.2018 ile 01.10.2019 tarihleri arasında 127 pediatrik yanık hastası başvurusu olmuştur. Bu 

hastalar yaş gruplarına göre dağıtıldığında 0-1 yaş aralığında 19 (%15), 1-3 yaş aralığında 53 

(%41,7) ve 4-18 yaş aralığında 55 (%43,3) başvuru tespit edildi. Çalışmaya alınan hastaların 

%44,9’u kadındı. Yaş ortalaması 4,7, dağılım aralığı 0,5-17 idi. En sık başvuru nedenleri üst 

ekstremite (%26,8) ve alt ekstremite (%19,7) yanığı bulunan hastalıklarından oluşmaktaydı. 

Acil servise başvuran hastaların %74,8’inin ayaktan tetkik ve tedavisi yapılmış, %25,2 hastaya 

yatış yapılmıştır.  

Sonuç 

Dünyada ve ülkemizde pediatrik yaş grubunda, yanık vakaları önlenebilir morbidite ve 

mortalite sebepleri arasında önemli bir yere sahiptir. Sonuçlarımızda yatış oranlarının yüksek 

olması, hastanemizin 3. Basamak sağlık tesisi oluşu, yanık ünitesi barındırması ve bu nedenle 

çevre hastanelerden ve illerden hasta kabulünün yapılması ile açıklanabilir. Pediatrik yaş grubu 

hastalarda yanık maruziyetinin büyük çoğunluğu infant ve oyun çağı çocuklarında görülmekte 

olup, ebeveyn eğitimleri ve koruyucu önlemlerin geliştirilmesi ile azaltılması olasıdır. 



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

29 

Toplumsal bilgilendirici faaliyetler ve olay oluşumunu önleyici çözümler geliştirilmesi 

pediatrik yaş grubunda mortalite ve morbiditenin azaltılmasında, olay sonrası bakımdan daha 

büyük öneme sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Acil, Yanık, Pediatrik hasta 
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SS-16 

MALİGNİTE İLİŞKİLİ HİPERKALSEMİ : OLGU SUNUMU  

Gökçen Selma Kılıç Halhallı, Begimay Kadirova 

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

ÖZET: Malign  hiperkalsemi, tipik olarak ileri evre kanserli hastalarda bulunan yaygın bir 

bulgudur. Etiyoloji, patogenez, klinik prezentasyon ve malignite ile ilişkili hiperkalseminin 

yönetimi hakkında güncel bir derleme sunmayı amaçladık. Malign hiperkalsemide genellikle 

belirgin şekilde yüksek kalsiyum seviyeleri olur ve bu nedenle, genellikle şiddetli bir şekilde 

semptomatiktir. Paratiroid hormonu ile ilişkili peptid aracılı humoral hiperkalsemi, osteolitik 

metastazlara bağlı hiperkalsemi, 1,25 Vitamin D aracılı hiperkalsemi dahil, malign 

hiperkalsemisinin gelişmesinden birkaç büyük mekanizma sorumludur. Tanı; öykü ve fizik 

muayenenin yanı sıra, yukarıdaki hiperkalsemi sebebi yaratcak hormonel faktörlerinde  

ölçülmesini içermelidir. Yönetim; hidrasyon, kalsitonin, bifosfonatlar, denosumab ve bazı 

hastalarda prednisone ve cinacalcet'i içerir. Altta yatan böbrek hastalığı ve refrakter şiddetli 

hiperkalsemili hastalarda hemodiyaliz düşünülmelidir. 

GİRİŞ 

Kalsiyum, kas kontraksiyonu, koagülasyon ve kemik gelişimi de dahil olmak üzere çeşitli 

biyokimyasal reaksiyonlara katılan önemli bir elementtir. Ağırlıklı olarak ince bağırsaktan 

emilen kalsiyumun ancak %10-20'si emilip geri kalanı dışkı ile atılır. Vücuttaki kalsiyum iki 

ana bölmede bulunur: Kemik (vücut kalsiyumunun büyük bölümünü içeren ve  hidroksiapatit 

tuzu olarak depolandığı yer) ve plazma. Plazmada serum kalsiyumu, serbest veya proteine bağlı 

kalsiyum gibi birkaç formda bulunur; serum kalsiyumun %45 fizyolojik olarak aktif(serbest) 

formda bulunurken %65 i ise albümin gibi çeşitli taşıyıcılara bağlanır. (%40  sitrik asit, sülfat 

ve fosfat gibi çeşitli taşıyıcılara bağlanır). Birkaç hormonal sistem kalsiyum emilimini ve 

metabolizmasını düzenler. Kalsiyum seviyeleri 10 mg / dl altına düştüğünde, bu PTH salınımını 

uyarmak için paratiroid bezlerindeki kalsiyum algılayıcı hücreleri aktive eder. Kalsiyum 

konsantrasyonu arttığında ve kemik remodelingini ve ardından kemik ve kalsiyum yeniden 

emilimi artınca kalsitonin salınımı artar .  Bununla birlikte, kalsitonin malignite ile ilişkili 

hiperkalseminin tedavisinde kullanılabilir.  

Malignite ilişkili hiperkalsemisinin birkaç ana mekanizması vardır. Birincisi, maligniteyle 

ilişkili hiperkalseminin yaklaşık %80'ini oluşturan ana mekanizmaya PTHrP üretimi aracılık 

eder. Bununla birlikte, PTHrP'nin 1,25-dihidroksikolekalsiferol üretimi üzerinde önemli bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, PTHrP osteoblastlar üzerinde etkilidir, daha sonra 

osteoklastların aktivasyonu ve kalsiyum salımı ile kemik rezorpsiyonu ile RANKL'ın sentezine 

yol açar. Renal kalsiyumun yeniden emilimip serum seviyelerinin artması, PTHrP'nin 

hiperkalsemiye neden olduğu başka bir mekanizmadır. Skuamöz hücre kanserleri, böbrek 

kanseri, mesane kanseri, meme kanseri, Non-Hodgkin Lenfoma ve over kanseri, PTHrP ile 

hiperkalsemiye yol açan malignitelerin çoğunu oluşturur. Malignitelerin hiperkalsemiye neden 

olduğu ikinci mekanizma osteolitik metastazları ve kemikten aşırı kalsiyum salınımı içerir, 

malignite ile ilişkili hiperkalseminin yaklaşık% 20'sini oluşturur Meme kanseri ve multipl 

miyelom osteolitik hiperkalsemi vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturur. Üçüncü 

mekanizma, 1-alfa-hidroksilazın ektopik aktivitesini ve lenfomalarda ve bazı over-testis germ 

hücreli tümörlerinde yaygın olan 1,25-dihidroksikolekalsiferol oluşumunu içerir. Kanserin 

hiperkalsemiye yol açabileceği dördüncü mekanizma, ektopik üretimi içerir. Maligniteye bağlı 

hiperkalseminin ana mekanizmaları, Şekil 1'de vurgulanmaktadır . 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4683803/figure/F1/
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Hiperkalseminin ayırıcı tanısı, birden fazla patolojik varlığı içerir. Bu etiyolojilerin en yüksek 

prevalansı göz önüne alındığında, maligniteye sekonder hiperkalseminin, hastaların %44.1'ini 

etkileyen kanserli hastalarda sık rastlanan bir bulgu olduğu görülmektedir. Bu olgu sunumunun 

amacı etiyopatogenez, klinik prezentasyon, malign hiperkalseminin tedavisi ve teşhisi 

hakkındaki güncel bilgileri gözden geçirmektir.    

 OLGU: 65 yaşındaki erkek hastanın KOAH, yeni tanı Tip 2 DM  ve bilateral ingüinal herni 

tanıları mevcuttu. Hasta tespit ed,len en eski kan değeri 12.07.2016 tarihindeki Ca+2: 9,3, Üre: 

24, kreatinin: 0,82 idi. Sonrasında hasta bir çok kez unutkanlık, yürümede zorluk, idrar kaçırma, 

bilinç değişikliği şikayetleri ile bir çok kez acil servise başvurmuş en son 11.11.19 tarihinde 

acil servisete yapılan tetkiklerde Ca+2 14,8, Üre: 54, kreatinin: 1,62 saptanarak, Üroloji ve 

Dahiliye polikliniğine yönlendirilmilmiş. Dahiliye polkliniğine bilinç değişilkiliği, unutkanlık 

ve yürümede zorluk şikayetleri ile başvurmuş ve yatışı yapılmıştır. Hastaya IV hidrasyon ve  

diürez tedavileri başlandı. Bulantı-kusma ve kabızlık şikayetleri de olan hastanın son 3 ay 

içerisinde çok kilo verdiği (10 kg ve üzeri) saptandı. Fizik muayenesinde bilinç değişikliği, ışık 

reflexi +/+, kas gücü ise almıştı, solunum seslerinde bilateral ronküs mevcuttu. Batın muayenesi 

olağandı (şekil-2). Hastanın uyku hali devam etmekteydi (GKS12-13)   tansiyon yüksek 

seyretmekteydi (180/90 mmHg). Hasta  Nefroloji'ye acil dializ açısından danşılıdı ve dializ 

kararı alındı. PTH: 5,7  25-0H DVİT:7,64  CA19-9: 251 geldi. Diyaliz sonrası Ca+2: 13.2 

saptandı. Force diüreze devam edildi. Periferik yayamada sola kayma ve toksik granülasyon 

oldğunundan solid organ tm düşünüldü.. Böbrek fonksiyon testleri yüksek olduğundan ve 

dirençli hiperkalsemi nedeni ile yarım doz zoledronik asit (şekil-4) uygulandı. Hastanın IV 

kontrastlı batın BT tetkiğinde "Perihepatik - perisplenik ve intraabdominal düzeyde yaygın 

serbest sıvılar, paraaortik - parakaval düzeyde en büyüğünün çapı yaklaşık 16 mm olan yaygın 

lenfadenoptiler, rektum posterior duvarında düzensiz kitle , sol pelvik yan duvarda yaygın 

kitleler" izlendi. 28.11.2019 tarihinde yapılan endoskopide ve kolonoskopide rektumda kitle 

tespit edildi, biyopsi alındı. Hasta Onkoloji'ye devredildi. 

TARTIŞMA: 

Malignite ilişkili hiperkalsemi tipik olarak ileri evre kanserli hastalarda sık görülen bir 

bulgudur. Malign hiperkalsemi genellikle belirgin şekilde yüksek kalsiyum seviyeleri gösterir 

ve bu nedenle hastalar genellikle ciddi semptomatiktir. Paratiroid karsinomalı ve paratiroid 

kanserli hastalarda PTHrP aracılı humoral hiperkalsemi, osteolitik metastazlara bağlı 

hiperkalsemi, 1,25-dihidroksivitamin D aracılı hiperkalsemi ve PTH-aracılı hiperkalsemi dahil 

olmak üzere malignitenin hiperkalsemisinin gelişiminden birkaç ana mekanizma sorumludur. 

. Teşhis, hastanın öyküsü ve fizik muayenenin yanı sıra, yukarıdaki hiperkalsemi 

mediatörlerinin ölçümünü de içermelidir. Yönetim, IV hidrasyon, kalsitonin, bifosfonatlar, 

denosumab ve bazı hastalarda prednizon ve sinakalset içerir. Altta yatan böbrek hastalığı ve 

refrakter şiddetli hiperkalsemili hastalar hemodiyaliz için düşünülmelidir. Hematoloji veya 

onkoloji ve palyatif bakım uzmanları, kanser hedefli tedavilerin seçimine rehberlik etmek ve 

hastalara ve taşıyıcılara rahatlık bakımı ve potansiyel rahatlık bakım seçeneklerini tartışmak 

için yardım etmek için erkenden katılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER:  Malignite, hiperkalsemi, paratiroid hormonu ile ilişkili peptid, D 

vitamini 
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SS-17 

Kliniğimizde Over Torsiyonu Tanısı Alan 15 Olgunun Retrospektif Analizi 

Ünal Türkay 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

Özet:  

Over tosiyonu 5. Sıklıkta görülen jinekolojik acildir. Acil cerrahi özellikle pediatrik hastalarda 

ve fertilitesini tamamlamamış olgularda hem tanı hemde tedavi için önemlidir. Ocak 2017-

Aralık 2018 yılları arasında klniğimizde over torsiyonu tanısı alan olguların klinik özelliklerini 

sizlerle paylaşmayı amaçladık. 

Olgularımızın bilgileri dosyaları retrospektif taranarak elde edilmiştir.  

15 olgunun yaş ortalaması 29,2±5,65, %46,6 sı virgo olarak tespit edildi. Klinik ilk başvuru 

şikayeti karın ağrısı iken, olguların %80 inde tanı sonografi ile konulmuştur. Bir diğer 

laboratuar bulgusu da preopertaif ortalama lökosit değeri 10853,33±2741,7 µL tespit edildi. 

Tedavide %60 olgu da over korunurken %40 olguda ooferektomi yapılmıştır.  

Sonuç: over torsiyonu tanısı öncelikle şüphe ile başlar. Bu nedenle akut karın ağrısı olan genç 

bayanlarda özellikle torsiyon olma ihtimalide göz önünde bulundurulmalıdır. 

Giriş: 

Adneksial torsiyon nadir görülen bir jinekolojik hastalıktır. Over ve/veya fallop tüpünün kısmi 

veya tam rotasyonuna bağlı kan desteğinin kaybolmasından kaynaklanır. (1,2)  5. en sık görülen 

acil jinekolojik hastalıktır. Akut karın ağrısı olan çocukların %2,7 sini oluşturur.(3,4) Overin 

hem benign hemde malign lezyonları adneksial torsiyona yol açabilir. Acil cerrahi özellikle 

pediatrik hasta gurubunda hem tanı hemde tedavi için önemlidir. Doku nekrozu 

gerçekleşmeden detorsiyon sağlanmalıdır. Klinik olarak hastalar nonspesifik semptomlar 

pelvik ağrı akut yada intermittant , bulantı ve kusma şikayeti ile başvurabilir. Bu bulgular diğer 

jinekoljik durumlarda da ektopik gebelik, endometriozis ve pelvik inflamatuar hastalık gibi 

görülebilir. Ultrasonografi ilk tercih olarak kullanılsa da diğer tanılar dışlamak için birçok 

olguda bilgisayarlı tomografi ilk tercih olabilir. (5) adneksial fonksiyonu korumak için 

detorsiyon ile birlikte kistektomi veya kist aspirasyonu tercih edilir. Daha önce yapılan bir 

çalışmada acil servise başvurup trosiyon tanısı alan olguların %51,4 ünde torsiyon tanısı 

konulmuştur.Bizde Kliniğimizde ocak 2016- aralık 20018 yılları arasında başvuran over 

torsiyonlu olgularımızın preoperatif , postoperatif bulgularını sizlerle paylaşmayı amaçladık. 

Materyal Metod:  

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum kliniğinde Ocak 2016 –Aralık 

2018 tarihleri arasında over torsiyonu tanısı konulan hasta dosyaları retrospektif taranarak 

çalışma yapılmıştır. 15 olgumuz operasyon olup over torsiyonu tanısı kesinleştirilmiş 

olgulardır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 

(Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, minimum, maksimum) 

kullanıldı. 

Bulgular:  
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Operasyon ile birlikte torsiyon tanısı alan 15 olgunun yaş ortalaması 29,2±5,65, %46,6 sı virgo 

olarak tespit edildi. Olguların %73,4 ünde geçirilmiş batın operasyonu yok, bütün olguların ilk 

başvuru şikayeti karın ağrısı. %80 inde tanı uitrasonografi olarak tespit edilmiş olup %20 inde 

diğer tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Preopertaif ortalama lökosit değeri 

10853,33±2741,7 µL saptanırken postoperatif dönemde 9806,6±2842,7µL tespit edildi. 

Preoperatif ortalama Hb 12,02±1,35 g/dL  , postoperatif 10,9±1,36 g/dL  . olguların %60 ında 

sağ over torsiyone saptanırken %40 olgudada sol over torsiyone izlendi. Tedavisindede %40 

olguda salpingooferektomi , %33,4 ünde detorsiyon + kistektomi ve %26,6 sında da sadece 

detorsiyon yapılmıştır. 

Tartışma:  

Over torsiyonu tansı koymak için öncelikale şüphelenmek gerekmektedir. Ortalama yaş aralığı 

bir çalışmada 30-35 olarak tespit edilmiştir. (6) bizim olgularda da ortalama yaş aralığı 29,2 

olarak tespit edildi 

Yapılan çalışmalarda primer akut karın ağrısı olan olgularda transabdominal ve trans vajinal 

ultrasonografi tercih edilir. (7-9). Ultrasonografinin pozitif prediktif değerleri farklı 

çalışmalarda %46 dan %86 ‘ya kadar değişmektedir. (10,11) Bizim olgularımızda ilk tercih 

ultrasonogrfi olmuştur. Bu olguların %80 inde tek başına görüntüleme olarak yeterli olmuştur. 

Ancak %20 olguda ek görüntülemeye ihtiyaç duyulmuştur.  

Lökosit sayısı vücuttaki iltihaplanma için potansiyel bir göstergedir. Aynı zamanda monositler, 

lenfositler, bazofiller, eozinofiller ve nötrofillerdir. Çalışmalar, over torsiyon vakalarında WBC 

sayısında bir artış olduğu sonucuna varmıştır [12]. Bizim olgularımızdada bu çalışmaları 

destekler tarzda lökosit değeri ortalama 10.853 µL olarak tespit edilmiştir. 

Ovarian torsionda tanı ve tedavide altın standart cerrahidir. Bu laparatomi ve laparaskopik 

olarak yapılabilir. Cerrahi esnasında hastanın klinik özellikleri de dikkate alınarak örneğin 

fertilitesini tamamlayıp tamamlamadığı ve yaşı göz önüne alınarak ve overin nekrotik olup 

olmadığı göz önünde bulunarak karar verilir. Bizim olgularımızda da %60 olguda over korumuş 

olup %40 olguda da ooferektomi operasyonu yapılmıştır. 

Sonuç:  

Akut karın ağrısı olan bayan hastalarda over torsiyonundan şüphelenildiği takdirde sonografi 

ve klinik özellikler göz önünde bulundurularak torsiyon tanısı konulabilir. Ancak tanıda altın 

standart cerrahidir. 
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Konuşma Metinleri 

 
SEPSİSE YAKLAŞIM 

Doç.Dr.Nalan Demir 

Kocaeli SBÜ Derince EAH 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım 

 

İlki 2004 yılında yayınlanan Surviving Sepsis Campaign Kılavuzlarının sonuncusu, Temmuz 

2016’ya kadar yapılan literatür taramaları ışığında, European Intensive Care Medicine ve 

Critical Care Medicine dernekleri tarafından Ocak 2017’de  yayınlanmıştır. 

2016

 

Sepsis görülme sıklığı yeni tanımlamaya göre yılda yaklaşık 19.400.000’dür ve yıllık görülme 

sıklığı giderek artmaktadır. 

≈31.500.000 sepsis/yıl (eski tanım)

≈19.400.000 sepsis/yıl
(Yeni Tanım=Sepsis) (Eski Tanım=Ağır Sepsis)

Am J Respir Crit Care Med 2016; 193 (3): 259

33 araştırmanın değerlendirilmesi

SEPSİS: Görülme Sıklığı

 

2000 2008

ABD
Yıllık görülme sıklığı artışı:

% 8-13

Kayıtlar?
- Epidemiyolojik
- Geri ödeme

SEPSİS: Görülme Sıklığı

2014
İngiltere:

147.000-260.000 vaka/yıl

Vardı, Ama Tanımıyorduk

-
-

Ölüm istatistikleri
Klinik

Yeterince Tanıyor muyuz?
Rhee C. AJRCCM 2017; 195: A510

Reinhart K. Rev Bras Ter Intensiva. 2013; 25(1):3-5 Kissoon N, Pediatr Crit Care Med, 2011. 12(5): p. 494-503.

Hex N. The Cost of Sepsis Care in the UK. YHEC Final Report. 2017
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En sık karşılaşılan
hastalık

En az araştırılan hastalık

SEPSİS: Kıyaslamalı Sıklık

ABD:

Yıllık(2011)

araştırma
bütçesi (milyon
USD)

317 91 1.236 2.900 2.277

WSD_Sepsisburden_2015.pdf
http://businesshealth.kaiserpermanente.org/featured-stories/sepsis-prevention/

En sık karşılaşılan
hastalık

 

Sepsis hastane maliyetleri yüksek ve en fazla yeniden yatış gerektiren bir hastalıktır. 

 

SEPSİS: Yıllık Hastane Maliyeti
27.000.000.000 $

23.700.000.000 $

20.300.000.000 $

14.600.000.000 $

Yıllık Artış: %9.4

2017201320112008

ABD

En pahalı hastalık

-
-
-
-

WSD_Sepsisburden_2015.pdf
National Center for Health Statistics DOI: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db62.htm
https://www.gov.uk/government/news/new-action-to-reduce-sepsis

http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb204-Most-Expensive-Hospital-
Conditions.jsp?utm_source=AHRQ&utm_medium=AHRQSTAT&utm_content=Content&utm_term=HCUP&
utm_campaign=AHRQ_SB_204_2016
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-14/america-has-a-27-billion-sepsis-crisis

Türk Yoğun Bakım Derneği

-  

                 

Sepsis’e bağlı Ölümler: 1000 ölüm / saat 

   24.000 ölüm / gün 

   5.5-8 milyon ölüm / yıl 

Hastanelerdeki tüm ölümlerin %34.6’ sı Sepsisten olmaktadır.  

Hastane mortalitesi: %20-60’dır. İlk 1 saat içinde tedavi başlanırsa mortalite oranı: %20 

iken, 6. saatten sonra tedavi başlanırsa: %70’dir. Bu nedenle acil tedavi gereketiren bir 

hastalıktır.              

Türkiye’de yapılan bir çalışmada,  prevalansı %30.8 , mortalite oranı %62.6 olarak 

bulunmuştur. 

Tanımlama: 

1990’lardan beri yüksek mortalitesi nedeniyle klinik araştırmaların ve konsensus toplantılarının 

odak noktalarından olan sepsis için tartışmalı terminoloji ve tanımlamalar son yıllarda 

netleştirilmeye çalışılmıştır. 
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Hipokrat

-------

-

Sepsis =

Çürüme,

Kokuşma

1991

Sepsis 1.

Sepsis =

Enfeksiyon+SIRS

Sepsis =

Belirti ve

bulguların komplex

topluluğu

Sepsis =

Enfeksiyon+Organ

disfonksiyonu

2001

Sepsis 2.

2016

Sepsis 3.

Sepsis Tanımlamaları Tarihçesi

Türk Yoğun

Bakım Derneği  

Sepsis Sınıflanması (1991 Konsensusu)

SIRS (Sistemik İnflamatuar Response Sendromu)

● Vücut ısısı >38 ya da <36°C

● Kalp hızı >  90/dk 

● Solunum sayısı >20/dk  ya da PCO2< 32mmHg

● WBC: >12.000/mm3  ya da < 4000 ya da  Bant> %10 

Sepsis = SIRS + Enfeksiyon 

Ciddi Sepsis: Sepsis + Organ Disfonksiyonu, Hipoperfüzyon / Hipotansiyon 

Septik Şok : Ciddi Sepsis + Sıvı Tedavisine yanıtsızlık 

 

2016’da ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) ve SCCM (Society of Critical 

Care Medicine) tarafından düzenlenen Sepsis-3 isimli toplantıda “Sepsis” tanımı “enfeksiyona 

karşı disregüle konak yanıtına bağlı organ disfonksiyonu” şeklinde değiştirilmiştir. 

SEPSİS: Tanım

Enfeksiyona karşı

Konağın oluşturduğu düzensiz

immünolojik yanıttan kaynaklanan

Hayatı tehdit eden organ

fonksiyon bozukluğudur

Enfeksiyon

Düzensiz 

immünolojik 

yanıt

Organ 

disfonksiyonu

Klinik

Şüphe

Laboratuar

Onayı
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Tanı – Organ Disfonksiyonu

 

Sepsiste acil servise başvuran hastaların da içinde bulunduğu yoğun bakım üniteleri dışındaki 

hasta grubunda her biri 1 puan değerlendirilen; hipotansiyon ≤100 mmHg, GKS≤13, 

takipne≥22/dk kriterlerinden oluşan hızlı SOFA (Quick-Sepsis Related Organ Failure 

Assessment-qSOFA) skorunun kullanılması ve qSOFA skoru 2 veya üzeri olduğunda sepsisin 

ön planda düşünülmesi önerilmektedir. 

Klinik olarak şüphe edilen 

veya kanıtlanmış enfeksiyon

+

SOFA artışı ≥2

Hastane mortalitesi>%10

SEPSİS SEPTİK ŞOK

TANIMLAMA

Hipovolemi olmamasına karşın

OAB ≥65 mmHg
için vazopressör gereksinimi

+

Serum laktat > 2 mmol/L (>18 

mg/dl)

Hastane mortalitesi>%40

Türk Yoğun

Bakım Derneği

 

Sepsis Yönetimi 

I. Başlangıç Resüsitasyonu 

Sepsis ve septik şok tıbben acil durumlardır, tedavi ve resüsitasyonun hemen başlanması 

önerilir. İlk üç saat içerisinde en az 30 mL/kg intravenöz kristalloid verilmelidir. Ek sıvı 

gereksinimine hemodinamik değerlendirmeye göre karar verilir. Şokun tipinin belirlenmesi için 

klinik muayene net bir tanıya götürmediyse, ileri hemodinamik değerlendirme önerilir. Sıvı 

yanıtlılığının tahmini için statik yerine dinamik değişkenler kullanılmalıdır. Vazopressör 

ihtiyacı olan septik şok hastalarında 65 mm Hg başlangıç hedef ortalama arter basıncı (OAB, 

MAP) önerilir. Doku hipoperfüzyonu göstergesi olarak, laktatın yüksek olduğu hastalarda 

resüsitasyonun laktatı normal seviyeye getirmeye yönelik sürdürülmesi önerilir 

Septik şok tanımlaması; yeni kriterlere göre, yeterli sıvı resusitasyonuna karşın OAB (ortalama arteriyel basınç) 

değerinin 65 mmHg ve üzerinde tutulabilmesi için vazopressör gerekliliği + Serum laktat düzeyinin 2 mmol/L 

üzerinde olmasıdır. 
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ERKEN BAŞLA, HIZLI OL!!!

4 S’ KRİTERLERİ

Türk Yoğun

Bakım Derneği

1. START AL!!!: ERKEN TANI Sepsis Taraması, Tanı

2. SIVI İLE DOLDUR!!!:
SIVI DESTEĞİ

Dinamik ölçümler

3. SAVAŞ!!!:
MİKROORGANİZMALAR

Antibiyotik tedavisi ve Kaynak
Kontrolü

4. SABİTLE:
PERFÜZYONU sabitle…

OAB /Laktat takibi

Vazopresör tedavi

 

 

  

II. Tanı 

Sepsis ve septik şok şüphesi olan hastalarda, eğer antimikrobiyal başlanmasında belirgin bir 

gecikmeye yol açmayacaksa, antimikrobiyal tedavi başlanmadan önce enfeksiyon kaynağı 

olabileceği düşünülen bölgelerden uygun rutin mikrobiyolojik kültürlerin (aerobik-anaerobik 

en az 2 set kan dahil) alınması önerilir.  

III. Antimikrobiyal Tedavi 

Hem sepsis hem de septik şok için tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve bir 

saat içerisinde intravenöz antimikrobiyal başlanması önerilir. Tüm muhtemel patojenleri 

kapsayacak geniş spektrumlu bir veya daha fazla antimikrobiyal başlanmalı, patojen belirlenip 

duyarlılığı gösterildiğinde ve/veya klinik düzelme sağlandığında antimikrobiyal tedavi 

daraltılmalıdır. 
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ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ

IV Antibiyotik tanı koyulur koyulmaz
ve 1 saat içinde başlanılmalıdır

Olası tüm patojenleri kapsayacak ampirik

geniş-spektrumlu tedavi ≥ 1 Antibiyotik

ile

Ampirik tedavi patojen tanımlandığında ve

hassasiyetler ortaya konup ve/veya yeterli klinik

ilerleme olduğunda daraltılmalıdır

(de-eskalasyon)
Türk Yoğun

Bakım Derneği  

ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ

ÇOKLU-İLAÇ

KOMBİNASYONU

KOMBİNASYON

TEDAVİSİ≠
Çoklu İlaç Kombinasyonu: Farklı antimikrobial spektruma sahip antibiyotiklerin birlikte
kullanılması
Kombinasyon tedavisi: Aynı mikroorganizma üzerinde farklı mekanizmalar ile etkili olan
antibiyotiklerin kombine edilmesi

Türk Yoğun

Bakım Derneği

ŞOK YOK= KOMBİNASYON YOK

ŞOK VAR= KOMBİNASYON

 

Klinik iyileşme ve/veya enfeksiyonun gerilemesini takip eden 
birkaç gün içinde KOMBİNASYON TEDAVİSİ’ne son verilmelidir 

(de-escalasyon)

Çoğu ciddi enfeksiyonda: 7 - 10 günlük antimikrobiyal

tedavi süresi yeterlidir

Daha uzun Antimikrobiyal tedavi süresi : (yavaş
klinik yanıt, drene edilemeyen odak,

S aureus bakteriyemisi, bazı fungal ve viral infeksiyonlar,
immünolojik yetersizlikler, nötropeni vb.)

Türk Yoğun

Bakım Derneği  

 

IV. Kaynak Kontrolü 

Sepsis veya septik şoktaki hastalarda mümkün olan en hızlı şekilde eğer kaynak kontrolü 

gerektirecek bir enfeksiyon odağı var ise belirlenmesi veya dışlanması, tanı konduktan sonra 

en hızlı şekilde gerekli kaynak kontrolünün sağlanması önerilir. 

V. Sıvı Tedavisi 
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SIVI TEDAVİSİ

Hemodinamik veriler düzelmeye devam ettiği sürece sıvı

uygulamasına devam etmelidir

Kristalloidler ilk tercih 

(Başlangıç resüsitasyonu ve takiben
intravasküler volüm replasmanı için)

Kristalloidler gelatinlerden üstündür

Dengeli kristalloidler veya İzotonik NaCl

 

Yüksek miktarda kristalloid gereksinimi olduğunda, başlangıç resüsitasyonu ve sonrasında 

kristalloidlere ek olarak albümin kullanılabilir. Hidroksietil nişasta (HES) kullanılması 

önerilmez.  

VI. Vazoaktif İlaçlar 

VAZOAKTİF TEDAVİ

Noradrenalin ilk tercihtir…

Böbreklerin korunması için düşük doz dopamin

kullanımı

Türk Yoğun

Bakım Derneği  

 

ERİŞKİN SEPTİK ŞOK’DA VAZOPRESSÖR TEDAVİ ALGORİTMASI

Noradrenalin’e (NA) başla OAB = 65 mm Hg
olana kadar dozu 35-90 μg/dk arasında titre
et

NA‘e devam et veya 0.03
Ü/dk dozda Vazopressin

ekleyerek NA dozunu azalt

OAB Hedefine
ulaşılamadı

Vazopressin ekle (0.03 Ü/dak)
200 mg Hidrokortizon İV

eklemeyi düşün

Adrenalin (A) 20-50 μg/dk
ekle 200 mg/gün Hidrokortizon

İV ekle

Fenilefrin 200-300 μg/min

ekle

OAB Hedefine ulaş***

OAB Hedefine
ulaşıldı

OAB Hedefine
ulaşıldı

OAB Hedefine
ulaşılamadı

OAB Hedefine
ulaşıldı

OAB Hedefine
ulaşılamadı

Dopamin

Yalnızca bradikardi

varlığında

Vazopressin 0.03 U/dk

200 mg Hidrokortizon İV

Adrenalin 20-50 μg/dk

200 mg/gün Hidrokortizon İV

Fenilefrin 200-300 μg/dk

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------
 

 

Sepsiste İleri Tedavi 

-Kan Ürünleri: Miyokardiyal iskemi, ciddi hipoksemi, akut kanama gibi hafifletici sebeplerin 

olmadığı erişkinlerde, kırmızı kan transfüzyonu ancak hemoglobin düzeyi < 7.0 g/dL olunca 
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önerilir. Belirgin kanama yok ise < 10.000/mm3, hastada kanama riski var ise 

<20.000/mm3 sınırında profilaktik platelet transfüzyonu önerilir. Aktif kanama, cerrahi veya 

invaziv prosedürler için daha yüksek düzeyler >50.000/mm3 tavsiye edilir. 

 

 

-Glukoz Kontrolü: Ardışık iki glukoz düzeyi > 180 mg/dL olduğunda insülin protoklünün 

uygulanması önerilmektedir. Kan glukoz düzeylerinin takibi için arteriyel kan kullanılması 

uygundur. 

-Bikarbonat Tedavisi: pH > 7.15 olan, hipoperfüzyonun neden olduğu laktik asidemili 

hastalarda hemodinamiyi düzeltmek ve vazopressör ihtiyacını azaltmak için sodyum bikarbonat 

tedavisi tavsiye edilmez.  

- Mekanik Ventilasyon: 

MEKANİK VENTİLASYON
(Sepsis ilişkili ARDS’de)

Hedef VT = 6 ml/kg

PPlat≤ 30 cmH2O

Prone pozisyon

Konservatif sıvı stratejisi

HFOV

 

MEKANİK VENTİLASYON (Sepsis ilişkili ARDS’de)

Orta-şiddetli ARDS’de yüksek PEEP  tercih edilmelidir

Rekruitment manevraları şiddetli ARDS’de öneriliyor

Nöromuskuler blokerler PaO2/FiO2< 150mmHg ise

≤ 48 saat süreli düşünülmelidir

NIMV uygulanmasına ait kesin öneri bulunmamaktadır.

 

- Antikoagülanlar: Antitrombin kullanılması önerilmez. Trombomodulin veya heparin 

kullanımı ile ilgili öneri yoktur. 

Eritrosit süspansiyonu
HGB < 7.0 g/dL ise

(MI, ciddi hipoksemi ya da akut kanama
olmadığı takdirde)

Sepsise bağlı aneminin tedavisinde

Eritropoetin kullanımı önerilmez.

Kritik hastalarda trombotik durumlar artar.

KAN ÜRÜNLERİ

Türk Yoğun

Bakım Derneği

Eritrosit süspansiyonu
HGB < 7.0 g/dL ise

(MI, ciddi hipoksemi ya da akut kanama
olmadığı takdirde)

Sepsise bağlı aneminin tedavisinde

Eritropoetin kullanımı önerilmez.

Kritik hastalarda trombotik durumlar artar.

KAN ÜRÜNLERİ

Türk Yoğun

Bakım Derneği
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- VTE profilaksisi: 

VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFİLAKSİSİ

Farmakolojik ve mekanik profilaksi birlikte uygulanmalıdır.

Farmakolojik olarak kontendike ise Mekanik VTE profilaksisi
uygulanmalıdır.

Fraksiyone olmayan heparin [UFH] veya düşük-

moleküler-ağırlıklı heparin (DMAH) önerilir

DMAH tercih edilmelidir

 

-Stres Ülseri Profilaksisi: Gastrointestinal sistem (GİS) kanaması için risk faktörleri varsa, 

profilaksi (proton pompa inhibitörleri veya histamin-2 reseptör antagonistleri) önerilir.  

-Renal Replasman Tedavisi: Sepsis ve akut böbrek hasarı olan hastalarda devamlı RRT (CRRT) 

veya aralıklı RRT’nin ikisi de tavsiye edilir. Hemodinamik olarak stabil olmayan septik 

hastalarda sıvı dengesi yönetimini kolaylaştırmak için CRRT uygulanması daha uygundur.  

RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ-RRT

Sepsis + ABH
Devamlı (CRRT) veya Aralıklı (IRRT) RRT

Hemodinamik açıdan stabil olmayan septik hastalarda
sıvı dengesini yönetmek için CRRT uygundur

Kesin diyaliz endikasyonuna sahip olmayan olgularda, RRT kararı
için tek başına kreatinin artışı veya oligüri RRT endikasyonu

değildir

 

-Beslenme: Sepsis veya septik şoktaki kritik hastalarda hem erken trofik/hipokalorik hem de 

erken tam enteral beslenme tavsiye edilir. 
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NÜTRİSYON

Enteral olarak beslenebilen hastalarda erken 

parenteral nütrisyon (tek başına veya enteral 

nütrisyonla kombine)

Erken EN’nun olanaksız olduğu durumlarda,
ilk 7 gün boyunca tek başına veya EN+PN

İmmun sistemi desteklemek için omega-3 yağ 

asitleri

Glutamin ve İV Selenyum

 

-Sedasyon: Hastalarda ajitasyon ve delirium gelişimine ve tedavisine dikkat edilmelidir, 

mekanik ventile edilen hastalarda devamlı veya aralıklı sedasyon dozu minimumda tutulmalı 

ve dikkatle titre edilmelidir. 

Sonuç olarak; sepsis erken tanı konulması ve hızla tedavi başlanması gereken morbidite ve 

mortalitesi yüksek bir hastalıktır.  
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KRİTİK HASTA BAKIMINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI 

Uzm. Dr. Şükrü Koçkan                                                                      

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

 

Sunu Planı 

• Giriş 

• Kritik Hastada Antibiotik Kullanımı Genel İlkeleri 

• Ampirik Antimikrobiyal Tedavi Seçimi 

• Antibiyotik Tedavi Süresi ve Prokalsitonin 

• Kaynak Kontrolü 

• Özel Durumlar ve Antibiyotik 

Kaynak 

• Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and 

Septic Shock: 2016 

• Society of Critical Care Medicine 

• European  Society of İntensive Care Medicine 

• Guidelines for Antibiotic Prescription in Intensive Care Unit 

Giriş 

• Genel hasta grubuna göre kritik hastalarda                      ciddi enfeksiyon riski 5-10 kat 

fazladır 

• Kritik hastalarda normal konakçı yanıtında çok sayıda hasar vardır 

➢ Periferik ve santral girişimlerle cilt bütünlüğü bozulur,  

➢ İmmünsupresif  tedaviler immün sistemi baskılar,  

➢ Diyabet, malnutrisyon ve böbrek yetmezliği gibi altta yatan durumlar enfeksiyöz 

komplikasyonlara maruziyeti arttırır. 

Kritik Hastada Antibiotik Kullanımı Genel İlkeleri 

• Kesin tanı saptanana kadar hem enfeksiyöz hem de non-enfeksiyöz nedenler için tanısal 

çalışmalar yapılmalı 

• Ayırıcı tanı ve öngörülen mortaliteye dayalı bir ampirik tedavi geliştirilmeli 

• Ampirik tedavide geniş spektrumlu tedaviler uygulanmalı 
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• Etken izole edildiğinde antimikrobiyal tedavi ajanı en dar spektrumlu olan ile 

değiştirilmeli 

• Optimal bakım için kaynak kontrolü gereklidir 

• Tedavinin temel süresi mikrobiyolojik sonuçlar ve klinik yanıta dayanmaktadır 

• Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlanması gereklidir 

• Antibiyotik direnç gözetimi!!! 

Crit Care Med. 2014 Aug;42(8):1749-55. doi: 10.1097/CCM.0000000000000330. 

Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock 

from the first hour: results from a guideline-based performance improvement 

program 

Ferrer R1, Martin-Loeches I, Phillips G, Osborn TM, Townsend S, Dellinger 

RP, Artigas A, Schorr C, Levy MM. 

 

Ampirik Antibiotik Tedavi Seçimi 

• Hastanın öyküsü, klinik durumu ve lokal epidemiyolojik faktörlerle ilgili bir çok faktöre 

bağlıdır 

➢  Enfeksiyonun yeri        

➢  Eşlik eden  hastalıklar    

➢  Kalıcı cihazlar   

➢  İmmünsüpresyon   

➢  Önceki üç ay içinde antimikrobiyal kullanımı  

➢  Hastanın yeri 

➢  Yerel patojen prevalansı 

➢  Potansiyel ilaç intoleransları ve toksisite 

• Bazı özel durumlar hastaları atipik veya dirençli patojenler için risk altında 

bırakmaktadır 

➢ Nötropeni 

➢ Splenektomi 

➢ Kötü kontrollü HIV enfeksiyonu 

➢ İmmun hastalıklar 

➢ Kronik hastalık 

➢ İnvaziv cihazlar 

➢ Yaş ve hasta komorbiditeleri 

 

• Sepsis ve Septik şok  hastalarında başlangıçtaki ampirik rejim bir çok patojeni 

kapsayacak kadar geniş olmalıdır 

• Çoğu zaman, geniş spektrumlu bir karbapenem (örneğin, meropenem, imipenem / 

cilastatin veya doripenem veya; 

• Geniş spektrumlu penisilin / β-laktamaz inhibitör kombinasyonu (örneğin, piprasilin / 

tazobaktam veya tikarsilin / klavulanat) kullanılır 

• Bununla birlikte, özellikle  çoklu ilaç rejiminin bir parçası olarak, üçüncü ya da daha 

yüksek kuşak sefalosporinler de kullanılabilir 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrer%20R%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrer%20R%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin-Loeches%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin-Loeches%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin-Loeches%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osborn%20TM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osborn%20TM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Townsend%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Townsend%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellinger%20RP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellinger%20RP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellinger%20RP%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Artigas%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Artigas%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schorr%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schorr%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levy%20MM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levy%20MM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24717459
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• Bazı topluluklarda ve sağlık tesislerinde gram negatif basiller arasında geniş 

spektrumlu β-laktamlara ve karbapenemlere karşı direnç riskinin farkında olunması  

gerekir(örnek;psödomonas ve akinetobacter) 

• Yüksek enfeksiyon riski taşıyan kritik hastalarda gram negatif dirençli bakterilere etkili 

bir antibiyotiğin (aminoglikozit veya florokinolon) ampirik tedaviye eklenmesi 

tavsiye edilir 

• MRSA için risk faktörleri mevcut olduğunda vankomisin, teikoplanin veya başka bir 

anti-MRSA ajanı kullanılabilir. 

• Önemli bir enfeksiyon etkeni olan  Legionella enfeksiyonlarında makrolid veya 

florokinolon eklenmesi önerilir 

 

 

Antimicrob Agents Chemother. 2010 May;54(5):1742-8. doi: 10.1128/AAC.01365-09. 

Epub 2010 Feb 16 

.Empiric combination antibiotic therapy is associated with improved outcome 

against sepsis due to Gram-negative bacteria: a retrospective analysis. 

Micek ST1, Welch EC, Khan J, Pervez M, Doherty JA, Reichley RM, Kollef MH 

 

Candida Enfeksiyonu 

• Klinisyenler ayrıca , ilk tedaviyi seçerken Candida türlerinin muhtemelen patojen olup 

olmadığını da düşünmelidir 

• İnvaziv Candida enfeksiyonları için risk faktörleri arasında ;immün sistemi baskılanmış 

durum (nötropeni, kemoterapi, transplant, diyabetes mellitus, kronik karaciğer 

yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği), uzun süreli invaziv vasküler cihazlar 

(hemodiyaliz kateterleri, santral venöz kateterler),  

• Total parenteral beslenme, nekrotizan pankreatit ,abdominal cerrahi ,geniş spektrumlu 

antibiyotiklerin uzun süreli uygulanması, uzun süreli hastane / YBÜ kabulü, yakın 

zamanda mantar enfeksiyonu ve çok bölgeli kolonizasyon yer alır 

 

İnflamatuar Yanıt ve Antibiyotik 

• Enfeksiyon olmadan akut inflamatuar belirtiler gösterebilecek durumlarda (ağır 

pankreatit ve yoğun yanık hastaları gibi), şüpheli enfeksiyon yokluğunda sürekli 

sistemik antimikrobiyal tedaviden kaçınılmalıdır 

• Her ne kadar şiddetli nekrotizan pankreatit için sistemik antimikrobiyallerin profilaktik 

kullanımı geçmişte önerilmiş olsada, son kılavuzlar bu yaklaşımdan kaçınmayı 

desteklemiştir (Working Gropu IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA 

evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 

2013;134e1e15.Cited) 

• Yanık tedavisi için güncel kılavuzlar sürekli antimikrobiyal profilaksiyi 

desteklememektedir (Connolly S. Clinical Practice Guidelines: Burn Patient 

Management. ACI Statewide Burn Injury Service. 2011;Chatswood, NSW, Australia: 

NSW Agency for Clinical Innovation.) 
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• Ancak, eşzamanlı sepsis veya septik şok hakkında güçlü bir şüpheniz varsa enfeksiyöz 

kökenli olmayan şiddetli inflamatuar durumu olan hastalarda antimikrobiyal tedavi 

endikedir. 

Antibiyotik Dozu Ve Tedavi Süresi 

• Sepsis ve septik şok hastalarında agresif sıvı tedavisi sonucunda ekstraselüler sıvı hacmi 

belirgin olarak artar 

• Bu nedenle bu hastalarda antimikrobiyal tedavi yüksek yükleme dozu ile başlatılmalıdır 

• 7-10 günlük bir antimikrobiyal tedavi  çoğu ciddi enfeksiyon için yeterli olduğu önerilir 

(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi)  

• Klinik yanıtı yavaş,odak belirlenmemiş enfeksiyonlarda , S aureus ile bakteremi , bazı 

mantar ve viral enfeksiyonları veya nötropeni dahil immünolojik eksiklikleri olan 

hastalarda tedavinin daha uzun sürdürülmesi önerilir.  

(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi) 

• Bazı hastalarda, özellikle karın içi veya ürosepsise neden olan pyelonefritin etkili 

kaynak kontrolünü takiben daha kısa süreli bir antimikrobiyal tedavi önerilebilir  

(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi) 

• Nötropenik enfeksiyonu ve sepsisi olan hastalar genellikle en azından nötropenileri 

süresince tedavi gerektirir 

• Sepsis ve septik şoklu hastalarda antimikrobiyal tedavinin azaltılması için günlük 

değerlendirme yapılmasını önerilir . 

• Antimikrobiyal tedaviyi sürdürme, daraltma veya durdurma kararları klinisyenin 

öngörüsü ve klinik bilgilere dayanarak verilmelidir. 

Prokalsitonin 

• Prokalsitonin düzeylerinin ölçülmesinin sepsis hastalarında antimikrobiyal tedavi 

süresini kısaltmak için kullanılabileceği öneriliyor  

(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi). 

• Prokalsitonin seviyelerinin, başlangıçta sepsis gibi görünen , ancak daha sonra sınırlı 

enfeksiyon  kanıtı bulunan hastalarda ampirik antibiyotiklerin kesilmesini desteklemek 

için kullanılabileceği öneriliyor 

(zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi 

• Prokalsitonin ve diğer tüm biyobelirteçlerin klinik değerlendirmeye yalnızca 

destekleyici ve ek veriler sağlayabileceğine dikkat etmek önemlidir.  

• Antimikrobiyal tedaviyi başlatma, değiştirme veya durdurma kararları asla 

prokalsitonin de dahil olmak üzere herhangi bir biyobelirteçteki değişiklikler temelinde 

yapılmamalıdır. 

Ann Intensive Care. 2017 Nov 22;7(1):114. doi: 10.1186/s13613-017-0338-Procalcitonin-

guided antibiotic therapy in intensive care unit patients: a systematic review and meta-
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analysis. 

Huang HB1,2, Peng JM1, Weng L1, Wang CY1, Jiang W1, Du B3. 

Kaynak Kontrolü 

• Sepsis veya Septik şoka neden olduğundan şüphelenilen enfeksiyöz odaklar, başarılı ilk 

resüsitasyon sonrasında mümkün olan en kısa sürede kontrol edilmelidir 

• Teşhisten 6 ila 12 saatten daha uzun olmayan bir hedef çoğu vaka için yeterli 

görünmektedir 

• Sepsis veya septik şok kaynağı olan intravasküler erişim cihazlarının derhal kaldırılması 

gerekir 

• Apse drenajı 

• Enfekte nekrotik doku debridmanı 

• Karın içi apseler 

• Gastrointestinal perforasyon 

• İskemik bağırsak hastalığı veya volvulus 

• Kolanjit, kolesistit, piyelonefrit 

• Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu 

• Ampiyem veya septik artrit 

Katater Enfeksiyonu 

• Koagülaz negatif stafilokoklar, S. aureus, Enterococcus ve Candida türleri yaygındır 

• Vankomisin, teikoplanin, linezolid ve daptomisin MRSA'ya bağlı katater enfeksiyonu 

tedavisinde etkilidir 

• Dördüncü kuşak sefalosporinler, karbapenemler veya beta-laktam / beta-laktamaz 

kombinasyonu piperasilin / tazobaktam ve aminoglikositler gram negatif organizmalar 

için kullanılabilir 

• Caspofungin ve flukonazol Candida tedavisinde Amfoterisin-B kadar etkili 

Ürogenital Sepsis 

• En yaygın organizma  gram negatif bakteriler (E. coli, Klebsiella) ve mantarlar 

(özellikle Candida) 

• En büyük  risk faktörü uzun süreli kateterizasyon 

• Geniş spektrumlu beta-laktamaz üreten gram negatifler katater ve idrar kültürlerinde 

artış göstermektedir 

• Aminoglikozitler, bir beta-laktamaz inhibitörü ile birlikte karbapenemler ve fosfomisin, 

ürogenital sepsis için iyi bir tercihtir 

• Florokinolonların duyarlılığı her geçen gün azalıyor 
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Akut İnfektif Diyare 

• İshalli hastada metranidazol kullanımı ile Clostridium difficile enfekte şüpheli 

hastalarda önemli semptomatik iyileşmeler görülmüştür 

• Antibiyotik tedavisi, ileri yaş, uzun süreli YBÜ veya hastane kalış, immünosüpresyon, 

proton pompası inhibitörleri, ve enteral beslenme risk faktörleri arasındadır 

• Hafif ve orta şiddetli diyarede metronidazol ilk tercih iken mikrobiyoloik olarak 

kanıtlanmış şiddetli diyarede vankomisin ilk tercihtir 

Abdominal Enfeksiyon 

➢ Enfeksiyon kanıtı bulunan pankreatit hastalarında ampirik antibiyotik önerilmektedir 

➢ Karbapenem , piperasilin-tazobaktam veya sefoperazon önerilir 

Akut Kolanjit 

➢ En sık gram negatif organizmalar görülür 

➢ Bir çok organizma 3.kuşak sefalosporinlere duyarlıdır(cefoperazone-sulbactam gibi) 

Karaciğer Apsesi 

İlk tercih metronidazol 

Peritonit 

➢ Gram negatif bakteriler ensık etken 

➢ Primer peritonitde 3.Kuşak sefalosporinler etkilidir 

➢ Sekonder peritonit düşünülen hastalarda B laktam eklenmesi faydalıdır 

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu 

• Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides,, Haemophilus influenzae ve 

Listeria monocytogenes., gram negatifler arasında Pseudomonas, ve Acinetobacter en 

sık etkendir 

• En çok önerilen ampirik antibiyotik rejimler arasında üçüncü kuşak sefalosporinler ve 

vankomisin yer almaktadır 

• 50 yaş üzeri hastalarda ampisilin veya amoksisilin eklenmesi önerilir 

• Beyin apsesi varlığında 3.kuşak sefalospirin+metronidazol kombinasyonu önerilir  

Cilt Ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları 

• Gram pozitif organizmalar (Staphylococcus)aureus) çok sık olarak görülür 

• Gram negatif organizmalar arasında E. coli ve Pseudomonas  yaygındır 

• MRSA ve ESBL üreten gram negatif organizmalar yüksek risk faktörü içeren kritik 

hastalarda en yaygın ajanlardır. 
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• Pürülün olmayan cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları için ilk tercih penisilin veya 

klindamisindir 

• Ciddi enfeksiyonlarda piperasilin-tazobaktam kombinasyonu ile birlikte MRSA yı 

kapsayacak (vankomisin, teikoplanin, daptomisin veya linezolid) antibiyoterapi önerilir 
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Gerekçe ve Tanımlar 

Hasta Seçimi 

Tedavi Protokolleri 

TH Sürdürme ve Uygulama Yöntemleri 

Sedasyon ve Titremenin Önlenmesi 

Sıcaklık İzleme ve Yeniden Isıtma 

TH Olası Olumsuz Etkileri 

 

 

Şekil 1: Kardiyak Arrestte Terapötik Hipotermi Uygulama 
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Targeted temperature management (TTM) 

 

Uzun dönem nörolojik sağkalım oranlarını önemli ölçüde arttırmakta (1) 

OHCA, 35,7-128,3/100.000 

Hayatta kalma oranı çok düşük 

Favorable nörolojik durum da oldukça düşük 

TH veya TTM, iyi nörolojik sağ kalıma katkı sağlamaktadır 

 

Hipoterminin faydaları Hipokrat döneminden beri düşünülmekte 

1954; Hegnauer ve D’Amato; oksijen tüketimini azaltıyor 

1959; Benson; Arrest hastalarda hipotermi mortaliteyi azaltıyor 

2003 International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) ve European 

Resuscitation Council (ERC) 

2005; American Heart Association (AHA)  

2011; Seupaul RA, Wilbur LG. Evidence-based emergency medicine. Does 

therapeutic hypothermia benefit survivors of cardiac arrest?. Ann Emerg Med. 2011 Sep. 58 

(3):282-3. 

 

AHA 2015 

• Induce hypothermia for unconscious adult patients with return of spontaneous 

circulation (ROSC) after OHCA when the initial rhythm was ventricular fibrillation 

(VF) or pulseless ventricular tachycardia (pVT) (class I, level of evidence: B-R) 

• Similar therapy may be beneficial for patients with non-VF/non-pVT (nonshockable) 

OHCA or with in-hospital arrest (class I, level of evidence: C-EO) 

• The temperature should be maintained between 32ºC and 36ºC (class I, level of 

evidence: B-R)  

• It is reasonable to maintain TTM for at least 24 hours (class IIa, level of evidence: C-

EO) 

• Routine prehospital cooling of patients with ROSC with intravenous (IV) rapid infusion 

is not advised (class III: no benefit; level of evidence A) 

• It is reasonable to prevent fever in comatose patients after TTM (class IIb, level of 

evidence C-LD)  

• Hemodynamically stable patients with spontaneous mild hypothermia (>33°C) after 

resuscitation from cardiac arrest should not be actively rewarmed 
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Hasta Seçimi 

Kardiyak arest sonrası 6 saat içerisinde tedaviye başlanan entübe hastalar (nabızsız 

VT veya VF) 

Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) sonrasında vazopressör olsun olmasın, 

sistolik kan basıncı 90 mm Hg'nin üzerinde tutulabilen hastalar (2, 3) 

Soğutma anında komada olan hastalar (komutlara uymayan hastalar) 

Dışlama Kriterleri 

14 gün içinde yeni majör cerrahi (enfeksiyon ve kanama riskini artırabilir) 

Sistemik enfeksiyon / sepsis (Hipotermi immun sistemi baskılayabilir ve enfeksiyon 

riskinde küçük bir artışla ilişkili olabilir) 

Diğer nedenlerden kaynaklanan koma (intoksikasyon, arrest öncesi var olan 

koma) 

Bilinen kanama diyatezi veya aktif devam eden kanama ile (Hipotermi pıhtılaşma sistemini 

bozabilir. PT / PTT, fibrinojen ve D-dimer değerini başvuru sırasında kontrol edin) 

Ek olarak, hipotermi, DNR hastalar için uygun değildir 

Hastaların kardiyak tedavisinde gerekli görülürse tromboliz, antiplatelet ajanlar 

veya antikoagülanlar alabilir 

PEA, asistol veya hastane içi arrest sonrasında hipoterminin faydaları hala belirsiz (4, 5) 

Hastane öncesi uygulama  

İzole solunum arresti olan hastalar 

 

 

Şekil 2 (4) 
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Şekil 3 (4) 

 

Tedavi Protokolleri 

Çoğu merkezde, hasta 24 saat boyunca 32 ℃-36 ℃ 'lik bir hedef sıcaklığa kadar 

indüklenmiş bir hipotermi protokolü kullanılarak aktif olarak soğutulur.  

Amaç, hedef sıcaklığa mümkün olduğunca çabuk ulaşmaktır. Çoğu durumda, 3-4 

saat içinde  

Yeniden ısıtma, soğutma başlama zamanında 24 saat sonra başlatılır  

Hayvan modelleri, etkin hipotermi tedavisi, ROSC sonrası hızlı bir şekilde 

başlatılırsa 24 saatten az, gecikmeli durumlarda 48 saat kadar tedavi gerekebileceğini 

göstermekte 

Titremeden kaçınılması gerekir   

Soğutma sürecine müdahale ederek ısı üretir. 

Geleneksel yüzey soğutma kullanılırken, sedasyon ve kimyasal paralizi genellikle 

gereklidir.  

Endovasküler soğutmanın kullanılması paralizi ihtiyacını azaltabilir 

Soğutma, maksimum etkinliği sağlamak için hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve 

mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.  

Çoğu çalışma, sıcaklık hedefine ulaşmak için hem soğutma pedleri hem de buz 

paketlerinin kullanılmasını önermekte  
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Hedeflenen sıcaklığa ulaşmak için buz lavajı, soğuk salin infüzyonu ve endovasküler 

yöntemler gibi diğer yöntemler kullanılabilir. 

Spontan hipotermik olan hastaları aktif olarak ısıtmayın. 

Mümkün olduğunda, OHCA hastalarında tedavi acil serviste başlatılmalıdır. PCI 

laboratuvarında ve YBÜ’de tedaviye devam edilebilir. 

Periferik vazokonstriksiyon oluşacağından kan basıncının izlenmesi için erken bir 

arteriyel line 

Sürekli bir çekirdek sıcaklık monitörü kullanılmalıdır; soğutma çabalarını modüle 

etmek ve aşırı soğutmayı önlemek için  

Özefagus, rektal veya mesane probları (Oligürik hastada dikkat) sıcaklığı izlemek 

için kullanılır. 

Varsa, bir pulmoner arter sıcaklık probu kullanılabilir. 

 

İlaçlar 

Hasta konforu ve sedasyon:  

Narkotik analjezi morfin veya fentanil ile;  

Sedasyon, midazolam veya propofol gibi ajanlarla sağlanabilir. 

Titremeyi önleyen paralizi:  

Buspirone (serotonin 1A kısmi agonisti) ve meperidin titreme eşiğini düşürdüğü 

görülmektedir (6) 

Sürekli farmakolojik nöromüsküler blokaj genellikle gereklidir.  

Hedef çekirdek vücut sıcaklığına ulaşıldığında paralitik ajanlar kesilebilir. Titreme 

görülürse, devam ettirilmesi gerekir. 

TTM; 81 komatöz OHCA hastasında sürekli bir nöromüsküler blokaj infüzyonunun 

etkisini değerlendiren 2018 tarihli çok merkezli bir araştırma, laktat seviyelerinde azalma, 

hastaneden taburculuk, sağkalım veya nörolojik sonuçta düzelme tespit etmedi (7) 

Soğuk salin infüzyonu, hedef sıcaklığın elde edilmesine yardımcı olmak için 

periferik bir yol veya femoral venöz kateter yoluyla verilebilir. İnfüzyon, 30 dakika 

boyunca 30 mL/kg, 4 ℃ normal salindir.  

Juguler veya subklavyen yol ile ilgili kanıtlar olmadığından kullanılmamalıdır. 

Göğüs duvarı hareketini bozabilecek göğsün üstüne buz koymaktan kaçının. 

Vital bulgular ve oksijen satürasyonunu izleyin; aritmi ve hipotansiyona özellikle 

dikkat ederek 

34 ℃'nin altındaki bir sıcaklığa ulaşıldığında, buz torbalarını çıkarılır ve sıcaklığı 32 

℃ ile 34 ℃ arasında tutmak için soğutma battaniyesi veya ısı değişim cihazı kullanılır. 

MAP hedefi 80 mm Hg'den daha fazla tutulmalıdır; uygun serebral perfüzyon 

basıncını sağlamak açısından  
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Hipertansiyon, hipoterminin nöroproteksiyonuna potansiyel olarak katkı sağlar.  

Norepinefrin, 0.01 mcg/kg/dk başlayarak ve 80 mm Hg'den daha büyük bir MAP'a 

titre edilerek kullanılabilir. Çoğunlukla, periferik VK sonucu kan basıncı yükselir.  

Yatak başını 30 °C’ye getirmek gibi standart nöroprotektif stratejiler uygulayın (8) 

Hastayı hipotermi ile ilişkili disritmi (en sık olarak bradikardi) açısından izleyin.  

Hayatı tehdit edici ritmi ortaya çıkar ve devam ederse veya hemodinamik dengesizlik 

veya kanama gelişirse, aktif soğutma kesilmeli ve hasta yeniden ısıtılmalıdır.  

Soğutma sırasında EKG’de Osbourne veya camel wave görülebilir.  

40/dk’dan düşük kalp atışı sık görülür ve diğer hemodinamik dengesizlik kanıtlarının 

yokluğunda endişe nedeni değildir. 

3.5 mEq/L'den düşük potasyum değerleri hasta soğutulurken tedavi 

edilmelidir. Potasyum uygulaması, yeniden ısıtma başladıktan sonra durdurulmalıdır. 

Yükselmiş serum glukoz seviyesi beyine zararlıdır. AHA tarafından belirli bir aralık 

önerilmese de, sıkı glisemik kontrol sağlanmalıdır. 

EtCO2 ve PaCO2 referans aralığında tutulmalıdır (35-45 mm Hg PaCO2 ; EtCO2 30-

40 mm Hg) . 

TTM’yi takip eden ateşten kaçının, yükselen sıcaklıklar daha kötü nörolojik 

sonuçlarla ilişkilidir. 

% 94'ün üzerinde O2 satürasyonu uygulamasıyla hipoksiden kaçının. Bununla 

birlikte, hiperoksi de zararlıdır. 

Soğuk battaniyelerin neden olduğu termal yaralanma açısından cilt her 2-6 saatte bir 

kontrol edilmelidir. 

Tedavinin başlatılması, sürdürülmesi ve ısıtma aşamalarında hasta beslenmemeli. 

Isıtma 

Soğutma başlangıcından 24 saat sonra 

Saatte 0.3-0.5 ℃ 'lik hızda yavaş yavaş ısıtılmalıdır.  

Isıtma yaklaşık 8-12 saat sürer. Hipertermiden kaçınılmalıdır. 

Paralitik ajan ve sedasyonu, hastanın sıcaklığı 36 °C'ye ulaşana kadar koruyun. Eğer 

infüzyon yapıyorsa, önce paralitik ajanı durdurun.  

Isıtma ile gelişen vazodilatasyona sekonder hipotansiyon açısından izleyin. 

Potasyum infüzyonlarını durdurun. 

Hedef normotermidir (yani, hipertermiden kaçınma) 

TH Olası Olumsuz Etkileri 

Hastane öncesi soğutma; Hastane öncesi dönemde başlatılan soğutma bugüne kadar 

nörolojik iyileşmeyi veya mortaliteyi iyileştirmedi (9) 
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Soğutma başlangıcındaki zamanlama değişkenleri, soğutma tekniğini, hızı, derinliği 

ve soğutmanın ve tekrar ısıtmanın uzunluğunun mortalite ve morbidite üzerinde bazı 

etkileri olması muhtemeldir. 

 

 

• Of 782 out-of-hospital cardiac arrest patients transported to the study 

hospital, 453 (58%) received targeted temperature management. Of these, 258 (57%) 

were treated during the 33°C period (targeted temperature management 33°C) and 195 

(43%) were treated during the 36°C period (targeted temperature management 36°C).  

• Comatose, adult out-of-hospital cardiac arrest patients treated during the 

targeted temperature management 33°C period had higher odds of neurologically intact 

survival to hospital discharge compared with those treated during the targeted 

temperature management 36°C period. There was no significant difference in hospital 

mortality. 

Yan etkiler 

Hipotermi, bir dizi olumsuz etki ve komplikasyon ile ilişkilidir.  

Bildirilen ana yan etkiler titreme, kardiyak aritmi, sepsis, koagülopati ve elektrolitler 

ve metabolik bozukluklardır.  

Soğuk diürez ve hipovolemi   

Sepsis insidansında artışa yönelik bir eğilim 

Bununla birlikte, birçok büyük klinik çalışma ve meta-analize göre bu olumsuz 

etkiler nadir (10) 
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KRİTİK HASTA BAKIMINDA HAVA YOLU YÖNETİMİ 

Uz Dr Ayşe Zeynep Turan1 

1Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği  

Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya her an 

bozulma riski taşıyanlar “kritik hasta” olarak tanımlanır. Bu hastaların organ ve sistemleri zarar 

görmüştür hemodinamik olarak ileri derecede unstabil olabilirler ve ivedi olarak müdahaleye 

ihtiyaç duyulabilmektedirler. Hastanın kritik durumunun sebebi her ne olursa olsun hastayı 

stabil bir hale getirmek için çoğunlukla hasta yapay solunum desteğine alınmaktadır.  Ancak 

söz konusu kritik hasta oluduğunda hava yolu yönetimi zorlaşmaktadır. 

Kritik hastalarda ilk entübasyon girişimindeki başarısızlık %30’un üzerindedir ve bu rakam 

ameliyathaneye göre anlamlı derecede yüksektir.  

 

Kritik hastada havayolu yönetimininde klinisyeni zorlayan dört unsur vardır. 

1. Anatomik zor havayolu 

2. Fizyolojik zor havayolu 

3.Hastanın bulunduğu ortama bağlı zorluk 

4. İnsan faktörüne bağlı zorluk 

Anatomik zor havayolu 

İyi bir hava yolu yönetimi için iyi bir havayolu muayenesi şarttır. Havayolu değerlendirmesi 

zor entübasyon riskini, yardımcı teknikler için zorluk riskini ve aspirasyon riskini içermelidir1. 

 

Her hastada olduğu gibi kritik hastada da entübasyon öncesi havayolu değerlendirmesi 

yapılmalıdır. Ancak kritik hastada klinisyenin havayolu muayenesi için yeterli zamanı 

olmayabilir. Havayolu değerlendirmesi planlama için önemlidir ve en acil şartlarda bile 

önerilmektedir.  

 

Hava yolu değerlendirmesi için anestezi pratiğinde standart bir yaklaşım vardır. Hastanın 

anamnezi, daha önceki zor entübasyon öyküsü, kronik hastalıkları, dil, diş, dudak yapısı 

mallampati, baş boyun hareketleri ve çeşitli ölçümleri içerir. Bunu yanında hava yolu 

yönetiminin her bir basamağı için zorluk belirlemeye yönelik mnemonikler geliştirilmiştir. 

Ancak kritik hastada hastanın ve klinisyenin kısıtlı zamanının olması daha pratik 

dğeğerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu konuyla ilgili zor havayolu derneğinin kılavuzunda2 

MACOCHA sınıflamasının(Tablo 1), kritik hastada havayolu yönetiminde validitesi sağlanmış 

bir skorlama olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte hava yolu için girişime başlamadan önce 

laryngeal handshake (Figür 1) ile crikotiroid membranın belirlenmesi de kuvvetle 

önerilmektedir 3. 
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Tablo-1 MACOCHA Skorlaması 

Faktörler  Puan 

Hasta ile ilişkili faktörler  

Mallampati III-IV 5 

Obstrüktif sleep apne sendromu 2 

Servikal omurga hareketliliğimnde kısıtlılık 1 

Ağız açıklığı sınırlanmış < 3 cm 1 

Patolojiye bağlı faktörler  

Koma 1 

Ağır hipoksemi (SpO2 < %80 ) 1 

Operatör ile ilgili faktör  

Anestezist olmayan 1 

Toplam  12 

≥3 olması durumunda entübasyon güçlüğü düşünülmelidir.  

 

Figür-1 Laringeal handshake 

 

Fizyolojik Zor Havayolu 

Kritik hastada entübasyon sırasında ölüm, kardiyak kollaps ve pozitif basınçlı ventilasyona 

sekonder istenmeyen olaylar oluşabilmektedir. Havayolu yönetimi sırasında; acil servisteki 

hastaların %4,2 sinde4, YBÜ’nde %2,7’sinde5  kardiyak arrest geliştiği bildirilmektedir. 

Hipoksemi, hipotansiyon, sağ ventrikül yetmezliği, metabolik asidoz istenmeyen sonuçların 

oluşmasına sebep olmaktadır6. 

 

Hipoksemi: 

Tip I solunum yetmezlikli (hipoksemik)olgular, yeterli arteriyel oksijen düzeyinin 

sağlanamadığı tipte solunum yetmezliğidir.  Kritik hastalarda entübasyon ve invaziv mekanik 

ventilasyon girişiminin en sık sebebidir. Bu hastalarda ventilasyon perfüzyon oranı (V/Q) 

bozulmuştur ve V/Q oranı bozulduğunda standart maske O2 uygulaması FiO2 1.0 bile olsa 

hastayı preoksijenize etmeye yetmemektedir. Bu durumda hastaya: 
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1-PEEP Uygulaması (bag-mask + PEEP valvi/NIMV) 

2-Baş yukarı pozisyon 

3-İnhale pulmoner vazodilatatör  

4-Delayed SI (Ketamin) 

5-Highflow  

6- Uyanık entübasyon  önerilmektedir. 

Hipotansiyon: 

Kritik hastaların pek çoğu farklı sebeplerle şok tablosunda bulunmaktadır ya da hipotansiftir. 

Havayolu yönetimi esnasında uygulanan indüksiyon ajanları ve pozitif basınçlı mekanik 

ventilasyon uygulaması, toraks içi basıncı artırarak venöz dönüşü azlatmakta ve mevcut 

hipotansiyonu derinleştirebilmektedir. Bu sebeple hipotansif hastalarda; 

Hipotansiyon entübasyon öncesinde tedavi edilmeli 

Hipovolemik hastalarda kristaloid sıvılarla volüm replasmanı yapılmalı 

Kan kaybı var ise hızlı kan ürünü transfüzyonu yapılmalı 

Vasoplejik hastalarda vasopressör ajanlar :Noradrenalin 

Kardiyak kontraktilitede azalma varsa  inotrop ajanlar 

Vasoplleji +kontraktilite kaybı varsa epinefrin gibi ajanlar kullanılabilir. 

Hızlı ardışık entübasyonda (RSI) daha stabil hemodinami sağlayan indüsiyon 

ajanları etomidat,ketamin ve midazolam öneriliyor.   

Uyanık entübasyon  

Sağ ventrikül yetmezliği: 

Kritik hastalarda sol ventrikül yetmezliği daha çok görülmekte ve tanısı kolay 

konulabilmektedir oysaki sağ ventrikül fonk. bozukluğunun da bi hayli fazla olduğu ancak daha 

az tanı konulduğu bildirilmiştir. Kritik hastalarda entübasyon öncesi EKO yapılması, EKO da 

gergin interventriküler septum, genişlemiş sağ ventrikül görüntüsü, sağ ventrikül yetmezliğini 

düşündürür. 

Bu hastalarda; 

1. Yeterli OAB sağlanmalı 

2. Küçük sıvı bolusları verilmeli 

3. Kardiyak yetmezlik var ise diüretik verilmeli 

4. NE koroner perf artırabilir 

5. İnhale NO, epoprostenol afterload u düşürür. 

6. Entübasyondan kaçın 

 

Metabolik asidoz: 

Kritik hastalarda asidoz varlığı sık görülen bir metabolik tablodur. Respiratuar asidozla daha 

kolay baş edilebilir ve mekanik ventilasyon ile düzeltilmesi daha kolaydır. Ancak metabolik 

asidoz söz konusu olduğunda asidozu CO2 yi düşürerek kompanse etmek kolay olmayacaktır 
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çünkü CO2 deki düşüş asidozu bir miktar düzeltecek ancak belli bir seviyeden sonra plato 

çizmeye başlayacaktır. Entübasyon hastanın solunumsal kompanzasyonunu bozacak ve 

entübasyon sonrası metabolik asidozun derinleşmesine zemin hazırlayacaktır bu sebeple bu 

hastalarda basınç destekli ve spontan soluklara izin veren MV modlarının seçilmesi hastanın 

solunumsal senkronizasyon ve kompanzasyonuna müsade edeceği için önerilmektedir. 

3-Hastanın bulunduğu ortama bağlı zorluk: 

Kritik hastalar hastane içinde herhangi bir yerde olabildiği gibi hastaneye ulaşmadan önce de 

ilk müdahale eden ekipler için hastane dışında, herhangibir olay mahallinde sağlık ekibinin 

karşısına çıkabilir. Ortam çoğunlukla hastanın entübasyonu için müsait değildir. Yoğun bakım 

ortamında ve hasta servislerinde çoğu zaman hastanın etrafında çeşitli cihaz ve monitörler 

vardır. Hasta yatağı pozisyon vermek için uygun değildir ya da hastanın bulunduğu ortamda 

yeterli ekipman ve müdahale için eğitimli ekip hazır değildir. Tüm bunlar kritik hastada 

havayolu yönetimini bir kat daha artıran etmenlerdir. 

DAS kritik hasta ile sık karşılaşılan ortamlarda entübasyon için daha uygun sedyelerin 

bulunmasını, entübasyonda kullanılacak malzemelerin hepsini bir arada bulunduran bir acil 

arabasının oluşturulmasını önermektedir (figür 2).bu aracın 4-5 çekmecesi olmalı ve her bir 

çekmecede ne olduğu resimlerle belli edilmelidir. Bunun yanında zor havayolu durumunda 

kullanılmak üzere yardımcı hava yolu araçları ortamda bulunudurlmalıdır. 

Figür-2 Zor havayolu aracı 

 

 

4- İnsan faktörüne bağlı zorluk 

Yüksek riskli girişimler iyi bir takım performansı gerektirir. Bu takımda bir lider ve takım 

üyeleri bulunmaktadır. Takım lideri, üyeleri, takım içindeki rolleri ve girişim esnasındaki 

önemli noktalarla ilgili bilgilendirme yapmalı ve yönlendirici olmalıdır.  

Takım lideri üyelerin kognitif yüklenmesinin önüne geçmeli,  rutin ve zorlayıcı durumlarda 

konuya açıklık getirilmelidir. İndüksiyon öncesi ikinci ve üçüncü entübasyon girişimlerini ya 

da FONA yı kimlerin yapacağı, yardım çağırılması gerektiğinde kimin çağırılacağını 

belirlemek olası gecikmeyi engelleyecektir. Bu sebeple ön bilgilendirmeler ve kontrol listeleri 

önerilmektedir2.   

VORTEX yaklaşımı: Kognitif yüklenme havayolu yönetiminde kriz yaşandığında karar 

vermeyi ve takım performansını düşüren bir durumdur. Vortex yaklaşımı zor havayolu 

https://www.acilci.net/ameliyathane-disinda-kritik-hasta-entubasyonu-2/. 

https://www.acilci.net/ameliyathane-disinda-kritik-hasta-entubasyonu-2/
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yönetiminde tkım üyelerini yönlendiren basit bir algoritma sunar. Aynı teknikle tekrar takrar 

aynı girişimin önüne geçer. Vortex yaklaşımı supraglottik havayolu aracı, maske ventilasyon 

ve trakeal entübasyon için en fazla üç girişime izin verir. Dördüncü girişim için yalnızca bir 

uzmanın denemesine izin verir. Tüm girişimlerin başarısızlığı FONA yı gerekli kılar. (Figür-3) 

Figür 3: VORTEX yaklaşımı 

 

Kritik hastada entübasyon yaklaşımı 

Crash Entübasyon 

Kritik hastada entübasyon kararı alındığında ilk yapılması gereken hastanın hemodinamik 

durumunun değerlendirilmesi olmalıdır. Hemodinamik  durum değerlendirmesine göre hasta 

agonik ise crash entübasyon algoritması uygulanmalıdır. (Tablo 2-Tablo 3) 

Tablo 2: Genel hava yolu algoritması 

 

 

Tablo 3: Crash Havayolu Yönetimi Algoritması 
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Hızlı ardışık indüksiyon ve entübasyon (RSII) 

Kritik hasta havayolu yönetiminde hasta indüksiyonunda hızlı ardışık indüksiyon ve 

entübasyon önerilmektedir. RSII yaklaşımı hızlı indüksiyon ve kas gevşemesi sağlayan acil 

havayolu yönetim tekniğidir. 

GAG refleksi intakt, midesi dolu, ivedi havayolu kontrolü gerektiren hayatı tehdit edici 

hastalığı ya da travması olan hastalarda endikedir.  

RSII da klinisyenin takip edeceği algoritma ve kullanılması tavsiye edilen ilaçlar Tablo 4 ve 

Tablo 5 te beliritilmiştir. 

Tablo-4: RSII algoritması 

 

 

Tablo-5: RSII da kullanılan ilaçlar 
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Zor havayolu derneğinin 2017 yılında çıkardığı yetişkin kritik hastanın havayolu yönetimi 

kılavuzunda trakeal entübasyonun yönetimi algoritması yayımlanmış. Bu algoritmada hasta 

hazırlığı preoksijenizasyonyardımcı araçların kullanımı ve genel olarak oksijenizasyonun 

devam ettirilmesi ön plana çıkmaktadır. (Tablo 6, Tablo 7) 

Tablo 6: DAS 2017 kılavuzu  trakeal entübasyon algoritması 

 

 

 Tablo -7Trakeal entübasyona hazırlık kontrol listesi 

https://www.acilci.net/ameliyathane-disinda-kritik-hasta-entubasyonu-2/. 

https://www.acilci.net/ameliyathane-disinda-kritik-hasta-entubasyonu-2/
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KRİTİK HASTA BAKIMINDA RUSH ULTRASON PROTOKOLÜ 

Uzm Dr Onur Karakayalı 

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi  

Acil Tıp Kliniği 

 

Kritik hastada şokun erken tanıma ve uygun şok tedavisinin mortaliteyi azalttığı 

gösterilmiştir. 

Tanımlanmamış şoku olan hastalara yatak başı ultrasonun eklenmesi, şokun tersinir 

sebeplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlar ve tanımlanmamış 

hipotansiyonda doğru tanıyı iyileştirir.Ultrasonu, kritik olarak hasta olan hastanın bakımına 

erken entegre etme eğilimini düşünerek, son zamanlarda çok sayıda resüsitasyon protokolü 

geliştirilmiştir. 

Bu protokollerin her biri, temel olarak muayene sırasının önceliğine göre değişen, aynı çekirdek 

ultrason elementlerinin çoğunu birleştirir. 

 

RUSH Protokolü şok ayırıcı Tanısı 

 Hipovolemik Kardiyojenik Obstruktif Distributif  

Pompa Hiperkontraktil 

kalp 

Küçük boyutlu 

kalp 

Hipokontraktil 

kalp 

Dilate kalp 

Hipokontraktil 

kalp 

Perikardiyal 

efüzyon 

Kardiyak 

tamponad 

RV yüklenme 

Kardiyak 

trombus 

Hiperkontraktil 

kalp  

(erken sepsis) 

Hipokontraktil 

kalp  

(geç sepsis) 

Tank Kollabe VCI 

Kollabe juguler v. 

Peritoneal sıvı 

Plevral sıvı 

(kanama) 

Distandü VCI 

Distandü juguler 

v. 

“Lung rockets” 

Plevral efüzyon 

Asit 

Distandü VCI 

Distandü juguler 

v. 

“Lung sliding” 

kaybı 

Normal/dar 

VCI 

İntraperitoneal 

sıvı (peritonit) 

Ampiyem 

Pnömoni 

Boru Aort anevrizma 

Aort diseksiyon 

Normal DVT Normal 
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RUSH sınavı (Şokta Hızlı Ultrason), kolay öğrenilen ve çabucak gerçekleştirilen bir şok 

ultrason protokolüdür. “Pompa”, “tank” ve “borular” olarak basitleştirilmiş 3 parçalı başucu 

değerlendirmeyi içerir. 

 

1-Pompa 

Şokta hastanın değerlendirilmesindeki ilk adım basitliği için “pompa” olarak adlandırılan 

kardiyak durumun belirlenmesidir. Kalbin görüntülenmesi genellikle dört klasik pencereyi 

içerir: parasternal uzun ve kısa aks, subksifoid ve apikal pencereler. 

Parasternal Uzun Aks 

❖ Prob sol 3-4. interkostal aralık sternum bileşkesinde  

❖ Belirteç sağ omuza doğru 

❖ Aort ve mitral kapakların kapsayan uzun aksta görüntü 

❖ Aorta daha iyi görüntülenmek istenirse 1-2 interkostal aralık yukarı yönlendirilir. 

 

Şekil 1-Parasternal Uzun Aks 

Parasternal uzun aksın bulunduğu pozisyonda yer değiştirilmeden prob çentiği sol omuzu 

gösterecek şekilde çevrilir.Parasternal kısa aks görüntüsü bulunur.Yer değiştirmeksizin 

açılandırma hareketi yapılarak 5 seviye görüntülenir. 

❖ Normal perikardiyal yağ dokusu hipoekoik  olarak görülür 

– Diastolde daha az belirgindir ve kalple hareket eder 

– Normal aortik kök çapı <3.5 cm  
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– Normal sol ventrikül  

– Diastolde en geniş çapı 5.2 cm 

– Simetrik kontraksiyon 

– Diastolde sol atrium çapı <4 cm 

– Diastolde posterior duvar kalınlığı <1.2cm 

Apikal 4 Boşluk 

❖ Prob apekste belirteç sol tarafa işaret ediyor 

❖ İdeal görüntülemede sol ventrikül mermi şeklinde ve uzunlamasına görünür. 

❖ Sağ ventrikül daha trabeküler yapıdadır. 

 

 

Şekil 2. Apikal 4 boşluk 

Normal sağ ventrikül incelemesinde ;Simetrik kontraksiyon, RV/LV oranı 0.5-1, Bazalden en 

geniş çapı ≤ 4 cm (diastol sonu), Orta seviyede 3.5 cm, Normal atrium En geniş çapı 4 cm 

olarak belirlenir. 



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

71 

Takibinde Prob ksifoid proçesin hemen altında Toraksa 15° açı ile Belirteç sol flank bölgeyi 

gösterir pozisyonda subkostal bakı sağlanır. 

 

 

Şekil 3.Subkostal Bakı 

Şoktaki hastayı değerendiren klinisyenler, üç spesifik hedefe yönelik eko bulgusu ile 

başlamalıdır: perikardiyal efüzyon, sol ventrikül kasılma ve sağ ventrikül dilatasyonu. Bu 

değerlendirme için düşük frekans fazlı sektör probu önerilir.Pompa bakısında plerikardiyal 

efuzyon, kardiyak tamponad bakısı,Sol ventrikul fonksiyon bozukluğu, duvar hareket kusuru 

ve aort kapak yetmezliği/darlığı ve aort kökü çapı ölçülür. 

2-Tank 

Şokun ayırıcı tanısında tank değerlendirmesinde toraks penceresi ve batın içi serbest sıvı varlığı 

taranır. Batın içi serbest sıvı dört kadran incelemesi ile incelenir. 
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Şekil 4.Batın İçi Serbest sıvı bakısı 

Tank değerlendirmesinde inferior vena cava değerlendirmesi ile volüm durumu incelenir. 

❖ Probu subkostal pozisyondan döndürüp sagittal planda değerlendirme ile 

❖ Sağ atriumdan çıktığı yerin 3-4 cm distalinden veya hepatik ven girişinin 2 cm 

distalinden ölçüm yapılır. 

VCI Çapı İnspiryum Sağ Atrium Basınc 

Normal (≤2.1 cm)  >50%  0-5 mm Hg  

Normal (≤2.1 cm)  ≤50%  5-10 mm Hg  

Dilate (>2.1 cm)  >50%  10-15 mm Hg  

Dilate (>2.1 cm)  ≤50%  15-20 mm Hg  

Şekil 5: VCI Çap değişimi ile sağ atrium basınç ilişkisi 

3-BORU Değerlendirmesi 

 Aorta değerlendirmesi ve derin venoz tromboz bakısı boru bölümünün temel bakılarıdır. 

Aort bakısı subkostal pencereden başlanılarak aortanın ilika externa dalına kadar kısa aks bakısı 

ile başlanır ve en geniş alanda uzun aksa dönüş yapılarak ölçüm yapılır. Ölçüm dıştan dışa 

doğru ölçülerek tanımlanır. Normal aorta 3.5 cm altı olarak tanımlanır. 
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Derin ven trombozu bakısında venin kompresyonu değerlendirilir ve lümen içitrombus varlığı 

incelenir. 
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KRİTİK HASTADA MONİTÖRİZASYON 

Uzm. Dr. Mehmet Ünaldı                                                                      

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

 

Amaç  

1.Hayati vital fonksiyonları korumak  

2.Hastayı stabilize etmek  

3.Dokulara oksijen sunumu sağlamak ve organ disfonksiyonunu tespit etmek  

4.Doğru tanı koymak  

5.Hızlı tedavi etmek 

Kimler monitörize edilmelidir? 

Kritik hasta : Gerçek veya potansiyel hayati tehdit edecek hastalığı olan hastalar veya  

Müdahale ve tedavi etmezsek çoklu organ yetmezliği oluşacak veya ölebilecek hastalar olarak 

tanımlanır  

a.Travma : Politravma, Crush Sendromu, Yanık, Kranioserebral Travma  

b.Şok ve Kalp Yetmezliği  

c.Sepsis  

d.Akut Kanamalar ve Pulmoner Emboli  

e.STEMI 

Kritik Hasta Yönetimi 

Tam Monitorizasyon  

Monore ; hatırlatmak, uyarmak veya tavsiye etmek anlamına gelir  

Monitorizasyon sadece kritik hastadaki klinik belirtilerin dikkatlice izlenmesine yardımcı olur. 

•Solunum bakımı, Kardiyovaskuler bakım, Gastrointestinal ve nutrisyonel bakım, 

Nöromuskuler bakım, Hasta iletişimi, Venoz tromboemboli proflaksisini içermelidir. 

Neden tam monitörizasyon yapılmalıdır? 

1.Hastanın klinik durumundaki değişiklikleri erken tanımamızı sağlar  

2.Hastanın progresyonunu ve tedaviye cevabını değerlendirmemizi sağlar  

3.Monitördeki trendler tekli okumalardan daha çok fayda sağlar  

4.Hasta güvenliği için alarmların olması uyarıcıdır. 

Monitörize Edilebilen Parametreler 
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Kardiyovaskuler 

Elektrokardiyogram(EKG), Arteryel kan basıncı, Santral venöz basınç, Pulmoner arter ve 

kapiller wedge basınçları, Kardiyak output ve hemodinamik değişkenler, Oksijen sunumu ve 

tüketimi 

 

Pulmoner sistem 

Tidal volüm, solunum hızı,  Dakika ventilasyonu, Arteryel kan gazları, Oksijen transportu 

değişkenleri, End‐tidal CO2 

Nöromuskuler fonksiyon  

 Vücut sıcaklığı 

 SSS (Santral Sinir Sistemi) 

 -Elektroansefalogram  

 - İntrakranyal basınç  

 -Bispectral index  

 -NIRS (Near-infrared spectroscopy) 

Invaziv veya noninvazif monitörlerin bir çoğunun ölçüm prensibi Frank Starling yasasına göre 

düzenlenmiştir.  

•Hastaya verdiğimiz sıvının hastada yaptığı değişimleri takibe dayanan monitörlerdir.  

•Solunumsal değişiklikler, Pasif bacak kaldırma testi, Minimal sıvı resusitasyonu sonrası 

değişikliklere göre ölçüm yapma mantığı ile üretilmiştir ve birçok çalışma ile desteklenmiştir.  

Monitörizasyon sadece monitörde görülen parametreleri değil, fizik muayene ve tetkikleri de 

kapsamalıdır. 

Tam Monitörizasyon 

Noninvaziv Metot  

İnvaziv Metot  

a.Minimal invaziv  

b.İnvaziv 

Noninvaziv Metot 

Klinik değerlendirme ve serum biyomarkerleri, Hedefe yönelik hikaye alma, İyi bir fizik 

muayene, Temel yatak başı izleme cihazları, Non invaziv kan basıncı ölçümü, Kalp hızı, Nabız, 

Mental durum,   Cilt ısısı, Kapiller dolum, İdrar çıkışını ölçmeyi kapsar 

Noninvazif kan basıncı monitörleri her hastanede kullanılan yatak başı monitörlerdir 

Kritik hastada Uygun kan basıncı sağlanmalıdır  

Yeterli abdominal perfüzyon basıncı elde etmek için 60 mmHg  

Serebral perfüzyon için 70 mmHg ve böbrek perfüzyonu için 85 mmHg 
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Ultrasonografi  

İnvaziv olmayan, güvenli, radyasyon içermez ve yatak başında da yapılabilir  

Kalp duvar hareket anormallikleri (RWMA), zayıf bir kontraktil miyokard, düşük ejeksiyon 

fraksiyonu, dilate kalp odaları, valvüler darlık, yetersizlik veya “B-çizgileri” bulguları 

kardiyojenik etiyoloji olduğunu düşündürür.  

Akciğer ultrasonografisinde pnömotoraksı öngörebilir 

Dilate bir inferior vena kava (IVC), kardiyak siklusun üçte birinden fazlası için sağ atriyumun 

sistolik çökmesi ve sağ ventrikülün diyastolik çökmesi = Perikardiyal tamponad?  

Sağ taraftaki kalp odalarının dilatasyonu, pulmoner arter basınçlarının yükselmesi ve mural 

trombüs = Pulmoner emboli? 

Bioreactance 

Toraksa uygulanan elektrik akımı ile geri dönen voltaj arasındaki zaman gecikmesini (faz 

kayması) sürekli olarak ölçer.  

Bu faz kaymaları aort kan hacmi ile koreledir ve stroke volümü belirlemek için kullanılır.  

Hastaya verilen sıvı yanıtını belirlemede güvenilir bir şekilde kullanılabilir. 

Parmak Bazlı Takip Monitörleri 

Nabız oksimetresi  

EsCCO : Tahmini sürekli kardiyak çıkış (esCCO ™) izleme cihazı, nabız dalga geçiş zamanını 

(PWTT) (kalpten kanın parmak ucuna ulaşması için geçen süre) belirleyerek kardiyak çıkışı 

sürekli olarak tahmin eder.  

Özellikle hipotansiyon ve şok durumlarında kullanışlı bir cihazdır. 

ClearSight ™ cihazı  

Özellikle arteryel kateter yerleştirilemeyen kritik hastalarda verilen sıvıya cevabı 

değerlendirmek için kullanılır.  

Sürekli olarak şişirilebilir bir parmak manşeti ile kan basıncı, kardiyak output ve periferik nabız 

dalgasını ölçer.  

1.Noninvaziv Metot 

Near-infrared spectroscopy  

Doku ve beyin oksijenizasyonunu değerlendirmek için kullanılır.  

Son zamanlarda ROSC’u öngörmekte kullanıldığına dair çok sayıda çalışma yapılmaktadır. 

Masimo monitor ve Kapnograf (medtronic capnostream 35) 

2.İnvaziv Metot 

Santral venöz basınç takibi  

Sağ ventrikül fonksiyonunun yararlı bir belirtecidir. 



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

77 

Kritik hastada sıvı yanıtını öngörmede değeri yoktur.Çünkü CVP, kritik hastadaki vasküler 

tonda, intratorasik basınçta, ventriküler uyumluluk ve miyokard geometrisindeki sık ve 

öngörülemeyen değişikliklerden etkilenir. 

Pulmoner arter kateteri  

Kritik hastalarda tanı aracı olarak yaygın şekilde kullanılır. Akciğer enfarktüsü ve kanaması, 

balon ucunun rüptürü ve kardiyak aritmileri içeren komplikasyonlar meydana getirebilir. 

Modern invaziv monitörler 

Bu monitörler intraarteryel bir yol veya CVP kataterine ihtiyaç duyarlar ve sürekli ölçüm 

yaparlar.  

•FloTrac/Vigileo™, COstatus™ ve LiDCO™ cihazı periferik intraarteryel yol kullanır  

•PiCCO™ ve VolumeView/EV 1000™ ise daha invaziv bir yol olan femoral intraarteryel yol 

kullanır 

Bahsi gecen tüm cihazlar intraarteryel dalga boylarını ölçerek kardiyak output ve veya stroke 

volümü veya verilen sıvı miktarına göre basınç değişimlerini hesaplar. 

Sonuç 

Uygun tedaviyi yönlendirmek için yapılan hemodinamik monitorizasyon, acil servise başvuran 

kritik hastalarda sıklıkla ihmal edilen önemli bir müdahaledir.  

Uygun klinik değerlendirme sonrasında tam monitorizasyon hem hasta hem de hekim için 

değerli bir yöntemdir.  
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KRİTİK BAKIMDA SKORLAMA SİSTEMLERİ 

Uzm. Dr. Mustafa Çifci                                                                      

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

 

Tanımlamalar 

Kritik hastalık: Tedavi verilmediği takdirde mortalite ve morbiditeye neden olabilecek bir süreç 

Kritik hasta: Fizyolojik olarak stabil olmayan acil tanı, tedavi ve yakın izlem gerektiren hasta 

grubu 

• Bu hasta grupları acil servislerde iyi tanınmalı, derhal tedavisi başlanmalıdır. 

• Kritik hasta bakımlarında hastalığın prognozu, mortalitesi, organ disfonksiyonu 

hakkında fikir veren uluslarası standartlarda, objektif verilere dayalı skorlama sistemleri 

geliştirilmiştir. 

 

Skorlama Sistemlerinde Olması Gereken Özellikler 

• Rutin ve kolay belirlenebilen değişkenlere dayanmalı 

• İyi kalibre edilebilmeli 

• Duyarlılığı ve özgünlüğü yüksek olmalı 

• Değişik hasta popülasyonlarında uygulanabilir olmalı 

• Farklı ülkelerde uygulanabilmeli 

• Yoğun bakımdan taburcu olduktan sonraki fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesini 

öngörebilmelidir. 

*Ancak henüz tüm bu özelliklerin tamamına sahip olan bir skorlama sistemi 

bulunmamaktadır. 

 

Skorlama Sistemleri Siniflamalari 

• Anatomik skorlar 

– Hastalığın anatomik alanına dayalı sistemler 

– Özellikle travma hastalarında kullanılır. 

• Abbreviated Injury Score(AIS) 

• Fizyolojik Skorlar 

– Fizyolojik değişkenlere göre hesaplanır. 

• Acute Phisyology and Chronic Health Evaluation (APACHE)  

• Simplified Acute Physiology Score(SAPS) 

• Terapotik ağırlıklı skorlar 

– Müdahale ve işlem gerektiren hastalar için 

• Therapeutic Intervention Scoring Systems (TISS)  

• Organ spesifik skorlar 

– Organ Disfonksiyonu ve organ yetmezliği için 

• Sequential Organ Failure Assesment (SOFA) 
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• Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) 

APACHE 2 

• Acute Physiology and Chronic Health Evaluation  

– İlk olaak 1981’de tanımlandı(çok fazla parametre). 

– 1985’de Knaus ve arkadaşları tarafından 1981’deki karmaşık halinden revize 

edildi 

– Prognoz ve mortalite tahmini amaçlı kullanılır. 

– 12 parametreden oluşur. 

– Toplam puan ile mortalite arasında pozitif korelasyon vardır. 

• APACHE III (1991-1998) 

– Acil servis veya diğer servis gelişi, kronik hastalıklar, HIV, hematolojik 

maligniteler gibi parametreler  

• APACHE IV (2006) 

– Hastanede yatış süresi, ilk 24 saat içinde mekanik ventilasyon, trombolitik 

tedavi gibi parametreler 

*Bu ikisinin kullanımı için ek yazılımlar gerekmekte. Bu nedenle halen yaygın olarak 

APACHE II kullanılmakta. 
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SAPS 2 

• Simplified acute physiology score II 

– İlk olarak 1984 yılında APACHE skoruna alternatif olarak geliştirildi. 

• Yoğun bakıma yatışın ilk 24 saatinde kolay ölçülen 14 fizyolojik 

değişkenin normalden sapma derecesi 

– SAPS II 1993 yılında, 12 farklı ülkedeki 137 yoğun bakım ünitesinden elde 

edilen veriler 

• 37 değişken değerlendirilmiş ve 17 değişkene indirgenmiş, böylece 

SAPS II geliştirilmiştir 

• Özellikleri 

– Toplanan veriler ilk 24 saatlik verilerdir. 

– Bu sistem oluşturulurken yanık, koroner yoğun bakım, kardiyovasküler cerrahi 

hastaları çalışmaya dahil edilmemiştir. 

– Mortaliteden ziyade kritik hastaları sınıflamak için kullanılır. 

– O gün hastadan alınan en kötü değer alınır.  

• SAPS III (2007-2011)  

– 67899 yoğun bakım hastası ile elektronik SAPS 

APACHE II SKORU MORTALİTE ORANI (%) 

0-4 4 

5-9 8 

10-14 15 

15-19 25 

20-24 40 

25-29 55 

30-34 75 

>34 85 
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SOFA 

• Sepsis Related Organ Failure 

• 1994 Avrupa Yoğun Bakım Derneği konsensus kararıyla sepsisteki hastaların organ 

yetmezliği derecesi tespiti amacıyla geliştirildi., 

• 1996’da revize edildi. 

• Vincent ve ark. 1449 Yoğun Bakım hastası analizi ile sepsis dışı hastalıklarda da organ 

disfonksiyonu derecesi etkinliği gösterildi. 

• Diğer prognostik skorlama sistemlerine göre daha basit, altı organ sistem puanlaması. 

• Puanlama, hastalar yoğun bakıma yattıktan 24 saat sonra yapılır. O günün en kötü 

değerleri esas alınır.  

• Bir sistemde ≥3 olması o sistem için yetmezlik anlamına gelir.  

SAPS II Skoru Mortalite(%) 

10 1,0 

20 3,7 

30 10,6 

40 24,7 

50 46,1 

60 68,1 

70 83,3 

80 92,5 

90 96,7 

100 98,5 
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SOFA skoru Mortalite(%) 

0-6 <10 

7-9 15-20 

10-12 40-50 

13-14 50-60 

15 >80 

15-24 >90 

 

• 2016 Avrupa yoğun bakım derneği Sepsis 3 Çalışması ile SOFA, sepsisten ölüm riski 

bulunan hastaların tanımlanması amacıyla kullanılmaya başlandı. 

• Buna göre yeni tanımlamada sepsis;  

– enfeksiyona uygunsuz konak yanıtının neden olduğu hayatı tehdit edici organ 

disfonksiyonu, 

– septik şok,  

– SOFA≥2 

– vasopresör ihtyacı,  

– serum laktat≥2 mmol 
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*Bu tanımlamaya göre mortalite tahmini SIRS’a göre daha başarılı. Birçok uzmana göre ise 

Sepsis tanısı koydurmamakta. Enfeksiyona bağlı organ disfonksiyonu derecesi göstermekte. 

 

qSOFA 

• Sepsis 3 çalışması ile sepsis riski olan yoğun bakım dışındaki hastaların tespiti amaçlı 

geliştirildi. 

• Risk sınıflamasıdır. Sepsis varlığı veya yokluğunu göstermez. SIRS, MEWS, NEWS’e 

üstünlüğü yok, hatta duyarlılığı daha düşük. 

• Kriterler 

– Sistolik Kan basıncı <100 mmHg 

– GKS<13 

– Solunum sayısı ≥22 

*≥2 skoru kötü prognoz 

 

MODS 

• 1995 Marshall ve ark. 692 kritik hasta verisi Multiple Organ Dysfuction Sendrom 

• SOFA gibi 6 organ sistemi 

• APACHE’nin aksine skorlama her gün tekrarlanır. 

– Bu sayede hem ilk giriş mortalite tahmini, hem de organ disfonksiyonu 

prognozu hakkında fikir verir. 

– Mortalite tahmininde iyi bir gösterge değil. 
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POSSUM 

• Physiological and Operative Severity Score for the enumeration of Mortality and 

Morbidity 

• 1991 Copeland ve ark. tarafından acil cerrahiye giden 1372 hasta verileri alınarak 

geliştirilmiştir. 

• Cerrahi planlanan hastaların mortalite ve morbidite tahmini için kullanılır. 

• Parametreler iki başlık altında toplanır 

• Fizyolojik 

• Operatif 

• Çalışma yapılırken travma hastaları çalışma dışı bırakıldığı için travma hastaları için 

uygun bir skorlama değildir. 

• Fizyolojik parametreler 

• Yaş  

• Kalp yetmezliği (yok-orta-şiddetli)  

• AC durumu (dispne yok-orta-şiddetli)  

• EKG (Normal-AF var-AF yok) 

• Sistolik tansiyon arteriyel (mmHg)  

• Nabız sayısı (/dk)  

• Beyaz küre sayısı 

• Hemoglobin (gr/dl)  

• Üre (mmol/ml)  

• Sodyum (mmol/ml) 

• Potasyum (mmol/ml) 

• Glaskow koma skorlaması (0-15) 

• Operatif parametreler 

• Prosedür sayısı (1-2-2’den fazla)  

• Cerrahi şartlar (Elektif-Acil)  

• Kanser evresi (DUKES A-B-C-D)  

• Operasyon tipi (minör-orta-majör-kompleks majör)  

• Operatif kan kaybı 

• Peritoneal kontaminasyon (yok-lokal-var) 
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• LogR/(1-R)=-7,04+(0,13*Fizyolojik skor)+(0,65*opeartif skor) 

MEWS 

• Diğer skorlamalardan farklı olarak hastane servislerinde veya acil serviste yatan 

hastaların olası klinik kötüleşmeleri yoğun bakım ihtiyaçları ve mortalitelerini 

öngörmek amaçlı geliştirilmiştir. 

• Kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı, ateş, AVPU(alert, verbal, pain, unresponsive) 

parametrelerine bakılır.  

 

 

TARTIŞMA 

• Acil servis ve yoğun bakımda kritik hasta değerlendirmesi için en sık kullanılan sistem 

APACHE II’dir 

– Avantaj 

• Mortalite ve hayatta kalanları ayırmada başarılı. 

– Dezavantaj 

• Fizyolojik parametre fazlalığı, verilerin toplama zorluğu, sistem 

geliştirilirken tek bir coğrafi bölge verileri alınması 

• Sadece YBÜ girişinde hesaplanması, sonrasında olan dinamik 

değişiklikler kullanım pratiğini azaltmakta. 

• SAPS II 

– Avantajları 

• APACHE II’ye göre daha kolay hesaplanabilir. 

• Fizyolojik parametreleri daha azdır. 

• Oluşturulurken birçok farklı ülke verileri alınmıştır. 

– Dezavantajları 

• Hesaplanan veriler sadece ilk 24 saat verileridir. 
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• SOFA 

– Yoğun bakım mortalite öngörüsü açısından SAPS ve APACHE’ye eşdeğer.  

– Onlardan farklı olarak, organ disfonksiyonu skorlaması olduğu için tanısal gücü 

de vardır. 

– Çok daha az parametreye ihtiyaç duyar.  

– Vazopresör ihtiyacını da gösterir. 

• MODS 

– SOFA’ya oldukça benzemekle birlikte kardiyovasküler parametreler farklı. 

– MODS hesaplanırken basınç ayarlı kalp hızı tespiti için santral venöz basınç 

ölçülmesi gereklidir. (dezavantaj) 

– Tek başına kardiyak komponent ele alındığında SOFA’nın daha başarılı olduğu 

çalışmalar vardır. 

– Çoğu çalışmada SOFA e MODS arasında anlamlı fark yok. 

• MEWS 

– Hastane içi mortalite tahmini, yanı sıra yatış ihtimalini de gösterir. 

– Prospektif olarak 334 Cerrahi hastası üstüne yapılan bir çalışmada* 

• skor≥4 olan hastaların yoğun bakım ihtiyacını belirlemede sensitivite 

%75, spesifite %83 

• skor≥5 sensitivite %38, Spesifite %89 

– Sensitivite düşüklüğü mortalite tahmininde altın standart olmadığını gösterir. 

• Hiçbir skorlama sistemi tek başına ideal değildir. 

• Hangi skorlama sisteminin ne zaman tercih edileceğine uygulanacağı hasta 

popülasyonuna göre karar verilebilir. 

• Kullanılan bu skalalar mortaliteyi sayısal olarak değerlendirse de hastane dışı mortalite 

ve yaşam kalitesi hakkında bilgi vermez. 

ÖNERİLER 

• Hastane HBYS programlarına skorlama sistemine entegre edilmeli, bilgisayar 

sistemlerine girilen  parametreleri otomatik olarak hesaplayarak ilgili branş uzmanına 

aktarmalıdır. 

• Yaygınlaşan akıllı telefonlar sayesinde skorlama yapabilen programlarla hasta verileri 

en kısa sürede hesaplanarak hasta gidişatı değerlendirilmelidir. 
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KRİTİK BAKIM PROSEDÜRLERİ 

Uzm. Dr. Tolga Uslu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

Yoğun Bakım Ünitesi çoğunlukla çoklu sistemik hastalığı olan hastaların takip edildiği, 

multidisipliner yaklaşımın büyük önem arz ettiği alanlardır. Bu alanlarda takip edilen kritik 

durumda olan hastaların hızla ve güncel bilimsel kılavuzlar eşliğinde tedavi edilmesi başarıda 

temel öğedir.  

YOĞUN BAKIM BEŞLİSİ (Sabah Beşlisi) 

1. SİSTEMİK MUAYENE 

Muayene tam ve sistemik olarak yapılmalıdır. Sistemik muayenede batın muayenesinin 

önemi fazladır. Yoğun bakımda yatan hastalar genelde sedasyon ve analjezi altında olduğu için 

özellikle perforasyon gibi mortal hastalıklar atlanmaktadır. 

2. HEMŞİRE TAKİBİ:  

 

24 saat boyunca yoğun bakım hastasında hemşire takip çizelgesindeki ateş, nabız, 

tansiyon, aldığı-çıkardığı takibi ve aldığı tedaviler gibi verilere bakılmalıdır. 

 

3. LABORATUAR SONUÇLARI :  

 

Her sabah alınan kanların sonuçları önceki günlere göre  değerlendirilip tedaviler 

planlanmalıdır. 

 

4.CİHAZLARIN KONTROLÜ:  

 

Tıbbı cihazlar ve monitörlerin nöbet boyunca seyri izlenmeli alarm ya da 

değişikliklerine bakılıp düzenlenmelidir. 

 

5.KAN GAZI VE MEKANİK VENTİLATÖR AYARLANMASI:  

 

Sabah vizitinde; çıkan arter kan gazına göre mekanik ventilatör ayarları ayarlanmalı ve 

kayıt altına alınmalıdır. 

 

Pratik kısaltmalar 

• Genel tedavi prensiplerini değerlendirmek 

• Günlük takiplerin gerekliliği 

• Komplikasyonların takibi ve azaltılması  

• Temel uygulamaların gözden kaçmaması 

• Hasta bakım kalitesinin arttırılması 

• Tıbbi hataların gözden kaçırılmaması amacıyla yoğun bakımlarda kullanılan pratik 

kısaltmalardır. 
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Bu kısaltmalar:  

 

• FAST-HUG  (2005 Jean Louis Vincent) 

• FAST-HUGS-BID (2009) 

• FAST-HUG-FAITH (2010) 

• FAST-HUGS-WITH-ICU (2014) 

 

FAST-HUG 

 

• F- Feeding 

• A- Analgesia 

• S- Sedation 

• T- Thromboembolic Prophylaxis 

• H- Head of bed elevation 

• U- Ulcer prophylaxis 

• G- Glucose control 

FAST-HUGS-BID 

• S- Spontaneous breathing trial  

• B- Bowel Care  

• I- Indewelling catheter removal 

• D- De-escalation of antibiotics 

FAST-HUGS-WITH-ICU 

• W: Water Balance 

• I: Investigation and Results 

• T: Therapy 

• H: Hypo-hyper delirium 

• I: Invasive devices 

• C: Check the daily infection parameters 

• U: Use a checlist 

 

F (Feeding) Beslenme 

Nutrisyon; özellikle yoğun bakım hastasında ayrı bir önem arz etmektedir. Sepsis, 

travma ve yanıkta en fazla olmak üzere tüm kritik hastalarda yoğun bir fizyolojik değişim ve 

metabolik yanıt mevcuttur. 

Strese vücudun yanıtı olan genel adaptasyon sendromunda; vital organlara enerji 

desteğinde öncelik, dayanıklılığın arttırılması (örn; mikroplarla savaşma), homeostazisin 

korunması amaçlanır. 
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Yoğun Bakım ünitesinde malnütrisyon sıktır. Bütün hastalar malnütrisyon için eşit 

derecede riske sahip değildir. Mutlaka erken enteral nütrisyona başlanmalıdır ve hesaplanan 

kalorinin verilmesi önemlidir. Protokollerin kullanımı önemlidir ve bireyselleştirilmiş 

beslenme uygulanmalıdır 

Enteral nutrisyon; parenteral nütrisyona göre daha fizyolojiktir. Enterositler için gerekli 

olan yakıtın sağlanması, gastrointestinal mukozal atrofiyi önleme, sekretuvar immunglobulin 

A salınımının korunması, bakteriyel translokasyonu önlemede daha etkilidir ve ayrıca daha 

düşük maliyetlidir. Enteral nutrisyonun risklerini minimuma indirmek ve yararlanımını 

maksimuma çıkarmak için; beslenme protokolleri uygulanmalı, motilite arttıran ajanlar 

kullanılmalı, yatak başı yükseltilmeli ve ince barsak beslenmesi sağlanmalıdır.  

Gastrik rezidü takibi: 

ASPEN/SCCM Kılavuzunda rutin olarak gastrik rezidüel hacim takibi önerilmemiştir. 

(American Society for Parenteral and Enteral Nutrition/Society of Critical Care Medicine). 

Kanada Kılavuzunda ise her 4-8 saatte bir takip ve intolerans sınırı olarak 250 veya 500 mL’lik 

rezidü hacmin kullanılması önerilmiştir. 

Enerji gereksiniminin hesaplanması: 

Az veya orta derecede stresi olan hastalarda 20-25 kcal/kg. Multipl travma, beyin hasarı, 

yanık, ağır sepsis gibi belirgin stresi olan olgularda 25-30 kcal/kg. Ağır yanık gibi aşırı stres 

durumunda 35-40 kcal/kg. enerjiye ihtiyaç vardır. Kalori desteği için yağ, protein ve 

karbonhidratlar verilir. Aksi gerekmedikçe enerjinin %55’i karbonhidratlardan, %30’u 

lipidlerden ve %10-15’i proteinlerden karşılanmaktadır. 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)’e göre yoğun bakım 

parenteral nutrisyon önerileri: Glikoz: 2-6 g/kg , Lipid: 0.7-1.5 g/kg, Aminoasit 1.3-1.5 g/kg 

olmalı ve ayrıca günlük mikrobesinler verilmelidir.  

Yoğun bakım hastasında beslenme ilkeleri: 

1.    Erken enteral nütrisyon yararlıdır. (Amerika ve Kanada Kılavuzlarında 24-48 saat 

içerisinde, Avrupa Kılavuzunda uygun hastalarda mümkünse ilk 24 saatte başlanması şeklinde) 

2. Fonksiyonel gastrointestinal kanal varlığında enteral nütrisyon, parenteral nütrisyona 

(PN) tercih edilmelidir. 

3. 3 gün içerisinde normal beslenmeye geçmesi beklenmeyen, 24-48 saat içerisinde EN 

kontrendike olan ya da EN tolere edemeyen tüm hastalar PN ile beslenmelidirler. 

4. 2 gün sonunda hedeflenenden daha az enteral beslenen hastalarda PN desteği 

düşünülmelidir. 

A (Analgesia) Analjezi 

Yoğun bakım hastalarında ağrı; eşlik eden hastalık, invaziv girişimler, travma 

yaralanması ve uzamış immobilite nedeniyle olmaktadır. Tüm kılavuzlarda ortak uygulama 

yoğun bakımda yatan hastaların ağrı düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve 

kaydedilmesidir. Yoğun bakım ünitesinde ağrının öznel değerlendirilmesi zordur. Hastalarda 

kognitif bozukluklar olabilir ayrıca sedatif ve nöromüsküler bloker kullanımı söz konusu 

olabilir 
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Hastaya bağlı sübjektif ağrı ölçüm skalaları; VAS (vizüel analog skala), NRS (numeric 

rating scale) 

Objektif kriterli ağrı ölçüm metodları içinde ise yoğun bakımda davranışsal ağrı 

değerlendirme skorları ve yoğun bakım ağrı izlem ölçeği (CPOT) en güvenilir ve geçerli 

değerlendirme skorlarıdır.  

 

Yoğun bakımda ağrı tedavisinde opiod ajanlar, opioid olmayan analjezikler ve rejyonel 

anestezi teknikleri gibi farmakolojik ajanlar kullanılabildiği gibi; periferal ve kognitif 

davranışsal yaklaşımlar gibi farmakolojik olmayan yöntemler de kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

S (Sedation) Sedasyon 

Yoğun bakımda sedasyon ihtiyacı her hastaya özel değerlendirilmelidir. İntrakraniyal 

basınç kontrolü, invaziv mekanik ventilasyon uygulaması, ventilatöre uyumu etkileyen modlar, 

hasta ajitasyonunu önlemek ve hastanın uyku problemleri nedeniyle sedasyon ihtiyacı olabilir. 

Sedasyon ve ajitasyonu değerlendirmek için Revize Riker’s Sedasyon ve Ajitasyon Skalası 

(RSAS) kullanılır ve bu skala ile değerlendirme 4 saatte bir yapılmalıdır. 
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Sedasyon infüzyon dozu RSAS -1 ile +1 arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Fakat 

kafa travmasında serebral koruma amacıyla, yüksek doz inotrop desteğinde septik şok 

varlığında ve mekanik ventilasyon desteğinde ARDS (FiO2>%60, PEEP>12) varlığında RSAS 

-2 ya da -3 olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Günlük/saatlik sedasyon takipleri yapılıp hastanın sedasyon ihtiyacının devam edip 

etmeyeceğine bakılmalıdır. Hastaların sedasyonu mümkün oldukça kısa tutulmalı ve yüzeyel 

olmalıdır. Kritik hastalarda derin sedasyon uygulaması yapılması uygundur. Sedasyonda ajan 

olarak genellikle propofol, midazolam gibi ajanlar kullanılmaktadır. Son zamanlarda santral 

etkili alfa 2 agonist olan deksmedetomidin de kullanılmaya başlandı. 

T (Thromboemblolic Prophylaxis) 

Yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli (VTE) riski yüksektir ve bu durum 

mortalite ve morbiditede belirgin artışa neden olur. Bu hastaların postmortem incelemelerinde 

% 27’lere varan oranda pulmoner emboli (PE) görüldüğü bildirilmiştir. Yoğun bakım 

hastalarında tromboembolik olay risk faktörleri; geçirilmiş cerrahi operasyon, immobilite, 

venöz staz, vasküler yaralanmalar, malignite, obezite, yaş ve santral kateter varlığıdır.  

Yoğun bakıma alınan tüm hastalara kontrendikasyon olmadıkça tromboproflaksi 

başlanmalıdır ve tromboproflaksi tüm yoğun bakım hastalarında günlük olarak 

değerlendirilmelidir. Farmakolojik, mekanik ya da her ikisini içeren venöz tromboemboli 

proflaksi protokolleri uygulanmalıdır. Tromboflaksi farmokolojik ajanlarla yapılacağı gibi; 

kompresyon çorapları ve intermittant pnömotik kompresyon cihazları  gibi yöntemlerle 
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mekanik olarak da yapılabilir. Farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler karşılaştırıldığında 

farmakolojik yöntemlerin daha etkin olduğu gösterilmiştir. 

American Collage of Chest Physician (ACCP) önerileri; 

1. Yoğun bakıma alınan hastalarda rutin olarak VTE risk değerlendirilmesi ve çoğunda 

tromboproflaksi yapılmalıdır (Düzey 1A öneri) 

2. VTE için orta derecede riskli hasta grubunda (medikal hastalıklar ya da postoperatif 

genel cerrahi hastaları gibi) düşük molekül ağırlıklı heparin yada düşük doz 

unfraksiyone heparin onerilir (Düzey 1A öneri) 

3. Yüksek derecede kanama riski olan hastalarda mekanik tromboproflaksi yöntemleri 

(Kademeli kompresyon cihazı veya Aralıklı pnömotik kompresyon cihazı) en azından 

kanama riski azalana kadar önerilir (Düzey 1A öneri) 

4. Kanama riski azaldıktan sonra yerine ya da destek olarak yanına farmakolojik 

tromboproflaksi önerilir (Düzey 1C öneri) 

H (Head of Bed Elevation) 

Nazokomiyal pnömoni oluşumunda gastroözofageal reflü (GÖR) ve asendan 

enfeksiyonlar sorumludur. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 30-45° elevasyon GÖR 

ve pnömoni riskini azaltmaktadır. Travma hastalarında KİBAS durumunda ve beyin ödemi 

durumunda baş eleve takip edilmelidir. 

U (Ulcer prophylaxis) 

Yoğun bakımda stres hormonları ve strese verilen fizyolojik yanıt sonucu mukozal hasar 

meydana gelir. Asit hipersekresyonu, gastrik mukozal hasar, kan akımının azalması, iskemi ve 

reperfüzyon hasarı altta yatan sebepleri oluşturmaktadır.  

Ülser profilaksisinde kullanılan ajanlar gastrik asit ya da sekresyonları azaltarak, direkt 

asit nötralizasyonu ile etki eder. Ciddi risk taşıyan hastalarda sükralfat yetersiz kalmaktadır. H2 

bloker ya da PPI arasında yapılan araştırmada kanama öyküsü olan çok yüksek riskli hastalarda 

PPI’ların koruma etkisinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

G (Glysemic Control) 

Kritik yoğun bakım hastalarında, diyabet tanısı olmasa da insülin direnci ve 

hiperglisemi sık ortaya çıkan bir durumdur. Hastanede yatan hastada kan şekerinin >140mg/dL 

üzerinde olması hiperglisemi olarak tanımlanır. Hiperglisemi yoğun bakımda yatan kritik 

hastalarda morbidite ve mortaliteyi artıran bir risk faktörü olup, artmış kardiyovasküler olaylar, 

tromboz, inflamatuvar değişiklikler, immün sistemin fonksiyonunun bozulması, enfeksiyon 

sıklığında artış, gecikmiş iyileşme, osmotik diürez, sıvı-elektrolit bozukluklukları ile ilişkilidir.  

Hasta yoğun bakıma geldiğinde; kullanıyorsa insülin ve oral antidiyabetik ilaçlarının 

kesilmesi önerilmektedir. Hastanın yoğun bakıma geldiğinde kan şeker düzeyinin ölçülmesi ve 

farklı yöntem ile kontrol edilmesi önerilmektedir. Eğer kan şekeri hedef sınırları içindeyse kan 

şekeri ölçümü 4 saatte bir yapılır. Eğer iki kez 1 saat ara ile ölçülen kan şekeri >180mg/dL ise 

insülin infüzyonu başlanır, serum potasyum düzeyi kontrol edilir, hipopotasemi saptanırsa 

potasyum replasmanı yapılır ve günde en az iki kez potasyum düzeyi izlenir. 
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Yoğun bakım hastalarında hedeflenen glikoz düzeyi; 140-180 mg/dl (7,7-10 mmol/L) 

olmalıdır. 1 saat ara ile bakılan iki ölçümde KŞ>180mg/dL ise insülin infüzyonu başlanır. 

Hipoglisemi için risk faktörleri: 

• İleri yaş 

• Karaciğer yetmezliği 

• Kronik böbrek yetmezliği 

• Diyabet tanısının olması 

• İntensif insülin tedavisi 

• Sürekli veno-venöz hemofiltrasyon sırasında bikarbonat bazlı sıvının kullanılması 

• İnsülin infüzyon sırasında doz ayarlama yapılmadan beslenmede azalma 

• Sepsis 

• İnotropik destek ihtiyacının olması 

Hipoglisemi insülin infüzyon tedavisi sırasında çok sık izlenen yan etki olup, plazma 

glukoz düzeyi <70 mg/dl olarak tanımlanır ve artmış mortalite ile ilişkilidir. KŞ <70 mg/dL 

(nörolojik hasarı olan hastalarda <100 mg/dL) insülin infüzyonunu durdurarak 10-20 gr 

dekstroz ile tedavi edilmesi, kan şeker düzeyi >70mg/dL olana kadar 15 dakikada bir kan şeker 

takibi ve gereğinde dekstroz tedavisinin tekrar uygulanması önerilmektedir. 

S-Spontan Solunum Denemeleri 

Solunum yetmezlikleri ve diğer mekanik ventilasyon gereken durumlarla yoğun 

bakımlarda sık karşılaşılır. Uzamış mekanik ventilasyon beraberinde bir çok komplikasyon 

geliştirmektedir. Hastaların uygun olan en erken zaman içerisinde extübe edilmesi için günlük 

spontan solunum çalışmaları yapılmalıdır. Yapılan bir araştırmada günlük spontan solunum 

denemelerinin; mekanik ventilasyon, entübasyon, yoğun bakım süresinin kısalması, re-

entübasyon gereksinimi ve maliyet üzerine olumlu etkileri olduğunu gösterilmiştir.  

W (Water Balance and Constipation) 

Sıvı resüsitasyonu kritik hasta bakımının ana unsurlarından birisidir. Verilen sıvının 

miktarı hastanın tanısına ve verilen sıvıya cevabına bağlıdır . Sepsis veya septik şoktaki hastalar 

daha yüksek volümlerde sıvı desteğine gereksinim duyar ve hastaların yoğun bakıma kabulünün 

ilk 3 gününde sıvı balansının sağ kalım için bağımsız bir gösterge olduğu belirtilmektedir.  

Konstipasyon yoğun bakım hastaları için; basınç artışından sakınılması ve solunum 

fonksiyonlarının korunması açısından önemlidir. Yoğun bakımda takip edilen hastalarda 

günlük defekasyon takibi, gecikmiş defekasyon durumlarında olası nedenler ve beslenme 

ürünlerinin düzenlenmesi gereklidir.  

C (Check the daily infection parameters) 

• gün içinde ölçülen en yüksek ve en düşük vücut sıcaklığı  

• kan lökosit düzeyi  



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

95 

• CRP ve prokalsitonin düzeyi  

• üre, kreatinin düzeyleri 

• PEEP ve fiO2 düzeyi 

• pozitif kültürler ve antibiyogram 

• hastanın almakta olduğu antibiyotikler 

• invaziv gereçler 

• enfeksiyon bulgusu olan alan kaydedilmelidir 

U (Use a checlist) 

Kontrol listelerinin oluşturulması günlük takiplerin daha seri ve daha göz önünde olur 

şekilde izlenebilmesi açısından önemli pratik faydalar sağlamaktadır. Böylece kaliteli bir bakım 

uygulanması yanında olası hataların ve eksikliklerin de önüne geçilmesi mümkün olabilir. 
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NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON 

Uzm. Dr. Emre Şancı                                                                     

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

 

Spontan soluyan hastaya endotrakeal tüp olmaksızın pozitif basınçlı mekanik ventilasyon 

uygulaması 

 

İnspire edilen havanın volüm/basınç ayarları önceden ayarlanarak yüz veya nazal maske ile 

invaziv olmayan yöntemlerle pozitif basınçla uygulanmasıdır. 

Hastanın kliniğine faydaları arasında solunum iş yükünün azaltılması fonksiyonel rezidüel 

kapasitenin artması, kalp ön art yükünün azaltıması olduğu gibi kollabe veya ventile olmayan 

alveolleri açar, solunum kas yorgunluğunu azaltır, üst havayolu direncini azaltır. 

Solunum yetmezlikleri  

Tip 1: Oksijenizasyon kusuru 

Pulmoner kapiller O2 alamaz /Hipoksi 

Tip 2: Ventilasyon kusuru 

CO2’i uzaklaştıramaz/Hiperkarbi 

 İkisinin bir arada olduğu miks tip solunum yetmezliği de sıklıkla görülmektedir. 

Ne zaman faydalı? 

• DOĞRU 

• Mod 

• Hasta seçimi 

• Maske 

• Basınç miktarı 

• Monitorizasyon kullanılmalı. 

Mod: 

CPAP (Sürekli pozitif havayolu basıncı) 

BPAP (İki düzeyli pozitif havayolu basıncı) 
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NIVM başlarken 

• Başlangıçta hastanın yanında ol  

• Maskeyi hasta tutsun 

• Başlangıç BİPAP ayarları: 

• IPAP:10-12 cmH2O 

• EPAP:5-7 cmH2O 

• Morbid obez / intrensek PEEP varsa EPAP 8 cmH2O ile başla 

• IPAP-EPAP arası minimum 3 cmH2O olmalı 

• Pulmoner ödemde CPAP 10 cmH2O ile başlayabilirsin 

• En önemlisi erken başlamak 

• Her 30 dakikada klinik olarak değerlendir 

• Maksimum 1-2 saat arayla hastayı dinlendir 

• 1-2 saat sonra AKG bak 

• Hedef: PCO2’de 8-10 mmHg  iyileşme yada PH’da >0.06  artış olması
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Ne zaman yapmayalım? 

• Kardiyak veya solunum arresti, agonal soluma 

• Hastanın koopere olamaması 

• Azalmış bilinç durumu 

• Hızla kötüleşen 

• Yüzde instabilite varlığı (Maksillofascial travma veya orofasyal anormallik) 

• Aspirasyon riski 

• Sekresyonları fazla ise 

• Tedavi edilmemiş pnömotoraks 

Komplikasyonlar 

• Maske ile ilgili (rahatsızlık hissi, yüzde eritem, ülserasyon, döküntü, klostrofobi) 

• Uygulanan basıçla ilgili (nazal konjesyon, oro-nazal kuruluk, göz irritasyonu, aerofaji) 

• Hava kaçağı 

• Gastrik distansiyon 

• Aspirasyon pnömonisi 

• Hipotansiyon 

• Barotravma 

Sonuç/Özet 

NIMV; KOAH atak, Pulmoner ödem, Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde  

• Entübasyon ihtiyacını, Hastanede kalış süresini, morbidite ve mortaliteyi azaltır 

• Koopere hastada yapılmalı 

• Yakın monitörizasyon şart 
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KRİTİK HASTADA İNOTROPİK AJAN KULLANIMI 

Uzm. Dr. Emine YURT  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince SUAM 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kocaeli 

 

Sunum Akışı  

• Kalbin fizyolojik özellikleri  

• İnotrop etki nedir? 

• İnotrop reseptör ilişkisi?  

• İnotrop tedavi ne zaman?  

• İnotrop tedavide amaç?  

• İnotrop ilaçlar nelerdir? 

Kritik hasta nedir? 

• Fizyolojik olarak stabil olmayan, kliniğinin yakın olarak takip edilmesi ve tedavisinin 

dakika dakika yönlendirilmesi gereken hasta grubudur.  

• ANCAK; Bu hastaların büyük bir kısmı ilk ACİL servislere başvurur ve tedavileri 

burada başlar.  

• Kritik hasta klasik olarak YOĞUN BAKIM ünitelerinde tedavi edilir.  

• Kritik hasta bakımında ACİL TIP, KRİTİK BAKIM ve YOĞUN BAKIM işbirliği 

içinde olmalıdır. 

Kalp kası 4 temel fizyolojik özellik gösterir: 

• İNOTROP: Kontraktilite = Kasılabilme  

• KRONOTROP : Otoritmisite  

• DROMOTROP: Konduktibilite= İletebilme  

• BATMOTROP :  Eksitabilite= İrritabilite= Uyarılabilme  

İnotrop Etki Nedir? 

• Kalp kasının kontraksiyon gücü yani kasılabilirliğidir.  

• Pozitif inotropi: Miyokard kontraktilitesinde artış  

• Pozitif Kronotropi: Kalp hızında artış  

İnotropik ajan; 

• Miyokard kontraktilitesini arttıran ajandır. 



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

100 

• Myokard da eksitasyon-kontraksiyon ilişkisinde rol oynayan en önemli katyon 

kalsiyumdur. 

• Miyositlere voltaj-bağımlı kalsiyum kanalları yoluyla giren kalsiyum sarkoplazmik 

retikulumdan bol miktarda kalsiyum salınımına neden olur.  

• Myokard hücrelerinde artan kalsiyum troponin C’ye bağlanarak tropomyozin’in aktin 

ve myozin ilişkisindeki blokajını kaldırır ve kontraksiyon olur. 

• Sistoldeki kontraksiyonun gücü kalsiyum bağlayan Troponin C miktarı ile orantılı 

olarak artar. 

• Yani myokard kontraktilitesini arttıran ajanların pek çoğu miyositlerde sistolik 

kalsiyum konsantrasyonunu arttırır. 

• Sonuçta inotropik ajan; damar tonusuna veya çapına etki ederek vazodilatasyon veya 

vasokonstrüksiyon etkisi oluşturur. 

İdeal İnotrop Nasıl Olmalı? 

• Kasılmayı seçici bir yolla arttırmalı  

• Lusitropik (miyokard gevşeme) etkisi olmalı  

• Ritim düzensizliklerine yol açmamalı  

• Koroner akımı düşük olan yerde arttırmalı  

İnotrop – reseptör ilişkisi 

• Vasküler düz kas hücrelerindeki alfa 1 reseptörlerin uyarılması ile arteriyollerde 

vazokonstrüksiyon görülür.  

• Miyokarddaki alfa 1 reseptörler inotrop etkiye sahiptir, ancak kalp hızı üzerinde 

belirgin etkileri yoktur.  

• Kalpteki esas adrenerjik reseptörler beta 1 reseptörlerdir ve bunlar inotrop ve 

kronotrop etkilidir.  

• Beta 1 reseptörler ise düz kas hücrelerinde ( vasküler, bronşiyal, gastrointestinal vb.) 

relaksasyon yapar. 

Kalp debisi: Atım hacmi X Kalp atım sayısı 

• Atım hacmi; kalbe dönen kan miktarı (ön yük), ventrikül ejeksiyonuna karşı olan direnç 

(ard yük) ve miyokardın kasılma gücüne bağlı  

• İnotroplar; kalp atım sayısı, ard yük ve miyokard kasılmasına etki ederek kalp debisini 

arttırır.  

• Sistemik ve pulmoner vasküler direnci de doğrudan etkileyebilirler.  

 

Hemodinamik Tedavide Amaç 
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İnotrop tedavi ne zaman? 

• İnotropik tedavi kararında belirleyici olan faktörler hipotansiyon ve/veya periferal 

hipoperfüzyon.  

• Soğuk nemli ekstremiteler, Taşikardi,nabız basıncında azalma, periferik siyanoz, 

mental değişiklik, «Cheyne-Stokes» solunumu ile beraber sol ventrikül sistolik 

disfonksiyonu, renal ve hepatik fonksiyonlarda yeni ya da ilerleyici kötüleşme  

• İnotrop tedavide amaç; Hızla uygun kan basıncı düzeyi sağlayıp kardiyak debiyi 

arttırarak vital organ perfüzyonunu düzeltmektir.  

DİKKAT:  

• İnotrop ve vazopressör tedavi, sıvı resüsitasyonu yerine kullanılmamalı,  

• Yeterli intravasküler sıvı hacmine rağmen hipotansif seyreden, doku perfüzyonu 

bozuk hastalarda kullanılmalıdır.  

 

Vazoaktif ve İnotrop İlaçlar; 

 

Kalp kasılabilirliğini arttırmak

Kalp debisini arttırmak

Kan akımının bütün hücrelere dengeli sunumunun 
sağlanması

Dokuların ihtiyacı olan oksijen düzeyinin yeterli düzeyde 
tutulması

• Dopamin , Dobutamin
1.Adrenerjik reseptör 

agonistleri: 

• Amrinon, Milrinon
2.Fosfodiesteraz III 

inhibitörleri: 

• Levosimendan
3.Kalsiyum 

sensitizanları: 

• Epinefrin, Norepinefrin, Vazopressin4.Vazopressörler :
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Dopamin (İnotropin); 

• POZİTİF İNOTROP VE KRONOTROPTUR.  

• Hemodinamik etkilerini alfa, beta ve dopaminerjik reseptör aktivasyonu ve norepinefrin 

salınımı yaparak gösterir.  

Dopamin farmakokinetiği;  

• 5 dk içerisinde etki başlar,10 dk etkisi devam eder, yarı ömrü 2 dk.  

• Sadece devamlı infüzyon olarak kullanılır. 

• %75 MAO ve COMT ile KC- böbrek plazmada inaktive olurken,%25 adrenerjik 

sinir sonlarında  

• Kc -böbrek yetmezliğinde ve çocuklarda eliminasyon ömrü uzar. 

• Kalp hızı dakikada 100’ün üzerinde olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.  

• Yüksek doz kullanımda taşikardi ve aritmi riski artar.  

• Ciddi hipotansiyonla seyreden KY VE KARDİYOJENİK ŞOKTA;  

• Periferik perfüzyonu koruyacak kan basıncını düzeyini elde etmek,  

• İnotropik etkiyle kardiyak debiyi arttırma hedefine ulaşmak için uygun bir 

inotropik ajandır.  

Dopamin Endikasyonlar  

• Yetersiz renal kan akımına bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu  

• Semptomatik bradikardi (atropinden sonra 2. seçenek)  

• Sistolik KB <70-100 mmHg olan ve şok bulgu ve semptomlarının eşlik ettiği durumlar  

Dopamin Doz; Sürekli infüzyon 2-20 µg/kg/dk  (1000 ml %5 Dx içine 400 mg; 400 µg/ml) 

Dopamin kullanırken dikkat edelim; 

• Hipovolemiyi düzelt!  

• Kardiyojenik şokta dikkatli kullan!  

• Taşiaritmi, taşiflaksi ve VK dikkat! 

• NaHCO3 gibi alkaline solüsyonlarla karıştırma!  

• Ani kesme! 

• Dopaminin etkisini uzatır; MAO’lar, halojenli anestetikler sempatomimetikler, 

fosfodiesteraz inhibitörleri.  

Dopaminin farmakolojik aktivitesi doza bağlıdır: 
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• Düşük dozlarda (<5 mcg/kg/dk) Dopaminerjik DA1 ve DA2 reseptörlerini uyararak 

böbrek, splanknik, mezenter ve koroner damarlarda VD  

• Orta dozlarda ( 5-10 mcg/kg/dk) beta1 adrenerjik etkisi ortaya çıkar ve miyokard 

kontraktilitesinde artma sonucu kalp hızı ve debisini arttırır.  

• Yüksek dozlarda ( >10-20 mcg/kg/dk) alfa 1 adrenerjik aktivitesinden dolayı VK 

yapar. Periferik vasküler direnç artar, böbrek kan akımı azalır.  

 

Dobutamin (Dobutrex) 

• Güçlü beta reseptör(beta1>beta2), minimal alfa 1 reseptör etkili  

• Beta 1 aktivitesi ile kardiyak indekste %25-50 artma  

• Kardiyak output artışıyla böbrek kan akımını da arttırır.  

• Dopamin’den farkı; sempatik sinir uçlarından NE salınımını arttırmaz ve dopaminerjik 

reseptörleri etkilemez.  

• Pulmoner vazodilatatör etkisi ile özellikle sağ kalp yetersizliğinde kullanılır. CO artar, 

PVR azalır, SVR artar.  

Dobutamin farmakokinetiği 

• Etkisi 1-2 dk da başlar.  

• En iyi yanıt 10 dk sonra ortaya çıkar  

• Yarılanma ömrü:1-2 dk  

• Büyük kısmı 48 saat içinde idrarla atılır.  

• Doku ve karaciğerde metabolize edilir.  

Dobutamin Endikasyonları; 

• Şiddetli sistolik kalp yetmezliği  

• β bloker zehirlenmesi  

• Sistolik KB 100 mmHg üstü ve şok belirtilerinin olmadığı pompa problemlerinde düşün 

(Konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem gibi)  

Dobutamin doz 

• 250mg içeren 20 ml’lik şişeler  

• Doz: 2 –20 mcg/kg/dk; Kalp hızı bazal değerini %10’dan daha fazla artırmayacak 

şekilde titre edilir. 

• >20 mcg/kg/dk: miyokardiyal iskemi  

• >40 mcg/kg/dk: toksik  

DİKKAT:  
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• Sistolik KB <100 mmHg ve şok bulgularının olduğu hastalarda UZAK DUR! 

• Taşiaritmi, kan basıncında dalgalanma ve bulantıya neden olabilir.  

• NaHCO3 ile karıştırma  

 

Epinefrin 

• Güçlü nonselektif α ve β agonist  

• α1 reseptörler ile vazokonstriksiyon.  

• Splanknik ve renal kan akımını azaltır.  

• Serebral ve koroner kan akımını artırır.(yüksek dozlarda) → venöz dönüş ve kardiyak 

debi artar. 

• β1 reseptörler ile + inotrop ve kronotrop etkili. Myokardın oksijen gereksinimi artar  

• β2 reseptörler ile vazodilatasyon → iskelet kaslarına kan akımı artar  

• β2 mimetik etki ile olumsuz metabolik etkiler → hiperglisemi → laktat klirensinde 

azalma ve metabolik asidoz  

 

Epinefrin farmakokinetiği 

• Etkisi 1-2 dk da başlar,2-10 dk devam eder  

• İlaç hızla dokulara gider.MAO oksidasyonu ve COMT metilasyonu ile yıkılır.  

• Esas olarak böbrekten elimine edilir.  

Epinefrin doz: 

• 1-2 µg/dak.dozda saf beta stimülasyon,  

• 2-10 µg/dak.dozda alfa+beta stimülasyon,  

• 10-20 µg/dak.dozlarda ise ön planda alfa stimülasyon yapar.  

• Sürekli infüzyon; 250 ml %5 Dx içine 0.25 mg(250 µg) koy. (1µg/ml)  1-10 µg/dk 

• 1 mg= 1 cc, 0,5 mg=1cc, 0,25 mg=1 cc ampulleri var  

Epinefrin 

• Düşük kardiyak output tedavisinde  

• Anaflaktik şok ve akut astım atağı  

• VF ve nabızsız VT (ilk şoklara cevap yoksa)  

• NEA ve asistolik arrestlerde (Alfa 1 etkisinden faydalanılır)  

• Refrakter semptomatik bradikardi  
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Norepinefrin 

• Direkt α1 uyarı, β2 aktivitenin yokluğunda arteriyel ve venöz damarlarda yoğun VK 

oluşturur.  

• β1 etki ile artan myokard kontraktilitesine ve KB artışına katkıda bulunabilir (+ 

inotropik)  

• Renal kan akımını ve splanknik kan akımını AZALTIR.   

• Myokard O2 gereksinimini ARTIRIR.  

• Vazodilatasyona bağlı hipotansiyon (septik şok ve anaflaksi) tedavisinde kullanılır.  

Norepinefrin Farmakokinetiği 

• Etkisi 1-2 dk da başlar 5-10 dk sürer.  

• Metabolima KC ve dokularda COMT ile olur.  

• Eliminasyon adrenerjik nöronların uptake ile oluşur.  

• Böbrek eliminasyonu çok azdır.  

Norepinefrin 

• IV uygulamada ekstravazasyon doku nekrozuna yol açabilir. Santral yol tercih edilir.  

• Gebeliğin geç dönemlerinde kullanılmamalıdır.  

• Uterin kontraksiyonları indükler  

• Uzun süreli kullanımda afterload artışı ile myokard yetmezliği riski olduğundan 

kardiyak ouput yakından izlenmelidir.  

• Böbrek iskemisi açısından idrar akımı da takip edilmelidir.  

Norepinefrin Endikasyonları 

• Uygun sıvı replasman tedvisine yanıt vermeyen sepsis ve şok tedavisi  

• Poliyomyelit, ilaç overdozu (çeşitli fenotiyazinler TCA)  

• Spinal anestezi, feokomasitoma, sempatektomi nedenli hipotansiyon kontrolünde  

Norepinefrin 

• Norepinefrin, kısa bir süre uygulanabilir.  

• Ortalama arter basıncı 60 mmHg üzerine çıkınca norepinefrin kesilmeli, pozitif inotrop 

etkisi ön planda olan epinefrin, dopamin, dobutamin gibi ajanlar başlanmalıdır.  

• 0,1 µg/kg bolus veya 0,05-0,3µg/kg/dk infüzyon  

• 1000ml %5 Dx içinde 4 mg (4000µg)  ilaç koy(4µg/ml)  

• Ampulleri 4 ml’lik solüsyonda 4 mg norepinefrin içerir.  
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Fenilefrin 

• Primer olarak alfa res.uyarır, beta 1 ve beta2 etkisi minimal yada yoktur.  

• Vasokonstrüksiyon  

• SKB ve DKB artar.  

• Kalp hızı azalır(refleks bradikardi).  

• Endikasyonları: Hipotansiyon ve şok  

• Şok ta 100-200 mcg/dk infüzyon hızıyla başla; azaltarak titre et  

 

İsoproterenol 

• Güçlü, nonselektif beta-adrenerjik etkinliği ve zayıf alfa-adrenerjik etkinliği olan bir 

inotroptur. Doğrudan pozitif inotrop ve kronotrop etkileri ile kardiyak debiyi arttırır. 

Atriyoventriküler iletiyi hızlandırarak kalp hızını arttırır. 

•  b2 mimetik etki ile iskelet ve pulmoner damarlarda vazodilatasyon ve buna bağlı olarak 

sistemik ve pulmoner dirençte azalmayı sağlar. Sistolik kan basıncı benzer kalırken, 

ortalama arter ve diyastolik basınçlarda düşmeye yol açar. Koroner kan akımı değişmez, 

ancak oksijen tüketiminin artmış olması nedeniyle iskemi gelişebilir. 

• Hemodinamik instabilitenin eşlik ettiği, atropine yanıt alınamayan bradikardik 

hastalarda pil takılana kadar olan dönemde kısa süreli kullanılmaktadır (dozu 1-10 

µg/dakika). 

• İsoproterenol alan hastalarda taşikardi, taşiaritmiler, miyokard iskemisi riski artar. 

Toksisitesinin fazla olması, alternatif ajanların da varlığı nedeniyle birinci seçenek 

inotrop ajan olarak kullanılmamaktadır. Septik şoktaki hastalarda çok az çalışılmıştır. 

 

Levosimendan 

• Hücre içi Ca düzeyini arttırmadan kardiyak kontraktilitede artış  

• PVR ve koroner direnci azaltır, koroner ve renal kan akımını arttırır.  

• Dobutamine üstünlüğü hemodinamik etkinliği 7-9 gün devam eder ve tolerans gelişmez.  

• Etkinliği beta blokör kullanımında azalmaz.  

• Vazodilatasyona bağlı hipotansiyon  

• Sistolik basıncı <85 mmHg ise vazopressörlerle kombine et.  
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Amrinon - Milrinon 

• Fosfodiesteraz inhibitörü, İntrasellüler Ca artışıyla kardiyak kontraktiliteyi artırır.  

• Dekompanse kalp yetmezliği(KKY) ve Beta blokör alanlarda kullanılır.  

• Sistemik ve pulmoner vasküler düz kaslarda VD yol açar.  

• Vazodilatasyona nedeni ile hipotansiyonu olanlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.  

• IV bolus (25-75 µg/kg) sonrasında devamlı infüzyon (0.375-0.75 µg/kg/dakika) olarak 

uygulanmaktadır.  

 

Vazopressin 

• Peptid hormon (ADH)  

• 0.01-0.04 U/dk infuzyon hızı  

• Vazokonstrüksiyon  

• Endojen katekolaminlerin etkisini potansiyalize edebilir  

• V1 reseptör üzerine direk etki edebilir  

• Katekolaminlere dirençli septik şokta kullanılır.  
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Özetle; 

• İnotropik tedavi; optimum medikal ve vazodilatör tedaviye yanıt vermeyen, 

dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda, olumsuz hemodinamiyi ve uç organ 

hasarını düzeltmek için kullanılır.  

• Yapılan metaanalizlerde, inotrop tedavi alan hastalarda hipotansiyon, aritmi, hatta 

mortalite riski artmış olduğundan, tedaviye en düşük dozla başlanmalı ve hemodinami 

düzeldiğinde en kısa sürede sonlandırılmalıdır.  

• Nedeni bilinmeyen hipotansiyonda, inotrop ve vazopresör etkileri nedeniyle ilk tercih 

orta veya yüksek dozlarda dopamin olmalıdır. Bir taraftan da hızlı bir şekilde hastanın 

sıvı durumu değerlendirilmelidir. Eğer hastada ciddi hipotansiyon var ise (sistolik < 70 

mmHg) kuvvetli a1 agonist etkisine bağlı daha güçlü bir vazokonstrüktör ajan olan 

norepinefrin tercih edilmelidir. 

• Vazopresör tedavi boyunca hastalara invaziv hemodinamik izlem gereklidir. 
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KRİTİK BAKIMDA RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ 

Uzm. Dr. Gökçen Selma Kılıç Halhallı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

Kocaeli SUAM İç Hastalıkları Kliniği 

 

GİRİŞ 

Akut böbrek hasarı (ABH) genel olarak küçük solüt klirensinde ve glomerüler 

filtrasyon hızında (GFH) azalmaya bağlı olarak sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesindeki 

bozukluklarla sonlanan ani böbrek işlev kaybı şeklinde tanımlanmaktadır .  

ABH tanımında standardizasyon sağlanmasına yönelik en son kriterler 2012 

yılında Böbrek Hastalıklarında Global Sonlanım İyileştirme (KDIGO) Akut Böbrek Hasarı 

Çalışma grubu tarafından oluşturulmuştur ve günümüzde en sık kullanılan kriterlerdir.  

 

Tablo 1: Akut Böbrek Hasarı 

 

Yoğun bakım ünitelerinde ABH insidansı %20-60 arasında değişmektedir ve 

sıklığını arttıran faktörler arasında ileri yaş, çoklu morbiditeler, uygulanan invaziv 

işlemlerin artması ve yüksek hastalık skorları sayılabilir .  

Giderek artan yaşlı nüfus, primer hastalığın ciddiyeti, eşlik eden çoklu 

morbiditeler, nefrotoksik ajanlara daha fazla maruziyet ve uygulanan invaziv işlemlerin 

artması insidansın artmasına katkıda bulunan faktörlerdir . 

Kritik bakım uygulamaları ve  Renal replasman tedavisi (RRT) tekniklerinde 

ilerlemelere rağmen, mortalite hala %50-60 oranlarında seyretmektedir . 

Hastane içi ölüm oranı ciddi çoklu organ disfonksiyonu ile birlikte olan 

hastalarda %90’a kadar ulaşmaktadır  

Renal replesman tedavileri ciddi ABH olgularının tedavisinde hala birincil 

yöntemler olup, YBÜ’de ABH gelişen olguların ortalama %5-15’inde gerekmektedir.  
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Yalnızca detoksifikasyon amaçlı değil, aynı zamanda elektrolit, asit baz ve sıvı 

dengesinin sağlanmasında da etkin tedavi yöntemidirler 

Yoğun Bakım Ünitesinde ABH gelişen hastaların yönetiminde aralıklı renal 

replasman tedavilerinin (IRRT) veya sürekli renal replasman tedavilerinin (SRRT) 

seçiminin renal sağkalıma etkisine yönelik kanıta dayalı sonuçlar çelişkilidir.  

Başlangıçta seçilen RRT modalitesinin renal iyileşme ve uzun dönem 

sonlanma etkisini araştıran çalışmalarda, sürekli renal replasman tedavilerinin (SRRT) 

aralıklı renal replasman tedavilerine (IRRT) göre daha iyi sonlanım avantajı olduğu ileri 

sürülmektedir.  

Yoğun Bakım Ünitesinde ABH’nda RRT modalite seçimi klinisyen, hasta ve 

merkeze ait faktörlerden etkilenmektedir. 

 

Akut Böbrek Hastalığı Real Replasman Tedavisi 

 

Ciddi hastalık + akut böbrek hasarı 

Mortalite>  %50 

RRT böbrek yetmezliği ve komplikasyonlarına bağlı ani ölümü önler 

 

Sağkalım ve klinik sonuçları etkileyen önemli kararlar 

 

 

RRT’ye başlama zamanı 

Olguya göre RRT modalitesinin seçimi 

RRT dozu 

 

Diyaliz ne zaman başlamalı? 

ABH’de RRT Zamanlaması 

Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinde hayatı tehdit eden değişiklikler 

olduğunda RRT’yi başlatın 

RRT’ye başlama kararı verirken, RRT ile modifiye edilebilen koşulların 

varlığını ve tek başına tekil kan üre azotu (BUN) ve kreatinin eşiklerini değil, laboratuvar 

testlerinin eğilimini göz önünde bulundurun. 

 

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta 

Mutlak endikasyon varlığında diyalize başlayın!!!* 
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Azotemi (Üre> 100 mg/dl) 

Üremik komplikasyonlar (perikardit, ensefalopati, kanama) 

Sıvı yüklenmesi (ABH + diüretik dirençli sıvı yüklenmesi >>> AC ödemi 

Asidoz (serum pH  7,15) 

Oligüri-anüri (idrar çıkışı < 200 ml/ 12 saat) 

Hiperkalemi ( 6 mmol/L ve / veya EKG bulguları) 

Hipermagnezemi ( 4 mmol/L ve / veya anüri/DTR’nin alınamaması) 

 

*Bagshaw SM, Cruz DN, Ronco C. ERA-EDTA 2017 

 

RRT Endikasyonları 

Acil Renal 

Üremi (nöropati, miyopati, ensefalopati, perikardit) 

Sıvı yükü (diüretiklere yanıtsız) 

Elektrolit dengesizliği (K>6,5) 

Asid-baz dengesizlikleri (pH< 7,1) 

Diyaliz edilebilen toksinler 

 

Nonrenal Endikasyonlar 

Ağır sepsis/ septik şok (İnflamatuar mediatörlerin klirensinin sağlanması) 

Sıvı ve beslenme tedavisinin idamesi 

Refrakter hipertermide soğutma amacı ile (nöroleptik sendrom, malign 

hipertermi vs.) 

İntoksikasyonlar 

Crush sendromundamiyoglobin klirensini sağlamak için özel membrenlar ile 

 

Ağır Sepsiste SRRT 

İnflamatuar mediatörlerin temizlenmesi 

Endotoksin filtresi 

Yüksek volümlü hemofiltrasyon (40-86 ml/kg/st, vazopressör ihtiyacını 

azaltabilir) 
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İntoksikasyonlar 

Suda çözünebilen ve proteine bağlanması düşük olan ilaçlar RRT ile 

temizlenebilir. 

Örneğin aminoglikozidler, metranidazol, karbapenemler, sefalosporinler ve 

çoğu penisilinler. 

Makrolidler ve kinolonlar RRT ile temizlenemezler. 

 

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta 

 

Mutlak RRT endikasyonu yok 

 

ABH var 

 

ABH derecesini ve seyrini tahmin etmeye çalışın 

Hastalık ciddiyetini ve gidişatını değerlendirin 

 

Ciddi ABH; RIFLE-F veya AKIN III 

 

Diyalize başlayın 

 

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta 

 

Mutlak RRT endikasyonu yok 

 

ABH var 

 

ABH derecesini ve seyrini tahmin etmeye çalışın 

Hastalık ciddiyetini ve gidişatını değerlendirin 

 

hafif-orta şiddette ABH; RIFLE-R/I veya AKIN I/II 

 

Hızla kötüye giden ABH 

Alt hastalığın şiddetlenmesi 
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Hiperkatabolik durum 

Sıvı yüklenmesi / kararlı sıvı birikimi 

Azalmış renal rezerv 

Diyalize başlamayı düşünün 

 

Yoğun Bakıma Kabul Edilen Hasta 

 

Mutlak RRT endikasyonu yok 

 

ABH yok 

 

 

Diyaliz Gerekebilecek Durumlar 

Tümör lizis sendromu 

Akut karaciğer yetmezliği 

Refrakter septik şok / sepsis 

Refrakter sıvı yüklenmesi 

Elektrolit bozuklukları 

Distermi  

 

 

Diyalize başlamayı düşünün 
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Yöntemler Arası Farklar 

▪ Vücuda giriş farkı 

o Damardan  

o Peritondan  

▪ Moleküler transport mekanizması farkı 

o Diffüzyon 

o Konveksiyon 

o Diffüzyon + Konveksiyon 

▪ Kan akış yönü farkı 

o AV 

o VV 

▪ Tedavi süresi ve hızı farkı 

o CRRT’lerin tümü uzun süreli ve yavaş 

 

İdeal RRT 

Fizyolojiyi taklit etmeli 

Yıkıcı yan etkilere yol açmamalı 

Nativorgan iyileşmesini geciktirmemeli 

Uygulaması kolay olmalı 

Gecikmeden başlamalı 
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Kan Akış Yönü Alternatifleri 

AV 

Sistemik kan basıncının itici etkisinden yararlanmak için 

Arter ponksiyonuna bağlı emboli ve yaralanma riski 

Tek lümenli iki kateter gerekli 

Hipotansif olgu veya periferik damar hastalığı olanlarda yetersiz kan akışı riski 

VV 

Ekstrakarporeal kan dolaşımı için kan pompası gerekli 

Çift lümenli tek kateter yeterli 

Daha az sistemik antikuagülasyon yeterli 

Tedavi Süresi ve Hızı Farkı 

Aralıklı hemodiyaliz ile CRRT arasındaki en önemli fark tedavi süresi 

Hemodiyaliz sırasında gelişen komplikasyonların önemli bir kısmnın sebebi hızlı sıvı-solüt 

değişimi 

CRRT’lerin tümü uzun süreli ve yavaş 

CRRT 

Hemodinamik dengesizlikte daha iyi tolare edilir 

Durumu kritik standart hemodiyalizi tolere edemeyen hastalar için en güvenli tedavi 

Normal fizyolojiye benzer; düşük hız, uzun süre 

Büyük miktarda sıvı uzaklaştırılması mümkün 

Yeterli klirens sağlar 

Orta molekül ağırlıklı solütlerin uzaklaştırılması mümkün 

İnflamatuar mediatörlerin uzaklaştırılması daha iyi 

Ek sıvı tedavileri için uygun hareket zemini 
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        IHD ve SRRT’NİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 IHD SRRT 

Serebral ödem/ozmotik hücresel şift - ++ 

Hemodinamik tolerans - ++ 

24 saatlik sıvı-elektrolit dengesi - ++ 

Beslenme desteği - + 

Sitokinlerin temizlenmesi - ? 

Akut hiperkalemi ++ - 

RRT dozu/yeterli hemodinamik kontrol ++ + 

Antikuagülasyon/ kanama bozuklukları ++ -- 

Filtre pıhtılaşması ++ -- 

Hasta hareketliliği ++ -- 

Besin, vitamin, eser element kaybı + - 

İlaç ve antibiyotik dozajı ++ - 

Maliyet  ++ -- 

Sonuç- mortalite ? ? 

 

 

 

Hangi RRT? 

ABH’lı Olgularda RRT Modalitesi 
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AKI hastalarında tamamlayıcı tedaviler olarak sürekli ve aralıklı RRT kullanın 

Çalışma grubu, hemodinamik olarak kararsız hastalar için standart aralıklı RRT yerine CRRT 

kullanmayı önermektedir (2B) 

Çalışma grubu, akut beyin hasarı veya artan intrakraniyal basınç veya jeneralize beyin ödemi 

olan AKI hastaları için aralıklı RRT yerine CRRT kullanmayı önermektedir (2B) 
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Diyalize ne zaman son verilmeli? 

RRT böbrek fonksiyonlarını iyileştirinceye kadar sürdürülür 

Oligürik olgularda idrar çıkışında artış, böbrek fonksiyonlarının yeniden kazanılmaya 

başlandığının işareti olabilirNonoligürik olgularda idrar çıkışı kullanışlı değil 

Sabit renal destek tedavisi altında iken serum kreatinin düzeyinin giderek düzelmesi iyileşmeyi 

yansıtır 
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Son Olarak 

Aralıklı veya sürekli olarak uygulanabilen bu tedavi yöntemlerinin seçiminde etkili olan 

faktörler hastaya ve merkezin deneyimine bağlı olmaktadır  

Günümüzde hala RRT modalitelerinin seçiminde oluşmuş net bir görüş birliği 

bulunmamaktadır .  

KDIGO 2012 ABH kılavuzunda kritik bakım ünitelerinde hemodinamik olarak stabil olmayan 

ve intrakraniyal hipertansiyon riski bulunanlarda SRRT modaliteleri önerilmektedir. 

YBÜ’lerinde ABH gelişiminde ve progresyonunda sepsis (%34-57) başı çeken nedendir ve 

hemodinamik instabilite riskini arttırması nedeniyle sepsis olgularında RRT olarak sıklıkla 

sürekli modaliteler seçilmektedir. 
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ERİŞKİN KRİTİK HASTADA SIVI RESÜSİTASYONU 

Uzm.Dr.Berna ÜSTÜNER 

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Dahiliye Kliniği 

Erişkin kritik hastaya sıvı resusitasyonu yoğun bakımda, acil servislerde veya klinik servislerde 

sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Resüsitasyon sıvıları kan ve kan ürünleri, kristalloidler 

ve kolloidleri içermektedir. Uygun sıvı seçimi ise hasta için oldukça önemli bir durumdur. 

Hastaya ne kadar ve ne tür sıvı verileceği hastanın hastalığına, yandaş hastalıklarına ve 

biyokimyadaki elektrolit durumuna bağlıdır. Sıvı tedavisindeki amaç intravasküler ve 

interstisyel homeostazisi sağlamak içindir. 

Bu sunumda sıvı kompartmanları, sıvı türleri ve seçimi anlatılacaktır. 

Vücut Sıvı Kompartmanları 

Vücut ağırlığın %50-70’i su dan oluşmaktadır. Yaş, cinsiyet ve BMI (vücut kitle indeksi)’ne 

göre vücut sıvı düzeyi değişmektedir. Yaşla birlikte vücut sıvısı azalmakta ve  vücut kitle 

indeksi arttıkça su oranı azalmaktadır. Toplam vucut suyu  kadında  vücut ağırlığının %50’si, 

erkekte ise vücut ağırlığının  %60-70’ini oranındadır.Bu da ortalama bir erişkin 70 kg kabul 

edilirse, 42 L'dir. TVS üç kompartımandan oluşur: İntraselüler (ISS:28lt; TVS'nin 2/3'ü 

kadardır), intravasküler (IVS) ve interstisyel (ITS). İntraselüler sıvı ve interstisyel sıvı birlikte 

ekstraselüler sıvı kompartımanını (ESS:14lt; TVS'nin 1/3'ü kadardır) oluşturur. Ekstraselüler 

sıvının %75'ini interstisyel sıvı, %25'ini ise intravasküler sıvı oluşturur. Dolaşan kan volümü 

yaklaşık olarak 5 L'dir (vücut ağırlığının %7'si kadar) ve bunun da 2 L'si kırmızı hücre, 3 L'si 

ise plazmadır. Sıvılar bu üç kompartman arasında plazma proteinlerinin ve elektrolitlerinin 

konsantrasyonuna bağlı olarak değişir 1  

Kristalloidler 

Kristaloid Solusyonlar suda eriyen mineral tuzların düşük molekül ağırlıklı sulu 

solüsyonlarıdır. İntravasküler  ve intersitisyel kompartmana dağılım göstermeleri , koagülapati 

ve  allerjik reaksiyon yapmamaları ve ucuz olmaları gibi avantajlarının yanında, kısıtlı 

intravasküler genişleme (%25 damar içinde kalırken %75 extravasküler alana kaçar), doku 

ödemi yapmaları ve O2  taşınmasında ve gaz değişiminde azalma gibi desavantajları mevcuttur. 

Serum fizyolojik (%0,9 Sodyum Klorür ,Na Cl )( 154 mEq/lt  Na,  154 mEq/lt  Cl,  308 

mOsm/lt,  ph:4-5) 

İzotonik (plazma ile aynı ozmotik basınçta) ve izoozmotiktir (plazma ile toplam aynı 

ozmolalitede). Fakat plazmadan daha fazla klorür içerir (plazma kloru: 98-105 mmol/L, 

NaCl'de 154 mmol/L). Yüksek volümde serum fizyolojik alan hastalarda hiperkloremik asidoz 

gelişebilir. Klinikte su ve tuz kaybına sebep olan  kusma ve  diyare , dehidratasyona bağlı oluşan 

metabolik alkaloz, aşırı kanama ve hipovolemik şok, akut surrenal yetersizlik, diyabetik 

ketoasidoz, hiperkalsemi ve prerenal akut böbrek yetmezliği durumlarında kullanılır. Böbrek 

yetersizliği, kalp yetersizliği, hipertonik  dehidratasyon ve hipertansif  ataklarda kullanımı 

kısıtlıdır.  

Ringer Laktat (275 mOsm/lt,  50gr/lt  glukoz,  47mg laktat) 

Klorun yerini laktat alır. İçerik olarak ekstraselüler sıvıya benzer (Cl ve Mg un fazla, HCO3 ün 

olmaması dışında). Bu solüsyonların içerdiği laktatın %70'i glukoneogenezisle glukoza ve 

%30'u da oksidasyon yoluyla bikarbonata metabolize olur. Diabetes mellituslu hastalarda 

dikkatli kullanılmalıdır. 275 mOsm/lt,  50gr/lt  glukoz,  47mg laktat 
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Ringer laktat ağır hipovolemi, post op sıvı replasmanı, yanık, volüm açığı ile birlikte olan  

metabolik asidoz’da sıklıkla tercih edilir. Diyabetik ketoasidozda  su ve  potasyum (K+) sağlar 

ve metabolik asidoz u düzeltir. Laktik asidoz riski nedeni ile karaciğer hastalıklarında, anoksik 

durumlar (laktat metabolizma bozukluğu), addison hastalığı, K+ artışının istenmediği vakalar  

(böbrek yetmezliği), kan transfüzyonları (çökelme) durumlarında tercih edilmez 

Hipertonik Salin Solüsyonu %3 Sodyum Klorür  (513 mEq/lt  Na,  513 mEq/lt  Cl,  

1026mOsm /lt) 

Bu konsantrasyonlar fizyolojik oranların çok üstünde sodyum ve klor içerir. İntersitisyel 

alandan intravasküler alana sıvı hareketini gerçekleştirir (üriner output u arttırır ve ödemi 

azaltır). Mikardial kontraktiliteyi ve katekolamin seviyesini arttırır. İntrakranial basıncı azaltır. 

Sıklıkla hiponatremi tedavisinde kullanılır. İyatrojenik hipernatremi , pulmoner ödem ve 

hiperosmolar komaya dikkat  edilmeli ve yakın elektrolit takibi gerekir 

%5 Dekstroz 

İntravenöz olarak uygulandıkları zaman hızla metabolize olurlar ve serbest su kadar etkindirler. 

Klinikte idame sıvısı olarak kullanılırlar ancak vasküler alanda ozmotik basıncı sağlayacak 

iyonik maddeler içermedikleri için sıvıyı alanda tutamazlar ve intravasküler volüm 

replasmanında etkin değildirler. Pre ve post op sıvı tedavisi, uzun süreli açlık, kusma ve diarede 

ketosisin önlenmesi ve hipernatremi tedavisi durumlarında kullanılır. 

%0,45 NaCl + %5 Dekstroz  solüsyonu (432mOsm/lt)  

Dehidratasyon  ve hipernatremi durumlarında sıklıkla kullanılır . serbest su sağlar. 

Isolyte S : (141  mEq/L Na,  5 mEq/L K+,  27  mEq/L ) 

Asetat içerir glukoz içermez . Plazmaya en yakın sıvıdır. Alkali içeriği nedeniyle İshale bağlı 

sıvı kayıplarında  tercih edilir 

Isolayte M (Na 36 mEq/lt, 35 mEq K+, 50 gr glukoz)  

Günlük minumum enerji ve elektrolit ihtiyacını  karşılamak ve potasyum ve fosfat kayıplarının 

karşılanmasında yararlıdır. 

Kolloid Solusyonlar: 

Albumin (%5 ve %25 ‘lik insan serum albumini), Taze Donmuş Plazma doğal kolloidlerdir. 

Yapay kolloidler ise  Dekstran,  Jelatin, Hikroksi etil nişasta’dır. Kristaloid solüsyonların  

intravasküler yarı ömrü 20-30 dk iken , kolloid solüsyonların intravasküler yarı ömrü 3-6 saat 

ile daha uzun süre intravasküler volümde kalabilmektedirler. 

Kolloid sıvılar kristaloidlere göre osmotik aktivitesi olan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir. 

Plazma onkotik basıncı arttırılar, intravasküler alana sıvı çekerler, yarı ömürleri daha uzundur.  

Serum iyonize kalsiyum ve ımmunglobulin seviyelerinde azalmaya ve  koagulasyon 

bozukluklarına yol açarlar. Pahalı olmaları ve nadiren anaflaktoid reaksiyona sebep olmaları 

nedeni ile kullanım alanları kısıtlıdır. 

Albumin  

Akut hipovolemik şok, yanık, hipoproteinemi (karaciğer hastalıkları, nefrotik sendrom), 

plazmaferezde değişim sıvısı ve kardio pulmoner bypass durumlarında tercih edilmektedir. 
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Taze donmuş plazma  

Masif kan transfüzyonuna bağlı pıhtılaşma faktör eksikliği, trombotik trombositopenik purpura, 

DIK (difüz ıntravasküler koagulasyon), ağır karaciğer hastalıklarına bağlı pıhtılaşma faktör 

eksikliği, Protein C , Protein S ve antitrombin eksiklik tedavisinde kullanılmaktadır. 

Dekstranlar glikoz polimerleridir. Trombosit adezyonunu inhibe etmeleri  ve kanamaya meyil 

oluşturmaları dolayısı ile artık kullanılmamaktadır. 

Sıvı Tedavisinde Amaç 

Sıvı tedavisinde İntravasküler volümü doldurmak, Elektrolit  ve asit baz dengesini sağlamak, 

Hücrelere oksijen dağılımının sağlamak amaçlanmaktadır. Butun bunların yanında İnflamatuar 

kaskat sisteminin aktif olmamasını ve Reperfüzyon hasarının önlenmesini amaçlamaktayız.  

Kalori dengesi ve diğer gereksinimler göz ardı edilmemelidir.  

Sıvı tedavisini replasman ve İdame olmak üzere iki şekilde düzenlemekteyiz. 

Replasman sıvı tedavisi: 

Hastanın mevcut kayıplarını  (Yanık, Kanama, Gastrointestinal sistem, Üriner sistem, 3. 

boşluğa kayıplar) kan basıncına, Juguler venöz basınca ve  İnferior vena kava kollapsibilitesine 

bakarak karar verebiliriz. kilosu mevcut kayıpla ile ilgili fikir verebilmektedir.  

Sıvı tedavisine serum Na ve İdrar Na (<15mEq/lt) (kalp yetmezliği ve siroz hariç), hastanın 

günlük idrar çıkışı, kanama durumu yoksa hemotokrit seviyesi ne bakarak karar verebiliriz. 

Verdiğimiz sıvı miktarı en az idrar miktarı kadar olmalı ve mevcut sıvı kayıplarından da fazla 

olmalıdır. Yaklaşık 30-50 ml/sa insensible kayıpları ve mevcut kayıplarını da verdiğimiz sıvıya 

eklemeliyiz. Vereceğimiz sıvı yı eşlik eden elektrolit bozukluğu ve kaybedilen sıvı ya göre 

karar vermeliyiz. Hipernatremide hipotonik solüsyonlar tercih etmeli, Kan kaybı durumlarında 

kan replasmanı yapmalıyız. 

İdame sıvı tedavisi 

Günlük fizyolojik kayıpların (İdrar, terleme, solunum, gayta) yerine konması   (2-2,5 L/gün ) 

amaçlanmaktadır. Hastanın fizik muayenesi (cilt turgor tonusu, kan basıncı), ateşi (>37 °C  her 

1°C ateş için 100-150 ml/kg) bir gün önceki aldığı-çıkardığı sıvı miktarı, ödem durumu, 

hastanın kilosu, labaratuar değerleri (serum Na ) belirleyici olacaktır. 

Oligürik böbrek yetmezliği, ödem, hipotiroidi ve uygunsuz ADH yakın takip gerekmektedir. 

Travmada sıvı resüsitasyonu 

Yıllık  1 milyar %0,9 NaCl tüketimi ile en sık kullanılan intravenöz sıvıdır2 . %20 hastada 

intravenöz sıvı seçimimiz yanlış olmaktadır3. Eskilerden beri yüksek volumlu kristaloidler ve 

agresif tedavi tercih edilmiştir . Artık son yapılan çalışmalarda yakın monitorizasyon ve düşük 

doz bolus sıvılarla konservatif sıvı tedavisi önerilmektedir4. Sıvı tedavisine yanıt olamayan 

hastalarda mutlaka  kardiak tamponat veya  tansiyon pnömotoraksı dışlamak gerekmektedir. 

Travmada ilk yapılacak ABCDE (havayolu, solunum, dolaşım)nin sağlanmasıdır. Şok’u erken 

tanıyıp en az iki damar yolu açılmalıdır. Kanama varsa kontrolü sağlanmalıdır 

(kompresyon/turnike). Agresif sıvı tedavisinden kaçınmalıdır. Agresif tedavi ile oluşabilecek 

volüm artışı tüm organ sisteminde hasara neden olup mortaliteyi arttırdığı belirtiliyor. Sepsis 

hastalarında toplam sıvı dengesinde her 1 lt artış %6 mortalite artışına sebep olduğu 

belirtilmektedir5. Yüklenme durumunda mortalitenin yanında hastane yatış süreleri de 

artmaktadır. Bu tür hastalar yoğun bakım şartlarında takip edilmelidir. 
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Yaşlılarda volum kaybına sınırlı taşikardi yanıtı, antıkoagulan alanlarda kanama riskinin 

artabileceği, Betablokerlerin şok yanıtını maskeleyebileceği, Cocuklarda ciddi hipovolemide 

dahi minimal belirti olabileceği, Antremalı atletlerde bradikardi nedenli hipovolemiye taşikardi 

yanıtı olmayabileceği unutulmamalıdır. 

Yanıkta sıvı resüsitasyonu 

%20 vucut alanı yanık ise sıvı resusitasyonuna başlamalı, en az iki damar yolu açmalı. 

Kristalloidler uygun sıvı tercihi olup ATLS 10 (Advanced Trauma Life Support) bize ringer 

laktatın ilk tercih edilebileceğini belirtiyor 

Crush sendromu 

Crush yaralanma ezilme sonucu oluşan doku hasarıdır. Crush sendromu kasın ezilmesi ve 

rabdomiyoliz sonucunda sıvı sekestrasyonu, elektrolit bozuklukları ve miyoglobinüri 

oluşmasıdır. Kompartman sendromu ise kapalı osteofasial alanda hidrostatik basınç artışıdır. 

Tedavideki amaç İntravasküler volum yerine konması ve akut böbrek hasarının önlenmesidir. 

İlk tercih İzotonik Na Cl’dür. Tedaviye yanıtsızlık durumunda hemodiyalize başvurulmalıdır. 

Sonuç olarak her hastanın gereklilikleri ve özellikleri farklıdır. Hangi sıvının veya ne kadar 

verilmesinin gerekliliği şüphesiz ki hastaya göre belirlenecektir.  

1 Farcy AD, Petersen PL, Rabinowitz D, Scalea T. Controversies in fluid resuscitation. 

Emergency Medicine Reports 2010;31:157-66. 

2-Finfer S, Liu B, Taylor C, et al. Resuscitation fluid use in criti-cally ill adults: an international 

cross-sectional study in 391 inten-sive care units. Crit Care. 2010;14(5):R185. 

3-Hoste EA, Maitland K, Brudney CS, et al. Four phases of intra-venous fluid therapy: a 

conceptual model. Br J Anaesth.2014;113(5):740-747. 

4-Self WH, Semler MW, Bellomo R, et al. Liberal versus restrictive intravenous fluid therapy 

for early septic shock: rationale for a randomized trial. Ann Emerg Med. 2018;72(4):457-466. 

5-Neyra JA, Li X, Canepa-Escaro F, et al. Cumulative fluid balance and mortality in septic 

patients with or without acute kidney injury and chronic kidney disease. Crit Care Med. 

2016;44(10): 1891-1900. 
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KRİTİK BAKIMDA GÜNCEL GELİŞMELER 

Uz. Dr. Asım Enes Özbek 

Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi  

Acil Tıp Kliniği 

 

Kritik hasta bakımı hastane öncesinde başlar, acil servisteki resüsitasyon ve stabilleme ile 

devam eder ve yoğun bakım takibi ile sonlanır. Bu hastalar ivedilikle, doğru bir şekilde ve 

multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidirler. Bununla beraber bu değerlendirme 

yöntemleri, teknolojik gelişmeler ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarla her geçen gün 

güncellenmektedir. Kritik bakımdaki güncellemelerin takibi ve klinikte kullanımının 

sağlanması bu hastaların uygun bir şekilde tanısı ve tedavisi için çok önemlidir.  

Bu sunumda The American Heart Association (AHA) İleri Kardiak Yaşam Desteği 2019 

Güncellemesi, Avrupa Travma Sonrası Major Kanama Yönetimi Kılavuzu 2019, The European 

Society of Cardiology (ESC) Pulmoner Emboli Kılavuzu 2019, AHA/ASA Akut İskemik İnme 

Kılavuzu 2019 Güncellemelerinden bahsedilmiştir.  

Kardiak arrest olan hasta yönetiminde hava yolu yönetimi önemli bir problemdir. 2013 yılında 

yapılmış, 649.000 hastanın katıldığı, çok merkezli, prospektif bir çalışmaya dayanılarak bir 

önceki kılavuzda balon valve maske kardiak arrest olan hastaların hava yolu yönetiminde, 

özellikle hastane öncesinde önerilen hava yolu yöntemiydi. Bununla birlikte yeni kılavuz 

güncellemesinde uygulayıcıların ve hastanın durumuna göre karar vermek önerilmektedir. Eğer 

hastanın aspirasyon riski fazlaysa ileri bir hava yolu yönteminin kullanılması önerilmektedir. 

Bunun yanında eğer ileri hava yolu yöntemlerinin göğüs basısında gecikmeye ya da 

bölünmelere yol açacağı düşünülüyorsa balon valve maske ile oksijenizasyonu sürdürmek 

önerilmektedir (Sınıf IIb; Kanıt düzeyi B).  

Bu hastalarda eğer ileri bir hava yolu yöntemi tercih edildiyse hangi yöntemin kullanılacağı 

2015 AHA kılavuzunda tartışmalı olarak değerlendirilmekteydi. Bu kılavuz güncellemesinde 

ileri hava yolu uygulanan merkezin imkanlarına göre karar verilmesi önerilmektedir. Eğer 

merkezin endotrakeal entübasyon eğitim imkanı az ise ya da başarı oranları düşükse 

supraglottik hava yolu yöntemlerini tercih etmek önerilmektedir (Sınıf IIa; Kanıt düzeyi B). 
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Ekstrakorporeal kardiopulmoner resüsitasyon (ECPR) üzerinde uzun süredir çalışılan bir 

yöntemdir. ECPR’ın kardiak arrest hastalarda rutin olarak kullanımını önermek için yeterli 

kanıt bulunmamaktadır. ECPR, geleneksel kardiopulmoner resüsitasyon (CPR)’ın başarısız 

olduğu durumlarda, seçilmiş hastalar için kurtarıcı tedavi olarak düşünülebilir (Sınıf IIb; Kanıt 

düzeyi C).  

Avrupa Travma Sonrası Major Kanama Yönetimi Kılavuzunda travma hastalarında 

hipoksemiden sakınılması önerilmektedir (Sınıf 1; Kanıt düzeyi A).  Bu hastalarda normal 

şartlarda normoventilasyon önerilmekle beraber serebral herniasyon bulguları varsa 

hiperventilasyon önerilmektedir. Burada amaç CO2 düzeyini azaltıp kafa içi basıncını 

azaltmaktır (Sınıf II; Kanıt düzeyi C).  

Travma hastalarında hipovolemik şok derecesinin değerlendirilmesi ve takibi önemlidir. 

Hipovolemik şokun derecesinin değerlendirilmesinde şok indeksinin kullanımı önerilmektedir 

(Sınıf II; Kanıt düzeyi C).  

Travma hastalarında potansiyel kanama kaynağı ve yaralanmanın tipinin tanımlanması ve 

tespiti için tüm vücut bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı ve hasta bulgularına göre seçici 

yöntem kullanımı uzun süredir tartışılan bir konuydu. Bu kılavuzda bu hastalar için tüm vücut 

bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı sınıf I; kanıt düzeyi B öneri olarak tavsiye edilmektedir. 

Kritik bakım ünitelerinde monitörizasyon, kritik hastaların takibinde patofizyolojik 

anormalliklerin saptanmasına ve tedavinin yönlendirilmesine yarayan temel uygulamalardan 

birisidir. Kanamanın yaygınlığı ve şokun monitörize edilmesi ve değerlendirilmesinde olarak 

laktat ve/veya baz eksisi ölçümleri tavsiye edilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi B). 

Laktat değeri 24 saat boyunca 2mmol/L’ün altında seyreden hastaların mortalite oranı %0 

olarak saptanmıştır. Bunun yanında laktat değeri alkol almış olan travma hastalarında yanıltıcı 

olabilir.  

Major travma hastalarında kan basıncının doğru yönetimi, uygun doku oksijenizasyonun 

sağlanması için gereklidir.  Beyin hasarı olmayan travma hastalarında kanama durdurulana 

kadar sistolik kan basıncının 80-90 mmHg’nın (ortalama arteriyel basınç 50-60 mmHg) altında 

tutulması önerilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi C). Ciddi travmatik beyin hasarı olan (Glaskow 

Koma Skoru 8’in altında olan)hastalarda ortalama arteriyel basıncının 80 mmHg’nın üstünde 

tutulması önerilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi C).  
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Travma hastalarında yetersiz sıvı tedavisi doku perfüzyonunun bozulmasına; fazla sıvı tedavisi 

ise ciddi komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu sebeple travma hastalarında kanama kontrol 

altına alınana kadar hedeflenen kan basıncına ulaşmak için sınırlı volüm replasmanı 

önerilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi B). 

Travma hastalarında kullanılması gereken başlangıç ve idame sıvıları farklıdır. Hipotansif, 

kanamalı hastaların başlangıç tedavisinde izotonik kristaloid solüsyonların kullanılması 

önerilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi A). Bununla beraber idame tedavisinde tedavisinde 

izotonik kristaloid solüsyonlar yerine dengeli solüsyonlar önerilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi 

B). Hastanın ciddi kafa travması varsa ringer laktat gibi hipotonik solüsyonlardan 

sakınılmalıdır (Sınıf I; Kanıt düzeyi B). Hemostaz üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile 

kolloidlerin kullanımının sınırlandırılması tavsiye edilmektedir (Sınıf I; Kanıt düzeyi C) 

Hastaların hemoglobin düzeyi için sıvı tedavisinde olduğu gibi permisif yaklaşım 

önerilmektedir. Hemoglobin düzeyinin 70-90 g/L arasında tutulması önerilmektedir (Sınıf I; 

Kanıt düzeyi C). 

Hipotermi travma hastalarında ciddi koagülasyon bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu 

sebeple optimal koagülasyonu sağlamak için bu hastalarda normotermi önerilmektedir (Sınıf I; 

Kanıt düzeyi C). 

Traneksamik asit bir sentetik lizin analoğu ve plazminojenin yarışmalı inhibitörüdür. 

Traneksamik asit kullanımı ciddi kanaması ya da kanama riski olan hastalarda mümkün olan 

en kısa süre içinde ve ilk 3 saat içinde 1 gr’lık doz 10 dakika içinde uygulandıktan sonra 1 gr’lık 

doz 8 saatte intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır (Sınıf I; Kanıt düzeyi A). 

Masif kanamalı hastalarda kan ürünlerinin kullanımı TDP/ ES oranı en az 1/2 olacak şekilde 

olmalıdır (Sınıf I; Kanıt düzeyi C). Platelet sayısı 50×109/L ‘nin üstünde tutulmalıdır (Sınıf I; 

Kanıt düzeyi C). Devam eden kanama ve/veya travmatik beyin hasarı olan hastalarda ise 

platelet sayısı 100×109/L değerinin üstünde tutulmalıdır (Sınıf II; Kanıt düzeyi C). Bununla 

beraber ideal TDP/ES oranı ve platelet/ES oranı tartışmalıdır. 

Pulmoner emboli kılavuzunda D-dimer cut-off değerlerine ilişkin güncellemeler olmuştur. 

Pulmoner emboli tanısında yaşa göre ayarlanan D-dimer veya klinik olasılık cut-off değerleri, 

sabit cut-off değerine alternatif olarak kullanılabileceği önerilmektedir. 50 yaşın üstündeki 

hastalarda D-dimer cut-off değeri için Yaş X 10 mg/L yöntemi önerilmektedir (Sınıf 2a; Kanıt 
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düzeyi B). Derin ven trombozu, hemoptizisi ve alternatif tanısı olmayan hastalar için D-dimer 

cut off değeri olarak D-Dimer <1000 ng/mL önerilmektedir (Sınıf 2a; Kanıt düzeyi B).  

Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda ekokardiyografik inceleme, hemodinamik olarak 

stabil olan hastalarda rutin tanısal çalışmanın bir parçası olarak zorunlu değildir, ancak akut 

dispnenin ayırıcı tanısında yararlı olabilir.  

Gebelikte şüpheli pulmoner emboli için özel bir tanı algoritması önerilmiştir: 

 

 

AHA/ASA inme kılavuzu güncellemesinde toplumsal inme bilincinin geliştirilmesi ve hastane 

öncesi eğitim programlarının önemi vurgulanmaktadır.  

İnme takımının hastanın acil servis kapı - fibrinolitik tedavisi süresinin izlenmesi sistem 

performansını arttırmaktadır (Sınıf I; Kanıt düzeyi B- NR).  

Teletıp (Telestroke/teleradiolog) konsültasyonları inme de Alteplaz uygunluk kararını tedavi 

başarısına katkı sağlamaktadır (Sınıf IIa; Kanıt düzeyi B). 

IV fibrinolitik tedavi, mekanik trombektomi ya da her iki tedavi için aday olabilecek hastalarda 

beyin görüntülemelerinin en kısa sürede yapılması amacıyla sistemler geliştirilmedir (Sınıf I, 

Kanıt düzeyi: B-NR). 
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En son 6 – 24 saat içerisinde kliniğini normal olan, anterior dolaşımda büyük damar tıkanıklığı 

olan akut iskemik inmeli hastaların seçiminde, mekanik trombektomi yapılacak hasta seçimi 

için perfüzyon MR görüntülemeli veya değil, perfüzyon BT veya DW-MR görüntüleme 

çalışılması önerilir (Sınıf I, Kanıt düzeyi: A). 

NIHSS skoru ≤ 3 olan trombolitik tedavi uygulanmamış akut iskemik inmeli hastalarda 

semptom başlangıcından sonraki 24 saat içerisinde başlanan ve 21 gün devam ettirilen ikili 

antiplatelet tedavisi (aspirin ve klopidogrel), semptom başlangıcından itibaren 90 güne kadar, 

tekrarlayan iskemik inmelerin azalmasında etkindir (Sınıf I, Kanıt düzeyi: A). 
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ONKOLOJİK ACİLLER 

Uzm. Dr. Esma Türkmen Bekmez 

SBÜ. Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  

Tıbbi Onkoloji Kliniği 

 

 Onkolojik aciller, kanserin kendisine, paraneoplastik sendromlara ve kanser tedavisine 

bağlı olarak görülen metabolik, nörolojik, solunumsal, kardiyovasküler, hematolojik 

enfeksiyöz kaynaklı klinik bir tablodur. Kanser sürecinde tanı aşamasından son döneme kadar 

ki her hangi bir dönemde karşımıza çıkabilir. 

              Onkolojik acil ile başvuran hastada asıl hedefin onkolojik acil olduğunu unutmayıp hedefi 

gözden kaybetmemek gerekir. Öncelikle hastayı acil servise getiren semptoma yönelik 

müdahalede bulunmak öncelikli amaç olmalıdır. Hastadan detaylı bir anamnez alınarak, hızlıca 

sistem muayeneleri yapılmalı ve hayatını etkileyebilecek durumlar irdelenmelidir. Uygun tanısal 

testler istenerek hızlıca tedavi yapılmalıdır. Kanser hastalarında onkolojik acil olmayan kanser 

dışında başka bir hastalığın da bulunabileceği unutulmamalıdır. 

Başlıca onkolojik aciller sistemlere göre aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

A-Yapısal ve Tıkayıcı Aciller 

B- Metabolik Aciller 

C-Tedaviyle İlişkili Aciller 

 

A- Yapısal ve Tıkayıcı Aciller  

◼ Superior vena kava sendromu                

◼ Spinal kord basısı  

◼ Perikard tamponadı  

◼ İntestinal obstrüksiyon 

◼ Üriner obstrüksiyon 

◼ Malin bilier obstrüksiyon 

◼  Artmış kafa içi basınç 

◼ Neoplastik menenjit (ac, meme ca, melanom, lenfoma) 

◼ Epileptik atak 

◼ Kafa içi lökostaz  

◼ Hemoptizi  

◼ Hava yolu obstrüksiyonu 
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1- Süperior vena kava sendromu (VKSS) 

Vena kava süperior (VKS) dışarıdan bası, tümörün intraluminal invazyonu veya tromboz ile 

tıkanır.  VKSS çoğunlukla malignitelere bağlı gelişir (%78-86). En sık akciğer kanserinde 

(%52-81) görülür. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) en sık karşılaşılan histolojik alt 

gruptur (%27-50). İkinci sıklıkta %2-20 ile lenfomalar gelmektedir (difüz büyük hücreli ve 

lenfoblastik lenfoma en sık). Meme kanseri VKSS’ye neden olan en sık metastatik 

neoplazmdır. Germ hücreli tümörler, metastatik gastrointestinal tümörler, Kaposi sarkomu, 

nöroblastoma ve lösemiler diğer nedenlerdir[1] 

 Hastalığın şiddeti altta yatan sebebe, tıkanıklığın oluşma hızına, trombozun varlığına, 

tıkanıklığın lokalizasyonuna ve kollateral kan akımına bağlıdır. VKSS’li hastalarda venöz 

basınç 200-500 cmH2O seviyesine kadar çıkabilir. Hastalarda en sık görülen semptomlar nefes 

darlığı ile yüz ve boyunda şişlik hissidir. Daha az olarak öksürük, kollarda ödem, göğüs ağrısı 

ve disfaji görülür. En sık saptanan fizik muayene bulguları boyunda venöz dolgunluk, toraks 

duvarında venöz kollateraller, yüz ödemidir. Siyanoz, pletorik yüz ise daha az rastlanan 

bulgulardandır [2,3]. 

 VKSS nadir olarak gerçek bir onkolojik acil durumdur. Sadece hava yolu tıkanıklığı, 

kardiyopulmoner kollapsı, artmış intrakranial basıncı olan hastalarda, artmış mortalite ve 

morbidite riski nedeniyle acil tedavi gereklidir. Tanı klinik ile konulur. VKSS tanısının doğru 

koyulması yanında, altta yatan hastalığın da saptanması oldukça önem taşımaktadır. 

Malignitelerin bir kısmında (örneğin lenfomalarda) söz konusu tümöre özgü tedavi ile klinik 

tablo düzelebilir. Hem tanı amaçlı hem de etyolojiyi saptamada diğer yardımcı yöntemler 

şunlardır: Akciğer grafisi, bronkoskopi, mini-torakotomi veya torakoskopi, kontrastlı veya 

radyonüklid venografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemi. 

Yeni tanı almış VKSS’li hastaların %50-60’ında primer tanı olmadığı için bu hastalara tedavi 

planlamadan önce tanı girişimleri yapılmalıdır. Tedavide genel olarak radyoterapi, primer 

hastalığa bağlı endikasyonu değişebilen kemoterapi, trombolitik tedavi ve antikoagülan 

uygulaması, stent, balon anjioplasti, by-pass ve diğer tıbbi uygulamalar uygulanır. Birçok 

hastada diüretik ve steroidler gibi destek ilaçları ile obstrüksiyona bağlı semptomlarda belirgin 

rahatlama sağlanır.   

VKSS tedavisi sonrası prognozda en önemli faktör altta yatan hastalıktır. Tedavide amaç ise 

semptomların düzeltilmesi ve altta yatan hastalıkta kür sağlanmasıdır. KHAK’ da kemoterapi 

tek başına veya radyoterapi ile birlikte standart tedavide kullanılır. Hem radyoterapi hem de 

kemoterapi semptomların hızla düzeltilmesinde etkilidir [4].  

2- Spinal Kord Kompresyonu 

Medulla spinalis basısı erken tanı ile %90 oranında etkili bir şekilde tedavi edilebilmesine karşı 

kanser hastalarında önemli bir morbidite nedenidir. Erişkin akciğer, meme, prostat kanserli 

hastalarda %3-7.4 oranında görülürken, otopsi çalışmalarında bu oran %5-10 arasında 

değişmektedir  [5]. 

Omurilik basısı sıklıkla ekstradural metastazlara (%95) bağlıdır ve tümörün vertebraları 

tutmasına bağlı gelişmektedir. Kemik tutulumu olmadan da tümör bazen epidural boşluğa 

yayılabilir. En sık torasik omurga (%70), daha az oranda da lumbosakral (%20) ve servikal 

(%10) omurga tutulmaktadır.  

Kitlenin yerine, ciddiyetine göre klinik tablo çeşitlilik gösterebilir. En sık semptom bel 

ağrısıdır (%90). Ağrı zamanla progresif artış gösterir ve diğer nörolojik semptomlar da haftalar-

aylar içerisinde gelişebilir. Ağrıya ek olarak zamanla motor güçsüzlük, duyu kaybı ve otonomik 
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disfonksiyon eklenebilir. Derin tendon refleksleri azalır ya da kaybolabilir. Güçsüzlük, babinski 

işareti ve anal sfinkter tonus kaybı geç bulgular olarak karşımıza çıkabilir. 

Medulla spinalisin basısı tanısında önemli olan klinisyenin şüphesidir. Anamnez ve fizik 

muayene bulguları ile konulan ön tanının radyolojik olarak kanıtlanması ve cerrahi ile koordine 

çalışılması nörolojik düzelme oranını etkiler. 

Düz grafiler, miyelografi, kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 

rezonans görüntüleme (MRG) kullanılan başlıca radyolojik tetkiklerdir.  

MRG, medulla spinalis basılarında “noninvaziv” olması, birden çok segmenti aynı anda 

değerlendirebilmesi, intramedüller-paraspinal kitleleri gösterebilmesi nedeniyle altın standart 

radyolojik tetkiktir. Nörolojik bulgusu olmayan olgularda ilk tercih düz grafidir. Nörolojik 

bulgusu olan olgularda zaman kaybetmeden MRG yapılmalıdır. Vertebra stabilitesini ve kemik 

destrüksiyonunu değerlendirmede BT üstünlüğü nedeniyle operasyon öncesi planlanmalıdır. 

Tedavide amaç normal nörolojik fonksiyonların idamesi, lokal tümör kontrolü, omuriliğin 

stabilizasyonu ve ağrı kontrolüdür. Tedavide hangi yöntemin tercih edileceği klinik 

prezantasyon, histolojik tanı, klinik seyrin gidişatı, kanserin tipi, omur iliğin tutulum yeri, ve 

daha önce uygulanan tedavilere bağlıdır.  

Radyoterapi: Çoğu olguda, özellikle radyosensitif tümörlerde standart tedavi şeklidir. 

Tedaviden elde edilecek başarı tümörün radyosensitivitesi ile tedavi başlandığı andaki nörolojik 

tabloya bağlıdır. Tedavi alanı genelde epidural kompresyon olan bölge ve ilaveten alt ve üstten 

2 omurgayı içermektedir. 

 Steroidler: Hastanın anamnezi ve nörolojik muayene kord kompresyonunu düşündürüyor 

ise deksametazon verilmelidir. Yüksek doz IV deksametazon (100 mg)’ı takiben 6 saatte bir 4 

mg idame dozu ile ağrı palyasyonu ve nörolojik fonksiyonlarda düzelme sağlanır.  

Cerrahi: Kordun önünde olan tümörlerde vertebra korpus rezeksiyonu, kordun arkasındaki 

tümörlerde ise posterior laminektomi uygun cerrahi yöntemlerdir. Özellikle daha önce 

radyoterapi almış ve spinal stabilite gerektiren durumlarda, doku tanısı gerektiğinde veya 

steroid ve radyoterapiye rağmen progresyon gözlendiği takdirde uygulanır. Genel yaklaşım 

olarak radyoterapiye dirençli bir tümörde kord kompresyonu gelişmişse ve ciddi nörolojik 

defisit ortaya çıkmış ise cerrahi dekompresyon mutlaka uygulanmalıdır. Ancak, bu durumdaki 

hastaların çoğunluğu cerrahiye uygun aday değillerdir. Bu durumlarda nörolojik düzelme 

olasılığının oldukça az olduğu bilinerek radyoterapi uygulanabilir.  

Kemoterapi: Kemosensitif metastatik tümörlerde kemoterapi spinal kord kompresyonunda 

seçilmiş hastalarda kullanılabilir. Radyoterapi gibi diğer tedavi modaliteleri ile birlikte veya 

zorunlu durumlarda tek başına kullanılabilir [6,7,8]. 

3- Perikardial tamponad 

Kalp ve perikardın malign tutulumu en sık akciğer kanserinde (%35), daha sonra meme 

kanseri (%25) ve sonra lösemi, lenfoma, melanomada görülmektedir  [9]. 

 Kalbin lenfatik ve venöz drenajının tıkanması ve bunun sonucunda intraperikardiyal 

basıncın artması, mediasten lenf nodlarının tutulması, perikarda doğrudan tümör invazyonu 

perikardiyal efüzyonun başlıca nedenleridir. 

 Dispne, öksürük, göğüs ağrısı, ortopne, çarpıntı, güçsüzlük, baş dönmesi, anksiyete, yüzde 

pletora başlıca semptomlarıdır. Önemli klinik bulgular ise juguler venlerde distansiyon, kalpte 

genişleme, kalp seslerinin derinden gelmesi, perikard sürtünme sesi, aritmiler, 

hepatosplenomegali ve asittir. Tamponada gidiş varsa, pulsus paradoksus ve hipotansiyon 

gelişmiştir. 
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Telekardiyografi, EKG ve ekokardiyografi hemen çekilmelidir. Tamponada gidiş yoksa 

veya hastanın klinik durumu uygunsa toraks BT de gereklidir. 

Tedavide perikardiyosentez ile drenaj yapılması ve hasta uygunsa perikard tüpü takılması 

gereklidir.  

B- Metabolik Aciller  

◼ Hiperkalsemi  

◼ Uygunsuz antidiüretik hormon salgılanımı sendromu (SIADH) 

◼ Laktik asidoz  

◼ Hipoglisemi 

◼ Adrenal yetmezlik 

1- Hiperkalsemi 

Kanserli hastalarda yaşamı tehdit eden metabolik aciller içinde en sık görüleni 

hiperkalsemidir. Plazma Ca>10.5 mg/dL veya ionize Ca>5.6 mg/dL'dir.  En sık multipl 

miyeloma ve meme kanserinde görülür. Daha az sıklıkla KHDAK’da (özellikle yassı hücreli) 

ortaya çıkar  [10]. 

Hiperkalsemili hastada çok sayıda organı tutan değişik belirti ve bulgular ortaya çıkar. 

Hiperkalsemi gelişen hastada yorgunluk, letarji, kabızlık, bulantı ve poliüri, kilo kaybı, kaşıntı, 

polidipsi, kas güçsüzlüğü, konfüzyon, psikoz, nöbet, koma, ileus, bradikardi, atriyal ve 

ventriküler aritmiler görülebilir. Yaş, performans statusu, metastazların yeri, karaciğer veya 

böbrek fonksiyon bozuklukları semptomların şiddetine katkıda bulunur. 

Kanserli hastalarda hiperkalsemi, malign hücreler tarafından salgılanan veya uyarılan 

faktörler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır: 

• Paratiroid hormon ve PTH benzeri protein: PTH benzeri protein kansere bağlı 

hiperkalseminin en sık nedenidir. Özellikle epidermoid karsinomlarda sıklıkla 

yükselmektedir. Meme kanserinde görülen hiperkalseminin %30-50’sinden bu 

protein sorumludur  [11].. 

• Prostaglandinler: Her ne kadar bazı meme kanserlerindeki hiperkalsemide 

prostaglandin salınımında artış olduğu gösterilmişse de hiperkalsemi nadiren 

siklooksijenaz inhibisyonuna yanıt vermektedir. 

• Sitokinler: Osteoklastları uyaran faktörlerin lenfoid hücrelerden salındıkları ve 

bunların sitokinler olduğu bilinmektedir. Tümör “growth” faktör (TGF)-a ve TGF-b 

bu faktörlerin başında gelmektedir.  

• Vitamin D: Hodgkin hastalığı, NHL ve bazı solid tümörlerde serum 1.25-dihidroksi 

vitamin D3 düzeyinde yükselme saptanmıştır  [12]. 

 Kanserli hastada hiperkalseminin asıl tedavisi primer hastalığının tedavisidir 

• Hidrasyon (serum fizyolojik): IV sıvı ve diüretikler uygulanmalıdır. 

Hiperkalsemi tedavisinin temel taşı tercihan %0.9 NaCl ile IV rehidrasyon 

yapılmasıdır. Plazma hacim genişletilmesi böbrek kan akımını arttırır ve 

distal tübüllerde sodyumun kalsiyumla yer değiştirerek kalsiyum atılımını 

sağlar. Verilecek sıvı miktarı hastanın dehidratasyonu ve kardiyovasküler 

fonksiyonuna göre ayarlanmalıdır. 

• Diüretik (loop): Diürez yetersizse ve sıvı retansiyonu varsa kullanılmalıdır. 

henle kulpunun çıkan kolunda kasiyum atılımını artırır.  
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• Bifosfonatlar (zoledronik asit): Kemikten kalsiyum salınmasını doğrudan 

inhibe ederler. Klinikte kullanılan başlıca bileşikler etidronat, klodronat, 

pamidronat ve alendronat ve zoledronik asittir. Zoledronat ise 4 mg IV 15 

dakika infüzyon ile uygulanmakta ve bu tedavinin üç haftada bir tek doz 

kullanımı yeterli görülmektedir. 

• Kalsitonin: Farmakolojik dozlarda kalsitonin, böbrek kalsiyum atılımını 

arttırarak ve kemik rezorbsiyonunu inhibe ederek serum kalsiyumunu 

düşürür. 

• Steroid: Steroidler, osteoklast aracılığı ile olan kemik rezorbsiyonunu ve 

gastrointestinal kalsiyum rezorbsiyonunu azaltırlar. 

• Mitramisin (osteoklast inh) 

• Galyum nitrat 

• Diyaliz 

2- Uygunsuz Antidiüretik Hormon sendromu (UADHS) 

Uygunsuz ADH salınımı serum osmolalitesinde artış veya volümde belirgin azalma 

olmaksızın ADH salınımının ortaya çıkmasıdır.  

İlerlemiş malignite hastalarının yaklaşık %1-2’sinde uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) 

salınımı görülmektedir. İntrakranial olaylarda ve intratorasik kitlelerde (özellikle küçük hücreli 

akciğer kanserinde) sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Prostat karsinomu, adrenokortikal 

tümörler, özefagus karsinomu, pankreas karsinomu, kolon karsinomu, timoma, lenfoma, 

mezotelyoma ve karsinoid tümörlerde de görülebilir.  

Uygunsuz ADH'da serum sodyum değeri düşer ve semptomlar hiponatremiye bağlı olarak 

oluşur. Belirtiler büyük ölçüde hiponatreminin gelişim hızına bağlıdır. Hızlı gelişmediği sürece, 

hafif hiponatremi (135- 125 mEq/L) genellikle asemptomatiktir. Hızlı gelişen ve şiddetli 

hiponatremide (< 115 mEq/L) ise bulantı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, letarji, yorgunluk, apati, 

disoryantasyon, bayılma hissi, ajitasyon, kas krampları ve konvülziyonlar görülebilir.  

UADHS’nin laboratuvar ve klinik özellikleri:  

• Övolemik hiponatremi 

• Plazma ozmolalitesi < 275 mOsm/kg, 

• Uygun olmayan idrar ozmolalitesi (> 100 mOsm/kg), 

• İdrar sodyumu genellikle > 40 mEq/L, 

•  Normal asit-baz ve potasyum dengesi, 

• BUN < 10 mg/dL, 

•  Hipoürisemi (ürik asit < 4 mg/dl) 

•  Tiroid ve adrenal normal ve karaciğer, böbrek  ve kalp hastalığının olmaması  

 

 

 

Tedavi altta yatan nedene yöneliktir:  

• Su kısıtlaması 
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• Vasopresinin etkisini  inhibisyonu 

➢ Demeclocycline  

➢ Lithium carbonate   

• AVP reseptor antagonistleri:  lixivaptan, conivaptan ve tolvaptan  

• Epilepsi, koma (Serum fizy. inf+frosemide) 

• Altta yatan kanseri tedavisi 

• Hiponatremide morbidite ve mortalite, serum sodyumunu düzeltilme hızı ile yakından 

ilişkilidir. Akut ve semptomatik hiponatreminin hızlı ve yeterli düzeltilmemesi ve 

kronik hiponatreminin hızlı düzeltilmesi, ponsun santral kısımlarında daha fazla olmak 

üzere miyelinolizise, kalıcı beyin hasarına ve ölüme yol açabilir. 24 saatte 12 mEq yani 

saatte 0,5 mEq dan fazla yükseltilmemelidir. Asemptomatikse agresif tedaviden 

kaçınılmalıdır. 

C -Tedaviye bağlı aciller 

◼ Tümör lizis sendromu 

◼ İnsan antikor infüzyonu reaksiyonu 

◼ Hemolitik üremik sendrom (HUS/TTP) 

◼ Nötropeni ve infeksiyon  

◼ Pulmoner infiltratlar  

◼ Tifilit (nötropenik enterokolit) 

◼ Hemorajik sistit (koruyucu Mesna)  

1- Tümör Lizis Sendromu (TLS) 

Hızlı çoğalma özeliğine sahip kemosensitif tümörlerde nadiren spontan, daha sık olarak 

kemoterapi verilmesi ile birlikte yaygın tümör hücresi parçalanması sonucunda intrasellüler 

içeriğin renal ekskresyon kapasitesini aşması sonucu gelişen  klinik tablodur. Yaşamı tehdit 

eden renal yetmezlik, elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluğu vardır  

Başlıca görüldüğü durumlar; 

–Lenfoma (agresif NHL; örnek burkit lenfoma) 

–Akut Lösemiler 

–Germ hücreli tümör 

–KHAK 

Klinik ve laboratuar olarak: 

•Hiperürisemi 

•Hiperpotasemi 

•Hiperfosfatemi 

•Renal yetmezlik 

•Asidoz 

•Hipokalsemi görülebilir. 
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En iyi tedavi tümör lizisin önlenmesidir. Tümör Lizis Sendromunun engellenmesindeki en 

önemli üç olay;  

1. Hidrasyon 

2. İdrarın alkalileştirilmesi  

3. Ürik asit oluşumunun azaltılmasıdır. 

İlk kemoterapiden önce bu önlemler alınmalıdır. Tüm önlemlere rağmen yine de TLS 

gelişebilir. Geliştiğinde ise tedavi bozulan metabolik parametreleri ve bunlara bağlı gelişen yan 

etkileri düzeltmeye yöneliktir. Hiperürisemi tedavisinde allopurinol ve rasburicase 

kullanılabilir. Asidoz ile mücadele için bikarbonat verilebilir. Diüretik olarak loop (furosemide) 

diüretikler kullanılır. Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda ve akut renal yetmezlik gelişen 

hastalarda hemodiyaliz bir diğer tedavi yöntemidir. 

2- Febril Nötropeni 

• Tanı Kriterleri 

– Ateş  

• ≥ 38’C (1 saaten fazla) 

• Oral ≥ 38.3’C  

– Nötropeni  

• Nötrofil < 500mm3 

• Nötrofil < 1000/mm3, fakat ilk 48 saat içinde 500/mm3’ün altına düşme 

ihtimali yüksek 

Febril nötropenide ayrıtılı anamnez alınmalı ve iyi bir fizik muayene yapılmalıdır. Oral 

mukoza, sinus hassasiyeti, cilt ve tırnaklar, kateter yolları değerlendirilmeli, ense sertliği, 

üfürüm varlığı bakılmalı, perianal bölge infeksiyon ve abse açısından palpasyonla 

incelenmelidir (ağrı, dolgunluk, fluktuasyon). Rektal tuşe önerilmez sadece inspeksiyon 

uygulanır. 

Febril nötropeni etkenleri: Gram (+) koklar ( staf., strep. ..... ), Gram (-) basiller ( E. coli, K. 

pnömonia, P.aeruginoza, Mantarlar (kandida albikans...) (%22) 
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Ampirik tedavi hemen zaman geçirmeden başlanmalıdır. Yüksek riskli hastalarda 

monoterapide; seftazidim, sefepim, imipenem-silastatin, meropenem, piperasilin tazobaktam 

kullanılır. Düşük riskli hastalarda siprofloksasin-amoksisilin klavulonat, moksifloksasin, 

levofloksasin kullanılabilir. Hasta yakın takip edilmeli ve klinik ve laboratuar değerlerine göre 

antibioterapisi düzenlenmelidir. 
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ŞOK 

Uzm. Dr. Emrah Çelik                                                                      

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği 

 

Tanım: Dokularda oksijen dağılımı ile oksijen ihtiyacı  arasındaki dengesizliğin yarattıgı dolaşım 
yetersizliği durumudur. Başlangıçta geri dönüşümlü olup sonrasında ilerleyerek irreversibl hale 
döner. Erken tanı ve tadavi önemlidir. Mortalite oranları hemorajik şokta  % 40, septik şokta 
% 26, kardiyojenik şokta  % 39-40, nörojenik şokta  < % 20  

ŞOK TİPLERİ 

 

 

HİPOVOLEMİK ŞOK 

 

 

Hipovolemik Distributive 

Kardiyojenik Obstrüktif 
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İlk değerlendirme de yaş , cinsiyet, yaralanma mekanizması, hastane öncesi transfüzyon 
yapılıp yapılmadığı, kanama diyatezi, kanama miktarı, kanamanın yeri ve süresi önemlidir. 

KLİNİK 

• Huzursuzluk 

• Mental durumda bozulma 

• Koma 

• SKB < 90mmHg 

• OAB < 60mmHg 

• Kalp hızı > 100 vuru/dk 

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

• Arteryal Baz defisiti < -4 mEq/L veya laktat > 4 mmol/L 

• İdrar çıkışı <0,5 ml/kg/dk 

• Soğuk, soluk ve nemli cilt 

• >30 dakika arteryel hipotansiyon,  

• Solunumda alkaloz, laktik asidoz 
 

YAKLAŞIM 

• ABCDE 

• Monitorizasyon  

• Kanama odağınının bulunması  
 

En önemli basamak kanama kontrolü, hızlı ve efektif şekilde kan hacminin yerine konması ve 
etkili sıvı resüsitasyonu çok önemlidir. 

YÖNETİM 

• 2 geniş lümenli damaryolu 

• Hemoraji kontrolü 

• Sıvı replasmanı 

• RSI ihtimali varsa pre-oksijenasyon 

• Kardiyopulmoner monitorizasyon – aritmilere dikkat 

• Traneksamik asit 

• Konsultasyon 
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Toraks yaralanmasında tüp torakostomi ile 1000 cc’den fazla kan gelmesi veya 200 ml/saatten 
fazla kanamanın devam etmesi durumunda cerrahi eksplorasyon gerekmektedir. 
Hemoperikardiyum sonucu gelişen kardiyak tamponadda kesin tedavi perikardotomidir.  

Batın içi kanamalar FAST, BT veya DPL ile tanınabilir. Anstabil hastada kanama varlığı 
laparotomi endikasyonudur. Sakrum kırığı sonrası pelvik posterior venöz pleksus kanamasında  
pelvik kompresyon veya sabitleyiciyi takiben anjiografik embolizasyon önerilmektedir. 

Hemostaz sağlanmadan hastaya verilen sıvı, kardiyak output ve kan basıncını arttırarak hasarlı 
damarda yeni oluşmuş pıhtıya daha yüksek basınç uygulanarak kanamanın artmasına neden 
olmaktadır. 

Dilüsyonel koagülopatiye ek olarak, yüksek miktarda kristalloid verilmesinin ARDS, MODS, 
kompartman sendromu gibi istenmeyen etki riskini de arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Sıvı replasmanı: 60 yaş üzeri benzer ciddiyette iki travma grubunun karşılaştırıldığı çalışmada, 
yüksek volüm (≥1000 ml) sıvı resüsitasyonu yapılan hasta grubunda yoğun bakım ve hastane 
kalış süresi düşük volüm (≤1000 ml)sıvı resüsitasyonu yapılan gruba göre daha uzun 
bulunmuştur. 

ÖNERİLER 

• 1L kristalloid replasmanından sonra yanıtsız hastada direkt kan ürünlerine geçilmesi 

• <40 kg çocukta 20 ml/kg kristalloidi aşmamak 

• Kan ürünlerinin dengeli verilmesi 

• TDP/ES=1/1 veya 1/2 olarak 

• ilk 3 saatinde traneksamik asit verilmesi  
 

Traneksamik asit: CRASH-2 çalışması, 1 gr yükleme dozu; ve takiben 1 gr 8 saatte infüzyon 
verildiğinde, placeboya oranla kanamaya ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskini azalttığını 
göstermiştir. 3 saatten daha geç sürede verildiğinde mortalitede artış saptanmış. 

Laktat 

• Şokun derinliğini ve süresini göstermede anaerobik yan ürün olan laktat daha iyi bir 
göstergedir 

• Laktat düzeyinin düşmesi veya laktik asidozun düzelmesi kan akımının sağlandığına 
işaret etmektedir 
 

Sıvı ve kan replasmanına rağmen kalp hızı yükselmemişse; 

• Beta Bloker 

• Kalsiyum antagonisti gibi antiaritmik ilaç kullanma 

• Pacemaker 

• Spinal kord yaralanması düşünülmelidir. 
 

KARDİYOJENİK ŞOK 
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Yeterli intravasküler volüme rağmen doku hipoksisine neden olacak derecede kardiyak 
output”ta azalma olması, yetersiz doku perfüzyonu, organ fonksiyon bozukluğu nedeniyle 
oluşur. En sık nedeni myokard enfarktüsüdür. 

 

KLİNİK 

• Hasta görünüm veya azalmış bilinç durumu 

• SKB < 90 mmHg 

• Kalp hızı > 100/dk 

• Solunum sayısı >20/dk veya PaCO2 <32 mm Hg 

• Arteryal kan gazında Baz Açığı <-4 mEg/L veya laktat >4 mM/L 

• İdrar çıkışı <0.5 mL/kg/saat 

• >20 dk Arteryel hipotansiyon 
 

BULGU VE SEMPTOMLAR 

• Nefes darlığı 

• Diyaforez 

• Pembe köpüklü öksürük 

• Göğüs ağrısı 

• Hava açlığı 

• Hipoksi 

• Taşikardi 

• JVD 

• Oskültasyonda raller 

• Soluk cilt 

• Bilinç durumda değişiklik 

• İdrar çıkışında azalma 
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YAKLAŞIM 

• Havayolunu koru 

• ventilasyon ve oksijenizasyonu sağla 

• Monitorizasyon 

• Acil disritmileri tedavi et 

• Vazopressör/inotropik destek 

• Aspirin (allerjisi yoksa) ve trombolitik tedavi 

• PKG’yi organize et 
 
 

DİSTRİBÜTİF ŞOK 

 

Septik 

➢ Gram pozitif 
( Pneumococcus , Staphylococcus , Streptococcus  ) 

➢ Gram negatif 
( Klebsiella , Pseudomonas , Escherichia , Haemophilus ,  

➢ Mantar ( Candida , Aspergillus ) 
➢ Viral (grip, sitomegalovirüs, Ebola, varicella) 
➢ Paraziter ( Plasmodium , Ascaris , Babesia ) 
➢ Mycobacterium ( Mycobacterium 

tuberculosis , Mycobacterium abscessus ) 

Septik olmayan 

➢ İnflamatuar şok (sistemik enflamatuar yanıt sendromu) 
- Yanıklar, travma, pankreatit, postmiyokardiyal 
enfarktüs, koroner baypas sonrası, kalp durması sonrası, 
visköz perforasyon, amniyotik sıvı embolisi, yağ 
embolisi, idiyopatik sistemik kapiller kaçak sendromu 

➢ Nörojenik şok - Travmatik beyin hasarı, omurilik hasarı 
(bradikardi ile kuadriparesis veya taşikardi ile parapleji), 
nörasiyal anestezi 

➢ Anafilaktik şok - IgE aracılı (örn., Yiyecekler, ilaçlar, 
böcek ısırmaları veya sokmaları), IgE'den bağımsız (örn., 
Demir dekstran), immünolojik olmayan (örn., Egzersiz 
veya ısı ile indüklenen), idiyopatik 

➢ Diğer - Karaciğer yetmezliği, transfüzyon reaksiyonları, 
vazoplegia (örneğin, vazodilatör ajanlar, 
kardiyopulmoner baypas), toksik şok sendromu, 
toksikolojik (örneğin ağır metaller), beriberi 

 

 

Sepsis : Enfeksiyona uygunsuz konak yanıtının neden olduğu hayatı tehdit edici organ 
yetmezliği 



Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu - S.B.Ü. Kocaeli Derince SUAM, 13-14 Aralık 2019 
 
 

147 

Septik şok: Sepsisin dolaşım yetmezliği ve hücresel/metabolik bozukluk ile seyreden, yüksek 
mortalite riski ile birliktelik gösteren alt grubu olarak değiştirildi 

Sepsis ve septik şok tıbben acil durumlardır ve tedavi ve resüsitasyonun hemen başlaması 
önerilir. Sepsisin sebep olduğu hipoperfüzyon resüsitasyonunda, ilk üç saat içerisinde en az 30 
mL/kg intravenöz kristalloid verilmesi önerilir. Vazopressör ihtiyacı olan septik şok 
hastalarında 65 mm Hg başlangıç hedef ortalama arter basıncı (OAB, MAP) önerilir. Doku 
hipoperfüzyonu göstergesi olarak, laktatın yüksek olduğu hastalarda resüsitasyonun laktatı 
normal seviyeye getirmeye yönelik sürdürülmesi önerilir.  

Antimikrobiyal tedavi başlanmadan önce enfeksiyon kaynağı olabileceği düşünülen 
bölgelerden uygun rutin mikrobiyolojik kültürlerin alınması önerilir. Kültür gönderilmesi için 
antimikrobiyal tedavi için maksimum gecikme 45 dakika olacak şekilde önerilir. Hem sepsis 
hem de septik şok için tanı konulduktan sonra mümkün olan en kısa sürede ve bir saat 
içerisinde intravenöz antimikrobiyal başlanması önerilir. Sepsis ve septik şok ile ilişkili ciddi 
enfeksiyonların hemen hemen hepsi için 7 ila 10 gün süresince antimikrobiyal tedavi tavsiye 
edilir.  

Sepsis hastalarında antimikrobiyal tedavinin süresinin kısaltılmasını desteklemek için 
prokalsitonin düzeyi ölçümü kullanılabilir. Sepsis ve septik şoktaki hastalarda başlangıç 
resüsitasyonu ve sonrasında damariçi volüm replasmanında kristalloidler önerilir.Yüksek 
miktarda kristalloid gereksinimi olan hastalarda başlangıç resüsitasyonu ve sonrasında 
damariçi volüm replasmanında kristalloidlere ek olarak albümin kullanılması tavsiye edilir 
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VAZOAKTİF İLAÇLAR 

Birinci seçenek vazopressör olarak norepinefrin önerilir. MAP’ı hedeflenen düzeye yükseltmek 
amacıyla norepinefrine vazopressin eklenmesi (zayıf öneri, orta kanıt kalitesi) , Yeterli sıvı 
yüklemesi ve vazopressör ajana rağmen inatçı hipotansiyon kanıtları olan hastalarda 
dobutamin kullanılması tavsiye edilir (zayıf öneri, düşük kanıt kalitesi) 

 

NÖROJENİK ŞOK 

Özellikle spinal kord yaralanmalarına bağlı omurilik hasarı sonucunda oluşan, sempatik aktivite 
kaybı ile karakterize klinik tablodur. Volüm kaybı görülmez. Hipotansiyon, bradikardi , sıcak ve 
kuru cilt, vücut ısısında düşme eğilimi, paralizi ve his kayıpları görülebilir 

YAKLAŞIM 

Hastanın sistolik kan basıncı 85-90 mmHg’nin üzerinde tutulmaya çalışılmalıdır. Bu amaçla 
kristaloid solüsyonlar kullanılabilir. Bradikardi’ nin ciddi perfüzyon bozukluğuna sebep olduğu 
ve tabloyu derinleştirdiği düşünülüyor ise Atropin IV olarak uygulanır. Pozitif inotropik 
ajanlar kullanılabilir 

 

ANAFLAKTİK ŞOK 

Erken tip aşırı duyarlık sonucu meydana gelen, ani olarak ortaya çıkan şiddetli ağır dolaşım 
bozukluğu Vücuda giren allerjenlerin mast hücreleri ile girdiği reaksiyon sonucu oluşur. Öykü 
ve anamnez çok önemli yer tutmaktadır 

 

YAKLAŞIM 

• ABCDE 

• Monitorizasyon 

• Oksijen  

• En az 2 damar yolu 

• Entübasyon hazırlığı 
 


