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ÖNSÖZ
Bilimsel çalışmaların temelini literatür oluşturmaktadır. Literatürü
oluşturmak da uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur. “Dahili Tıp
Bilimlerinde Acil Vakalar” meslektaşlarımızın büyük emeklerle yaptıkları
çalışmaların sonucunda yazdıkları 13 bölümden oluşmakta ve literatüre
önemli bir katkıda bulunmaktadır.
Bu kitapta, Akut Pankreatit Tanılı Hastaya Yaklaşım, Derin Ven
Trombozu, Acil Serviste Baş Ağrıları, Acilde Gastrointestinal Kanama İle
Gelen Hastaya Yaklaşım, Kardiyak Aritmik Aciller, Çocuklarda Çevresel
Kaza Ve Aciller, Akut Koroner Sendromlar Tanıdan Tedaviye, İntihar
Girişimi, Tümör Lizis Sendromu, Posttravmatik Epilepsi, İlk Nöbete
Yaklaşım, Febril Nötropeni, Crohn Hastalığı konuları ele alınmıştır.
Yazıları ile kitaba katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür eder,
kitabın araştırmacı ve okuyuculara faydalı olması dileriz.
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BÖLÜM I
AKUT PANKREATİT TANILI
HASTAYA YAKLAŞIM
Management of The Patient With Acute Pancreatitis
Başak CAN
(Uzm. Dr), Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
e-mail: basakozkurt@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1910-9922
1.

Giriş

A

kut pankreatit, sistemik inflamatuar yanıtın tetiklendiği, çoğu hastada
hafif seyrederken bazılarında lokal ve sistemik komplikasyonlarla
seyreden geniş bir şiddet yelpazesine sahip mortal bir hastalıktır.(1)
Patofizyolojisi konusunda birçok hipotez mevcuttur. Bu konu ile ilgili
birçok hayvan deneyi yapılmış olup ortak görüş şu şekildedir; çeşitli nedenlerle
pankreas kanalının obstrüksiyonu sonucu kanal için basınç artar, basıncın
artmasıyla asiner parçalanma ve adacık harabiyeti sonucunda pankreas içindeki
inaktif halde bulunan proteolitik ve lipolitik enzimler aktif hale gelerek pankreas
ve çevre dokularda meydana gelen harabiyet ve inflamasyonu tetikler. Bu olayda
proteolitik enzim olan tripsinin aktivasyonu kilit rol oynar. Aktif hale gelen
tripsin kallikrein-kinin sistemini, elastazı, fosfolipaz A2’yi aktive eder ve tüm
bu enzimlerin aktivasyonu sonucu vasküler hasar, vasküler permeabilite artışı,
hemodinamik bozukluklar, hemoraji ve nekrozlar oluşur. Sadece pankreası
etkileyerek hafif seyredebileceği gibi koagülasyon, fibrinolitik ve kompleman
aktivasyonu ile tüm organizmayı etkileyerek SIRS ve çoklu organ yetmezliğiyle
de seyredebilir.(2)
2.

İnsidans

Üst karın ağrısı ile başvuran hastada düşünülen ayırıcı tanılardan biri de
akut pankreatittir. Hastaneye yatış gerektiren sık görülen gastrointestinal
1
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sistem hastalıklarındandır. İnsidansı coğrafi konuma göre değişmekle birlikte
34/100.000 olarak saptanmıştır.(3) Ancak, akut pankreatit insidansında birçok
faktörün etkisi ile yılda %3,07 oranında artış olduğu görülmüş.(4) Bu artışın
nedeni kesin olmamakla birlikte tanı testlerinin kullanılabilirliğinin artması,
kullanılan marker analizi konusundaki teknolojik gelişmeler, diyabet, obezite,
artan yaşam süresi gibi faktörlerle kolelitiazisin artması, polifarmasi ve madde
kullanımının artması, bölgeye göre değişmekle birlikte bazı yerlerde alkol
kullanım oranının artmasına bağlanabilir. (4-7)
3.

Etiyoloji

Akut pankreatit etiyolojisine bakıldığında %40 ile %70 arasında görülen
kolelitiazis en sık neden olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci sırada ise alkol
kötüye kullanımı yer almaktadır.(8) Diğer daha nadir görülen nedenler arasında
hipertrigliseridemi, ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi)
sonrası komplikasyon, genetik, ilaçlar ve toksik maddeler, pankreatik kanal
hasarlanması, hiperkalsemi, enfeksiyonlar, pankreas tümörleri, pankreas
anomalisi (pankreas divisium), gebelik, safra çamuru ve mikrolitiazis yer
almaktadır. Tüm bu nedenler dışında akut pankreatit idiyopatikte gelişebilir.
(9) İdiyopatik akut pankreatit 20% oranında görülmektedir.(10) Herediter
pankreatitte görülen en sık mutasyon ise tripsin-1’i kodlayan Proteaz Serin 1
(PRSS1) geninin mutasyonudur.(11) İlk defa akut pankreatit atağı ile gelen
hastada etiyolojiyi belirlemek tedavi ve rekürren atakları önlemek açısından
oldukça önemlidir.
4.

Mortalite

Çoğu hasta kendi kendini sınırlayan akut pankreatit tablosu ile karşımıza çıkar.
Ancak, hastaların bir kısmında lokal ve sistemik komplikasyonlarla birlikte ağır
bir seyir görülebilir. Pankreatittin mortalitesi hastalık şiddetine göre değişkenlik
göstermekle birlikte ölüm oranı 3-10% iken, şiddetli seyretmekte olan pankreatit
tablosunda 36-50%’ye kadar çıkmaktadır. Şiddetli pankreatit atağında pankreas
enzimlerinin salınması ve inflame pankreas dokusundan salınan sitokinlerin
tetiklediği SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) ve multi organ
yetmezliği, nekroz, enfeksiyon gibi komplikasyonlar mortaliteden sorumludur.
(12-14) Yeni tekniklerin gelişmesi ile endoskopi ile nekrozektomi, minimal
invaziv cerrahi işlemlerle hastaların mortalite oranları azalmıştır. Geçmişte
yapılan açık cerrahi ile nekrozektomi ve bu işlemler karşılaştırıldığında daha
başarılı bulunmuştur.(15)
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Hafif ve şiddetli pankreatit mortalitesi arasındaki bu büyük fark akut
pankreatit tanılı hastalarda şiddet sınıflamasının önemini gösteren bir kanıttır.
Ancak, son yıllarda birçok çalışma yapılmış ve puanlama sistemi önerilmiş
olmasına rağmen duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek ideal bir skorlama yoktur.
5.

Hastanın ilk değerlendirilmesi

5.1. Anamnez
Tüm hasta değerlendirmelerimizde olduğu gibi ilk ve en önemli basamağı ayrıntılı
anamnez oluşturmaktadır. Akut pankreatitin başlıca semptomları karın ağrısı,
bulantı ve kusmadır. Üst karın ağrısının karakteri, başlangıç şekli, lokalizasyonu,
süresi, yansıdığı bölge, ek semptomlar ve özgeçmişinin sorgulanması akut
pankreatit tanısı ve etiyolojisi konusunda bize önemli ipuçları verecektir. Akut
pankreatite bağlı karın ağrısını tipik olarak ani başlayan, devamlı, batıcı ya da
künt tarzda, genellikle sırta vuran, öne doğru eğilmekle azalan üst karın ağrısı
olarak karşımıza gelir. Ateş, bulantı ve kusma eşlik edebilir. Bilinen hastalıkları,
ilaçları, sigara, alkol ve madde kullanımı, daha önce pankreatit atağı ya da
cerrahi öyküsünün olup olmadığı ve aile öyküsü sorgulanmalıdır.
5.2. Fizik muayene
Akut biliyer pankreatite bağlı hasta ikterik olabilir. Vasküler permeabilite artışı
sonucu 3. boşluğa sıvı kaçışı ve buna bağlı hastayı şok tablosunda, taşikardik,
hipotansif ve konfüze olarak saptayabiliriz. Karın muayenesinde inspeksiyonda
pankreatit komplikasyonlarına bağlı göbek çevresinde ve lomber bölede
mavimtırak renk değişikliği görülebilir. Bu bulgular sırayla cullen belirtisi ve
gray-turner belirtisi olarak adlandırılır. Oskülte ettiğimizde yine komplike olması
sonucunda paralitik ileusa bağlı sessiz barsak bulgusu olabilir. Palpasyonda ise
epigastrik bölgede hassasiyet önemli bir bulgu olup defans ve rebound komplike
olmamış pankreatit atağının ilk evrelerinde beklediğimiz bir bulgu değildir.
Tüm bu bulguların yanında sistemik komplikasyonlara bağlı
inflamasyonunun abdominal bölgeden diyafram aracılığı ile plevraya ulaşması
sonucu oluşan efüzyon ve infiltrasyon bulguları, yağ nekrozuna bağlı eritama
noduzum benzeri lezyonlar, hipokalsemiye sekonder tetani gibi bulgular eşlik
edebilir.
5.3. Laboratuvar Bulguları
Amilaz ve lipaz akut pankreatit tanısı için önemli laboratuvar belirteçlerdir.
Kanda üst sınırın 3 katından daha fazla artışı akut pankreatit tablosu için
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anlamlı kabul edilmektedir. Amilaz ve lipaz akut pankreatit dışında pankreas
ait karsinom, psödokist gibi diğer patolojilerde, safra yolları hastalıklarında,
barsak obstrüksiyonu, apandisit gibi akut batın tablolarında, akut böbrek hasarı
gibi durumlarda da artabilir. Parotit, makroamilazemi, HIV, bazı malignitelerde
(over, akciğer), diyabetik ketoasidoz, travmaya sekonder intrakraniyal kanamalar
amilaz artışının diğer nedenleri arasındadır. Tam tersine hipertrigliseridemi,
kronik pankreatit üzerine binmiş akut ataklarda ya da zamanlama nedeni ile
amilaz yanlış negatif saptanabilir.(16) Lipazın serumda daha uzun süre yüksek
kalması nedeni ile amilazdan daha duyarlı ve lipaz artışının pankreas dışında
başka anlamlı kaynağının olmayışı ise daha özgül olduğunu düşündürmektedir.
(17)
Akut pankreatit tablosunda değerlendirdiğimiz ve prognoz hakkında
bize yol gösterici olabilecek diğer parametrelerden birisi hematokrittir.
Hemakonsantrasyon sonucu hemogramda hematokrit artışı görebilmekteyiz.
Bu durum direk mortalite ile ilişkili saptanmamışsa da negatif prediktif
değeri yüksek saptanmıştır. Ucuz ve kolay ulaşılabilir bir parametre olarak
kullanılmaktadır.(18)
BUN (Blood Urea Nitrogen) ve kreatinin hastalarda pankreas nekrozunu
göstermede pozitif prediktif değeri yüksek saptanmış olup ilk 48 saat içinde
bakılan kreatinin değerinin >1.8mg/dl olması ve ilk 24 saat içinde BUN
değerindeki artış kötü prognoz göstergesi kabul edilmektedir.(19,20)
CRP (C Reaktif Protein) ise pozitif akut faz reaktanı olarak inflamatuar
durumların değerlendirilmesi yaygın olarak kullanılan önemli bir parametredir.
Akut pankreatit tablosunda da önemli bir prognoz göstergesi olarak kabul edilir
ve hastaların değerlendirilmesinde özellikle 48 saatten sonra bakılması tavsiye
edilmektedir. Semptomların başlangıcından 48 saat sonra bakılan CRP değerinin
>150mg/dl olması klinisyene kötü prognoz açısından fikir verir.(21) CRP
hepatositlerde sentezlenen bir akut faz reaktanıdır. Bu nedenle ileri karaciğer
yetmezliği olan hastalarda CRP artışının düşük olacaktır. Prognozu göstermede
yanıltıcı olabileceği için bu hastalarda prognoz ve enfeksiyon göstergesi olarak
kullanılması önerilmez.(22)
Prokalsitoninin prognozu göstermedeki yeri sınırlıdır. Bazı
çalışmalarda biliyer AP hastalarında diğer nedenlere bağlı AP hastalarına
oranla daha yüksek değerler saptanmıştır. ALT (Alanin aminotransferaz) ile
prognoz arasında anlamlı ilişki saptanmış olup skorlamaların bazılarında
bulunmaktadır.(23)
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5.3. Görüntüleme
5.3.1. Ultrasonografi
Ultrasonografi barsak gazı, hasta uyumu, yapan kişini tecrübesi ile alakalı
olması nedeni ile akut pankreatit tanısı ve komplikasyonları göstermede başarılı
olmasa da biliyer pankreatit tablosunda kolelitiazisi göstermede oldukça (70%)
duyarlıdır.(24) Akut atak sonrası batın ultrasonun tekrarlanması gözden kaçan
safra taşının saptanmasını sağlayarak etiyoloji konusunda gereksiz tetkiklerin
önüne geçecektir.(25)
5.3.2. Bilgisayarlı Tomografi
Bilgisayarlı Tomografi (BT) tanı konusunda şüphe duyduğumuz durumda
pankreas parankim hasarını ve akut pankreatite bağlı komplikasyonları
göstermede, hasarın şiddetini belirlemede, ayırıcı tanı olarak düşünülen
patolojilerin dışlanmasında yardımcı olur.(26) BT görüntüleme endikasyonu
şiddeti veya komplikasyonları değerlendirmek ise şikayetlerin başladığı
zamandan 48-72 saat sonra kontrastlı çekim yapılması uygun olacaktır. Eğer
endikasyon tanı doğrulama ya da diğer patolojileri ekarte etmek ise klinisyenin
uygun gördüğü herhangi bir zamanda tetkik kontrastlı/ kontrastsız yapılabilir.
Mümkünse kontrast madde yan etkilerinden dolayı kontrastsız görüntüleme
yapılmalıdır.(16) Ancak tanısı kesin, hafif şiddetli ve komplike değil ise BT
endikasyonu yoktur.(27) Komplikasyonları göstermede en önemli ve ilk
tercih ettiğimiz yöntem kontrastlı BT’dir. Kontrastlı çekimin pankreas mikro
dolaşımını etkileyerek prognozu negatif yönde etkilediğine dair görüşler mevcut
olsa da henüz kanıtlanmış bir veri bulunmamaktadır.
5.3.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile pankreas parankimini, safra
ve pankreas kanallarını, peri pankreatik yumuşak dokuyu ve vasküler
yapılarını gösterilebilir. Bu yöntem pankreatit tanısını koymada, şiddetini ve
komplikasyonları değerlendirmede kullanılmaktadır.(28)
5.3.4. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP)
ERCP tedavi kısmında da anlatıldığı üzere tanı ve tedavi amaçlı kullanılabilin
diğer bir görüntüleme yöntemidir.
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5.3.5. Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP)
Safra kesesi ve safra yollarını görüntülemede ultrasonografi kadar hassas
olması nedeni ile taşlı pankreatit tablosunda ve hepatobiliyer patolojilerin
değerlendirilmesinde kullanılan ideal bir görüntüleme yöntemidir. Kontrast
madde kullanılmaması, invaziv olmaması ve radyasyona maruz kalınmıyor
olması avantajlarıdır. Ayrıca ultrason ve ERCP de işlemi yapan uzmana ve
tecrübesine bağlı bir teknik iken MRCP daha objektiftir bir veri sunar. Obezite,
kalp pili ve klostrofobik hastalarda kullanılamıyor olması ise dezavantajları
arasındadır. ERCP ile karşılaştırdığımıza dezavantaj olarak girişimsel işlemlerin
yapılamıyor olması söylenebilir. Tabi ki tüm bunların yanında ERCP’nin de
invaziv olmasına bağlı komplikasyonları mevcuttur. MRCP’nin aynı zamanda
ERCP ile terapötik müdahale için uygun hastayı belirlememizde de büyük
katkısı vardır. Yapılan çalışmalar pankreatit şiddetini ve komplikasyonlarını
göstermede BT kadar başarılı olduğunu ortaya koymuştu.(29)
6.

Tanı

Akut pankreatit düşünülen hastada 3 tanı kriterinden 2 tanesi olması ileri
tetkik gerektirmeden tanı koydurur. Tanı kriterleri anamnez, laboratuvar ve
görüntüleme sonuçlarını içermektedir. Kriterler; anamnez ile karın ağrısının
ayrıntılı sorgulanarak tipik pankreatit atağı ile uyumlu olduğunun saptanması,
istenen laboratuvar tetkiklerinden amilaz ve lipazın normal üst sınırın 3 katından
fazla olması, pankreas dokusunun ultrason, BT veya MR’da pankreatit ile
uyumlu olmasıdır.(8) AP tablosunu taklit eden diğer klinik durumlardan, amilaz
lipaz yüksekliği yapan diğer nedenlerden klinik, laboratuvar ve görüntüleme
tetkiklerinin kombinasyonu ile ayırt etmek gerekir. Tam tersine tipik AP
bulguları ile başvurmayan mental durum değişikliği, organ yetmezliği, SIRS
tablosu gibi atipik tablolarda da akut pankreatit akla gelmelidir. Akut pankreatit
ayırıcı tanısında akut batın ile uyumlu tüm tanılar akla gelmelidir.
7.

Skorlamalar

Pankreatitin lokal ve sistemik komplikasyonları prognozu etkileyen başlıca
etkenlerdir. Bu nedenle akut pankreatit atağının şiddetini belirlemek tedaviye
erken başlayıp hastanın mortalitesini azaltmak açısından oldukça önemlidir.
Hafiften şiddetliye geçişin hangi noktada gerçekleştiğini anlamak oldukça
zor ve karmaşıktır. Akut pankreatit ile ilgili radyolojik görüntülemeleri, klinik
tabloyu ve laboratuvar parametreleri içeren birçok skorlama geliştirilmiştir.
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Farklı etiyoloji ve patogenez nedeni ile kullanılan tüm bu skorlamalarla
komplikasyonları ve mortaliteyi tahmin etmek zordur.
7.1. Ranson skorlaması
1974 yılında Ranson ve arkadaşları tarafından hastanın başvuru anı ve
48. saatteki klinik ve laboratuvar parametrelerini içeren bir skorlama
oluşturulmuştur. Bu skorlama sisteminde biliyer ve nonbiliyer olmak üzere
iki farklı grupta değerlendirilir. Başvuru anında ve 48. saatte değerlendirme
gerektirdiği için başvuru anında prognoz hakkında yeterli bilgi vermemektedir.
(30) Glasgow şiddet skorlaması ilk 48 saatte hesaplanabilen 9 parametreden
oluşan bu skorlamada 3 ve üzeri şiddetli pankreatit göstergesi kabul
edilmektedir.(31)
Tablo 1. Ranson Skorlaması
Non-Biliyer Pankreatit
Başvuru anı
48. saat

Biliyer Pankreatit
Başvuru anı
48. saat

Yaş >55

Yaş>70

Hematokrit düşüşü
>10%

Wbc>16.000/mm3

Hematokrit düşüşü
>10%

Wbc>18.000/mm3
BUN artışı >5 mg/dl
LDH>400U/L

BUN artışı >5
mg/dl

Glukoz>250mg/dl

Kalsiyum<8 mg/dl

AST>250U/I
Baz açığı >4mEq/L

Baz açığı
>4mEq/L

Sıvı kaybı >6lt

Sıvı kaybı >4 lt

LDH>350 U/L
Kalsiyum<8 mg/dl
Glukoz>200mg/dl
PO2<60 mmHg
AST>250U/L

7.2. Glasgow Skorlaması
Şiddet tahmini Ranson skorlaması ile benzer doğrulukta olan Glasgow
skorlaması tüm etyolojiler için ortaktır. İlk 48 saat içinde kullanılabilir ve
Ranson gibi iki aşamalı olmaması kullanımını daha pratik hale getirmektedir.
Her bir parametre 1 puan olup 3 ve üzeri olması şiddetli AP göstergesi kabul
edilmektedir.(31)
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Tablo 2. Glaskow Skorlaması
Yaş >55
Üre >45 mg/dl
Glukoz >180 mg/dl
WBC >15000 mm3
Kalsiyum <8 mg/dl
Albümin <3.2 g/dl
LDH >600 U/L
AST >200 U/L
PaO2 <60 mmHg

7.3. Atlanta Kriterleri
AP şiddetinin klinik olarak belirlenmesinde en yaygın kabul gören
sınıflandırmalardan biri de Atlanta sınıflandırmasıdır.1992 yılında uluslararası bir
toplantıda Atlanta kriterleri oluşturularak hafif ve şiddetli olarak sınıflandırılmıştır.
(32) 2012 yılında ise bazı lokal komplikasyonların tanımlamalarını daha iyi
anlaşılır hale getirmek ve şiddet sınıflamasını geliştirmek için orijinal Atlanta
kriterlerine (OAK) revizyon yapılması ihtiyacı doğmuş ve modifiye Atlanta
kriterleri olarak güncellenmiştir.(33) Revize Atlanta kriterlerinde (RAK) AP
morfolojik olarak interstisyel ödematöz pankreatit ve nekrotizan pankreatit
olarak ikiye; şiddet olarak ise hafif, orta ve şiddetli olarak üçe ayrılmıştır. Organ
yetmezliği veya lokal /sistemik herhangi bir komplikasyon yok ise hafif, lokal
komplikasyon ve/veya 48 saatten kısa süren organ yetmezliği varsa orta, 48
saatten uzun süren kalıcı organ yetmezliği varsa şiddetli pankreatit olarak
sınıflandırılır.(34)
Tablo 3. Revize Atlanta Kriterleri
Hafif
Orta

Şiddetli

-Lokal ve sistemik komplikasyon yok.
-Organ yetmezliği yok
-48 saatten kısa süren organ yetmezliği ve/veya
-Kalıcı organ yetmezliği olmaksızın lokal veya sistemik
komplikasyonların olması
- 48 saatten uzun süren organ yetmezliği
Tek veya multi-organ yetmezliği
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7.4. APACHE II Skorlaması
APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Examination) esas olarak
yoğun bakım ünitelerinde kullanılmakta olup bu skorlama 1989 yılında
tanımlanmıştır. Skorlama rektal ısı, ortalama arter basıncı, kalp ve solunum
hızı, FiO2’ye göre alveolar arteriyel gradiyent veya PO2 değeri, Ph, HCO3,
Na, K, kreatinin, hematokrit ve lökosit değeri olmak üzere 12 parametreden
oluşmaktadır. Skorlama oldukça karmaşık olup yoğun bakım hastalarında
kullanılması uygun parametreleri içermektedir. Bu skorlama hastanın yatışı
sırasında her gün hesaplanabilir ancak ilk 3 gün önerilmektedir. APACHE II
skorunun <8 olması 4% mortalite ile ilişkili iken 8< olması mortalitenin 18%
kadar artışının göstergesidir.(35)
7.4. BİSAP
BİSAP (Bedside index for severity in acute pancreatitis) ilk 24 saatte kullanılan,
hesaplanması kolay ve APACHE II ile aynı doğrulukta öngörüde bulunan bu
skorlama 5 parametreden oluşmaktadır. Yaş, BUN, SIRS tablosunda olması,
GKS <15 olması ve görüntülemede saptanan plevral efüzyondan oluşan ve her
biri 1 puan olan bu skorlamada hiçbir parametrenin olmaması <1% mortaliteyi
göstermekte iken hepsinin olması mortalitenin 22%’den fazla olduğunun
göstergesidir. Çalışmalarda diğer skorlarla benzer doğrulukta öngörücü olduğu
gösterilmiştir.(36,37)
Tablo 4. BİSAP
SIRS Kriterleri
BUN> 25mg/dl

*2 veya daha fazla kriterin varlığı

Glakow Koma Skalasının <15

-Ateş <280 C veya 380 C<

SIRS* varlığı

-Solunum sayısı> 20/dk or PaCO2<32 mmHg

Yaş >60

-Nabız>90/dk

Görüntülemede plevral efüzyon varlığı

-WBC # <4000/mm3, >12,000/

7.5. Balthazar Skorlaması
1990 yılında Balthazar tarafından tanıtılan CTSI ( bilgisayarlı tomografi şiddet
indeksi) ve bu skorlamanın modifiye edilmiş hali de prognozu öngörmede
kullanılmaktadır.(26) CTSI ve MCTSI’nin APACHE II ile korelasyonu
karşılaştırıldığında prognozu göstermede ikisi arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.(38)
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Tablo 5. Balthazar Skorlaması
Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Derece

Patolojik bulgu yok

A

Pankreas normalden büyük (fokal /diffüz)

B

Peri pankreatik yağ doku inflamasyonu + grade B değişiklikler

C

Peri pankreatik tek alanda sıvı birikimi + grade C
D
2 veya daha fazla alanda sıvı bikrimi+ grade C veya pankreas/peri
pankreatik alanda gaz olması

E

Tüm bu skorlamaların dışında CRP’nin de akut pankreatit prognozunda önemli
ve değerli bir belirteç olduğu gösterilmiştir.(39)
8.

Tedavi

Tedavideki amacımız sistemik inflamatuar yanıtı erken tanımak, gelişebilecek
organ yetmezliklerine karşı destek tedavi ve agresif sıvı replasmanı yapmaktır.
Çünkü pankreatit prognozuna olumlu etkisi olan herhangi bir farmakolojik ajan
bulunmamaktadır.(40)
8.1. Sıvı Tedavisi
Patofizyolojide bahsedildiği üzere aktive olan enzimlerin etkisi ile vasküler
permeabilitenin artması, damar bütünlüğünün bozulması ve 3. boşluklara sıvı
kaçışı sonucunda hipovolemi, hipoperfüzyon ve organ yetmezliği gelişir. Bu
nedenle akut pankreatitli hastada ilk yapmamız gereken intravasküler hacmi
koruyarak yeterli organ perfüzyonu sağlamaktır.
İnfüzyon hızı ve süresi konusunda birçok farklı görüş olsa da önerilen
hidrasyon izotonik veya ringer laktat ile 5-10 ml/kg şeklindedir. Sıvı resüsitasyonu
devam ederken hastanın tedaviye yanıtını ilk 48 saat içinde yakın vital bulgular,
hastanın volüm durumu ve laboratuvar sonuçları ile değerlendirmemiz gerekir.
Tedavinin uygun ve ideal olduğunu gösteren klinik bulgular ortalama arter
basıncının 65-85 mmHg arasında olması, nabzın 120/dk altında olması ve saatlik
idrar çıkışının 0,5-1 ml/kg’dan az olmamasıdır. Hematokrit ve BUN değerinin
takibi de bizi tedavi konusunda yönlendirecektir.(8) Hastanın kardiyak ve renal
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hastalıklar gibi ek hastalıkları hidrasyonun uygun şekilde yapılmasına izin
vermeyebilir, bu durum ve her hastanın tedaviye cevabının farklı olması aslında
hidrasyon konusunda farklı görüşlerin nedenleri arasındadır.
Ringer laktat solüsyonu veya salin ile hidrasyon tedavisi arasında prognostik
fark olup olmadığı çelişkili olmakla birlikte ringer laktat solüsyonlarının
ilk 24 saatte sistemik inflamatuar yanıtı azaltmada daha üstün olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur.(41) Bu nedenle ringer laktatlı solüsyonların
hiperkalsemiye bağlı akut pankreatit dışında kullanımı uygun olacaktır.
8.2. Analjezi
Tedavinin hasta açısından en önemli basamağı ise esas şikâyet olan şiddetli
karın ağrısının azaltılmasıdır. Bu amaçla opioid analjezikler, lokal anestezik
ve nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) kullanılmaktadır. Tüm bu
analjezikler karşılaştırıldığında birbirlerine üstünlüğü gösterilememiştir.(42)
Morfinin oddi sfikter basıncı üzerine etkisinden dolayı önerilmemektedir. Ancak
hiçbir çalışmada morfinin pankreatit atağına neden olduğu da gösterilmemiştir.
(43)
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda torasik epidural analjezinin splanknik
ve pankreas perfüzyonunu artırdığı gösterilmesi üzerine şiddetli pankreatit
tablosunda olan yoğum bakım hastalarında bir çalışma yapılmış. Analjezik
olarak epidural analjezi verilen hastalarda mortalite daha düşük saptanmış.(44)
8.3. Antibiyoterapi
Akut pankreatit tedavisinde profilaktik antibiyotik tedavisi önerilmemektedir.
Çalışmalarda profilaktik antibiyotik kullanımının nekroz ve mortalite üzerine
olumlu etkisi gösterilmemiştir.(45) Antibiyotiklerin pozitif etkisinin olmamasının
yanı sıra çoklu ilaca dirençli mikroorganizmalarla enfeksiyona yatkınlık, ilaç
yan etkileri ve maliyet gibi negatif sonuçları da bulunmaktadır. Ateş, lökositoz,
bakteriyemi, klinik durumda kötüleşme veya bilgisayarlı tomografi de
pankreatik/peri pankreatik alanda gaz görünümü gibi şüpheli veya doğrulanmış
sekonder enfeksiyonu olan hastalarda tedaviye antibiyotik eklenmesi önerilir.
Pankreasa geçişi olan karbapenemler, kinolonlar, metronidazol ve üçüncü veya
daha yüksek nesil sefalosporinler tercih edilmelidir.(46)
8.4. Beslenme
Hipovolemi, vazokonstrüksiyon sonucu hipoperfüze olan organlardan
biri de ince barsaklardır. Sıvı resüsitasyonu ile birlikte uygun beslenme
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barsak bütünlüğünü koruyarak sistemik komplikasyonları önleyecektir.(47)
Şikayetleri gerileyen hastada mümkünse 48-72 saat içinde enteral beslenmeye
geçilmelidir. Enteral beslenmenin bu hastalarda atağı şiddetlendirmediği
aksine komplikasyon ve mortaliteyi azalttığı, hastanede kalış süresi kısalttığı
gösterilmiştir.(48) Hasta oral yoldan beslenmeyi tolere edemiyor veya ileus
varsa mide çıkış obstrüksiyonu, gastrik boşalmada gecikme ve aspirasyon
riskine göre nazogastrik veya nazojejunal tüp tercih edilmelidir. Hastanın
uzun süreli olarak bu şekilde beslenmesi öngörülüyor ise PEG ve PEG-J
geçilmeli veya tüm bunlar için uygun değil ise total parenteral olarak
beslenmelidir.(46)
Biliyer pankreatit ile gelen hastalarda kalıcı kolestaz veya kolanjit varsa
ERCP açısından gastroenteroloji tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.
Eğer bu endikasyonlar yoksa ERCP’nin konservatif tedaviye üstünlüğü
saptanmamıştır.(49) Taşlı pankreatit atağı sonrası kolesistektomi önerilmelidir.
9.

Komplikasyonlar

Akut pankreatitte lokal ve sistemik komplikasyonlar gelişebilir. Lokal
komplikasyonlar en sık pankreatik ve peri pankreatik sıvı koleksiyonları olmak
üzere, psödokistler, nekrotizan pankreatit, duvarlı nekroz, cerrahi gerektirebilen
abdominal kompartman sendromu ve mezenter iskemi, pankreatik ve peri
pankreatik sıvı koleksiyonunun bir sonucu olarak gelişen gastrik çıkış
disfonksiyonu, dalak ve portal ven trombozu, psödo anevrizmalar, plevral
efüzyon olarak sayılabilir.(34,35) Akut pankreatitin 2 tipi olan ödematöz
ve nekrotizan pankreatit tablosunda 4 haftadan önce peri pankreatit sıvı
koleksiyonu ve nekroze koleksiyon alanları görülebilirken 4 haftada sonra
psödokist oluşumu ve duvarlı nekroz diye tanımlanan lokal komplikasyonlarla
karşılaşabiliriz. Bu lokal komplikasyonları kontrastlı bilgisayarlı tomografide
morfolojik özelliklerine göre ayırt etmek mümkündür. Ödematöz pankreatit
tablosunda görülen sıvı koleksiyonun pankreas ile bitişik duvarı olmayan bir
görünümü varken, psödokistleri iyi sınırlı kapsüllü koleksiyonlar şeklinde
görürüz. Nekrotizan pankreatitteki koleksiyon ise değişik oranda nekroz ve sıvı
içeren heterojen bir görünüme sahipken duvarlı nekrozu sınırları net kapsülle
çevrili olarak görürüz. Dört haftadan önce gelişen sıvı koleksiyonları çoğu
zaman konservatif tedavi ile gerilerken, müdahaleler genellikle psödokist ve
duvarlı nekroz yönetiminde kullanılmaktadır. Drenaj için endikasyonlar, karın
ağrısına neden olan luminal obstrüksiyon, bulantı, kusma, erken doyma gibi
semptomların olması ve enfekte olmalarıdır.(50)
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En sık akut böbrek hasarı ve solunum yetmezliği olmak üzere hipotansiyon,
şok, perikardiyal efüzyon gibi kardiyovasküler komplikasyonlar, metabolik
bozukluklar, intravasküler koagülasyon ve santral sinir sistemi komplikasyonları
gibi sistemik komplikasyonlar görülebilir.
Akut pankreatitin kendini sınırlayan bir hastalık olması yönündeki görüşler
son zamanlarda azalmıştır. Yapılan çalışmalarda AP sonrası yeni başlayan
prediyabet ve diyabet gibi egzokrin ve endokrin fonksiyon bozukluklarının
eklendiği, hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitesini düşürdüğü gösterilmiş.
(51,52) Bu nedenle bu hastalar AP sonrasında yakından takip edilmelidir.
Tablo 6. Komplikasyonların Sınıflandırılması
Lokal Komplikasyonlar

Sistemik Komplikasyonlar

Peri pankreatik sıvı koleksiyonu
Pankreas psödokisti
Akut nekrotik koleksiyon
Duvarlı nekroz
Psödo anevrizma ve splanknik ven
trombozu
Abdominal kompartman sendromu

Akut böbrek hasarı
Solunum yetmezliği
Metabolik bozukluklar
Kardiyovasküler komplikasyonlar
İntravasküler koagülasyon
Santral sinir sistemi komplikasyonları
Pankreasın egzokrin ve endokrin fonksiyon
bozuklukları

Yapılan bir meta analizde alkole bağlı pankreatitte, şiddetli ve nekrotizan
pankreatitte daha çok olmak üzere akut pankreatit geçiren hastalarda ekzokrin
fonksiyon bozukluğu prevalansı 19% olarak saptanmış.(53) Herediter nedenlere
bağlı pankreatit tablosunda ise bu bozuklukların gelişmesi daha uzun bir süre
aldığı gösterilmiş.(11) Ekzokrin fonksiyon bozukluğu besinlerin emiliminin
bozulmasından kaynaklanan sindirim sorunları, karın ağrısı ve steatore karşımıza
gelir. Fekal elastaz bakılması ve 13C mix trigliserit nefes testi ile tanı koyulur.
(54,55) Semptom ve komplikasyonları azaltmanın yolu dışarıdan ekzokrin
pankreas enzimi vermektir. Pankreatit sonrası gelişen diyabet pankreasın
ekzokrin fonksiyon bozukluğu olarak kabul edilmekle birlikte patofizyolojisi
tam anlaşılamamıştır. Prospektif çalışmalardan oluşan bir meta analizde ilk
akut pankreatit atağı sonrası 23% hastada yeni ortaya çıkan diyabet saptanmış.
(56,57) Post pankreatik diyabet için herhangi bir tedavi ve takip önerisi
bulunmamaktadır. Bu hastalar tip 2 DM kabul edilerek güncel kılavuzlara uygun
takip edilmektedir.(58)
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Mekanizması net bilinmemekle birlikte akut pankreatitli hastalarda zaman
içerisinde kronik pankreatit gelişebilmektedir. Bu konu ile ilgili prospektif
çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber akut pankreatit tanılı hastaların 17%’sinde
tekrarlayan pankreatit atakları, 8% ‘inde ise kronik pankreatit tablosu karşımıza
çıkmaktadır. Sigara ve alkol birlikteliği riski daha çok artırmaktadır.(59)
Alkol tüketiminin kesilmesi tekrarlayan pankreatit ataklarına karşı
koruyucu bir önlemdir.(60) Etiyolojinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması tekrarlayan pankreatit ataklarını engellemek için önemlidir.
10. Sonuç
Akut pankreatit, pankreasın akut sistemik inflamasyonu olup mortalitesi
yüksek gastrointestinal bir hastalıktır. Karın ağrısı ile acile başvuran hastada
akut pankreatit tanısı koymak kadar, prognozu belirlemek, uygun tedaviyi
düzenlemek ve takip edebilmek de önemlidir. Bu hastaların tedavisini temel
olarak destek tedavi ve komplikasyonların yönetimi oluşmaktadır.
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1.

Giriş

V

enöz tromboemboli (VTE), venöz dolaşımda oluşan tromboz olarak
tanımlanabilir. En sık alt ekstremite derin venlerinde, nadir olarak
üst ekstremite, pelvis ve diğer venlerde görülür (1). DVT tüm yaş
gruplarında ortaya çıkabilmekle beraber ileri yaş gruplarında insidans daha
yüsektir. Çocuklarda VTE riski neredeyse trombotik risk faktörlerine bağlı
olarak gelişir. 20-45 yaş arası kadınlarda bu insidans biraz daha fazladır.
Ancak 45-60 yaş arasında erkekler daha çok etkilenmektedir. Kadınlara özgü
oral kontraseptifler ve gebelik gibi risk faktörleri ha riç tutulursa insidans
tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. ¹2 Görülme sıklığı her 10 yaş
artışında iki kat artmaktadır. Sonuçta her 12 orta yaşlı yetişkinden en az biri,
kalan yaşamları boyunca DVT ve / veya PE kliniği ile karşılaşacaktır ve tüm
venöz tromboemboli (VTE) olaylarının % 60’ı 65 yaş üstü hastalar da meydana
gelmektedir (2).
Doğurganlık çağında kadınlarda VTE insidansı artar ve 3. dekatta kadınlarda
VTE riski erkeklerden fazladır. Doğurganlık zamanı dışında, erkeklerde VTE
görülme sıklığı daha fazladır.
2.

Derin Venöz Sistem Fizyolojisi

Vücudumuzda tüm venöz yapılarda olduğu gibi alt ekstremitede de venler,
kanın kalbe geri dönüşünün yanısıra, fazla miktarda kanı depo edip ciddi bir
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rezervuar görevi görmektedir. Venlerin duvarları arterlere oranla daha az düz kas
ve elastik doku içerir. Bu yüzden genişleyebilen ve vücuttaki kanın % 60-70’ini
barındıran vasküler yapılardır. Yüzeyel venlere göre; derin venlerdeki düz kas
dokusu .. dolayısıyla sempatik inervasyon daha az olup subfasiyal musküler
kompartmanların içinde derin yerleşimlidir ve venöz drenajın % 90’ini sağlar
(3,4). Alt ekstremitenin derin ve yüzeyel venleri yer çekimine karşı kanın tek
yönlü olarak kal be dönüşünü sağlamak zorundadır.
Hidrosta tik basınç, damarların içinde bulunan kanın ağırlığı nedeniyle
insanın vasküler sisteminde de ortaya çıkar. Kişi ayakta dururken, sağ at
riyumdaki basınç yaklaşık 0 mmHg düzeyinde kalır. Çünkü kalp bu noktada
toplanan kani arterlere pompalar. Halbu ki hiç hareket etme den ayakta duran
bir kişide ayak venlerinde ki basınç, basitçe kalple ayaklar arasındaki mesafede
bulunan kanın ağırlığı nedeniyle, yaklaşık 90 mmHg kadardır (3,5). Alt
ekstremitenin özellikle derin venleri fonksiyonlarını; yerçekimi ve hidrostatik
basınca karşı muskülovenöz pompa ve venlerde bulunan kapakçıklar ile
sağlayabilmektedir. Yine diafram hareketleri, postural vazokons triksiyon,
toraks içi negatif basınç, venöz tonus, sağ kalbin çekim gücü, komşu arteryel
pulsasyon gibi etkenler de venöz dönüşe yardımcı olmaktadır. Bacaklar hareket
ettirilince kasların kasılması, kaslarda ya da onlara bitişik yapılarda bulunan
venleri sıkıştırır ve içlerindeki kanı basınçla iter. Bu basınç sayesinde derin
venlerin içerisindeki kan kalbe doğru yönlendirilmiş olur çünkü venlerdeki
kapakçıklar öyle bir şekilde yerleşmişlerdir ki, kanın akış yönü ancak
proksimale doğru olabilir (Resim 1).
Sonuçta, kişide egzersiz sırasında kaslar gerildiğinde belirli bir miktarda
kan kalbe doğru itilerek, ilgili alt ekstremite venlerindeki basınç azaltılmış olur.
Bu pompa sistemi “muskülovenöz pompa” olarak bilinir (Resim 1). Bu pompa,
normalde, yürüyen bir erişkinin ayaklarındaki ven basıncını 25 mmHg’dan daha
düşük bir düzeyde tutmaya yeterlidir. Eğer hareketsiz olarak ayakta durulursa,
kas pompası çalışmadığı için bacakların aşağı kısmında ven basıncı, tam 90
mmHg’lik hidrostatik basınca yükselir. Bu durumlarda, kapillerdeki basınç da
yükseldiğinden doku aralıklarına sıvı sızar Sonuçta, ayaklar şişer ve intravasküler
alandaki kan hacmi azalır (3).
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Resim-1. Muskülovenöz pompa; bacak kaslarının kasılma ve gerilmesinin
venöz geri dönüşe pozitif etkisi. (Alıntı: Anatomy & Physiology, Connexions
Website. http://cnx.org/content/col11496/1.6/ Jun 19, 2013.)
Alt ekstremitedeki venlerin düzgün bir şekilde görevini yerine getirmesindeki en
önemli mekanizma olduğu düşünülen venöz kapakçıklar; kan akımının retrograd
(proksimalden distale) hareketini önler ve çoğunlukla biküspit yapılardır. Venöz
kapakçıklar tüm venlerde bulunurlar, ancak alt ekstremite venlerinde daha
yüksek yoğunluktadırlar. Hem derin venlerde hem de yüzeyel venlerde venöz
kapakçıklar vardır.
Venöz ka pakların sayı ve yoğunluğu distalden proksimale doğru
azalır. Eğer kişide gebelik, genetik faktörler, yumuşak doku ve kollajen
bozuklukları, uzun süre ayakta çalışılan bir mesleğinin olması, derin ven
trombozu gibi ven duvarındaki elastikiyeti bozan ve yüksek hidrostatik
basınçlara uzun süre maruziyete neden olan sebepler mevcutsa, venlerde
genişleme söz konusu olur. Venlerin çapı genişlerken kapakların arasındaki
mesafe açılır ve distale doğru geri kaçış (reflü) başlar. Bu durum ortaya
çıktığında bacak venerindeki basınç daha da artarak ven pompasını
etkisiz duruma getirir; venleri daha da genişleterek, sonunda kapakların
fonksiyonunu tamamen ortadan kaldırır. Böylece distalde staz ve nitekim
bacakta, genişlemiş “variköz venler” gelişir.
Ven pompasının yetersiz olması nedeniyle, kapiller basınç çok yükselir ve
bu basınç sonucu damar içisi vinin kapillerlerden dokuya sızmasıyla bacaklarda
ödem ve dokuda perfüzyon bozuklukları oluşur (6).
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Resim 2. A. Proksimale doğru venöz kan akışı sırasında açık olan venöz
kapakçıklar B. Distale doğru geri akıma izin vermeyen kapalı venöz
kapakçıklar (kompetan). C. Yapısı bozulmuş ve geri kaçışa neden olan
inkopetan venöz kapakçıklar. (Alinti :O’Donnell TF Jr , Shepard AD:
Chronic venous insufficiency. In Jarrett F, Hirsch SA, editors: Vascular
surgery of the lower extremities, St. Louis, 1996, Mosby.)

3.

Dvt Fizyopatolojisi

VTE gelişimini kolaylaştıran üç temel pa togenetik mekanizma, Virchow
tarafından yaklaşık 150 yıl önce tanımlanmıştır ve halen kabul görmektedir.
Kan akımının yavaşlaması (staz), damar duvarında hasar (endotel hasarı) ve
hiperkoagülabilite, Virchow üçlüsü (triadı) olarak tanımlanmaktadır.
Venöz endotelde hasar ve hiperkoagülabilite soucu salgılanan ADP veya
tromboksana baglı olarak trombositler çöker ve trombüsü oluşturur bundan
sonra trombüs lümene doğru akım yönünde eğilip karşı cidara doğru uzanır.
Trombüsün içinde fibrin ve eritrositten oluşmuş tabakalar meydana gelir ve
bu tabakalar arasında trombositler sıkışır damar tamamen kapanınca trombüs
cidara yapışmaya başlar organize olur. Eğer trombüs yapışmaz ise fibrinin
polimerizasyonu ve matürasyonuna bağlı olarak retrakte olur. Böylelikle
rekanalizasyon başlar. En fazla emboli riski organize olmayan trombüste ve ilk
5-10 gün içerisindedir. But zamanda parçalanmayan trombüs genellikle cidara
yapışır. Olayların sonucu ven içi valvler hasara uğrayıp fonksiyonunu kaybeder.
Derin ven trombozu genellikle baldır venlerinde başlar ve yukarıya doğru uzar.
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lleofemoral derin ven trombozunda genellikle basıya bağlı olarak trombus
ileak vende başlayıp distale doğru uzanır. Doğal gidişi yukarıdaki gibi olan
derin ven trombozunda antikoagulanlar kullanıldığı zaman dupleks sonografi
ile yapılan takiplerde bir haftadan sonra trombüs uzaması durur. Bir aydan
sonra iyi derecede rekanalize olur ve iyileşme devam eder. Genellikle valvler
fonksiyonunu yitirmez daha uzun takiplerde dupleks sonografi ile valvlerin
fonksiyonları araştırılır. Geç dönemlerde tromboflebitik sendrom gelişebilir (7).
4.

Etiyoloji

DVT etiyolojisinin iyi bilinmesi bu hastalığın profilaksisinin sağlanması ya da
tedavisinin etkin yapılarak yol açabileceği morbidite ve mortalitenin önlenmesi
bakımından önemlidir. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok risk faktörü tespit
edilmiştir (Tablo 1) ve risk faktörlerinin DVT oluşumu için kümülatif olarak
davrandığı düşünülmektedir (8).
Tablo-1
Edinsel Risk Faktörleri

Kalıtsal Risk Faktörleri

• İleri yaş

• Faktör V Leiden mutasyonu

• İmmobilizasyon

• Antitrombin III eksikliği

• Obezite

• Protein C ve S eksikliği

• Cerrahi

• Protrombin gen mutasyonu (G20210A)

• Travma

• Disfibrinojenemi

• Venöz tromboemboli öyküsü • Hiperhomosisteinemi
• İnflamatuar hastalıklar

• Plazminojen ve plazminojen aktivasyon bozukluğu

• Oral konstraseptif kullanımı
• Hormon replasman tedavisi
• Kanser
• Variköz venler
• Antifosfolipid sendromu
• Nefrotik sendrom
• Santral venöz kataterler
• İntravenöz ilaç kullanımı

4.1 İleri yaş
İleri yaş, DVT için bağımsız bir risk faktörüdür. Kırk yaşından sonra venöz
tromboz riski artmaktadır ve sonrasında her on yılda risk yaklaşık olarak
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iki kat artmaktadır. 85 yaş üzerinde ise riskin 40 yaşına oranla 15 kat fazla
olduğu bildirilmektedir. Çocuk yaş grubunda DVT çok nadirdir ve bu yaşlarda
çoğunlukla sebep venöz kateterlerdir (9).
4.2 İmmobilizasyon
İmmobilizasyon DVT’yi başlatan önemli bir risk faktörüdür. Venöz kan
akımında yavaşlama ve bacak kaslarının çalışmamasına bağlı pompa etkisinin
kaybolması immobilizasyona bağlı DVT gelişmesinde temel mekanizmadır.
Özellikle üç günden fazla süren immobilizasyonda risk yükselmektedir. Aynı
mekanizma ile uzun süreli araba veya uçak yolculuklarında da DVT gelişim
riski artmaktadır. İmmobilizasyona başka risk faktörlerinin de eşlik etmesi DVT
gelişim riskini katlayarak arttırmaktadır.
4.3 Obezite
Obezite DVT riskini eşlik eden risk faktörlerine bağlı olarak arttırmaktadır.
Obez hastalarda özellikle immobilizasyona bağlı riskin arttığı bilinmektedir.
Vücut kitle indeksi > 30 kg/m2 olan hastalarda DVT riski iki kat artmaktadır
(10).
4.4 Cerrahi
Cerrahi girişimler DVT için önemli risk faktörlerindendir. Cerrahi girişimin
tipine ve süresine göre risk artabilir. Özellikle ortopedik cerrahiler, nöroşirürji
operasyonları, abdominal ve jinekolojik kanser cerrahileri, kardiyovasküler
cerrahilerde DVT riski artmıştır (13). Cerrahi hasta grubunda ileri yaş, obezite,
venöz tromboemboli öyküsü ve kanser öyküsü postoperatif DVT için ek risk
faktörleridir. Ayrıca uygulanan anestezi prosedürü de DVT riskini etkilemektedir.
Rejyonel ve spinal anestezi sonrası DVT riskinin genel anesteziye oranla daha
düşük olduğu bildirilmiştir (11).
4.5 Travma
Travmalı hastalarda DVT riski yüksektir. Majör travma geçiren hastalarda
DVT riski %50 civarındadır. Geerts ve arkadaşları tarafından yapılan
716 majör travma hastasının değerlendirildiği bir çalışmada, baş-boyun
yaralanması olan hastaların %53.8’inde, spinal hasar olan hastaların
%62’sinde ve femur kırığı olan hastaların %80’inde DVT tespit edilmiştir.
Minör travmalar sonrasında ise DVT riskinin normal popülasyona göre 3-5
kat yükseldiği bildirilmiştir (12).
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4.6 Venöz Tromboemboli Öyküsü
Geçirilmiş venöz tromboemboli öyküsü DVT gelişimi için güçlü bir
risk faktörüdür. Özellikle yüksek riskli cerrahi işlemlerde hastada venöz
tromboemboli öyküsü bulunması cerrahi sonrası DVT gelişimi riskini sekiz kat
arttırmaktadır. Postoperatif DVT sonrası ilerleyen yıllarda DVT’nin tekrarlama
ihtimali düşüktür. Spontan DVT sonrası tekrar DVT gelişmesi ihtimali ise
yüksektir. Prandoni ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, spontan
DVT sonrası ilk 1 yıl içinde tekrarlama ihtimali %5-15, 4 yıl içinde tekrarlama
ihtimali de %25 olarak bulunmuştur (13).
4.7 Oral Kontraseptif ve Hormon Kullanımı
Oral kontraseptif ilaçlar ve hormon replasman tedavisinde kullanılan ilaçlar,
içeriklerinde bulunan östrojen nedeniyle DVT riskini arttırırlar. Östrojen
pıhtılaşma faktörlerinden bazılarının (Faktör II, Faktör VII ve Faktör X) plazma
düzeylerini yükseltip, Antitrombin III’ün plazma düzeylerini düşürerek etki
eder. Bu etkiler ilaç dozu bağımlıdır ve risk, ilaç kullanılmaya başlanıldıktan
sonra 4 ay içinde artar, ilaç kullanımına son verildikten sonra 3 ay kadar devam
eder (14).
4.8 Malignite
Malignite DVT riskini belirgin olarak arttırmaktadır. Bu hastalarda trombozun
sebepleri; direkt ven invazyonu veya kompresyonu, prokoagülan faktörlerin
(fibrinojen, Faktör VIII) anormal yapımı ve artmış plazma düzeyleri ile
fibrinolitik aktivitede azalma olarak sayılabilir. Malignitenin tipi DVT riskinin
derecesini belirler. Over, uterus, beyin, pankreas tümörlerinde ve lösemilerde
DVT riski iki kat artmaktadır (15).
4.9 Trombofililer
Faktör V Leiden mutasyonu, antitrombin III eksikliği, protein C ve S eksiklikleri,
protrombin G20210A mutasyonu koagülasyon sistemindeki nadir kalıtsal
bozukluklardır ve DVT için risk faktörleridir. Spontan DVT’lerin yaklaşık
%50’sinde sebep olarak trombofililer gösterilmektedir. Özellikle genç DVT
olgularında (50 yaş altı) bu kalıtsal bozukluklar unutulmamalı ve araştırılmalıdır.
Faktör V Leiden mutasyonu, genel popülasyonun %5’inde bulunur. Heterozigot
olanlar DVT riskini normal popülasyona göre 3 kat, homozigot olanlar ise 50-80
kat arttırmaktadır (16).
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5.

Koagülasyon Sistemi

Hemostazis ve trombüs gelişiminde damar du vari (endotel ve endotelalti
dokular), trombo sitler ve pıhtılaşma sistemi rol oynar. Hemos tazın en
basit tanımı, kariamanın durdurulması şeklinde yapılabilir. Damar duvar
yaralanmasın dan kısa bir süre sonra kanamayı durdurmak amacıyla o bölgede
vazokonstriksiyon, trom bosit adhezyonu, trombosit aggregasyonu sonrasında
trombosit tıkacı oluşmasına birincil hemostaz adı verilmektedir. Koagülasyon
kas kadındaki birtakım enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesine ve sonuçta da
fibrin oluşumu na neden olur (Şekil 1).

Şekil 1 - Hemostaz
Pıhtılaşma, birbirleriyle bağlantılı intrinsik ve ekstrinsik yollar ile meydana
gelmektedir. Ekstrinsik ve intrinsik yollar faktör X un aktive olduğu basamaktan
itibaren ortak yol izlerler. Intrinsik yol, invitro Hageman faktörünün (Fakör XII)
genellikle negatif yüklü kollajen ve diğer dokularla karşılaşması ya da prekallik
rein ve yüksek yüksek molekül ağırlıklı kininojen ile aktive olur . Ekstrensek
yol ise doku zedelen mesinin olduğu yerde açığa çıkan hücresel bir lipoprotein
olan doku faktörü ile faktör VII nin bir arada, faktor X üzerine etkisiyle
aktive olur. Ortak yolda faktor Xa ve Va, protrombinden trombin oluşumunu
sağlar Son oluşan enzim trombin olarak bilinir ve bu da eriyebilir fibri nojen
molekülünden dört fibrinopeptidi (ikişer tane fibrinopeptid A ve B) ayırarak fibrin
monomerlerinin ortaya çıkmasına neden olur ve bunun sonucunda jel şeklinde
solubl fibrin’i oluşur. Kalsiyum iyonları reaksiyonlar için gereklidir, ayrıca
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oluşan bu kompleksleri bir arada tutar. Hemostatik dengelerin sağlanmasında
antitrombinler, protein C, protein S ve plazminojen - plazmin sistemi gibi doğal
antikoagulanların önemli rolleri vardır (Resim 3).

Resim-3
6.

Pıhtılaşma Reaksiyonlarının Denetimi

Pıhtılaşma olayının vasküler hasar bölgesinin dışına taşmaması çeşitli denetim
mekanizmalarıyla sağlanır. Pıhtılaşma faktörlerinin fosfolipit yüzeylere
bağlanarak reaksiyona girmeleri pıhtılaşmayı sınırlı tutmaya yönelik bir
davranıştır. Hızlı kan akımı aktive faktörlerin konsantrasyonlarının azaltılmasına
karaciğer de bunların dolaşımdan temizlenmesine yardım eder. Ayrıca,
normal plazmada aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerini nötralize eden çeşitli
inhibitorler vardır . Bunların başlıcaları antitrombinler, protein C ve protein
S¹ dir . Antitrombin III, trombini nötralize eden en önemli inhibitördür. Ayrıca
faktör XII, faktör XI, faktör X ve IX’un aktive şekillerininde nötralizasyonunu
sağlar. Heparin ve endotel yüzeyinde bulunan heparine benzer moleküller
antitrombin III’ün etkisini hızla potansiyalize ederler. Antitrombin III “major
antitrombin” olarak da adlandırılır. “ minör antitrombin “ (heparin kofaktör II)
ise yeni tanımlanmış bir inhibitördür. K vitaminine bağlı olarak sentez edilen bir
inhibitor olan “ protein C” trombinle aktive edildikten sonra faktör V ve VIII’in
aktive şekillerini nötralize eder.”
Protein S” de sentezi K vitaminine
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bağımlı protein C’nin inhibitör aktivitesini arttıran bir proteindir. Antitrombin
III, protein C ve protein S’nin eksiklikleri, tromboza eğilim yaratır (17).
7.

Tanı

DVT’de tedavinin gecikmeden planlanması ve uygulanması ile oluşabilecek
komplikasyonların önlenmesi için doğru tanı çok önemlidir. Klinik belirti ve
bulgular hastaların %50’sinden azında bulunurlar ve bu yüzden klinik belirti ve
bulgularla tanı koymak güvenilir değildir. Ayrıca DVT belirti ve bulguları olan
hastaların %25’inde tanı testlerle doğrulanabilmektedir. Ayrıcı tanıda selülit,
lenfanjit, lenfödem bacak travması, abse, hematom, yüzeyel ven trombozu,
baker kist rüptürü gibi hastalıklar olduğu unutulmamalıdır.
Tanıyı kesinleştirmek için klinik risk skorlaması, laboratuar testleri
(D-Dimer testi) ve ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemlerinin yapılması
gerekmektedir. Tablo 2’de DVT tanısında günümüzde sıklıkla kullanılan Wells
skorlama sistemi yer almaktadır (18). Şekil 2’de ise DVT tanı algoritması yer
almaktadır.
Tablo-2
Klinik özellikler

Skor

Klinik özellikler Skor Aktif kanser (tedavi sürüyor, son 6 ay içinde tedavi
uygulanmış, palyatif tedavi yapılıyor)

1

Paralizi, parezi veya alt ekstremite immobilizasyonu

1

3 günden fazla yatak istirahati veya 12 hafta içinde major cerrahi

1

Derin venöz sistem dağılımı boyunca lokalize hassasiyet

1

Tüm bacakta şişme

1

Asemptomatik bacağa göre 3 cm’den fazla bacak şişmesi (tibia
tuberositesinden 10 cm aşağıda)

1

Semptomatik bacakta gode bırakan ödem

1

Kollateral non-variköz yüzeyel venler

1

Önceden geçirilmiş DVT

1

DVT’den daha yüksek olasılıklı ayırıcı tanıların varlığı

-2

Skor < 2 DVT olası değil
Skor ≥ 2 DVT olası
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Wells skorlama sistemi klinik özelliklere göre -2 ile 9 arasında bir puanlamaile
DVT olasılığını hesaplamayı amaçlar. Hastaları ‘DVT olası değil’ (skor <2)
ve ‘DVT olası’ (skor ≥ 2) olarak sınıflandırır. Skorlama yapılırken hastada
iki ekstremitede de semptom var ise daha fazla semptom bulunan ekstremite
değerlendirilir.
Şekil 2’de de görüldüğü gibi Wells skoruna göre ‘DVT olası değil’ olan
hastalara D-Dimer testi yapılması önerilir. D-Dimer testinin negatif olması
DVT’nin olmadığı anlamına gelir. D-Dimer seviyesi yüksek ise yani test
pozitif ise ultrasonografi yapılması gerekir. Ultrasonografinin negatif olması
DVT tanısını ekarte ederken, pozitif olması DVT tanısını koydurur ve tedaviye
başlamak gerekir.
Wells skoruna göre ‘DVT olası’ olan hastalara ultrasonografi yapılması
önerilir. Ultrasonografi pozitif ise DVT tanısı koyulur ve tedaviye başlanır;
fakat negatif ise DVT tanısı ekarte edilemez çünkü distal DVT tanısında
ultrasonografinin etkinliği düşüktür. Bu durumda D-Dimer testi yapılması
önerilir (19-20).

Şekil-2
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8.

Laboratuar Parametreleri

Derin ven trombozunun ayırıcı tanısında öncelikle hemogram, biyokimya,
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve koagulasyon paneli çalışılmalıdır.
Hematokrit ve trombositsa yılarının yüksekliği polistemia vera veya esansiyel
trombositopeni gibi trombofili yaratan myelodisplastik sendromların belirteci
olabilir. Dissemine intravasküler koagulasyon, hemoli tik üremik sendrom,
trombotik trombositopenik purpura gibi mikroanjiopatik trombofili nedeni olan
durumlar periferik yayma ile tanınabilir Ayrıca reaktif sekonder trombositoz,
hemogram değerleri ile saptanabilir . DVT hastaların da tam kan sayımında
ortalama platelet hac mi (MPV) ve kırmızı hücre dağılım genişliği RDW
inflamatuar indikatörlerdir. İlave olarak, nötrofil / lenfosit oranı (NLR) ve
platelet / lenfosit oranı (PLR) artış gösterir.
9.

Tanıda Kullanılan Laboratuar Parametreleri

9.1 D-Dimer
Tanıda en sık kullanılan laboratuvar parametresi olan D - dimer testi , neredeyse
% 100’e yakın olan duyarlılığı sayesinde ideal bir dışlama testidir. D-dimer,
tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve uzamış antikoagulasyon kararının
verilmesinde de faydalıdır. Plazmada dolaşan fibrinojenin trom bin tarafından
parçalanması sonucu oluşan fibrin, faktör XIlla’nın oluşturduğu kovalent
bağlarla çapraz bağlı fibrine dönüşür. Çapraz bağlı fibrin, pıhtı oluşumunun
son ürünüdür ve plazmin tarafından yıkılır. D-dimer testi, çapraz bağlı fibrinin
yıkılması sonucunda ortaya çıkan D-dimer antijenlerinin monoklonal antikorlar
yardımıyla ölçülmesine dayanan bir laboratuvar yöntemidir. Normal referans
aralığı 0-500 ng / ml’dir. Plazmada çözünmüş fibrinojen ve çözünmeyen
monomerik veya polimerik fibrinin de yıkımı sonucunda oluşabilen diğer fibrin
/ fibrinojen yıkım ürünlerinin aksine D-dimer yalnızca çapraz bağlı fibrinin
yıkımı sonucunda ortaya çıkar (Şekil 2). Dolayısıyla D-dimer pıhtıya spesifiktir,
vücudun herhangi bir yerinde pıhtı oluşmaksızın kandaki D-dimer seviyeleri
yükselmez (21-22).
Sistemik antikoagulan ilaçlar ile tedavi edilme yen VTE hastalarında
pihtinin organize hale gelmesi sebebiyle 7. günden itibaren D-dimer seviyeleri
düşmeye başlar (23). İkinci bir D-dimer piki, trombüs yükünün arttığını veya
proksimal bir segmente tromboembolizasyonu düşündürmelidir (pulmoner
embolizm veya femoropopliteal DVT’nin iliofemoral segmente yayılımı gibi) .
Semptomların başlamasını takip ben ilk 7 gün içerisinde sistemik antikoagulan
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tedavinin başlanmasıyla kandaki D-dimer seviyeleri düşmeye başlar. D-dimer
seviyesinin normal aralığa dönmesi, efektif antikoagulas yonun sağlandığının
bir göstergesidir (24). Çok sayıda çalışma VTE’li hastalarda primer tedavinin
tamamlanmasını takiben sekonder korumada antikoagulan ilaçlara devam edip
etmeme kararını vermede D-dimer değerlerinin yararlı olabileceğini göstermiştir.
Buna göre 3-6 aylık primer tedavi süresinin tamamlanmasından ve antikoagulan
ilaçların kesilmesinden bir ay sonra ölçülen D-dimer düzeyi yüksek saptanan
hastalarda rekürrens riskinin anlamlı derecede yüksek olduğu belirtilmektedir
(25,26).
9.2 Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
Koagulasyon kaskadının intrinsik yolağını uyaran bir madde yardımıyla
plazmada pıhtı oluşma süresinin optik olarak ölçülmesine dayanan bir testtir.
Dolayısıyla koagulasyon kaskadının intrinsik ve ortak yolaklarında (faktörler
I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII) meydana gelen bozulmalardan etkilenir (23,27).
Sonuçlar saniye cinsinden ifade edilir ve normal referans ara lığı 30-40 saniyedir
(27). Standart heparin indirekt olarak trombin inhibisyonu yapar ve aPTT testi
standart heparin tedavisi alan hastalarda etkinlik ve güvenlik monitörizasyonu
için kullanılabilir (aPTT düzeyi normalin 1.5-2.5 katı olacak şekilde doz titre
edilir). Ancak DVT tedavisinde standart heparinin yeri kısıtlıdır. Bu hasta
grubunda daha yaygın kullanılan düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH)
ise faktör Xa’yı trombine kıyasla daha kuvvetli inhibe ettikleri için etkinlikleri
aPTT ile değerlendirilemez.
9.3 Protrombin Zamanı
Protrombin zamanı (PT), örnek olarak alınan plazmaya doku faktörü eklenmesi
sonrasında pıhtı oluşma süresinin optik yöntemlerle tespit edilmesiyle ölçülür.
Sonuçlar saniye olarak rapor edilir. Doku faktörü (faktör III) koagulasyon
kaskadının ekstrinsik yolağının uyaranıdır ve böylece PT testi ile ekstrinsik ve
ortak yolaklar (faktörler I, II, V, VII ve X) test edilir (23,27), (Şekil 3).
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Şekil-3
Ekstrinsik yolağın hızı büyük ölçüde yarı ömrü kısa olan faktör VII tarafından
belirlenir. Faktör VII’nin metabolizmasında K vitamininin görev yapması
nedeniyle varfarin gibi vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda
PT süresi uzayacaktır. Güncel kılavuzların tümü VTE’li hastaların primer
tedavisinde ve sekonder korunmasın da varfarin kullanılması durumunda hedef
INR değerinin 2.0-3.0 aralığında tutulmasını önermektedir (28-29).
K vitamininden zengin diyet, obezite, kötü hasta uyumu veya karaciğer
disfonksiyonu gibi pek çok durumdan etkileniyor olması nedeniyle terapötik
INR değerinin korunması zaman zaman zor olmaktadır.
10. DVT Tedavi Yöntemleri
Antikoagulan tedavi, derin ven trombozu ( DVT ) için medikal tedavinin
temel dayanağı olmaya devam etmektedir çünkü noninvazivdir, çoğu hastayı
DVT sekeli olmadan tedavi edebilir, düşük komplikasyon riskine sahiptir ve
sonuç verileri morbidite ve mortalitede iyileşme gösterir. Tedavi de temel amaç
pulmoner emboli riskini düşürmek, kronik pulmoner hiper tansiyonun meydana
gelmesini engellemek venöz trombozun tekrarının ve posttrombotik sendrom
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gelişimini önlemektir. Antikoagulanlar her ne kadar tedavinin ana bileşeni
olsa da oluşan pıhtının çözülmesine aracılık etmezler fakat pıhtının büyüyüp
ilerlemesini engeller. Tedavi basamakları 3 temel safhada ele alınır. Hastalığın
teşhisini takip eden ilk 10 günlük süre ‘başlangıç tedavisi aşamasıdır. Devamında
gelen 3 aylık takip dönemi ‘birincil tedavi’ iken sonraki aşamada devam eden
ve zamansal anlamda bir limite bağlı olmayan süreçler ‘ ikincil önleyici ‘ veya
‘uzatılmış’ tedavi aşamasıdır ( Şekil - 4).

Şekil-4
Yüksek riskli olmayan venöz tromboembolizm veya pulmoner emboli (PE) için
birinci basamak tedavi, K vitamini antagonistlerine kıyasla benzer etkinliğe ve
daha yüksek güvenlik verilerine sahip olan doğrudan oral antikoaglanlardan
(DOAK) (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban veya edoksaban) oluşur. Venöz
tromboemboli malignite ile ilişkili olduğunda düşük moleküler ağırlıklı heparin
(DMAH) önerilir.
11. Antıkoagülan İlaçlar Indirekt Trombin Inhibitorleri
11.1 Heparin
Antitrombin III (AT3) aktivasyonu sonucun da trombin ve Faktör Xa inhibisyon
yoluyla an tikoagulan etki gösterir. Eliminasyon ana olarak böbrek dışı yoldan
gerçekleşir. Bu sebeple güncel tedavi kılavuz larında (European Society for
Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management
of Venous Thrombosis) sadece ciddi böbrek yetmezliği, hemodiyaliz ihtiyacı
oluşmuş ya da girişimsel işlem ha zırlığında olan hastalar gibi özel durumlarda
başvurulan bir tedavi seçeneği olarak konumlanmıştır (30). İlacın etkin ve
güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için hastanın vücut kitle indeksi hesaba
katılmalı. Bunu yanı sıra aktifleşmiş parsiyel (kısmi) tromboplastin zamanı
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(aPTT) takibi yapılarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Kanama en sık görülen yan
etkisidir.[26). Protamin antidotudur. Heparin ilişkili trombosi topeni, sıklıkla
heparin uygulamasından 5-14 gün sonra ortaya çıkar.
Günümüzde birçok hasta ayaktan tedavi edilebildiğinden ve takipleri
hastane dışında yapmanın zorluğu düşünülünce heparin ilk tercih olmaktan
çıkmıştır.
12. Düşük Molekül Ağırlık Heparinler (DMAH)
Heparin molekullerinin enzimatik ve kimyasal depolimerizasyonu yoluyla
üretilirler. Ortalama 5.000 dalton molekül ağırlığına sahiptirler. Polimerizasyon
işlemlerindeki farklılıklara göre farklı farmakokinetikleri olan bir grup
moleküldür. heparine oranla çok daha güçlü bir faktör Xa inhibisyonu yapar.
Protrombin zamanı ve aP12 de uzamaya sebep olmazlar. Klinik rutinde
laboratuar testleri ile takip gerektirmez Biyoyararlanım oranla ri heparinden
daha yüksektir. Cilt altına enjekte edilerek kullanılır. Kullanıma hazır enjektörler
şeklinde satılmaktadır. Gün de bir veya iki doz şeklinde kullanılır. Hasta ların
böbrek işlevlerine göre doz ayarlaması yapılması gerekebilir. HIT gelişim riski,
klasik heparin uygulamasına göre 5 kat daha azdır (31). Fondaparinux, Anti FXa
inhibisyonunu antitrombin üzerinden sağlarken trombin in hibisyonuna neden
olmaz. HIT gelişiminde DMAH ve heparine seçenektir.
13. Direkt Trombin Inhibitörleri
Heparin ya da DMAH gibi antitrombin üzerinden indirekt etkili olmayıp
direkt trombin üzerine bağlanarak etki gösterirler Lepirudin ve Desirudin
direkt trombin üzerine bağlanarak antikoagulan etki gösterirler. Böbrek yoluyla
vücuttan uzaklaştırılırlar. Argatroban karaciğer yolu ile elimine olur. Bu yüzden
diğer ilaçlara göre böbrek yetmezliği hastalarında daha güvenlidir. Bivaliru din
çalışmalarda heparine göre daha az kana maya sebep olduğu gösterildiği için
heparine alternatif olarak bahsedilmektedir (32). Oral antikoagulanlar içerisinde
Varfarin, vitamini bağımlı faktörler (FII, FVII, FIX, FX) ve antikoagulan
proteinler (protein C, protein S, protein Z) sentezlenmesini inhibe ederek
antikoagulan etki gösterir. Karaciğerden elimine olur. INR ile laboratuvarda
takibi yapılır. Dar terapötik pencereye sahip bir ilaçtır. Gebelikte plasentayı
geçer, fetal kanama ve anomalilere (nazal hipoplazi, epifiz anomalileri) sebep
olur. Direkt Yeni Nesil Oral Antikogulanlar (YOAK), Apiksaban, Rivaroksaban,
Edoksaban ve Dabigatran direkt faktör Xa inhibitörüdür. Non valvüler atrial
fibrilasyon (NVAF), derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolide (PE)

DERİN VEN TROMBOZU   37

kullanım onayı mevcuttur. Varfarin ile kıyaslandığında majör kanama görülme
sıklığı daha azdır. Böbrek yetmezliğinde kullanımlarında doz uyarılarına dikkat
edilmelidir.

Şekil-5
14. Vitamin K Antagonistleri ( VKA )
Varfarin, asenokumarol ve fenprokumon isim li bir grup ilaçtır. En sık tercih
edilen molekül varfarindir. K vitamini bağlı olarak sentezlenen faktörlerin (II
- VII - IX - X) gama karboksilasyon reaksiyonlarını inhibe eder. Protein - C ve
pro tein - S endojen olarak sentezlenen iki intrinsik antikoagulan moleküldür. Bu
iki proteinin sen tezi de benzer bir karboksilasyon mekanizmasıyla olmaktadır.
Protein - C’nin yarı ömrü (ortalama 6-7 saat) koagülasyon faktörlerine göre
daha kısadır. Yani varfarin kullanmaya başladıktan sonra antikoagülan etki
başlayana kadar (ortalama 36 saat) protein - C aktivitesi azalmış olur. Bu süreçte
hasta koagülasyona yatkın olduğu bir geçiş süreci yaşar. Hastanın mevcut bir
pıhtısı olduğu da düşünülünce bu riski bertaraf etmek adına bu geçiş dönemin
de heparin, DMAH veya fondaparinü gibi bir parenteral ilaç ile en az 5 gün ya
da üst üste iki gün boyunca INR > 2 olana kadar takviye ya pılmalıdır. Varfarin,
başta gastrointestinal kanama komplikasyonları olmak üzere ilaca bağlı acil
hastaneye yatışlardan sorumlu en başta gelen ilaçtır. Bu vakaların % 80’inden
fazlası için de yatarak tedavi gerekmektedir (33).
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Vardarin nedeniyle hastaneye yatışların yaklaşık % 6’sı int rakraniyal
kanamalardan kaynaklanmaktadır. K vitamini varfarin için spesifik ve doğrudan
bir panzehir olmasına rağmen, INR değerinin normalleşmesi iv kullanımdan
sonra 24 saatten uzun sürebilir. Bu nedenle, varfarin etkisinin daha hızlı şekilde
tersine çevrilmesini gerektiren ciddi kanama vakalarında pıhtılaşma faktörleri
uygulanmalıdır . Üç faktörlü protrombin kompleks konsantrèsi ( PCC ) II, IX
ve X faktörlerini içerir; dört faktörlü PCC ayrıca faktör VII de içerir. Majör
kanaması olan hastalarda acil antikoagülasyon geri dönüşü 25 50 IU / kg dört
faktör PCC ve 5 mg IV K vitamini ile yapılmalıdır ¹2 2021 Periferik arter ve
Ven hastalıkları Ulusal tedavi kılavuzu içerisinde parçalanmamış heparinler için
çok kısıtlı öneriler bulunmakta iken DMAH seçeneği halen önemli bir hasta
grubunda önerilmektedir. Ülkemizde en yaygın tedavi DMAH ile başlanıp VKA
ile devam edilen antikoagulasyondur. Ancak Ertaş ve ark. nın yürüttükleri çok
merkezli AFTER çalışmasında TTR (time to therapoetic range) oranı yalnızca %
41,3 bulunmuştur (34). Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin nispeten kullanma
zorluğu olması, varfarinin ilaç ve besin etkileşimlerine açık olması, tüm bunlar
bir araya geldiğinde standart tedavinin idealden uzak olmasına ve daha etkili
ilaçların geliştirilmesine yol açmıştır. Bunlardan dabigatran, rivaroksaban,
apiksaban ve edoksaban ülkemizde de venöz tromboz tedavisinde ruhsatı olan
ilaçlardır.
15. Direkt Oral Antikoagülanlar (DOAK)
Antikoagülasyon seçenekleri son yıllarda giderek geniş bir yelpaze
oluşturmaktadır, birçok sayıda ajan tromboembolik hastalıkların önlenmesi ve
tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Heparin ve vitamin K antagonistlerine
(VKA) ek olarak, doğrudan faktör Xa ve trombin işlevlerini hedef alan ilaçlar
geliştirilmiştir. Ulusal Periferik arter ve ven hastalıkları 2021 kılavuzunda derin
ven trombozu tedavi sinde 3-6 ay süre ile dabigatran, rivaroksaban, apiksaban
veya edoksaban kullanımı güçlü öneri, DOAK tedavisinin varfarine öncelikli
olarak tercih edilebileceği güçlü öneri ve kanıt düzeyi A olarak önerilmiştir.
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1.

Giriş

U

luslararası Başağrısı Topluluğu’nun “The International Classification
of Headache Disorders 3rd edition” (ICHD-3) sınıflandırmasına göre
baş ağrıları primer ve sekonder baş ağrıları olarak sınıflandırılmaktadır.
(Tablo 1) Primer başağrıları santral sinir sisteminin veya diğer sistemlerin
hastalıkları ile ilişkili olmaksızın, ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Sinir sistemini
veya diğer sistemleri tutan hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan baş ağrıları
ise sekonder baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrılarının hızlı tanı ve tedavi edilmesi
yaşamsal bir öneme sahiptir.
Acil servise başvuruların onda birini nörolojik semptomları (sıklık sırasına göre;
akut serebrovasküler hastalık, baş ağrısı, vertigo, kafa travması, akut bilinç
bozukluğu ve epilepsi) olan hastalar oluşturur ve bu başvuruların yaklaşık dörtte
biri baş ağrısıyla ilişkilidir. (1-2) Acil servise başvuran baş ağrılı hastaların
%95’ten fazlasını primer baş ağrıları ,%5’ini ise sekonder baş ağrıları oluşturur.
(3) Sekonder baş ağrıları, serebrovasküler olaylar, beyinde kitle etkisi yaratan
lezyonlar ve inflamatuar-enfeksiyon patolojilerini içerir. Bu bölümünde, acil
servise baş ağrısı ile başvuran hastalarda baş ağrısı nedenleri, hayatı tehdit
edebilecek belirti/bulgular ve tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir.
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Tablo 1: Başağrısı Sınıflandırması
A. Primer başağrıları
1. Migren
2. Gerilim tipi başağrısı
3. Trigeminal otonomik başağrıları
4. Diğer primer başağrısı sendromları
B. Sekonder başağrıları
5. Baş ve/veya boyun travmasına bağlı başağrısı
6. Kraniyal veya servikal damarsal bozukluklara bağlı başağrısı
7. Damarsal olmayan intrakraniyal bozukluklara bağlı başağrıları
8. Madde kullanımı veya kesilmesine bağlı başağrısı
9. Enfeksiyona bağlı başağrısı
10. Homeostaz bozukluğuna bağlı başağrısı
11. Kraniyum, boyun, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, ağız ya da diğer yüz veya
kraniyal yapıların bozukluklarına bağlı başağrısı ya da yüz ağrısı
12. Psikiyatrik bozukluklara bağlı başağrısı
C. Ağrılı kraniyal nöropatiler, diğer yüz ağrıları ve diğer başağrıları
13. Ağrılı kraniyal nöropatiler ve diğer yüz ağrıları
14. Diğer başağrısı bozuklukları (sınıflandırılamayan)

2.

Acil Servise Başvuran Primer Baş Ağrıları ve Tedavisi

Status migrenozus ve şiddetli migren atakları, acil servise başvurunun en yaygın
nedenleridir. Bu hastalar başağrılarını evde kullanmakta oldukları migren atak
ilaçları ile kesemezler.Yetmiş iki saatten daha uzun süren migren atakları status
migrenozus olarak kabul edilmektedir. Ciddi fonksiyonel kısıtlamaya neden
olduğu için olguların acilen ve sıklıkla yatırılarak tedavi edilmeleri gerekir.
Tedavide ilk adım başağrısı ile birlikte oral alım yetersizliği, mide bulantısı
ve kusma şikayetleri ile ortaya çıkan dehidrasyonun sıvı ve elektrolit replasmanı
ile giderilmesidir. Ancak sıvı ve elektrolit replasmanının fayda göstermediği
olgular çoğunluktadır. (4) Bu olgularda klorpromazin 12,5-25 mg/gün,
metoklopramid 10-30 mg/gün veya domperidon 10-30 mg/gün gibi intravenöz
anti dopaminerjik ilaçlar tedaviye eklenir. (5-8) Bu ajanların kullanımı sırasında,
akatizi veya distonik reaksiyon gibi ekstrapiramidal semptomları içeren
yan etkiler görülebilir. Ekstrapiramidal semptomları azaltmak için tedaviye
difenhidramin eklenmesi önerilmektedir. (9)
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Status migrenozus tedavisinde plaseboya göre üstünlük gösteren
non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar arasında ketorolak 30‐60 mg IV
ve asetilsalisilik asit bildirilmiştir. (10-11) Status migrenozus tedavisinde
kortikosteroid kullanımına ilişkin 25 çalışmayı içeren bir derleme, steroidlerin
baş ağrısını ve non-steroidal anti-inflamatuvar tedaviye yanıtı iyileştirdiğini
göstermiştir. (12) Kontrendikasyon yoksa metilprednisolon (0,5-1 mg/
kg) veya deksametazon (4-8 mg) şiddetli veya refrakter migren atakları için
uygulanabilir.
Status migrenozus tedavisinde; 6 mg subkütan sumatriptan, 20 mg
intranazal sumatriptan ve 0,5 mg’lık düşük başlangıç dozlarında intravenöz
dihidroergotamin uygulanabilir. (13) Ancak son 24 saat içinde triptan alan,
auralı migreni olan, kardiyovasküler/serebrovasküler risklere sahip olan ve gebe
olanlarda kullanılmamalıdırlar.
Status migrenozusta diğer tedaviler arasında magnezyum sülfat, antiepileptikler ve sinir blokları sayılabilir. IV magnezyum sülfatın (500-1000 mg)
uygulamadan bir saat sonra ağrıyı azalttığı, aura süresini kısalttığı ve analjezik
ihtiyacını azalttığı bildirilmiştir. (14) Çalışmalar, magnezyumun özellikle
kortikal yayılan depresyonu bloke etme yeteneği nedeniyle auralı migren için
faydalı olabileceğini öne sürmüştür. (15) Ancak magnezyum sülfat hipotansiyona
neden olabilir. İntravenöz anti-epileptikler genellikle tedaviye dahil edilir, en
yaygın olarak IV valproat (400-1200 mg) kullanılmaktadır. Levetirasetam,
lakozamid ve fosfenitoin gibi diğer antiepileptikler da kullanılmaktadır, ancak
bu ajanların bazıları için baş ağrısı çalışması yoktur.
Sinir blokları poliklinikte, acil serviste veya yatarak tedavinin bir
parçası olarak, oksipital nevralji, küme baş ağrısı ve migren dahil olmak
üzere birçok baş ağrısı tipinin tedavisi için kullanılabilir. Çoğu çalışmada sinir
bloklarının uzun vadeli sonuçları değerlendirilmiştir ancak birkaç çalışma
status migrenozustaki faydasını göstermiştir. Friedman ve ark’ları acil serviste
metoklopramide refrakter olan migrenlilerde bupivakain ile bilateral oksipital
sinir bloğu uygulamışlardır. Hastaların baş ağrılarında 30. dakikada %31 ve
48. saatte %23 oranında azalma bildirmişlerdir. (16) Bir başka randomize
kontrollü çalışma, sinir bloklarının bağ ağrısı tedavisindeki etkisini, yukarıda
tarif edilen diğer IV tedavilere eşdeğer bulmuştur. (17) Sinir bloklarına ek
olarak, acil serviste yapılabilecek bir diğer basit işlem transnazal sfenopalatin
ganglion bloğudur.
Baş ağrısı yukarıda anlatılan tüm tedavilere rağmen hala devam
etmekteyse, tedavi eden doktor başka bir sekonder tanı veya faktörün
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gözden kaçırılmadığından emin olmak için hastayı serviste yatırarak yeniden
değerlendirmelidir. Kanıtlar çeşitli olmakla birlikte,1 mg/kg bolus ve ardından
2 mg/dk’da infüzyon şeklinde lidokain uygulanabilir. (18) İndüksiyon ve genel
anesteziye yanıt veren refrakter migren statuslu olgu sunumları bildirilmiştir.
Bunun için uyanıklık düzeyini düşürmeyi amaçlayan propofol, 10-20 mg’lık
tekrarlayan boluslarla 30-40 mg IV yükleme dozu olarak denenmiştir. (19-22)
Acil serviste baş ağrısı yönetiminin bir parçası olarak düşünülmesi
gereken son nokta primer baş ağrısı tanısı alan hastada taburculuk planıdır.
Sorulacak sorular şunlardır: Bu kişi koruyucu ilaç kullanıyor mu? Kullanmalı
mı? İlaç aşırı kullanımına bağlı baş ağrısını önlemek için analjezi kullanımı,
haftada ikiden fazla olmamak üzere tavsiye edilmelidir. Hastalara opioid içeren
ilaçlar reçete edilmemelidir, çünkü bu tür ilaçların kullanımı mevcut durumu
kötüleştirebilir. Aslında opioidler migrenin akut tedavisinde son çare olmadıkça
kullanılmamalıdır. (23)
Tablo 2: Migren statusunda tedavi seçenekleri
1

Oral alım yetersizliği, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ortaya çıkan
dehidrasyonun sıvı ve elektrolit replasmanı ile giderilmesi

2

İntravenöz anti dopaminerjik ilaçlar (klorpromazin 12,5-25 mg/gün,
metoklopramid 10-30 mg/gün veya domperidon 10-30 mg/gün) ve
ekstrapiramidal semptomları azaltmak için difenhidramin eklenmesi

3

Non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar (ketorolak 30‐60 mg IV ve
deksketoprofen 50 mg IV)

4

Kortikosteroidler (metilprednisolon 0,5-1 mg/kg veya deksametazon 4-8 mg)

5

Sumatriptan 6 mg subkütan ve 20 mg intranazal formu, intravenöz 0,5 mg
dihidroergotamin

6

Diğer tedaviler (magnezyum sülfat, anti-epileptikler, sinir blokları ve lidokain
infüzyonu)

3.

Migren Aurası ile Serebrovasküler Olayın Ayırt Edilmesi

Acil serviste baş ağrısı değerlendirmesinin bir diğer önemli bileşeni migren
aurasını inmeden ayırt etmektir. Bu ayrımı yapabilmek için kesin klinik tanıya
izin vermese de, tanıya rehberlik eden bazı kriterler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Khan ve ark.’larının tasarladığı bir puanlama sistemine göre elde edilen toplam
puan 5’ten fazlaysa, %100 özgüllük ancak yalnızca %15 duyarlılıkla aura lehine
karar verilebilmektedir. (24) (Tablo 3)
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Tablo-3: Aura ve inme ayrımında puanlama sistemi
Kriterler

Puan

Yaş:
< 50 yıl = 2 puan
50-70 yıl = 1 puan
> 70 yıl = 0 puan

2
1
0

İnme risk faktörleri: hipertansiyon, hiperlipidemi,
diyabet, atriyal fibrilasyon
Risk faktörü yok
AF dışında 1 risk faktörü
AF dışında ≥2 risk faktörü
AF

3
2
1
0

Diğer faktörler:
Migren = 2 puan
Epilepsi = 1 puan
Psikiyatrik hastalık = 1 puan

2
1
1

Lebedeva ve ark’ları, aurayı geçici iskemik ataktan ayırmada, geçici iskemik
atak için %99 duyarlılık ve %95 özgüllüğü olan tanı kriterlerini önerdi. (25)
(Tablo 4)
Tablo 4: Aura ve geçici iskemik atak ayrımı için tanı kriterleri
A

B
C

D

E

Tamamen reverzible olan nörolojik veya retinal semptomların aniden
başlaması (örn. hemiparezi, hemi-parestezi, afazi, ihmal, amaurosis fugax,
hemianopi, hemiataksi)
Süre < 24 saat
Aşağıdakilerden en az 2 tanesi:
a. En az 1 semptom, kademeli yayılma olmaksızın < 1 dakika içinde
maksimum düzeydedir.
b. ≥ 2 semptom aynı anda ortaya çıkar
c. Semptomlar eksikliklerdir (fotopsi, parestezi gibi tahriş edici semptomlar
yoktur)
d. Semptomlardan sonraki 1 saat içinde baş ağrısı yok
Aşağıdaki izole semptomların hiçbiri: titreme nöbetleri, diplopi, baş dönmesi,
senkop, bilinç düzeyinde azalma, konfüzyon, hiperventilasyonla ilişkili
parestezi, açıklanamayan düşmeler, amnezi
Görüntülemede ilgili bölgede akut enfarktüs yok
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4.

Acil Servise Başvuran Sekonder Baş Ağrılarının Tanısı

Primer baş ağrılarının tedavisi, taburcu olduktan sonra tekrarlamasını önlemeye
odaklanarak, doğası gereği büyük ölçüde destekleyici olsa da, sekonder baş
ağrıları acil ve hızlı bir şekilde teşhis edilerek tedavi edilmelidir. Bu nedenle
acil serviste başağrılı hasta değerlendirilirken, ilk yapılması gereken önemli
morbidite ve mortaliteye neden olabilecek sekonder başağrılarının dışlanmasıdır.
Çünkü sekonder bir baş ağrısının yanlış teşhisi, kalıcı nörolojik defisitler ve ölüm
dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabilir. Öykü, genel tıbbi ve nörolojik
muayenelerde kuşkulu özellikler (kırmızı bayraklar) mevcutsa, tanı için bazı
ileri tetkiklerin (kan testleri, nöroradyolojik çalışmalar ve lomber ponksiyon)
yapılması gereklidir.
Başağrısı tanımlayan bir hastada daha önceden tanı konmuş bir primer
başağrısı olsa bile, yeni tanımladığı başağrısı hakkında, bu başağrısı özelliklerinin
önceki ağrılarıyla uyumlu olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tekrar bilgi
almak ve hastayı muayene etmek gerekir. Amerikan Baş Ağrısı Derneği migren
kriterlerini karşılayan stabil baş ağrısı olan hastalarda beyin görüntülemeyi
önermemektedir. Ancak acil servise en sık migren statusu ile başvurulmasına
rağmen, yarısına gereksiz nörogörüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. (26) Ancak
hastada sekonder bir baş ağrısı endişesi varsa, gök gürültüsü baş ağrısı veya
inme gibi, beyin görüntüleme yapılmalıdır.
Acil serviste baş ağrısı değerlendirilirken; baş ağrısının karakteri spesifik
olmamasına rağmen bize bazı ip uçları verebilir. Özellikle akut serebrovasküler
olaylar için baş ağrısı özelliklerini belirlemek mümkündür (Tablo 5)
Tablo 5: Akut serebrovasküler hastalıklarda baş ağrısının karakteri (27)
Başlangıç

Şiddet

Lokalizasyon Süre

Subaraknoid
kanama

Akut

Şiddetli

Diffüz

Uzun süreli

Serebral reversible
vazokonstriksiyon
sendromu

Akut

Şiddetli

Diffüz

Relaps

Serebral venöz
tromboz

Subakut

Şiddetli/
Orta şiddette

Diffüz/
Unilateral

Uzun süreli

Servikal arter
diseksiyonu

Akut

Orta şiddette

Unilateral

Uzun süreli
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Bazı sekonder baş ağrıları iyi lokalizedir. Örnek olarak, akut açı kapanması
glokomundan kaynaklanan baş ağrısı genellikle ilgili gözün etrafında, temporal
arteritten kaynaklanan baş ağrısı ise genellikle unilateral şakaktadır. Servikal
veya intrakraniyal arter diseksiyonundan kaynaklanan ağrı tipik olarak tek
taraflıdır. Alt servikal bölge ve omuzlar arasına yayılan baş ağrısı, enfeksiyon
veya subaraknoid kanama nedeniyle meningeal iritasyonu gösterebilir. (28)
Tek taraflı göz kızarıklığı ile birlikte tek taraflı baş ağrısı, küme baş ağrısı
ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler (TAC) gibi primer baş ağrıları için
tipiktir. Atipik baş ağrıları daha sık sekonder baş ağrıları ile ilişkilendirilirken,
küme baş ağrısının tipik olguları bile yapısal bir lezyona bağlı olabilir.Bu
nedenle, arka fossa, hipofiz bölgesi veya kavernöz sinüsteki patolojiye sekonder
olabileceğinden, küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljilerle
başvuran hastaların her zaman beyin manyetik rezonans görüntüleme ile
incelenmesi gerekir. (29)
Sekonder başağrılarının tanınması için ingilizce kelimelerin başharflerinden
oluşan “SNOOP4” (S, sistemik; N, nörolojik; O, onset; O, older age; P, patern
4 (previous, positional, papiloedema, precipitants) kodlaması kullanımı, ilk kez
Dodick tarafından önerilmiştir. (30) (Tablo 6)
Tablo 6: SNOOP4 kodlamasının ana başlıkları
S
N
O
O
P

Systemic symptoms of signs or
disease
Neurologic symptoms or signs
Onset thunderclap
Older age > 50 years of age
Pattern changes

Belirti veya hastalığın sistemik semptomları
Nörolojik semptomlar veya belirtiler
Ani başlayan baş ağrısı (gök gürültüsü baş ağrısı)
İleri yaş > 50 yaş
Baş ağrısı karakterinde değişiklikler

4.1. Belirti veya Hastalığın Sistemik Semptomları
Acil serviste başvuran olası sekonder baş ağrılarını belirlemek için sadece
nörolojik muayene yeterli olmayacaktır. Ayrıca hastanın komorbiditeleri,
kullandığı ilaçlar,travma öyküsü, diğer organ ve sistemlerle ilgili bulguları ve
ateş gibi pek çok özellik ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.
Sekonder başağrısı düşündüren öykü özellikleri:
-

Yeni başlayan akut ve çok şiddetli başağrısı
10 yaşından önce, 50 yaşından sonra başlaması
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-

Özellikle çocuklarda oksipital yerleşim göstermesi
Son 6 ay içinde başlayan ve devamlılık gösteren, tedaviye direnç öyküsü
Hastada mevcut malignite tanısı
Hastada mevcut sistemik hastalık tanısı
Hastanın yaşamındaki “en şiddetli başağrısı” tanımı
Gebelik ve doğum sonrası ortaya çıkması
Fiziksel aktivite, ıkınma gibi veya öksürme gibi işlevler sırasında ortaya
çıkan başağrısı
Postural özelliği (ayakta veya yatarken ortaya çıkması)
Dirençli kusmaların eşlikçiliği

Baş ağrısı ve ateş birlikteliği, klinisyenin sistemik veya nörolojik bir enfeksiyon,
vaskülit veya başka herhangi bir inflamatuar hastalığı ekarte etmesini gerektirir.
En sık görülen santral sinir sistemi enfeksiyonları bakteriyel menenjit, viral
menenjit, ensefalit ve beyin apsesidir.
Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) gibi immunsupresif
hastalıklarda yeni veya olağandışı bir baş ağrısı; inme, beyin apsesi, menenjit
ve malinite dahil olmak üzere intrakraniyal bir lezyon veya enfeksiyona işaret
edebilir. (31) Baş ağrısı, HIV’li hastalarda en sık görülen ağrı sorunudur ve
hastaların %34-61’ini etkiler. (32) İmmunsupresif hastalıklarda baş ağrısına
ek olarak nöbet veya değişen bilinç durumu gibi yüksek riskli özellikler de
mevcutsa, mutlaka sekonder baş ağrılarına yönelik ileri tetkik yapılması gerekir.
Baş ağrılı hastaların kullanmakta olduğu; antikoagülan, oral kontraseptif ve
analjezikler gibi ilaçlar hakkında bilgi alınmalıdır. Aspirin dahil antikoagülanların
ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı intrakranial kanama riskini
artırır. Antikoagülan alan hastalarda bir diğer husus, eğer ilaç endikasyonu
venöz trombotik olay ise, serebral venöz sinüs trombozu olasılığıdır. Kullanılan
analjezikler, şiddetli semptomları maskeleyebilir veya ilaç aşırı kullanımı
nedeni ile migren baş ağrısını şiddetlendirebilir. Kokain, metamfetamin ve diğer
sempatomimetik ajanların kullanımı intrakranial kanama riskini artırır. İlaçlar
damar yoluyla alınıyorsa, ateş olmasa bile beyin apsesi diğer bir olasılıktır.
Gebelikte görülen fizyolojik değişiklikler (örn. hiper koagülasyon,
hormonal değişiklikler veya epidural anestezi gibi müdahaleler gebelik ve
lohusalık döneminde sekonder baş ağrısı riskini arttırır. Sekonder baş ağrısı
prevalansının üçüncü trimesterde daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.
Özellikle daha önce baş ağrısı öyküsü olmayan hastalarda nöbet, hipertansiyon
ve ateşin varlığında bu risk artar. Preeklampsi bunlardan en yaygın görülenidir;
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preeklampsi tablosu posterior reversible ensefalopati sendromu ile örtüşebilir.
Bunun dışında; venöz sinüs trombozu ve hipofiz apopleksi görülebilir. Doğum
sonrası ayakta dururken kötüleşen baş ağrısı, doğumla ilgili ıkınma sırasında
yada spinal anestezi sırasında gelişen dural yırtıklara bağlı görülebilir. (33)
Tablo 7: Belirti veya hastalığın sistemik semptomları ve
sekonder baş ağrısının olası nedenleri
Semptom/Hastalık
Antikoagülasyon
Uyku bozukluğu
Koroner arter hastalığı
Diyaliz
Göz ağrısı ± kırmızı göz
Düşme/kafa travması
Ateş
Hipertansif acil
Uyuşturucu madde kullanımı
İmmun supresyon
Çene ağrısı

Boyun ağrısı
Şant
Taşikardi
Diş ağrısı
Gebelik/post partum

Olası nedenler
İntrakranial kanama
Uyku apnesi baş ağrısı
Kardiyak baş ağrısı, inme
Diyaliz baş ağrısı
Akut açı kapanması glokomu, iritis/üveit, optik nörit,
trigeminal otonomik sefalji
Post travmatik baş ağrısı, BOS sızıntısı, intrakranial
kanama, kafatası kırığı
Akut sinüzit, dev hücreli arterit, HaNDL, enfeksiyon
(menenjit, ensefalit, beyin apsesi), neoplazm
İntrakranial kanama, feokromositoma, preeklampsi,
PRES
Enfeksiyon, RCVS, inme
Enfeksiyon (menenjit, ensefalit, beyin apsesi),
neoplazm
Dev hücreli arterit, idiyopatik persistan yüz ağrısı,
temporomandibular eklem hastalığı, trigeminal
nevralji
Kranioservikal distoni, diseksiyon
Enfeksiyon, aşırı veya yetersiz şant
POTS
Diş sorunu, trigeminal nevralji
BOS sızıntısı/postspinal baş ağrısı,serebral venöz
sinüs trombozu, hipofiz apopleksi, preeklampsi/
eklampsi, RCVS, inme

HaNDL: beyin omurilik sıvısı lenfositozu ile geçici baş ağrısı ve nörolojik
defisit sendromu, POTS: postural ortostatik taşikardi sendromu, PRES: posterior
reversible ensefalopati sendromu, RCVS: reversible serebral vazokonstriksiyon
sendromu
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4.2. Nörolojik Semptom ve Belirtiler
Nörolojik muayenedeki anormal bulgular, intrakraniyal patolojinin en iyi
klinik belirleyicisi olmaya devam etmektedir. Acil servise başvuran baş ağrılı
hastalarda normal bir nörolojik muayene tek başına sekonder baş ağrısı riskini
20’de 1’den 40’ta 1’e (%2.4) yarı yarıya azaltır. (34) Ayrıca, migren gibi bir
primer baş ağrısı ile uyumlu bir öykü eklenirse, risk 250’de 1 (%0,4) olur ve
hastanın daha ileri tetkikle incelenmesine gerek kalmayabilir. (35)
Sekonder başağrısını düşündüren nörolojik bulgular:
-

Bilinç bozukluğu, senkop
Epileptik nöbet
Fokal nörolojik bulgu
Papilödem, subhyaloid hemoraji
Pupil tutulumunun eşlik ettiği 3. kranial sinir (KS) tutulumu
Horner sendromu
5. ve 7. KS tutuluşları baş boyun malignitelerinin perinöral yayılımları
açısından gözden kaçmamalıdır.

Nörolojik belirti ve bulgular oldukça belirsiz olabilir ve hasta tarafından
fark edilmeyebilir (örneğin, hafif pupil asimetrisi, hafif fasial paralizi, görme
alanı kaybı ve babinski bulgusu) veya oldukça belirgin olabilir (örneğin, tek
taraflı görme kaybı, ataksi ve nöbet). Fokal nörolojik bulgular, iskemik inme,
intrakranial kanama, beyin tümörü, beyin apsesi, akut açı kapanması glokomu
ve karotis veya vertebral arter diseksiyonu gibi bir dizi sekonder baş ağrısı
nedenine bağlı olabilir.
İskemik serebrovasküler hastalıkta baş ağrısına ilişkin bir derlemede,
baş ağrısı, geçici iskemik atak geçiren yada engellilik yaratmayan inme
hastaların %16-65’inde bulunmuştur. Ayrıca baş ağrısının anterior dolaşıma
göre posterior dolaşıma bağlı iskemilerde daha sık ortaya çıktıgı bildirilmiştir.
(36) Akut inmeli 240 hastayı kapsayan prospektif bir çalışmada, hemorajik
inmeli olguların %64.5’inde, iskemik inmeli olguların ise %32’sinde baş
ağrısı bildirilmiştir. (37) Aynı çalışmada hemorajik inme grubunda subaraknoid
kanamalı hastaların tamamında, intraparankimal kanamaların ise %58’inde baş
ağrısı bulunmuştur.

ACİL SERVİSTE BAŞ AĞRILARI   53

Tablo 8: Nörolojik semptomlar ve sekonder baş ağrısının olası nedenleri
Nörolojik
Olası nedenler
semptomlar
Diplopi/oftalmoparezi Dev hücreli arterit, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon,
iskemik 3. kraniyal sinir felci, tekrarlayan ağrılı
oftalmoplejik nöropati, Tolossa-Hunt sendromu ve
neoplazm
Horner sendromu
Karotis diseksiyonu, intrakranial kanama, neoplazm,
trigeminal otonomik sefalji
Bilinç kaybı
Karbon monoksit zehirlenmesi, üçüncü ventrikülün kolloid
kisti, epilepsi, glossofaringeal nevralji, enfeksiyon, POTS
Progresif görme kaybı İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, intrakranial basınç
artışı, RVCL
Pulsatil tinnitus
BOS kaçağı, İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon,
vasküler lezyon
Nöbet
İntrakranial kanama, iktal veya postiktal baş ağrısı,
enfeksiyon, neoplazm, inme
Ani görme kaybı
Akut açı kapanması glokomu,karotis diseksiyonu, dev
hücreli arterit, intrakranial kanama, idiyopatik intrakraniyal
hipertansiyon, intrakranial basınç artışı, inme
Kuvvet kaybı, his
Karbon monoksit, fokal lezyon, genetik vaskülopati,
kaybı, afazi
HaNDL, intrakranial kanama, enfeksiyon, inflamatuar
hastalıklar (örn. nörosarkoidoz, aseptik menenjit),
neoplazm, RCVS, inme

HaNDL: beyin omurilik sıvısı lenfositozu ile geçici baş ağrısı ve nörolojik defisit
sendromu, POTS: postural ortostatik taşikardi sendromu, RCVS: reversible
serebral vazokonstriksiyon sendromu, RVCL: serebral lökoensefalopati ile
birlikte retinal vaskülopati
1.3. Ani Başlayan Baş Ağrısı (Gök Gürültüsü Baş Ağrısı)
Ağrının başlamasından birkaç saniye veya dakika sonra maksimum yoğunluğa
ulaşan şiddetli bir baş ağrısının ileri tetkik ile incelenmesi gerekir. (38) Gök
gürültüsü baş ağrısı ile acil servise başvuran hastalarının yaklaşık %8’inde
subaraknoid kanama vardır. (39) Diğer nedenler arasında reversible serebral
vazokonstriksiyon sendromu, karotis ve vertebral arter diseksiyonu, venöz sinüs
trombozu, hipofiz apopleksi, akut açı kapanması glokomu, rüptüre olmamış
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serebral anevrizmalar, üçüncü ventrikülün kolloid kisti ve hipertansif acil
durumlar bulunur.
Buna karşılık, migren baş ağrıları genellikle hafif ila orta derecede ağrı ile
başlar ve daha sonra 1-2 saat içerisinde kademeli olarak maksimum seviyeye
yükselir. Diğer bir primer baş ağrısı olan küme baş ağrısı bazen ciddi bir baş
ağrısı ile karıştırılabilir, çünkü küme baş ağrısından kaynaklanan ağrı dakikalar
içinde şiddetli bir hal alır. Bununla birlikte, küme baş ağrısı geçicidir (genellikle
1-2 saatten az sürer) ve karakteristik ipsilateral otonomik belirtilerle ilişkilidir.
Gök gürültüsü baş ağrısı ile başvuran hastada kontrastsız beyin bilgisayarlı
tomografi yapılmalıdır. Klinik olarak yüksek şüpheli durumlarda beyin
bilgisayarlı tomografi negatif olsa bile lomber ponksiyon yapılmalıdır. Her iki
inceleme de kanama için pozitifse, sonraki değerlendirme bilgisayarlı tomografi
anjiyograsi, manyetik rezonans anjiyografi veya kateter anjiyografi ile altta yatan
nedenin (çoğunlukla serebral anevrizma veya arteriyovenöz malformasyon)
belirlenmesine yönelik olmalıdır.
1.4. İleri yaş > 50 yaş
İleri yaşta (> 50 yaş) başlayan baş ağrılarında; dev hücreli arterit, intrakranial
kanama, enfeksiyon, neoplazm, inme ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Yeni
başlayan veya giderek kötüleşen baş ağrısı olan 50 yaş üstü hastalarda, kafa içi
kitle ve temporal arterit gibi ciddi sekonder baş ağrısı genç hastalara göre daha
sık görülmektedir. Prospektif bir çalışmada, 65 yaş üstü hastalarda sekonder
baş ağrısı sıklığının daha genç popülasyona kıyasla yüksek olduğu bildirilmiştir.
(%11,2’ye karşı %8,0) (40)
1.5. Baş ağrısı karakterindeki değişiklikler
Son zamanlarda baş ağrısı karakterinde değişiklik, geçmişte benzer baş
ağrılarının olmaması ve yeni başlayan baş ağrısı (< 3 ay), altta yatan ciddi bir
sekonder baş ağrısı nedenin önemli bir belirtisi olabilir. Öte yandan, migrenden
mustarip hastalar geçmişte genellikle benzer baş ağrılarına sahiptir ve tanım
gereği, en az dört atak geçirmeden kesin olarak migren teşhisi konamaz. (41)
Pozisyonel baş ağrısı, kafa içi hipotansiyonun yaygın bir semptomu
olduğu için baş ağrısı ayırıcı tanısında kırmızı bir bayraktır. Ayakta yada oturur
pozisyon ile birlikte saniyeler içinde ortaya çıkan ve sırt üstü yatar pozisyondan
sonra hızla düzelen baş ağrısı, düşük beyin omurilik sıvısı basıncını düşündürür
Hastaların çoğunda yakın zamanda lomber ponksiyon veya beyin cerrahisi
operasyonu geçirme hikayesi vardır. Baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı, görme
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bozuklukları, boyun sertliği, vertigo, kulak çınlaması ve bilişsel anormallikler
görülebilir. Pek çok migren hastası, fiziksel aktivite sırasında baş ağrısında bir
artış bildirir ve bu durum pozisyonel baş ağrısını taklit edebilir, ancak sırt üstü
yatar pozisyonda ağrının azalması beklenmez. Ayrıca üçüncü ventrikül kolloid
kisti, sıklıkla postural değişiklik veya valsalva benzeri manevra ile tetiklenen,
bilinç kaybıyla ilişkili tekrarlayan baş ağrısı ile ortaya çıkabilir.
Öksürük baş ağrısı, altta yatan ciddi bir patolojinin bir işareti olabileceğinden
kırmızı bayrak olarak değerlendirilmelidir. Sekonder öksürük baş ağrısı %40
oranında Chiari malformasyon tip 1 ile ilişkilidir. (42) Chiari malformasyonunun
yanı sıra, arka fossa tümörleri öksürük baş ağrısı olan vakaların yaklaşık %15’ini
oluşturur. Diğer nedenler ise araknoid kistler, dermoid tümörler, meningiomlar,
subdural hematom, beyin metastazları, akut sfenoid sinüzit, hidrosefali ve beyin
damar hastalıklarıdır.
Tablo 9: Baş ağrısı karakterindeki değişikliklerde
olası sekonder baş ağrısı nedenleri
Özellikler
Yeni başlayan veya kötüleşen
Sırtüstü pozisyonda azalan

Olası nedenler

Neoplazm, vaskülit, BOS kaçağı
İntrakraniyal hipotansiyon/BOS kaçağı, aşırı şant,
postural ortostatik taşikardi sendromu
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, artan
Sırtüstü pozisyonda artan
intrakranial basınç, yetersiz şant
Öksürük/Valsalva ile tetiklenen Chiari malformasyonu, BOS kaçağı, dural
arteriyovenöz fistül, intrakranial basınç artışı,
neoplazm (özellikle posterior fossa)
Papilödem varlığı
Serebral venöz sinüs trombozu, idiyopatik
intrakraniyal hipertansiyon, artmış intrakranial
basınç, neoplazm, optik nörit

5.

Sonuç

Baş ağrısı, dünya çapında önemli bir engellilik nedenidir ve acil servise
başvuru oranı yüksektir. Büyük çoğunluğu primer baş ağrısıdır. Evde tedaviye
dirençli migren statusu veya şiddetli migren atakları, acil servise baş ağrısı
ile başvurunun veya yatan hasta kabulünün yaygın nedenleridir. Tedavide
basamaklı bir yaklaşım önerilmektedir. Ancak hedefe yönelik araştırma ve tedavi
gerektiren sekonder baş ağrılarını ekarte etmek için uyarıcı belirtiler dikkatlice
gözden geçirilmelidir. Sekonder başağrılarına yönelik spesifik bir tedavi
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bulunmamaktadır. semptomatik tedavi ağrı özellikleri, şiddeti ve hasta dikkate
alınarak planlanmalıdır. Ancak ileri incelemede sekonder neden saptanmış ise
altta yatan patoloji tedavi edilmelidir
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1.

Giriş

G

astrointestinal kanamalar hastaneye yatış ve acil servise başvuru
nedenleri arasında sık görülmektedir.(1) Gastrointestinal sistem
kanamaları treitz ligamanı baz alınarak iki anatomik bölgeye göre ayrılır.
Treitz ligamanın üzerinde kalan bölgeden kanamalara üst gis (Gastrointestinal
sistem) kanaması olarak lokalize edilir. Akut alt gis kanaması (treitz ligamanın
altındaki bölge) ya da demir eksikliği anemisi veya gaitada gizli kan pozitifliği
olarak karşımıza çıkabilmektedir.(2)
2.

Üst Gis Kanama

Üst gis kanama, kanamanın şiddetine bağlı olarak kendisini hematamez (parlak
kırmızı veya kahve telvesi renginde kusma) ve/veya melena (siyah, katran
renginde dışkılama) şeklinde göstermektedir.(3) ABD’ de (Amerika birleşik
Devleti) üst gis kanama insidansı yıllık 100.000 yetişkin başına 48 ila 160
vaka yıllık 400.000 hastane yatışına neden olmaktadır.(4) Bu oran son yıllarda
batı ülkelerinde son yıllarda görülme sıklığı azalmasına rağmen yıllık 47 ila
108/100.000 kişi arasında değişmektedir.
Üst gis kanamaların büyük çoğunluğu varis dışı kanamalar (peptik ülser)
oluştursa da varis kanamaları vakaların %10’ u oluşturmaktadır.(5) Üst gis
kanamaların mortalite oranı %4 ila %10 arasında değişmektedir. (6) Acil servise
61
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akut gis kanama ile gelen hastada öncelikle gereken hemodinamik stabilizasyon
sağlanması ve resüsitasyon gerekliliği açısında değerlendirilmesidir.(3)
2.1. Epidemiyolojisi
Varis ve varis dışı kanamlar olarak iki ana gruba ayrılabilir.
Varis dışı; peptik ülser, gastrik erozyon, mallory weis yırtığı, özefajit ve
neoplazma
Tablo 1. Peptik Ülser Nedenleri
H.pylori prevelansı gençlerde %20, yaşlılarda %40-60
NSAİ ilaçlar ve aspirin
idiopatik ülserler (nsaii, h.plori ilişkisiz)
Malign ülserler (gastrik adenokarsinom, malt(mucosal associated lymphoid tissue)
Sistemik inflamatura hastalıklar (Crohn, sarkoidoz, Henoch-scöhonlein purpura,
vaskülitler)
Hipergastrinemi sendromları (Zollinger Ellison send. antral G-hücre hiperfonksiyonu)
İskemi (mezenter iskemi, polisitemiya vera)
Stres ülserleri (Curling ülserleri) (majör travma, sepsis, geniş yanıklar, beyin hasarı)
Diğer faktörler (cameron ülseri, marjinal ülser, alkol)
H.pylori: helikobakter pylori, NSAİİ: nonsteroid antiinflamatuar

Tablo 2. Peptik ülser kanamalarında endoskopik forrest sınıflaması (7)
Klasifikasyon

Tekrar kanama riski
(%)

Forrest Ia

Aktif arter kanaması

55

Forrest Ib

Aktif sızıntı tarzında kanama

Forrest IIa

Kanamayan görünen damar

43

Forrest IIb

Ülsere yapışık pıhtı

22

Forrest IIc

Üzeri noktalı ülser

10

Forrest III

Temiz ülser tabanı

5

Özefagus varisi, portal hipertansiyonun artığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.
Obstrüksiyon presinusoidal (portal ven trombozu, portal fibrozis veya infiltratif
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lezyonlar), sinüzoidal (siroz) veya postsinusoidal (venoklüzif hastalık, BuddChiari sendromu) düzeyde oluşabilir. (10-12mmHg üzerinde varis oluşumu
başlamaktadır.)
Yeni tanı almış siroz hastaların %50’sinde görünmektedir. Akut varis
kanaması %5-%50 arasında mortal seyretmektedir.(8)
Tablo 3. Endoskopik Varis Sınıflaması
Grade 1
Grade 2
Grade 3

3.

Küçük düz varislerdir
Büyümüş, kıvrıntılı varislerdir ve lümenin 1/3’ünü kaplar
Büyük yay gibi kıvrılmış varislerdir, lümenin 1/3’ünden fazlasını kaplar

Acil Değerlendirme

Acil servise akut üst gis kanama şüphesi ile başvuran hastada ilk yaklaşım öykü,
fizik muayene ve laboratuvar testleri içerir. Kan kaybının değerlendirilmesi
ve intravenöz volümün yerine konulması, hipotansiyon, nabız değişikliği,
ortostatik hipotansiyonun gelişmesi, hemoglobin ve hematokrit düşüklüğü
akut kan kayıplarında güvenilir bir gösterge olmamasına rağmen hastayı ilk
değerlendirmede yol göstermesi açısından bilinmesi gerekmektedir. Üst gis
kanama risk sınıflaması için çeşitli skorlamalar kullanılmaktadır. Bunlara
Glascow Blatchford skoru (GBS) ve Rockall Skoru (RS) örnek verilebilir.
GBS endoskopik tedaviye ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu belirlemek için
hastanın kan sonuçlarını, kan basıncını, komorbid hastalıkları gibi bulguları
kullanılarak hesaplanır.(8) Yeniden kanama riski çok düşük olan ve hastaneye
yatış gerektirmeyen hastaları belirlemek için GB kanama skorunun 1 veya daha
düşük olması önerilmektedir.(3)
Hastanın tıbbı öyküsü; hastanın daha öncesinde gis kanamasının olup
olmadığı, kanamaya neden olabilecek komorbid hastalıkları sorgulanmalıdır.
Kronik karaciğer hastalığı varis veya portal hipertansif gastropati, abdominal
aort anevrizması veya aort greft öyküsü, helicobacter pylori (h.pylori)
enfeksiyonu, peptik ülser varlığı, gastroenterik anastamozu olan bir hastada
marjinal ülser, nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı, aspirin
(antiagregan-antiinflamatuar) ve COX-2 inhibitörleri dahil NSAİİ kullanımı,
antikoagulanlar (warfarin), antiplatelet ajanların (örn;P2Y12 inhibitörleri)
kullanımı sorgulanmalı.(9)
Kanamanın şiddetine bağlı olarak ortostatik baş dönmesi, konfüzyon,
anjina, taşikardi ve ekstremitelerde soğukluk semptomlar arasında görülebilir.
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Akut üst gis kanamalı hemodinamik stabil olmayan hastada ivedilikle damar
yolu açılması, intravenöz kaybedilen volümün yerine konulması amaçlanmış
olup, kanamayı kontrol altına almak için adımlar atılırken, organ perfüzyonunu
ve doku oksijenasyonunu eski haline getirerek morbiditeyi azaltmaktır. Vital
bulguların stabilizasyonu sağlanana kadar hastanın hidrasyonuna devam
edilmesi gerekmektedir. İzotonik, hipertonik salin veya ringer laktan arasında
mortaliteyi etkileyecek bir fark ortaya koyulmamıştır.(3, 10)
Tablo 4. Üst Gastrointestinal Kanamada Semptom Ve Bulgular

SEMPTOM

BULGULAR

Hematamez

Treitz ligamentinin proksimalindeki
kanamayı gösterir

Melena

50 ml den az kanamanın neden
olabileceği üst GİS kanama

Presenkop ve/veya senkop

Önemli miktarda kan hacmi kaybına
işaret eder

Hipotansiyon (sistolik kan
basıncının 90 mmHg)

Normal başlangıç sistolik kan basıncı
ele alınarak, ≥%50 fazla intravasküler
hacim kaybını gösterir

Taşikardi (≥120 /dk)

Şiddetli intravasküler hacim kabını
gösterir

Kan basıncındaki ortostatik
değişikler (≥10 mm Hg)
veya kalp hızı (≥30/dk)

İntravasküler hacmin %20-25’inin
kaybını gösterir

Nazogastrik aspiratta
(kahve telvesi benzeri
kanama)

Üst Gastrointestinal kanama kaynağını
gösterir

Tablo 5. Glascow Blatchford skoru (GBS)
SKB (mmHg)

ÜRE (mg/dl)

HEMOGLOBİN(gr/dl)

diğer risk faktörleri

100-109
90-99
<90

39-48
48-60
60-150
≥150

Erkek
12-13 1
10-12 3
<10
6

Kalp hızı >100
Melena
Senkop
Karaciğer hastalığı
Kky

1
2
3

Kky: konjestif kalp yetmezliği

2
3
4
6

Kadın
10-12
<10

1
6

1
1
1
1
1
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Tablo 6. Rockall Skoru (RS)
SKOR

RİSK
Yaş

Şok

0

<60

Şok bulgusu yok Yok

Komorbidite

1

60-79 Nabız >100

2

>80

SKB<100mmHg KKY, KAH

3

-

-

-

Tanı

Kanama Bulgusu

Mallory-weiss Kanama yok
Diğer tanılar

-

GİS malignite

Kan, yapışık pıhtı,
aktif kanayan damar

KBH,
KC yetmezliği
Metastatik kanser

-

Kky: konjestif kalp yetmezliği, Kah: koroner arter hastalığı, Kby: kronik böbrek hasarı,
Kc: karaciğer, Gis: Gastrointestinal sistem

4.

Kanama Seviyesinin Tayini

Gastrointestinal kanamalarda kanama yerinin belirlenmesi için ilk tercih olarak
endoskopi kullanılmaktadır. Kanama belirtileri arasında taze kan (kanamanın,
devam eden veya tekrarlayan kanama açısından yüksek riskli) veya kahve telvesi
renginde öğütülmüş (kanamanın şiddetinin azaldığını) hematamez varlığı treitz
ligamentinin proksimalini üst gastrointesinal sistem kaynaklı kanamayı işaret
etmektedir.
Melena ile kendini gösteren gastrointestinal sistem kanamasının ince
bağırsak veya sağ kolonun proksimalinden kaynaklanan ve kolon hareketliliği
yavaşlamış bir hastada kanama seviyesinin ayırımı zor olabilir. Melena ile
başvuran hastaların %90’ı üst gis kanama kaynaklı olduğu ve transfüzyon
ihtiyacının artığı belirlenmiştir. (9)
Hematokeziya (gaitada kırmızı kan) daha çok alt gastrointestinal sistem
kanamasını düşümdürmektedir. Hastaların %10’da Ortostatik hipotansiyon ile
belirti veren masif üst gis kanaması ile ortaya da çıkabilir. Akut gastrointestinal
kanamasından şüphelenildiğinde nazogastrik aspirasyon aktif kanama var ise
yüksek duyarlılığa sahiptir. Nazogastrik (ng) aspirasyon kanamanın devam
ettiğini ve hızını belirlemek için de yararlıdır.(11) NG aspirasyonu, bir hastanın
devam eden kanaması olup olmadığı belirsiz olduğunda kullanılabilir ve bu
nedenle erken endoskopiden fayda görülebilir.(12)
5.

Endoskopi Uygulamasının Optimal Zamanı

Gastrointestinal kanama şüphesi ile hastaneye başvuran hastalarda endoskopinin
optimal zamanlaması tartışmalı bir konudur. Kılavuzların önerisi doğrultusunda
hemodinamik stabil hastada 24 saat içerisinde ve varis kanaması olan hastalarda
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12 saat içerisinde endoskopi yapılması önerilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda
ilk 6 saat içerisinde yapılan erken endoskopinin 6-24 saat içerisinde yapılan hasta
grubu ile karşılaştırıldığında mortalite de azalma saptanmadığı görülmüştür.(13)
Erken endoskopi için fikir birliği olmamasına rağmen, GBS ≥8-12, kanlı
gastrik lavaj veya hastanede yatışı sırasında inatçı kanlı kusma, geri dönüşü
olmayan komorbiditelerin varlığında, akut varis kanaması, resüsitasyona
rağmen hemodinamik instabilitenin devamı olan hastalarda erken endoskopi
gerekmektedir.(14)
6.

Alt Gis Kanama

Alt gis kanama treitz ligamentinin distalinden kaynaklanan kanama olarak
tanımlanmaktadır.(15) İnsidansı 100.000‘de 20 ila 30 arasında değişmekte tüm
gis kanamaların ~ %20-30’nu oluşturmaktadır. Klinikte karşımıza hematokeziya
olarak kendini göstermektedir (kanamanın anatomik yeri sol kolon/rektum).
Nadir de olsa sağ kolon/çekumdaki yavaş kanamalarda melena olarak karşımıza
çıkmaktadır. Masif üst gis ve ince bağırsak kökenli kanamalarda hastalar
hematokeziya ile başvurabilmektedir. (16, 17)
6.1. Epidemiyolojisi
Akut alt gastrointestinal kanamaların nedeni birkaç grupta kategorize edilebilir;
Anatomik (divetikülozis), anorektal kaynaklı (hemoroid, anal fissür),
kolorektal maligniteler, vasküler (anjiodisplazi, radyasyon proktiti), kolit
(enfektif, iskemik), inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn, Ülseratif kolit).
Tablo 7. Alt gastrointestinal kanama nedenleri (18)
ETİYOLOJİ

SIKLIK (%)

Divertikülozis
Diğer sebepler
İskemik kolit
IBH
Hemoroid
Nedeni bilinmeyen
Kolorektal kanser
Arteriovenöz malformasyon
IBH: inflamatuar bağırsak hastalığı.

23,3
18,9
16,0
11,7
10,4
9,2
7,4
3,1
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Divertikülozis: Divertikülozis hastaların %3-5’nde divertikül kanaması
görülmektedir. Divertiküller kolonda yaygın olarak görülmektedir fakat
%75 olarak basınç artışının yüksek olan sigmoid ve descendent kolonda
görülmektedir.(19)
6.2. Tanı Ve Yaklaşım
Hayatı tehdit etme potansiyeli yüksek olan alt gis kanamaların yeri ve etiyolojisini
değerlendirmek için hemodinamik resüsitasyon, risk sınıflandırması, öykü, fizik
muayene, laboratuvar değerlendirmesi yapılmalıdır. Şiddetli hematokeziyası
olan hastalarda ayrıcı tanı olarak %10-15 arasında üst gis kanama akla
gelmelidir.(20)
Hemodinamik stabil olmayan, ortostatik hipotansiyon gelişen ve yüksek
BUN-kreatinin oranı >30 üzerinde olması üst gastrointestinal kanaması şüphesini
destekler, yerini değerlendirmek için nazogastrik sonda kullanılabilmektedir.
(21, 22)
Hemodinamik stabil olmayan veya devam eden aktif kanama şüphesi olan
hastalarda, kolonoskopik müdahalesi öncesinde hastanın kan basıncı ve kalp
hızını stabilleştirmek adına sıvı resüsitasyonuna başlanması gerekmektedir.
Hasta özelinde genç ve komorbid hastalığı olmayan hastalarda hb 7 g/dl altına
düşmeyecek şekilde, yaşlı, masif aktif kanaması olan yaşlı ve komorbiditesi olan
(iskemik kalp hastalığı) hastalarda ≥9 g/dl üzerimde tutulması önerilmektedir.
(22-24) Hayatı tehdit eden şiddetli kanaması olan hastalarda INR >1,5 olması
halinde varfarin ve yeni nesil antikoagulanların kesilmesi gerekmektedir.
Varfarin tedavisi altında INR >2,5 üzerinde olan hastalarda koagulasyon faktör
kompleksi (II,VII, IX, X), k vitamini veya tdp (taze donmuş plazma) verilmesi
düşünülmelidir.
Yoğun eritrosit süspansiyonu (bir saat içerisinde >3 ünite ) sonrasında
hastalara trombosit ve plazma transfüzyonu düşünülmelidir. INR’ si 1.5-2.5 olan
hastaların endoskopiye alınması için öncesinde faktör kompleksinin yapılması
veya işlem sırasında yapılabilmektedir. Endoskopi ihtiyacı olan hastalarda
trombosit sayısının >50 bin üzerinde tutulması gerekmektedir. (24, 25)
Oakland skorlaması, alt gis kanama sonrasında hastaların ayaktan takibi
için kullanıla bir skorlamadır. Skorlama 0-35 puan arasında değişmektedir. Yaş,
cinsiyet, alt gis kanama tekrarı, rekatal tuşe, nabız, sistolik kan basıncı (mmHg),
hemoglobin değeri (mg /dl) gibi parametrelerden oluşmaktadır. Küçük ve kendini
sınırlayan kanması olan hastalarda ≤ 8 puan ayaktan takip için kullanılmaktadır.
Majör kanaması olan skorlamada >8 puan üstü olarak değerlendirilen hastalarda
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hastaneye yatış, hemodinamik stabilitenin sağlanması ve kolonoskopinin
planlanması gerekmektedir.(26)
Alt gis kanaması şüphesi olan hastalarda ilk tanı prosedürü kolonoskopi
olmalıdır. Kesin tanı, lokalizasyon ve tedavi için kullanılmaktadır. Bağırsak
hazırlığı gerektirmesi ve anestezinin yan etkileri en önemli dezavantajıdır.
Kritik ve hemodinamik stabil olan hastalarda ilk 24 saat içerisinde kolonoskopi
yapılması önerilmektedir. Acil kolonoskopi konusunda fikir birliğine
varılamamış olup yapılan bazı çalışmalarda divertikülozis nedenli kanamalarda
erken kolonoskopinin yararlı olduğu gösterilmiştir. Kolonoskopi dışında
noninvaziv kullanılabilen tanı prosüdürleri;
Radyonükleid görüntüleme noninvaziv, düşük kanama miktarlarına ( 0.1
ila 0.5 ml/dakika hızında ) duyarlı bir prosedürdür.
Bt anjiografi noninvaziv, kanama kaynağını doğru bir şekilde lokalize
edebilir.
Konvansiyonel arter anjiyografisi kanama kaynağını doğru bir şekilde
lokalize eder, aynı zamanda embolizasyon ile tedavi mümkündür. Tüm bu
tanısal prosedürler aktif kanama esnasında yapılması gerekmektedir.
İnce bağırsak kapsül endoskopi, video kapsül endoskopi, enteroklisis, çift
balon enteroskopi odağı belirlenemeyen kanamalarda kullanılmaktadır. (27, 28)
7.

Gizli Ve Belirsiz Kanamalar

Alt ve üst gastrointestinal sistem endoskopilerinde normal olarak değerlendirilen
ve persistan kanamalara gizli odağı belirsiz kanamalar denir.(29) Bu
kanamaların tanısında kapsül endoskopi, çift balon enteroskopi, Bt anjiografi
veya Radyonükleid görüntüleme kullanılabilmektedir.
8.

Tedavi

8.1. Üst Gis Kanama Tedavisi
Üst gastrointestinal kanama ile hastaneye başvuran hastalarda tedavi olarak ilk
yaklaşım mide asidinin baskılanmasını sağlamaktır. Üst gis kanamalarının en sık
sebebi peptik ülser kanamalarıdır. Peptik ülser kanaması olan her hastaya proton
pompa inhibitörleri (PPI) önerilmektedir. PPI uygulama şekli ve dozajında
optimal bir yaklaşım yoktur.(30) Yakın zamanda kanaması olan ve (Rockall
skoru ≥6) tekrar kanama ihtimali yüksek olan hastalarda endoskopi öncesinde
sürekli infüzyon başlamadan önce yüksek doz bolus PPI (80 mg) verilmelidir.
Sonrasında 72 saat sürecek olan PPI infüzyona başlanmalıdır (8 mg /saat ).
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Bunlara takiben 14 gün boyunca oral PPI günde iki kez verilmesi, sonrasında
günde tek doza düşürülmesi önerilmektedir. 31)
Prokinetik kullanımı, endoskopi öncesinde gastrik görüntülemeyi
iyileştirdiği için önerilmektedir. Eritromisin veya metoklopramid mide boşalımını
hızlandırmaktadır. Endoskopiden 20 ila 90 dk önce 250 mg intravenöz verilmesi
sonrasında endoskopi yapılması önerilmektedir. Eritromisin verilen hastaların
QTc uzaması açısından yakın takibi unutulmamalıdır.(32, 33)
Üst gis kanaması ile başvuran hastalarda hemodinamik stabilizasyon
sağlandıktan sonra ilk 24 saat içerisinde endoskopinin yapılması önerilmektedir.
Endoskopik tedavi yöntemleri arasında koter, enjeksiyon yöntemleri, bant
ligasyonu ve klips sayılabilir.(34) Aktif arter kanmasına (forrest Ia ve Ib) veya
ülsere zeminde kanamayan görünür damara (forrest IIa) endoskopik tedavisi
gerektirmektedir.(35) Yapılan endoskopik tedavi sonrasında hastaların %24’
de tekrar kanama riski görülmüş. Kombine edilen endoskopik ve PPI infüzyon
tedavisi sonrasında tekrar kanamanın riskinin %10 ‘a kadar düştüğü görülmüş.
(36) Tedavi sonrasında tekrarlayan kanamalarda tekrardan endoskopi yapılması
daha sonraki kanamalarda ise transarteriyel embolizasyon veya cerrahi müdahale
yapılması gerekmektedir.(37)
Varis kanaması, karaciğer sirozu olan hastalarda ölüm nedenlerinden
biridir. Bu yüzden varis kanaması şüphesi olan hastalarda başvuru sonrasındaki
12 saat içerisinde endoskopi yapılması önerilmektedir.(38) Primer profilaksi
özefagus varisi olan hastada varis kanamasını engellemek, ikincil profilaksi ise
varis kanaması öyküsü olan hastalarda tekrar kanamayı engellemektir. Portal
hipertansiyonu azaltmak amaçlı betablokerler, cerrahi portal dekompresyon
veya transjuguler intrahepatik şantlar kullanılmaktadır. Primer profilaksi
için beta blokerler veya endoskopik varis ligasyonu kullanılmaktadır.(39)
Vazoaktif ilaçların kullanımı portal kan akışını azaltıp varis kanamasının
tedavisinde kullanılır. Somatostatin ve analogları (terlipressin ve oktreotid)
kullanılmaktadır. Terlipressin dört saatte bir 2 mg iv olarak başlanır ve kanama
kontrolü sağlandıktan sonra dört saatte bir 1 mg iv titre edilerek uygulanır.
(40) Somatostatin kısa yarılanma ömrüne sahiptir 250 mcg bolus ve ardından
saatte 250 mcg sürekli infüzyon şeklinde verilir. Oktreotid somatostatitin uzun
etkili analoğudur. Oktreotid 50mcg bolus verilir sonrasında 50 mcg sürekli
infüzyon devam edilir.(41) Varis kanamalarında vazoaktif ilaçların endoskopik
ligasyon ile kombine kullanılması ilk yedi gün tekrar kanama riskini azalttığı
gösterilmiştir.(42, 43)
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Balon tamponad özefagus varis kanamalarında kanama kontrolü, kısa
süreli hemostazı sağlamak için kullanılır. Sengstaken-blakemore tüpü (250
cc’lik mide balonu, bir özefagus balonu ve tek bir gastrik aspirasyon portuna
sahiptir).(44)
Endoskopik olarak iki türlü tedavi kullanılır. Endoskopik varis bant
ligasyonu ve endoskopik skleroterapi. Varis bant ligasyonu başlangıç tedavisi
olarak kullanılmakta varis ligasyonu ile başarısız olunursa endoskopik
skleroterapi denenmektedir. Akut refraktar varis kanamalarında kendiliğinden
genişleyen metal stentler kullanılmaktadır. Endoskopik tedavi başarısızlığında
kanama hızlı ve etkili bir şekilde durdurulamaz ise transjuguler intrahepatik
portosistemik şant veya cerrahi müdahale gerekebilmektedir.(45)
8.2. Alt Gis Kanama Tedavisi
Alt gis kanamanın en sık görülen nedenleri arasında sayılabilecek divertikülozis,
anjiodisplazi, polipektomi sonrasındaki kanamalarda endoskopik klips
uygulaması, argon plazma tedavisi ve adrenalin enjeksiyonu kullanılmaktadır.
Adrenalin enjeksiyon yöntemi aktif kanama lezyonunun ilk kontrolü ve sayılan
tedavilere ek hemostaz yöntemi olarak sayılabilmektedir.(46-48)
Hemoroid ve anal fissür kanamalarında ilk yaklaşım olarak konservatif
tedavi kullanılmaktadır. Diyet / yaşam tazı değişikliği, yüksek posalı günde
20-30 gr çözünmeyen lif alımı, sıvı alımının artırılması sayılabilir.(49) Oturma
banyoları ödemi azaltmak ve sfinkter kasını gevşetmek içi kullanılır.(50)
Semptomatik kanama ve kaşıntı için flavonoid, hidroksietilrutosid, kalsiyum
dobesilat kullanılabilir. Anestezikler, kısa süreliğine topikal steroidler,
yumuşatıcılar ve antiseptik içeren topikal merhemler kullanılabilir.(51)
Antispazmotik ajanlar topikal %0.5’lik nitrogliserinli merhem iç anal sfinkter
spazmını azaltarak geçici analjezi sağlamaktadır.(52) Yapılan konservatif
tedaviye rağmen kanamanın devam etmesi halinde genellikle endoskopik veya
cerrahi müdahale gerekmektedir. Endoskopik olarak bant ligasyonu, skleroterapi
kullanılmaktadır. Tromboze, redükte edilemeyen internal hemoroidler ve
tromboze eksternal hemoroidler de cerrahi tedaviye gidilmelidir.(53, 54)
Anal fissür kabızlık, ishal, vajinal doğum gibi lokal travmalar
soncunda oluşabileceği gibi Crohn hastalığı, diğer granülomatöz hastalıkları
(ekstrapulmoner tüberküloz, sarkoidoz), malignite (skuamöz hücreli anal
kanser, lösemi) veya bulaşıcı hastalıklarda (HIV enfeksiyonu, sifilis, klamidya)
da eşlik edebilir. İlk aşamada topikal nitratlar, vazodilatatörler, sıcak oturma
banyosu önerilir. Ancak medikal tedaviden yanıt alınamaz ise cerrahi yöntemler
(Sfinkterotomi) tercih edilmektedir. (55, 56)
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9.

Tekrarlayan Alt Gis Kanamasının Önlenmesi

Divertikülozise veya anjiodisplaziye bağlı tekrarlayan kanamalarda aspirin
dışı NSAİİ kullanılmaması önerilmektedir.(57) Yüksek kardiyovasküler riskli
hastalarda alt gis kanama öyküsü var ise ikincil koruma olarak kullanılan aspirinin
kesilmesi ve primer koruyucu olarak kullanılmaması önerilmektedir. Alt gis
kanama sonrasında antiplatelet ve antikoagulan ilaçların tekrardan başlanması
kararı hastanın tekrar kanama riskinin yanında tromboembolik olayların
yaşanma riski dikkate alınarak klinisyen tarafından kararı verilmelidir. Koroner
anjiografi, stent takılması sonrasını da ilk 30 günü takiben klopidogreli bırakan
hastalarda tekrar miyokard enfarktüs ve ölüm riski iki katına çıktığı gözlenmiştir.
Aspirin dışı antitrombositer tedavinin kardiyovasküler ve gastrointestinal riskin
değerlendirilmesi, endoskopik tedavinin yeterliliğine bağlı olarak en kısa süre
de en az 7 gün içerisinde başlanmalıdır. Bununla birlikte, son 90 gün içinde
akut koroner sendrom geçirmiş veya son 30 gün içinde koroner stent takılan
hastalarda ikili antitrombositer tedavi kesilmemelidir. (58-61)
10. SONUÇ
Akut gastrointestinal kanamalar hastaneye başvuru ve yatış gerektiren sık
karşılaşılan gastrointestinal hastalıktır. Gastrointestinal kanama da hastaya hızlı
tanı koyabilmek ve yönetebilmek doğru zamanda endoskopik tanı ve tedavisini
planlamak hayati önem taşımaktadır.
Bu hastaların tedavisini düzenlemek kadar takiplerini planlamak ve tekrar
kanamaları önlemek gerekmektedir.
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1.

Supraventriküler Taşikardiler

1.1. Giriş

S

upraventriküler taşikardi (SVT) ile uyumlu elektrokardiyografi bulguları
izlenen hastalarda öncelikle hemodinamik durum değerlendirmesi
yapılır. Hemodinamik olarak stabil seyreden SVT’leri sonlandırmak
için ilk adım farmakolojik olmayan manevralardır. Standart olarak başlangıçta
vagal manevaralarla başlanır. (1) Cevap alınamayan vakalarda taşikardiye
sonlandırmak ya da altta yatan ritmi açığa çıkarmak için adenozin hızlı bolus
uygulaması yapılabilir. Adenozine alternatif olarak intravenöz beta bloker (BB)
ya da dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri (KKB) uygulanabilir.
Hemodinamik instabilite durumunda ilk seçenek elektriksel kardiyoversiyondur.
1.2. Dar QRS’li (≤120 msn) Taşikardiler
Aritmi kaynağının his hüzmesi içinde ya da üstünde olduğu aritmilerdir. Yüksek
septal ventriküler taşikardiler (VT) de dar QRS’li taşikardi izlenebilir. (2) SVT’ler
düzenli ya da düzensiz olabilir. Düzensiz taşikardilerin en sık nedeni atrial
fibrilasyondur (AF). Değişken atrioventriküler iletili atrial taşikardiler (AT), atrial
flutter (AFL) ve multifokal atrial taşikardiler düzensiz dar QRS’li taşikardilerin
diğer örnekleridir. Bunlar dışında kalan hemen hemen tüm SVT’ler düzenlidir.
1.2.1. Düzenli Dar QRS’li Taşikardilere Akut Yaklaşım
Hemodinamik instabilite durumunda direk akım kardiyoversiyon yapılması
önerilir. (3-5)
77
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Hemodinamik olarak stabil vakalarda vagal manevralar ya da farmakolojik
tedavi önerilir.
Vagal manevralar ve adenosin: Vagal manevralar ya da adenosin sonrası
dar QRS’li taşikardilerde altta yatan mekanizmaya bağlı olarak çeşitli yanıtlar
oluşabilir.
·

·
·
·

Atrioventriküler nod (AVN) iletisi yavaşlayabilir ve geçiçi blok oluşabilir.
Bu sayade atrial elektriksel aktivite açığa çıkar ve taşikardi mekanizması
açığa çıkabilir.
Otonomik aktiviteye bağlı taşikardilerde atrial hız yavaşlayabilir.
Taşikardi sonlanabilir.
Hiçbir etki görülmeyebilir.

Vagal manevraların supin pozisyonda ve ayaklar yukarı kaldırılarak yapılması
önerilir. (1) En iyi bilinen ikisi karotis masajı ve valsalva manevrasıdır. Karotis
masajı öncesi özellikle yaşlı hastalarda karotis üfürümü varlığı sorgulanmalı,
üfürüm duyulması durumunda manevra yapılmamalıdır. Karotis masajı tek
taraflı yapılmalı ve toplam süresi 5-10 saniyeyi aşmamalıdır. Valsalva manevrası
10 ml’lik şırınganın kuvvetli bir şekilde üflenmesi ile uygulanabilir. (6)
Adenosin kardiyak A1 reseptörünü etkileyerek özellikle AVN blokajı
üzerine etkili endojen pürin nükleozitidir. (7) Vagal manevralar ile başarı
sağlanamayan vakalarda 6-18 mg intravenöz (iv) bolus adenosin tedavisi
önerilir. Adenosin ilk seferde 6 mg ardından yanıt alınamaz ise oldukça kısa
plazma yarı ömründen dolayı 1 dakika sonra 6 ya da 12 mg olmak üzere üç keze
kadar uygulanabilir.
Başlangıç tedaviye yanıt alınamayan vakalarda verapamil (ortalama 5-10
mg iki dakikada) ve diltiazem (ortalama 20 mg iki dakikada) gibi KKB’ler;
ve esmolol ( 0.5 mg/kg iv bolus veya 0.005-0.3 mg/kg/dk iv infüzyon) ve
metoprolol (2.5-15 mg iv blous ya da infüzyon) gibi BB’ler uygulanabilir. (8,9)
Medikal tedavi ile yanıt alınamayan vakalarda direk akım kardiyoversiyon
uygulanabilir. (4,5)
1.3. Geniş QRS’li (>120 msn) Taşikardiler
Geniş QRS’li taşikardiler genellikle his hüzmesinin altından köken alan VT ya
da aberran/aksesuar yol ile iletilen SVT, ilaç ya da elektrolit bozuklukları ve
ventriküler pace ritmine bağlı olabilir.
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1.3.1. Düzenli Geniş QRS’li Taşikardilere Akut Yaklaşım
Hemodinamik instabilite durumunda direk akım kardiyoversiyon yapılması
önerilir. (3)
Hemodinamik olarak stabil vakalarda vagal manevralar ya da iv adenosin
(aksesuar ileti özelliği yok ise) veya prokainamid tedavisi önerilir. Yanıt
alınamayan vakalarda daha düşük öneri düzeyiyle iv amiodaron önerilir. (10)
Etyolojisi bilinmeyen geniş QRS’li taşikardi vakalarında verapamil tedavisi
kullanılmamalıdır. (11) Medikal tedavi ile yanıt alınamayan vakalarda direk
akım kardiyoversiyon uygulanabilir. (3)
1.4. Düzensiz Taşikardiler
Geniş QRS’li düzensiz taşikardiler genellikle aberran ya da aksesuar
iletili AF’nin belirtisidir. Nadiren polimorfik VT ve çok nadiren monomorfik
VT düzensiz taşikardiler olarak da ortaya çıkabilir. Dar QRS’li düzensiz
taşikardi ritmi iyi tolere ediliyorsa, bunun AF olduğu düşünülmeli ve BB’ler
veya KKB’leri ile hız kontrolü ve tromboprofilaksi uygulandıktan sonra elektif
farmakolojik veya elektriksel kardiyoversiyon düşünülmelidir. (12)
1.5. Spesifik Supraventriküler Taşikardi Tiplerine Akut Yaklaşım
1.5.1. Sinüs Taşikardisi

Resim 1 Sinüs taşikardisi sinüs hızı >100 atım/dakika olarak tanımlanır.
Genellikle EKG’de I, II ve aVF’de P dalgası pozitif, V1 ve aVR’de
bifazik veya negatiftir.
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Fizyolojik sinüs taşikardisinde akut tedavi altta yatan nedene yöneliktir.
Uygunsuz sinüs taşikardisi istirahatte veya hafif egzersizle kalp hızının 100
atım/dk’nın üzerinde olması ve altta yatan açıklayıcı bir nedenin olmamasıdır.
İvabradin tek başına ya da BB ile kombinasyon şeklinde verilebilir. (13,14)
Postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) ayakta dururken >30 atım/
dk kalp hızı artışı ve ortostatik hipotansiyonun olmaması (>20 mmHg sistolik
kan basıncı düşüşü) ile karakterize klinik bir sendromdur. Tuz ve sıvı tüketiminin
artırılması, düzenli ve artan şiddette egzersiz önerisi tedavide ilk seçenektir.
Mitodrin, düşük doz propronalol (10-20 mg), pridostigmin ve propronalol ile
birlikte ivabradin yararı gösterilmiş farmakolojik tedavilerdendir.
1.5.2. Fokal Atrial Taşikardi

Resim 2 Fokal atrial taşikardi sinüs nodu dışında bir atrial odaktan
kaynaklanan >100 atım/dk hızında organize ritimdir. Genellikle EKG de
sinüs EKG’sinden farklı aks ve morfolojide P dalgaları izlenir.
Fokal atrial taşikardide akut tedavi BB veya KBB’lerdir. Adenosin taşikardiyi
sonlandırabilir ya da blok meydana getirir. Klas IA, IC ve III ilaçlar (ibutilid,
flekainid, propafenon ve amiodaron) ikinci seçenek farmakolojik tedavilerdir.
(15-17) Direk kardiyoversiyon hemodinamisi instabilitede ya da dirençli
vakalarda kullanılabilir ancak artmış otamasiteye bağlı gelişen taşikardilerde
tekrarlama oranı yüksektir.
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1.5.3. Multifokal Atrial Taşikardi

Resim 3 Multifokal atrial taşikardi yüzey EKG’sinde en az üç farklı P
dalgası morfolojisine sahip hızlı, düzensiz bir ritim olarak tanımlanır.
Tedavi genellikle altta yatan duruma yöneliktir. Magnezyum (iv), magnezyum
seviyeleri normal olan durumlarda bile yardımcı olabilir. Ciddi astım hastalığı
olmayan hastalarda BB’ler (18), kalp yetmezliği olmadığı durumda ise KKB
farmakolojik tedavide ilk seçenektir. (19)
1.5.4. Atrial Flutter

Resim 4 Atrial flutter makroreentran sürekli düzenli atrial elektriksel aktivite
ile oluşur, EKG’de en yaygın olarak testere dişi görünümü ile tanınır.
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Hızlı AFL farmakolojik yollarla hız kontrolünü sağlamak zor olabilir. Ritim
kontrolü için AV nodu bloke eden ilaçlar faydalı olabilse de en başarılı tedavi
direk akım kardiyoversiyondur. Özellikle hemodinamik instabilite durumunda
ilk tedavi yöntemi olarak direk akım kardiyoversiyon kullanılmalıdır. (20) AFL
hastalarında AF ile benzer şekilde artmış tromboemboli riski mevcuttur. Bu
nedenle kardiyoversiyon öncesi antikoagülasyon yapılmalıdır.
1.5.5. Atrial Fibrilasyon

Resim 5 Atrial fibrilasyon, düzensiz R-R aralıklı P dalgası olmayan altta yatan
aberasyon ve preeksitasyon yoksa dar QRS’li bir taşikardidir. Yüksek hızlı AF
dikkatle incelenmediğinde R-R aralıkları düzenliymiş gibi izlenebilir.
Atrial fibrilasyon, yetişkinlerde en sık görülen sürekli kardiyak aritmidir.
(21) AF inme riskini 4-5 kat artırır. Non-paroksismal AF, paroksismal AF ile
karşılaştırıldığında tromboemboli artışı daha belirgindir.
İlk kez AF tanısı acilde konulan hastalara öncelikle enoksaparin ya da
oral antikoagülan tedavi başlanmalıdır. Ardından hastanın hemodinamisi stabil
değil ise genellikle AFL’da uygulanan enerjinin bir miktar daha ütünde (100150 joule) direk akım kardiyoversiyon uygulanmalıdır. 3 keze kadar ve enerji
artırılarak uygulama devam edebilir. Yanıt alınamayan hastalarda amiodarone
300 mg iv 1 saat içinde ardından 900-1200 mg 24 saatte tercihen dektrozlu bir
mayide uygulanabilir. Ritim kontrolü sağlanamayan vakalarda hız kontrolü
amacı ile KKB ve BB tedavileri uygulanabilir. Amiodarona alternatif olarak
yapısal kalp hastalığı bulunmayan uygun hastalarda flekainid, propafenon,
ibutilid ve vernakalant tedavileri uygulanabilir.
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Hemodinamisi stabil olan hastalarda AF tanısı ilk kez acilde konulmuş
ve semptomlar 48 saat içinde oluşmuş ise sol atrial apendiks görülmeksizin
antikoagülasyon ardından elektriksel ya da farmakolojik tedavi ile
kardiyoversiyon uygulanabilir. Daha uzun süreli yeni başlangıçlı AF
vakalarında antikoagülasyon sonrası öncelikle transözefagial ekokardiyografi
(TEE) yapılması önerilir. TEE’de trombüs izlenmesi durumunda en az 3 hafta
etkin antikoagülasyon yapılır ve 3 hafta sonunda TEE tekrarlanır. Trombüsün
kaybolduğu görülünce kardiyoversiyon uygulanır.
Yüksek ventrikül yanıtlı AF hastalarında hemodinami stabil ve daha
önceden tanı konulmuş ise paroksismal ve persistan AF vakalarında erken
kardiyoversiyon düşünülebilir. Bu amaçla TEE yapılarak sol atrium genişliği
ve sol atrial apendikse trombüs açısından bakılır. Trombüs izlenmez ve sol
atrium çok geniş izlenmez ise (>45 mm) ise antikoagülasyon elektriksel ya da
farmakolojik yöntemle uygulanabilir. Permanant AF ya da çok geniş sol atrium
çapı durumunda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) ≤ %40 ise BB ya da
digoksin; EF> %40 ise BB, KKB ya da digoksin ile hız kontrolü düşünülebilir.
(22,23) Ventriküler fibrilasyon riski nedeniyle, preeksite AF’de herhangi bir
AVN bloke edici ajandan (adenosin, verapamil, diltiazem, BB’ler veya digoksin)
kaçınılmalıdır. (24,25)
1.5.6. Atrio-Ventriküler Nodal Reentrant Taşikardiler (AVNRT)

Resim 6 Tipik olarak, AVNRT düzenli, kısa RP aralıklı, dar kompleksli bir
taşikardidir. P dalgaları ya QRS kompleksi tarafından maskelenir ya da sinüs
ritmi sırasında mevcut olmayan küçük bir terminal P’ dalgası olarak görülür.
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Hemodinamik instabilite durumunda direk akım kardiyoversiyon önerilir. (3)
Hemodinamisi stabil olan hastalarda ilk tercih vagal manevralardır
(1). Uygun vagal manevralara rağmen cevapsız vakalarda 6-18 mg adenosin
yapılabilir. Non-dihidropiridin KKB ve BB’ler diğer seçeneklerdir. Medikal
tedaviye dirençli vakalarda direk akım kardiyoversiyon önerilir.
1.5.7. Atrio-Ventriküler Reentrant Taşikardiler (AVRT)

A

B
Resim 7 A: Antidromik preeksite AVRT, düzenli, geniş QRS ve delta
dalgası ile birlikte. B: Ortodromik AVRT, düzenli psödo ST çökmesi ve
dar QRS’li taşikardi.
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Hemodinamik instabilite durumunda direk akım kardiyoversiyon önerilir. (3)
Hemodinamisi stabil olan hastalarda ilk tercih vagal manevralardır. (1)
Ortodromik AVRT’lerde 6-18 mg adenosin yapılabilir. Non-dihidropiridin
grubu KKB’leri, BB’ler, ibutilid, prokainamid, flekainid ve propafenon tedavisi
2. seçenek olarak kullanılabilir. Medikal tedaviye dirençli vakalarda direk akım
kardiyoversiyon önerilir.
2.

Ventriküler Taşikardiler

2.1. Giriş
Ventriküler taşikardi ile uyumlu geniş QRS’li elektrokardiyografi bulguları
izlenen hastalarda hemodinami stabil bile olsa yeni çalışmalar ve kılavuzlar
erken ritim kontrolü önermektedir. Hemodinamik olarak stabil seyreden ve VT
düşünülen vakaları geniş QRS’li SVT’lerden ayırmak ve vagal manevralar ya da
adenosin ile altta yatan ritmi tanımlamak önerilir. SVT/VT ayırımı yapılamayan
geniş QRS’li vakaları VT düşünerek başlangıç stratejiyi belirlemek en doğru
yaklaşımdır. Hemodinamik instabilite durumunda ilk seçenek elektriksel
kardiyoversiyondur.
2.2. Sustained Monomorfik Ventriküler Taşikardiler (SMVT)

Resim 8 Monomorfik ventriküler taşikardi, geniş QRS’li, düzenli,
kuzeybatı akslı, sağ dal bloğu paterninde sol ventrikül kaynaklı taşikardi.
SMVT hemodinamik instabiliteye neden oluyorsa senkronize kardiyoversiyon
önerilir
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Hemodinamisi stabil hastalarda SVT ayırıcı tanısı açısından, 12 derivasyonlu
EKG kaydı ile adenozine veya vagal manevraların uygulanması düşünülebilir.
(26) Yeni önerilere göre hızlı hemodinamik bozulma meydana gelebileceğinden,
tolere edilen SMVT’nin de erken sonlandırılmasını yönündedir. Hemodinamisi
stabil yapısal kalp hastalığı olmayan hastalardan fasiküler VT’lerde verapamil
(27), çıkış yolu VT’lerinde BB (28) önerilmektedir. Diğer tip VT’ler ya da çıkış
yeri belirlenemeyen VT’lerde ön planda prokainamid düşünülebilir. (29) Yapısal
kalp hastalığı durumunda ön planda prokainamid ve alternatif olarak amiodaron
tedavisi önerilir.
2.3 Elektriksel Fırtına ve Dirençli Ventriküler Taşikardi
ICD hastalarında daha yaygın görülen elektriksel fırtına 24 saat içinde meydana
gelen ve her bir olay arasında en az 5 dakika olan anti-taşikardi pacing ya da
kardiyoversiyon/defibrilasyon gerektiren üç veya daha fazla sürekli ventriküler
taşikardi/fibrilasyon epizodu olarak tanımlanmıştır. (30-32) Elektriksel fırtına
hastalarında ICD mevcut ise ve uygunsuz ICD şoku izlenmiş ise SVT/VT
ayrımı ve non-sustained VT için uygusuz şok açısından cihaz ayarları kontrol
edilir. Gerçek elektriksel fırtına durumunda ileri yaşam desteği ve sedasyon da
hesaba katılarak polimorfik ya da monomorfik VT ayrımına göre antiaritmik
tedavi planlanır.
Yapısal kalp hastalığının eşlik ettiği elektriksel fırtına durumunda
amiodarona ek non-selektif BB tedavi uygulaması önerilir. (33,34) Torsades
de pointes durumunda intravenöz magnezyum ev potasyum uygulaması
önerilmektedir. (35) Uzun QT hastalarında dirençli torsades de pointes
durumunda isoproterenol ya da transvenöz pacing uygulanabilir. Tedaviye
dirençli VT’lerde acil katater ablasyonu önerilmektedir. (36,37)
2.4. Ventriküler Fibrilasyon ve Nabızsız Elektriksel Aktiviteler
Ventriküler fibrilasyonun tek tedavisi kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)
ve defibrilasyondur. Yüksek joulede (>200 joule) senkronizasyon olmaksızın
defibrilasyon gerçekleştirilir. Defibrilasyon sonrası aralıkısız KPR’nin devamı
önerilir. En az 3 döngü defibrilasyon ardından cevap alınamaz ise KPR ile
devam edilir.
Nabızsız elektriksel aktivite ve asistoli durumunda kardiyoversiyon ya da
defibrilasyon önerilmez. Bu durumda yalnızca KPR yapılır. VT ritmi sağlanır
ise senkronize kardiyoversiyon, VF ritmi sağlanır ise defibrilasyon denenir.
Kardiyoversiyon/defibrilasyon sonrası aralıksız KPR’ye devam edilir.
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1.

Giriş

A

cil durum, yaşamı tehdit eden, yaşamsal fonksiyonları bozan,
beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan durumlar olarak tanımlanabilir.
Tüm acil olguların yaklaşık %25’ini çocuklar oluşturmaktadır. Yapılan
çalışmalarda çocuk acil vakaları genellikle solunum sıkıntısı, bilinç bozukluğu,
dolaşım bozukluğu ve travmatik aciller şeklinde sıralanmaktadır. Acil vakaların
değerlendirilmesinde diğer bir önemli nokta çocuk ve erişkin arasındaki
farklardır. Çocuklardaki anatomik ve fizyolojik farklılıklar vakalara yaklaşımda
önemli rol oynamaktadır.
Fizyolojik farklılıklar:
Çocukların metabolik hızı erişkinlerden daha yüksektir. Erişkinlerin oksijen
tüketimi 3-4 ml/kg/dk iken bebeklerde ise oksijen tüketimi 6-8 ml/kg/dk dır. Bu
nedenle çocuklarda solunum hızları yüksektir. Ayrıca çocuklarda hava yolları
kısa ve dardır. Beş yaşına kadar üst hava yolları daha hızlı geliştiği için alt
91
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hava yollarında rölatif bir darlık oluşur. Çocuklarda havayollarındaki kıkırdak
dokusunun gelişimini tamamlamamış olması havayolu darlıklarında kollaps
riskini arttırmaktadır.
İntrauterin dönemde bebekte Hemoglobin F hakimdir ve doğumu takiben
azalmaya başlar. Buna bağlı olarak oksijen disasiasyon eğrisi sola kaymıştır
ve 6 aya kadar normale yakın değerlere ulaşır. İntrauterin dönemde fötal
dolaşımda sağ ventrikül basıncı hakimdir. Doğumdan sonra duktus arteriyozus
kapanması ile birlikte sol ventrikül basıncı artmaya başlar. Dört ila altı ay
arasında sol ventrikül hâkim durumu geçer. Kalp debisi kalp hızının arttırılması
ile sağlanmaktadır. Bu durumlar kalbin, erişkinlerden farklı olarak ilaçlara farklı
cevaplar vermesine yol açar. Çocuklarda kan hacmi düşüktür, bu nedenle az
miktardaki kan kayıpları bile erişkinlere oranla hayati sonuçlar doğurabilir.
Anatomik farklılıklar
Bebeklerde ve süt çocuklarında anatomik olarak baş büyük, boyun kısa, dil
göreceli olarak büyüktür. Ayrıca epiglot kısa, hareketli ve dar tabanlı olduğu
için çocuklarda trakeal entübasyon erişkinlere kıyasla zor olmaktadır. On yaş
altında hava yolunun en dar yeri krikoid kartilaj düzeyidir. Çocuklarda trakea
yumuşak ve kısa olması nedeniyle boynun aşırı ekstansiyona gelmesiyle trakea
üzerine bası oluşabilir.
Çocuklarda vücut kitle indeksi düşük olması nedeniyle multi travmalara
daha sık rastlanılmaktadır. Çocukların kafalarının vücutlarından büyük olması
nedeniyle kafa travmaları sık görülür. Ayrıca fontanel ve sütürlerin kapanmaması
nedeniyle kafa içi basınç artışlarında bulguların görülmesi gecikebilir.
2.

Elektrik Yaralanmaları

Elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalar yüksek morbidite ve mortalitenin
görülebileceği düşük voltaj, yüksek voltaj yaralanmaları veya yıldırım
düşmesi yaralanmaları şeklinde olabilir. Elektrik kazaları çoklu doku ve organ
disfonksiyonları ile sonuçlanabilir. Elektrik yaralanmaları 500-1000 V yüksek
voltaj, 100 V düşük voltaj olarak gruplandırılabilmektedir.
Akımın tipi, akımın gücü, maruz kalma süresi, vücudun direnci, akımın
vücutta izlediği yol ve elektrik alan gücü elektriksel yaralanmanın derecesini
belirler.
Akım, elektrik yaralanması sonrasında kişinin vücudundan akan enerji
miktarını gösterir. Direnç ise ohm ile ölçülen içinden geçilen maddenin elektrik
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akımının geçişine uyguladığı direnci akış miktarını nasıl azalttığını gösteren
bir ölçüttür. İnsan vücudunda içeriğindeki yüksek miktardaki su ve elektrolit
düzeyinden dolayı kan damarları, nöronlar ve kasların direnci düşüktür ve
iyi bir elektrik iletkenidirler. Kemik, yağ ve cilt dokuları ise direnci yüksek
elektrik akımını zayıf ileten dokulardır. Dokunun elektrik iletkenliğini cildin
kretinizasyonu, nem düzeyi de etkilemektedir. Direnci yüksek olan dokuların
kendisinde hasar yüksek olurken, direnci düşük olan dokuların kendisinde hasar
az olup ilettiği dokularda yüksek hasar meydana gelebilir. Bu sebeple elektrik
çarpmalarında klinik değişkenlik gösterebilmektedir.
Elektriksel yaralanmalarda akımın giriş ve çıkış noktaları da yaralanmaların
düzeyini değiştirmektedir. Yaralanmalarda en sık görülen giriş noktaları el,
kafa çıkış noktası ise ayaklardır. Elden vücuda geçiş olan elektrik yanıklarında
kardiyovasküler sistem tutulumuna bağlı olarak aritmiler görülebilmektedir.
Amerika’da her yıl 1000 ölüm elektrik yaralanmaları sonucu meydana
gelmekte ve yıllık en az 30000 ölümcül olmayan elektrik yaralanması meydana
gelmektedir. Elektrik yaralanmalarının %20’si çocuklarda meydana gelmektedir
ve bu kazalar yürümeye yeni başlayan çocuklarda ve adolesanlarda daha sık
görülmektedir. Türkiye’de acil servise başvuran hastalarda çocuklarda en
sık ev içi ortamda düşük voltajlı akım ile elektrik yaralanmalarının olduğu
görülmektedir.
Klinik:
Elektik yaralanması sonucunda elektrik akımının ilerlediği yol, akım ve dokuların
direncine bağlı olarak kardiyovasküler, renal, solunum, sinir sistemlerini,
abdominal organları tutarak farklı kliniklerle seyretmesi mümkündür. Tutulan
organ ve sisteme göre yaralanma sonrasında gelişebilecek klinik bulgular
aşağıda verilmiştir.
Kardiyovasküler sistem: asistol, ventriküler fibrilasyon, sinüs taşikardisi,
sinüs bradikardisi, atrial fibrilasyon, prematür atriyal kasılma, prematür
vetriküler kasılma, ST-T dalgasında değişiklikler görülebilir. En yaygın görülen
bulgular sinüs taşikardisi ve ST-T değişiklikleridir.
Renal sistem: kas yıkımına bağlı myoglobinüri ve bunun sonucunda akut
böbrek yetmezliği gelişebilir.
Solunum sistemi: solunum arresti, akut respiratuvar distres, aspirasyon
sendromu
Sinir sistemi: bilinç kaybı, görme kaybı, amnezi, motor paralizi, ajitasyon,
intrakranial kanama, ağrı, parapleji, serebral ödem, paralizi, nöbet, baş ağrısı,
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periferik nöropati yaralanma sonrası erken ve uzun dönemde görülebilecek
klinik manifestasyonlardır.
Cilt ve mukoza lezyonları: ağız, dil ve diş yaralanmaları, giriş çıkış
yanıkları, kıyafetlerin tutuşmasının sebep olabileceği cilt yanıkları
Oküler: görme bozuklukları, optik nörit, katarakt
Kas-iskelet sistemi: kompartman sendromu, kemik kırıkları, omurga
yaralanmaları
Abdominal: solid organ hasarı, görünür abdominal yanık olmaksızın
abdominal hasar, ileus
Komplikasyonlar:
Erken dönem komplikasyonları renal, septik, nörolojik, kardiyak, oküler
sistemleri tutacak şekilde olabilir. Nörolojik komplikasyonların ortaya
çıkışı yaralanmadan günler-haftalar sonra meydana gelebilir. Oküler
komplikasyonların en sık görülen klinik tipi katarakt gelişimidir. Elektrik
çarpması sonrasında meydana gelen yaralanmaların %5-20 arasında oküler
komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Paralizi, parestezi, transverse
myelit, amitrofik lateral skleroz, Gullian-Barre Sendromu elektrik çarpması
sonrası meydana gelebilecek nöromsküler komplikasyonlardan olabilir. En sık
görülen nörolojik komplikasyonlar ise his kaybı, halsizlik, hafıza problemleri,
parestezi ve kronik ağrıdır. Psikiyatrik komplikasyonlar ise anksiyete, travma
sonrası stres bozuklukları, depresyon, uykusuzluk olabilmektedir. Elektrik
yaralanması sonrasında meydana gelecek olan sempatik sinir sistemindeki
fazla uyarılmadan dolayı bağırsak sistemi hareketlerinde, üriner ve seksüel
fonksiyonlarda değişiklikler meydana gelebilmektedir. Ciltte hipertrofik
skar gelişimi, cilt kuruluğu, kronik açık yaralar, cilt kanserleri, kontraktür
gelişimi, alopesi gibi uzun dönem komplikasyonlara sebep olabilir. Heterotopik
ossifikasyon, amputasyon, kontraktür gelişimi ortopedik komplikasyonları
arasında yer alır. Yoğun bakımda uzun süre kalmaya bağlı olarak derin ven
trombozu gelişimi, trakeal stenoz, vokal kord bozuklukları, reaktif havayolu
hastalıkları gibi komplikasyonlar meydana gelebilir.
Hasta Yönetimi:
Elektrik akımına kapılan hasta önlem alınarak akımdan ayrılmalıdır. ABC
resüsitasyon yapılmalı ve omurga koruma altına alınmalıdır. Hastanın kapıldığı
akımın türü, voltajı, süresi not alınmalıdır. Tam kan sayımı, elektrolitleri, böbrek
fonksiyon testleri istenmelidir. Hastada disritmi gelişme ihtimali nedeni ile EKG
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çekimi ve kardiyak monitörizasyon yapılmalı, kardiyak hasar düşünülüyorsa
kardiyak enzimler istenilmeli ve disritmi varsa tedavisi yapılmalı. Anormal EKG
bulguları olan ve bilinç kaybı öyküsü olan hastalar yüksek riskli hastalar olup
stabil olana kadar monitorizasyonu yapılmalıdır. Solunum sistemi açık tutulmalı
eğer gerekli ise mekanik ventilasyonu yapılmalı. Akciğer grafisi ve arteryel kan
gazı ile hastanın solunum sistemi hasarı değerlendirilmelidir. Hastada akut böbrek
yetmezliği gelişimini önlemek için eğer santral sinir sistemi hasarı yok ise agresif
sıvı replasmanı yapılmalı ve idrar çıkışı saatte 1 mL/kg’ın üzerinde tutulmalıdır.
Myoglobinüri varlığı araştırılmalı böbrek fonksiyon değerlendirmesi için BUN,
kreatinin tetkikleri istenmelidir. Hastada sinir sistemi hasarı düşünülüyorsa
MR veya BT ile görüntüleme yapılarak tanı konulmalı, hasar durumunda sıvı
kısıtlamasına gidilmeli nöbet gelişti ise nöbet kontrol altına alınmalıdır. Ciltte
giriş ve çıkış yanıkları bulunmalıdır. Cilt yanıkları tedavi edilmeli tetanoz aşı
durumu sorgulanarak gerekli ise aşısı yapılmalıdır. Kulak, burun ve boğazda
yanık mevcut ise konsültasyon istenilmelidir. Hastanın yaralarının lokalize olup
olmadığı, kardiyak geçişin olup olmadığı doğrulanmalıdır. Lokalize yaralarda
eskar dokusu granülasyon ile dolana kadar gözlem yapılır. Yara dokusu
formasyonu ile birlikte ilk iyileşmeden sonra plastik ve rekonstriktif cerrahiden
konsültasyon istenir. Kompartman sendromu gelişen hastalarda tüm ölü dokular
agresif şekilde temizlenmelidir.
Korunma:
Elektrik yaralanmaları sıklıkla kazalarla meydana gelen önlenebilir
yaralanmalardır. Bunun için evlerde prizlere çocuk güvenlik kilitleri
takılmalıdır. Elektrik kabloları çocukların ulaşamayacağı mesafe tutulmalıdır.
Elektrikli cihazların su ile teması önlenmeli banyoda elektrikli alet
bulundurulmamalıdır. Elektrikli aletler kullanılırken kullanım kılavuzuna
uyulmalıdır. Çocuklara ve ailelerine ev kazaları ve elektrik yaralanmaları
konusunda eğitim verilmelidir.
3.

Yılan Sokması

Yılan ısırıklarının çoğu zehirli olmayan yılanlar tarafından meydana gelmektedir.
Colubridae, Viperidae, Atractaspididae, Elapidae, Hydrophiidae ailelerine
mensup olan yılanlar zehirli olarak kabul edilen türlerdir. Türkiye’de bulunan
zehirli yılanlar Engerek adı verilen Viperidae ailesine mensup olan zehirli
yılanlardır. Onun dışında Colubridae ailesine ait olan zehirli yılan türlerinden
bazıları da Türkiye’de görülmektedir.
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Yılan ısırıklarındaki zehir lokal doku hasarına sebep olacak enzimlerden
koagülopati veya nefrotoksisiteye sebep olabilecek sistemik etkileri olan
enzimler içerir. Yılanın tipi, zehir miktarı, ısırığın lokasyonu kliniği etkiler. Yılan
ısırıklarının yaklaşık %25’i kuru ısırık denilen diş izlerinin olduğu ancak zehir
belirtilerinin olmadığı ısırıklarıdır. Yılan ısırığı sonrasında yara yerinde ağrı,
yanma şikayetleri başlar şişme ve cilt renginde değişme (ekimoz, peteşi, bül)
görülebilir. Ağrı şikâyeti ısırıktan hemen sonra başlayıp saatler hatta günlerce
sürebilir. Huzursuzluk, uyuşma, terleme, bulantı-kusma, karın ağrısı görülebilir.
Hipotansiyon, kalp ve solunum hızı değişikliği olabilir. İlerleyen vakalarda
DİK, böbrek yetmezliği, şok, solunum güçlüğü görülebilir. Elapidae ailesine ait
yılanların zehiri lokal doku hasarı çok az veya hiç görülmeden nörotoksisiteye
sebep olabilmektedir. Yılanın zehri nöromüsküler kavşakta kürar benzeri blokaj
neden olarak pitoz, dizartri ve disfaji gibi kraniyal sinir felçleri ile başlar ve
solunum yetmezliğine ve tam felce kadar ilerleyebilir. Yılan tipi ve uygulanması
gereken tedavi için zehir danışma hattı aranarak bilgi alınmalıdır.
Yılan ısırıklarına müdahele öncesinde ısırılan kişi ve etrafındakiler
yılandan uzaklaştırılmalıdır. Isırılan çocuğun sakinleşmesi ve immobilizasyonu
sağlanır. Isırılan bölge kalp seviyesinde tutulur var ise ısırılan bölgedeki takılar
çıkarılır. Ekstremitenin hareketi engellenmeli atele alınmalıdır. Hastaya tam
kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, pıhtılaşma testleri ve tam
idrar tetkiki yapılır. Hastanın takibi için 4-6 saatte bir tetkikler tekrarlanmalıdır.
En sık trombositopeni, lökositoz, glikozüri, proteinüri ve hematüri görülür.
Fibrinojen azalır, protrombin zamanı uzar, fibrin yıkım ürünleri artar. Çocuklar
zehirlenme tablosu olmasa bile yatırılarak takip edilmelidir. Zehirsiz yılan
ısırıklarında yara bakımı ve tetanoz profilaksisi yapılır. Yara yeri serum
fizyolojik ile yıkanır kuru pansumanla kapatılır. Yara boyutu takibi yapılır.
Damaryolu ile ringer laktat tedavisi başlanır. Sistemik zehirlenme veya
ağır lokal doku lezyonu olan hastalarda antiserum tedavisi uygulanır. Doku
nekrozu, yaygın ödem, kompartman sendromu, lökositoz, kanama bozukluğu,
hipotansiyon, aritmi, nefrotoksisite, bilinç ve genel durumda bozulma varsa
antiserum tedavisi uygulanmalıdır. Antiserum tedavisi uygulanırken anafilaksi
gerçekleşme ihtimali nedeniyle antihistaminik, kortikosteroid, adrenalin
kullanımı açısından hazırlıklı olunmalıdır. Klinik olarak belirgin kanaması
olan, trombosit sayısı 25000’in altında olan, INR>3 olan, fibrinojeni <50 mg/dL
olan, çoklu komponentli koagülopatisi olan, koagülopatisi derinleşen, sistemik
vaskülit, nöbet gibi komorbid durumları olan kişilerde kontrolün ardından ek
antivenom tedavisi uygulanır. Şiddetli zehirlenmelerde endotrakeal entübasyon
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ve mekanik ventilasyon ile solunu desteği gerekebilmektedir. Ekstremitede
meydana gelen zehirli ısırıklar kompartmann sendromu benzeri bir duruma
yol açabilmektedir. Bu hastalarda antivenom uygulaması ve opioid ağrı kesici
uygulama yapılmalıdır. Fasiyotomi tedavilerin başarısız olduğu gerçek bir
kompartman sendromunun geliştiği durumlarda son seçenek tedavidir. Eğer
yaralanma anında sahada turnike uygulaması yapıldıysa dikkatli bir şekilde
çıkarılmalı zehrin hızlı şekilde venöz dönüşüme karışmasına engel olunmalıdır.
6-8 saatlik bir gözlemden sonra, çocukta lokal veya sistemik semptomlar
yok ise sadece diş izleri varsa, yaralar kuru ısırık olarak kabul edilebilir ve
çocuk güvenli bir şekilde eve taburcu edilebilir. Yılan tipine göre geç ortaya
çıkabilecek nörotoksisitenin değerlendirilmesi için çocuğun 24 saatlik gözleme
alınması gerekebilir. Şiddetli ve ilerleyici lokal doku toksisitesi, koagülopati,
nörotoksisite, hemodinamik bozukluk veya solunum yetmezliği gibi sistemik
toksisite belirtileri var ise çocuk yoğun bakımda takip edilmelidir.
Yılanın yakalanmaya çalışılması, ısırılan yerin kesilmesi, emilmeye
çalışılması, buz uygulanması tehlikelidir. Yılanların birçoğu zehirsizdir ancak
zehirli olabilme ihtimali akıldan çıkarılmamalıdır. Büyükler için tehlikesiz
olan ısırıkların çocuklarda mortal seyredebileceği unutulmamalıdır. Yılan
ısırıklarından korunulması için ağaçlık, otluk arazide yürünürken dikkatli
olunmalı, topraktaki ve kayalardaki oyukların yuvaların içine el sokulmamalıdır.
Yılanla karşılaşılması durumunda yılanı tehlikede hissettirecek hareketler
yapılmamalıdır.
4.

ARI SOKMALARI

Yeryüzünde yaklaşık 25.000 arı türü tanımlanmıştır. Balarısı (Apismellifera)
dışındaki türler yaban arıları olarak bilinmektedir. Ülkemizin gerek coğrafi
yapısı gerek iklim koşulları ve yeryüzündeki konumu bitki örtüsünü ve tüm
bunlara bağlı olarak üzerinde yaşayan arı türünü zengin kılmıştır.
Arı Sokmalarının Epidemiyolojisi
Yaşadığımız coğrafyada her yıl nüfusun yaklaşık dörtte biri arılar tarafından
ısırılmakta ve bunların yaklaşık %2’lik bir diliminde ciddi reaksiyonlar
gelişmektedir. Arı sokmalarına bağlı olarak gelişen alerjik reaksiyonlar bazı
durumlarda ölüme varan sonuçlara neden olabilmektedir. Çoğunlukla ölüm ile
sonuçlanan vakaların alerjik reaksiyonları, bir veya birkaç arı iğnesi nedeniyle
oluşmaktadır.
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Arı Sokmalarında Tanı
Acil vakalarda tanı koyarken detaylı anamnez almak hayati öneme sahiptir.
Allerjik reaksiyonlarda tanı kriterleri açıktır ancak hastanın hastaneye sevki
srasındaki gecikmeler tanı koymada yanılmalara sebep olabilir. Bal arısı ısırdığı
yerde iğnesini bırakır bu nedenle kolaylıkla tanınır ve çoğunlukla çocukları
sokmaktadır. Arı sokmalarında kese duruyorsa dikkatli bir şekilde çıkarılmasına
özen gösterilmelidir. Venom kesesi çıkarılırken pens yerine bıçağın sırt tarafıyla
hafifçe kazıma yapılmalı, sıkılarak venomun deri yüzeyine boşaltılmamasına
dikkat edilmelidir. Allerjik reaksiyon belirtileri bazen egzersiz, alkol, sıcak,
kardiyovasküler hastalık gibi sebepler nedeniyle alevlenebilir. Ancak bazı
hastalarda bu semptomlar daha hafif seyredebilir.
Arı Sokmalarının Klinik Belirti ve Bulguları
a.

Lokal Reaksiyonlar
Arı ısırığı yerinde ani bir ağrı hissedilebilir, ardından kızarıklık, kaşıntı
ve şişlik gelişebilir. Genel olarak müdahale gerektirmeden birkaç saat
içerisinde düzelir ve lokal reaksiyonlar arı sokmalarında en sık karşılaşılan
reaksiyon türüdür.

b.

Geniş Lokal Reaksiyonlar
Geniş lokal reaksiyonlar, palpasyonla on santimden daha fazla sertlik ve
katılık oluşturan ve 24 saatten daha uzun süre etkisi süren reaksiyonlardır.
Reaksiyon arı sokmasında 6 saat sonra başlamakta ve 48 saatte maksimum
seviyeye ulaşmaktadır, birkaç gün sürebilmektedir. Allerjik reaksiyonların
temelinde IgE bağımlı immün yanıtın ve hücresel immün yanıtların ortak
rol oynadığı düşünülmektedir. Ekstremitelerin büyük bir bölümünde
şişliğe neden olabilir. Bazı durumlarda lenflerde şişliğe neden olabilir.
Çöpte dolaşan arı sokmaları dışında genel olarak enfeksiyon görülmez
ancak çöpte dolaşan arı sokmalarında profilaktik tetanoz uygulaması
gerekmektedir.

c.

Sistemik Reaksiyonlar
Sistemik reaksiyonlarda anaflaksiye kadar ciddi klinik durumlar
oluşabilmektedir. Sistemik reaksiyonlarda cilt bulguları(anjioödem,
ürtiker vb.), solunum sistemini semptomları(taşipne, dispne, hışıltı
vb.), kardiyovasküler sistem bulguları (hipotansiyon, şok, taşikardi vb.)
görülebilir. Nadir olarak gastrointestinal sistem bulguları (karın ağrısı,
bulantı, kusma, ishal) görülebilir.
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Arı Sokmalarında Acil Tedavi ve Yaklaşım
Arı sokmalarında temel ve ileri yaşam desteği önem arz etmektedir. Lokal
reaksiyon gelişen arı sokmaları genellikle birkaç saat içinde geriler, soğuk
kompres ve analjezik dışında tedavi gerektirmez.
Geniş lokal reaksiyonların tedavisinde; ekstremitelerin yükseltilmesi,
soğuk kompres, analjezikler ve oral yolla antihistaminiklere başvurulur.
Özellikle baş ve boyun bölgesinde ki arı sokmalarında hekim istemine bağlı
olarak kortikosteroid tedavisine ivedilikle başlanmalıdır (Prednizon 40-60mg
başlangıç dozu ve 5 günde kesilir).
Anafilaksiden ölümlerin arı sokmasını takiben en sık 30-60 dakika
içinde olduğu rapor edilmiştir. Anafilaksi acil bir durumdur ve hızlı bir şekilde
adrenalin uygulanması gerekir. Adrenalin intramusküler veya subkutan
uygulanabilir. Adrenalin hava yolu direncini azaltır ve anjioödemin ilerlemesini
durdurur. Adrenalin anafilakside çocuklarda 0.01ml/kg 1:1000 solüsyondan
intramusküler veya 0.1ml/kg 1:10000 solüsyondan intravenöz yavaş infüzyon
verilebilir.
Lokal reaksiyon dışında reaksiyon gösteren hastalar yanların mutlaka
kullanıma hazır epinefrin taşımalıdır. Reaksiyon oluşturan bir arı sokması ile
karşılaştıklarında kullanmayı öğrenmelidirler. Çocuklar için 0.15 mg epinefrin
içeren otoenjektörler bulunmaktadır.
Hastada solunum ve dolaşım problemi varsa acil bir şekilde entübe
edilmelidir ancak larinks ödemine bağlı entübasyon yapılamaz ise hızlı bir
şekilde trakeostomi açılmalıdır. Şok tablosu varsa damar yolu açılarak 20ml/
kg dan sıvı yüklemesi yapılarak takibinde daha fazla kolloid solüsyonla volüm
replasmanı yapılmalıdır.
Bronkospazm gelişmesi halinde adrenalin ve steroid uygulanabilir.
İntravenöz aminofilin ve b agonistler tedaviye eklenebilir.
Arı Sokmalarında Korunma
Arı sokmalarından korunmak için öncelikle açık alanlarda parfüm, losyon
gibi arıları çekebilecek kokulardan uzak durulmalı, açık renkli parlak giysiler
giymekten kaçınılmalıdır. Arı sokulan bölgeyi arındırıp enfeksiyon riskini
azaltmak için sokulan bölge bol su ve sabun ile yıkanmalı, mümkünse antiseptik
madde sürülmelidir. Arı sokmasına karşı aşırı duyarlılığı olan bireylerin
adrenalin otoenjektörü temin edil yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Tetanoz profilaksisi yapılmalıdır.
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5.

AKREP SOKMALARI

Dünya çapında 650’den fazla akrep türü vardır ve bunların bazıları şiddetli
veya ölümcül zehirlenmelere neden olabilir. Akrep sokmalarına bağlı morbidite
ve mortalite, başta tropikal bölgeler olmak üzere tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de ciddi bir sağlık sorunudur. Akrep sokması vakalarına acil
servislerde sıkça karşılaşılmaktadır. Genel olarak çok ciddi toksisite yaratmasa
da, kardiak tutulum açısından önem arz eden durumlara sebep olabilmektedir.
Akrep Sokmalarının Epidemiyolojisi
Akrep sokmaları ılıman ve sıcak iklim bölgeleri başta olmak üzere dünya
genelinde önemli bir sağlık sorunudur. Ulusal sağlık verilerine göre, Dünya
genelinde yıllık indidansı 1.5 milyon olup akrep sokmalarına bağlı ölüm sayısı
2.600’dür.
Türkiye, A. crassicauda, L. quinquestriatus, M. gibbosus ve M. Eupeus gibi
tehlikeli akrep türlerinin görüldüğü coğrafi konumu nedeniyle yüksek oranda
akrep sokmasına sahiptir. L. quinquestriatus ve A. carssicauda ülkemizde,
özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri, sıkça görülen çok zehirli
akrep türleridir. Ege Bölgesinde ise orta zehirli olarak bilinen Anadolu’nun sarı
akrebi bulunmaktadır.
Sokmalar en çok yaz mevsiminde, özellikle temmuz ve ağustos aylarında,
çoğunlukla geceleri meydana gelmektedir. Akrepler özellikle geceleri aktiftir,
bu da gece saatlerinde artan zehirlenme sıklığını açıklamaktadır. 7 ila 10 yaş
arasındaki çocuklar da akrep sokmalarına sık rastlanmaktadır. Hastaların
yaşı ve sağlığı, akrebin türü, sokma sayısı, zehir enjeksiyonunun derinliği ve
sokmaların yeri, zehirlenmenin şiddetini belirlemektedir. Akrep sokmalarının
insidansı yetişkinlerde daha fazladır, ancak zehirlenmenin şiddeti ve vakaların
ölüm oranı, çocuklarda yetişkinliklerden yaklaşık on kat daha fazladır.
Akrep Sokmalarında Klinik Belirti ve Bulgular
Akrep sokmalarında karşılaşılan hastalar geniş bir klinik spektrum ile karşımıza
çıkmaktadır. Hastalar lokal ve sistemik semptomlar olmak üzere klinik
semptomlar oluşabilmektedir. Akrep ısırılması sonrası lokal bulgular, kızarıklık,
kaşıntı, ağrı, şişlik görülebilir.
Centruroides akrep zehiri, fosfolipaz, asetilkolinesteraz, hiyalüronidaz,
serotonin ve nörotoksinleri içerir ve şiddetli ağrı ve parestezilerin yanı sıra aşırı
sinir depolarizasyonunun sistemik semptomları ve asetilkolin ve katekolamin
salınımı ile sonuçlanır.
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Çocuklarda akrep sokmalarının belirtileri hafif ila şiddetli arasında değişir
ve otonomik ve somatik toksisiteyi içerebilir. Otonom toksisite, solunum
yetmezliği nadir olmasına rağmen, hipertansiyon, taşikardi, hipersalivasyon,
kusma, terleme ve bronkokonstriksiyonu içerir. Somatik motor toksisite ataksi,
fasikülasyonlar, miyoklonus ve opsoklonusu içerir. Hastalar genellikle huzursuz
veya ajitedir ve kraniyal sinir disfonksiyonu meydana gelebilir.
Tablo 1. Akrep Sokmasının Evreleri
Evre 1.
Evre 2.

Evre 3.

Evre 4.

Sokulan alanda ağrı, parestezi olması Pozitif “tap testi” (dokunmakla veya
vurmakla ağrının şiddetlenmesi)
Birinci evreye ek olarak akrebin soktuğu alandan farklı yerlerde ağrı ve
parestezi olması
Nöromüsküler disfonksiyon
(ekstremitelerde ani kasılma ve
çekilmeler, huzursuzluk, istem dışı kas hareketleri) veya kraniyal sinir
disfonksiyonundan (bulanık görme,
anormal göz hareketleri, hipersalivasyon, dilde fasikülasyon, yutma
güçlüğü, üst hava yolu disfonksiyonu, peltek konuşma)
birinin olması.
3. evredeki bulgulardan her ikisinin de olması.

Akrep Sokmalarında Acil Tedavi ve Yaklaşım
Akrep sokması nedeniyle acil servise başvuran bireylerde mutlaka bilinç seviyesi,
solunum ve dolaşım takibi, havayolu açıklığı kontrol edilmelidir. Vital bulguları
takip edebilmek amacıyla hasta monitörize edilmeli, Elektrokardiyografi
çekilmeli ve zaman kaybetmeden kan gazı analizi yapılmalıdır. Ekstremitelerin
dıştan muayenesi yapılmalı, periferik nabızlar kontrol edilmelidir. Çoğu akrep
sokması ciddi etkiler yaratmamakta ve sadece yara bakımı ve oral olarak
verilen analjezik ilaçları gerektirir. Bununla birlikte, daha şiddetli semptomları
olan hastalarda analjezi için intravenöz opioidler ve şiddetli kas spazmı veya
ajitasyon için benzodiazepinler gerekebilir.
Ağustos 2011’de Food and Drug Administration (Amerika Birleşik
Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi), Centruroides exilicauda türüne özgü bir panzehir
olan Anascorp’u onayladı. Bu panzehir, yeterli dozda opioid analjeziklere
yanıt vermeyen inatçı ağrı dahil, nörotoksisite veya diğer şiddetli semptomları
olan kritik hastalarda önerilir. Küçük çocukların bu tür şiddetli semptomlar
geliştirmesi yetişkinlerden daha olasıdır. Rehberlik için bölgesel zehir kontrol
merkezi ile panzehir tedavisini danışılması önerilmektedir.
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Akrep anti serumu yaş ve kilodan bağımsız olarak aynı dozda verilir. 1
ampül (5 ml) 50 ml serum fizyolojik içinde sulandırılarak 30 dakikada infüzyon
olarak verilir. Sadece lokal etkilerle hafif akrep sokması geçiren hastalar, yara
bakım talimatları, analjezikler ve yakın poliklinik takibi ile güvenli bir şekilde
eve taburcu edilebilirler.
Gelişen semptomları, inatçı ağrısı, nörotoksisitesi veya diğer
sistemik toksisitesi olan hastalar, özellikle akrep panzehiri düşünülüyorsa,
hastaneye yatırılmalıdır. Şiddetli toksisitesi olanlar yoğun bakım ünitesine
yatırılmalıdır.
Tablo 2. Akrep Sokmasında Evrelere Göre Tedavi Yöntemleri

Evre 1.

Evre 2.

Lokal semptomlar mevcut
24 saat gözlem
Tetanoz profilaksisi, parasetamol 15/mg/kg/doz
Yara bakımı
Evre ilerlemesi açısından yeniden değerlendirme
Otonomik etki (hipotansiyon olmaksızın geçici hipertansiyon)
Oral prazosin 30 mikrogram/kg/doz
3. saatte tekrar ve 6 saatte bir tekrarlanabilir (en fazla 72 saat) ve
yeniden değerlendirme

Evre 3.
Şiddetli
hipertansiyon
Hipotansiyon

Dil altı nifedipin, prazosin
Oksijen, sıvı, dobutamin
5-15mikrogram/kg/dk., prazosin
Oksijen, dobutamin, prazosin

Miyokardit
Pulmoner ödem

Ensefalopati

Oksijen, sodyum nitroprussid 0.3-5 mcg/kg/dk, dobutamin,
prazosin, mekanik ventilasyon
Oksijen, lorazepam, prazosin, mekanik ventilasyon
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6.

İnsan ve Hayvan Isırmaları:

Isırmaların sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte, Amerikan nüfusunun
yaklaşık yarısının hayatı boyunca en az bir kez hayvan veya insan tarafından
ısırıldığı tahmin edilmektedir. Isırma vakaları acil başvurularının yaklaşık %1
ini teşkil etmektedir.
Hayvan ısırmaları genellikle kendi evcil hayvanları tarafından ısırılma
şeklinde acile başvururlar. Isırmaların önemli bir kısmı kedi ve köpekler
tarafından olmaktadır. Köpek ısırmaları ezici, koparıcı ve derin dokularda
hasarlanma şeklinde görülmektedir. Kedi ısırmaları keskin dişleri nedeniyle
delici ve dokuda yırtılma şeklindedir. Enfeksiyon riski köpek ısırmasından sonra
%5 oranında iken, kedi ısırması sonrası enfeksiyon riski %20-50 arasındadır.
Hayvan ısırmalarında enfeksiyona yol açan en sık ajan Pasteurella multocida dır.
Onun dışında en sık ajanlar streptekok ve stafilokoklardır. İnsan ısırmalarında
enfeksiyon riski çok daha yüksektir ve en sık etkenler streptokoklar, stafilokoklar,
Eikenella corrodens’dir.
Yaranın değerlendirilirken cilt bütünlüğü ve derin yumuşak doku
hasarı olup olmadığı değerlendirilerek, yara içerisinde yabancı cisim varlığı
araştırılmalıdır. Yara yeri sulandırılmış povidin temizlenerek daha sonra serum
fizyolojik ile irigasyon uygulanmalıdır.
Profilaktik antibiyotik tedavisi, kedi ve insan ısırmaları, delici yaralar,
el yaralanması, bağışıklık sistemi bakılanmış kişilerde yapılmalıdır. Tedavide
amoksisilin-klavulonik asit kullanılması olası enfektif ajanları kapsamaktadır.
Tedavi süresi 3-5 gündür.
Tetanoz ve kuduz açısından aşılama göz önünde bulundurulmalıdır.
7.

Boğulma

Çocuklarda boğulma, yaralanma ve ölümlerin sık görülen sebeplerinden biridir.
Boğulma nedeniyle çocuklarda asfiksi gelişebilir. Dakikalar içerisinde hipoksi
ve iskemi çoklu organ hasarlarına veya ölüme yol açabilir. 4-6 dk dan fazla
anoksiye maruz kalmak beyin hasarı oluşmasına neden olmaktadır. Soğuk
suda boğulma durumlarında eğer hipotermi anoksiden önce gelişmişse beyin
dokusundaki hasar azalabilmektedir. Anoksiye bağlı sinir hücrelerinin hasarına
bağlı membran bütünlüğü bozulur ve sistotoksik beyin ödemi gerçekleşir, ayrıca
kafa içi basınç artışı ve herniasyonda görülebilir.
Boğulmalarda temel amaç kardiyopulmoner resüsitasyon yaparak acil
müdahalede bulunmaktır. Akciğerlere aspire edilen sıvının boşaltılması için
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yapılacak herhangi bir girişim önerilmez. Heimlich manevrası gibi müdahaleler
mide içeriğinin akciğerlere aspire edilmesini kolaylaştırabilir. Asit baz dengesini
korumak çok önemlidir. Hastanın yaşı <3 ise, boğulma süresi 5 dk uzun sürdüyse,
ilk resüsitasyon zamanı 10 dk üzerindeyse, bilinç kapalı ve ph 7.1 in altında
asidoz geliştiyse kötü prognoz demektir. Spontan solunumu olan olgularda bile
asidoz ve hipoksemi gelişimini önlemek için %100 oksijen verilmelidir. Asit
baz dengesi bozulmuş, akciğer grafisi normal hastalarda oksijen ve bikarbonat
tedavisi yeterlidir. Bu hastalarda oksijen saturasyonu %90’ın üzerinde tutulmaya
çalışılmalıdır, asit baz dengesi arteriyel kan gazı ölçümleri ile takip edilmelidir.
Oksijen saturasyonu düşük hastalarda mekanik ventilatör ihtiyacı oluşabilir.
Bronkospazm gelişen hastalarda b agonistler kullanılabilir ayrıca pulmoner
ödem gelişen hastalarda diüretik veya steroidlerin kullanımı rutin olarak
önerilmemektedir.
Boğulma vakalarında sık karşılaşılan hipotermi, cilt altı yağ dokusunun
az olması, vücut yüzey alanının fazla olması ve su yutma riskinin fazla olması
nedeniyle çocuklarda sık görülmektedir.
Hipoglisemi ve hiperglisemi yakından takip edilmelidir ve beyin hasarına
mahal verilmemelidir.
Proflaktik olarak antibiyotik kullanılmasının faydası gösterilememiştir
ancak kontamine sularda boğulan vakalarda verilmesi düşünülebilir.
Tuzlu sularda boğulma vakalarında hipernatremi gelişebilir, tatlısu boğulma
vakalarında ise hiponatremi ve hemoliz gibi bulgular gözden kaçmamalıdır.
8.

SONUÇ

Bu kitap bölümü çevresel aciller durumunda çocuk hastalara yaklaşım sırasında
standart ve bütüncül bir yaklaşım içerisinde hizmet sunumu için sağlık
çalışanlarına yardımcı olmak temennisiyle hazırlanmıştır.
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D

ünyada ölümlerin en sık nedenlerini ve özellikle acile başvurularda,
koroner yoğun bakım ünitelerine başlıca yatırılma nedeni akut
koroner sendromlardır. (1,2) Akut koroner sendromlar sebep oldukları
mortalite, morbititenin yanında, iş gücü kayıplarıyla beraber yüksek hastane
maliyetlerinden dolayı toplumumuzun en önemli sağlık problemidir. Miyokard
iskemisi ile kan akışının azalması neticesi olarak ortaya çıkan klinik durumlar

Şekil-1 Akut Koroner Sendrom Sınıflandırılması
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akut koroner sendromlardır. Akut miyokart infarktüsü (AMİ), kararsız angina
pektoris, ani kardiyak ölüm miyokart kan akımındaki süratli bozulma sonucu bu
klinik spektrumun kollarını oluşturmaktadır.
ST yüksekliği ile birlikte miyokard infarktüsü, ST yükselmesi olmayan
miyokard infarktüsü ve hafif miyokardiyal hasar tespit edilen veya edilmeyen
kararsız angina pektoris akut koroner sendromlar olarak sınıflandırılabilirler. (2)
ST yükselmesi ile görülen miyokard infarktüsü sıklıkla tam bir tıkanma
sonucu görülür ve akabinde tıkalı damarın beslediği alanda Q dalgaları
gelişmektedir. Tromboliz veya perkütan girişim hemen planlanması gereken bir
durumdur, çünkü miyokarddaki nekroz alanı geniş, hasar büyük, mortalite ve
morbidite yüksektir.
Çekilen elektrokardiyografi (EKG) de ST yükselmesi olmayan hastalar,
takibinde miyokard hasarının oluşup oluşmamasına göre miyokard infarktüsü
veya kararsız angina pektoris diye sınıflandırılırlar. Biyokimyasal kan
parametrelerinde yükselme izlenen hastalar büyük ihitmalle Q dalgasız
miyokard infarktüsü geliştirmekte, ancak az bir bölümünde EKG takibinde
patolojik olarak izlenebilecek Q dalgaları oluşmaktadır. ST yükselmesi olmayan
takibinde biyokimyasal kan parametrelerinde yani miyokardiyal belirleyicilerde
artış izlenen miyokard infarktüsü, ST yükselmesi olan miyokart infarktüsünden
klinik, tedavi, morbidite, mortalite ve prognoz, bakımlarından belirgin ayrımlar
izlenmektedir. Eğer lezyon daha proksimalde, miyokard kaybı daha çok ve
prognoz daha kötü ise bu durum daha çok ST yükselmesi olan miyokart
infarktüsü ile bağdaştırılabilir. Tekrarlayan infarktüs veya postinfarktüs anjina
riski ise ST yükselmesi görülmeyen hastalarda daha fazladır. Özellikle miyokart
infarktüsleri yerleşim yerine (anterior, inferior, posterior, septal vb.) göre
ve EKG de Q dalgalarının oluşup oluşmamasına (Q dalgalı/Q dalgasız)göre
gruplandırılabilirler. (3)
Biyokimyasal belirteçlerde artış görülmeyen ve ST yükselmesi izlenmeyen
hastalar ise kararsız angina pektoris grubunu oluşturmaktadır. Yakın zamanda
tanımlanan bir diğer klinik durum ise normal sınırlarda CK-MB seviyelerine
karşın plazma troponin seviyelerinin arttığı durumdur. Bu klinik tablo
mikroinfarktüs ya da minör miyokardiyal hasar olarak tanımlanmaktadır ve
yüksek riskli kararsız angina pektorisi oluşturmaktadır. (4)
1.

ST Yükselmeli Akut Miyokard İnfarktüsü (AMİ)(STEMİ)

AMİ dünya da özellikle batı toplumunda en önmeli halk sağlığı sorunu olup
özellikle gelişmekte olan ülkelerde de önemli hale gelmektedir. (5) Son yıllarda
AMİ nedeniyle ölümler azalmasına rağmen, infarktüs geçiren hastaların yaklaşık
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1/3’ü komplikasyonlara bağlı olarak özellikle ventriküler fibrilsyon ölümcül
seyretmektedir.
Presipite edici etkenler veya prodromal semptomlar miyokart infarktüs
geçiren hastaların %50’sinde saptanmıştır. Özellikle miyokardın O2 ihtiyacını
arttıran durumlar normalden ağır egzersiz, emosyonel stres, ateş, taşikardi,
hipotansiyon, aort stenozu, gibi kalp dışı cerrahi işlemler, AMİ’ye neden
olabilirler. (6,7) İnfarktüse neden olan diğer presipitice edici faktörler arasında
solunum yolu infeksiyonları, pulmoner emboli, hipoglisemi, kokain kullanımı
ve sempatomimetikler de sayılabilir.
1.1. Fizyopatoloji:
Koroner ateroskleroz ve koroner trombozdur AMİ nin en önemli nedenidir.
Zaman içinde gelişen zengin kollateraller sayesinde AMİ kliniği oluşmaz. Bu
yüksek dereceli darlıkların koroner arterlerde yavaş ilerlemesinden dolayıdır.
Özellikle lipid parçacıklarından zengin aterosklerotik plakların rüptürü nedeniyle
akut kardiyak olaylar oluşur. Plak rüptürünün akabinde trombosit aktivasyonu
ve agregasyonu, trombüs oluşumunu sağlar. (8) Mevcut bu trombüs kan akımını
neredeyse durdurarak oksijen sunumu ile oksijen arzı arasında sıkıntı oluşturur;
süresi ve şiddeti fazla olan bu durum sonucu miyokardiyal nekroz oluşur. (9,10)
Bazı aterom plaklarında infarktüs ile sonlanma ihtimali daha fazladır ve bu olay
hassas plak kavramını gündeme getirmiştir. Hassas plaklar fibröz kılıfı zayıf,
lipid çekirdeği kocaman ve inflamatuvar hücreden zengin plaklardır. Kararlı
angina pektorise göre bu plaklarda daha fazla makrofaj içerdiği bulunmuştur.
(11) Düz kas hücre kaybı da kollajen sentezi, kapsülün olgunlaşma ve tamir
aşamalarını bozarak, plağın kararsız hale gelmesine neden olmaktadır. (12,13)
1.2. Fizik Muayene
Özellikle bu hastalarda anksiyete, sıkıntı/stres hali ve ölüm korkusu ile beraber,
ellerini yumruk yaparak sternum üzerinde gezdirmeleri tipiktir. Sol ventrikül
yetmezliği gelişen veya sempatik uyarı artmış olanlarda soğuk terleme ve soluk
deri saptanır. Nefes almaları zorlaşmış olup, nefes almaları sırasında göğüs
ağrısı veya boğulma hissi olabilir.
1.3. Kalp hızı
Bradikardiden, düzenli veya düzensiz taşikardiye kadar değişen hız ve düzende
olabilmesine rağmen genelde kalp hızı artımıştır. Ventriküler erken atımlar
oldukça sıktır, ilk dört saat içerisinde %95 hastada gözlenir.
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1.4. Kan basıncı
Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastalarda kan basıncı genelde
normaldir. Ağrı ve anksiyetnin eşlik etmesi iel beraber hastalar hipertansif
hale gelebilirken, kardiyojenik şokta olan hastalar ise hipoyansif seyrederler.
Özellikle bu hastalarda kan basıncı sistolik 90 mmHg’nın altındadır ve
hedef organ hipoperfüzyon bulguları vardır. İnferior infarktüste ise BezoldJarish refleksi ile sistolik basınç 90 mmHg’nın altına geçici olarak düşebilir.
Bu hastaların hipotansiyonları kendiliğinden veya 0.5-1.0 mg IV atropin ve
Trandelenburg pozisyonu ile düzelir. (14)
1.5. Vücut sıcaklığı ve solunum
İlk 24-48 saatte doku nekrozuna cevap olarak ateş yükselir. İlk dördüncüsekizinci saat arasında yükselmeye başlayan ateşte rektal ısı 38.3-38.8°C’ye
çıkabilmektedir. Ateş dördüncü, beşinci günlerde azalır.
Sol ventrikül yetmezliği olanlarda solunum hızı yetmezliğin derecesi
ile koreledir; pulmoner ödem gelişen olgularda solunum sayısı 40/dakikanın
üzerinde bulunabilir. Bununla birlikte özellikle yaşlılarda solunum sayısı
yükselmeyebilir, kardiyojenik şok ve kalp yetmezliğinde Cheyne-Stokes
solunumu vardır.
1.6. Laboratuvar Bulguları
İskemik vasıfta göğüs ağrısı, seri çekilen elektrokardiografi ’lerde tanısal AMİ
değişiklikleri (ilişkili iki segmentte ST yükselmesi veya yeni gelişen sol dal
bloğu), serumda kardiyak enzimlerde artış gözlenmesi mevcut bu durumlardan
ikisinin varlığında AMİ tanısı konmaktadır. (15)
1.7. EKG bulguları
Göğüs ağrısı olup gelen hastalarda tek bir EKG’nin tanısal değeri düşük iken,
seri halde çekilen EKG’lerde duyarlılık %95’e kadar yükselmektedir. Hastaların
%10’unda ise ilk EKG tamamen normal olabilmektedir. AMİ’nin ilk saatlerinde
izlenen ST ve T yükselmeleri hiperakut fazı düşündürür. Özellikle transmural
iskeminin ilk saatinde önce sivri ve simetrik T dalgaları gözlenir ve takiben
açıklığı yukarı bakan tipik ST yükselmesi ve karşıt duvarlarda resiprokal
değişiklik olarak ST çökmesi meydana gelir (akut faz). ST yüksekliğini takiben
T dalgaları negatifleşmeye başlar. Daha sonra R dalgası voltajında azalma, Q
dalgasında belirginleşme, ST yükselmesinde azalma ve T dalgasında negatifleşme
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görülür (subakut faz). Giderek ST segmenti izoelektrik hatta inerken, QS veya
QrS formasyonu gelişir (yerleşmiş infarktüs). Patolojik Q dalgası, ilişkili
derivasyonların en az ikisinde 30 msn genişliğinde ve 0.20 mV derinliğindeki Q
dalgası olarak tanımlanmakta olup, semptomların başlangıcından itibaren 8-12.
saatte gelişmeye başlar ve 24-48. saate kadar oluşur.
Tablo-1. EKG’de ST Yükselmesi İzlenen Derivasyonlara
Göre İnfarkt Lokalizasyonu
İnfark Lokalizasyonu
Anteroseptal
Lateral
Yaygın anterior
Yüksek lateral
İnferior
Sağ Ventrikül Enfarktüsü

EKG Derivasyonu
V1-V2-V3-V4
D1, aVL, V4-6
D1, aVL, V1-V2-V3-V4-V5-V6
D1, aVL
D2, D3, aVF
V4R-V6R

Kardiyak enzimlerin başlıcaları kreatinin kinaz, özellikle MB fraksiyonu,
miyoglobin ve kardiyak özgün troponinlerdir. Bu enzimler infarktüs tanısı
koymanın yanı sıra bize aynı zamanda infarktüsün büyüklüğü ve yayılmaya
devam edip etmediği konusunda da fikir verir. (16) Serum kardiyak enzimlerinin
bazı özellikleri Tablo 2 ’de özetlenmektedir. (17)
Tablo-2 Akut Miyokart İnfarktüsünde Serum Belirteçleri

Troponin kompleksi üç kısımdan oluşur ve kasta kalsiyuma bağlı kasılmayı
sağlar. Bunlardan Troponin C (TnC) Ca+2 bağlar, Troponin I (TnI) aktinle
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birleşerek aktin-miyozin etkileşmesini önler ve Troponin T (TnT) tropomiyozini
bağlar. Troponinler minör miyokardiyal hasarın tespitinde (mikroinfarktüs) ve
AMİ teşhisinde kullanılmaktadır. (18) TnI ve TnT göğüs ağrısının başlamasıyla
birlikte üç saat içinde yükselir, salınım süreleri ise TnI için 7-10 gün, TnT
için ise 10-14 gün olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda; TnI ve TnT
düzeylerindeki artışın prognostik değeri hastanın demografik özellikleri ve
EKG bulgusuna göre daha yüksektir. TnI ve TnT infarktüs tanısında duyarlılığı
yüksek ve en özgül enzimler olarak kabul edilmektedir. (19)
Ön-arka pozisyonda çekilen akciğer grafisinde pulmoner vasküler dokuların
belirgin olması sol ventrikül diyastol basıncının artıp yaklaşık 12 saatlik bir
sürenin geçmesinden sonra ortaya çıkar. Tedavi sonrası grafinin normale dönmesi
ise daha uzun sürebilir. Konjesyonun ve sol kalp boşluklarındaki büyüklüğün
derecesi ile infarktüse bağlı mortalite arasında ilişki vardır. (20)
Günümüzde çok yaygın kullanılan noninvazif bir tanı yöntemi ise
ekokardiografidir. İnfarktüs şüphesi olan fakat tanısal olmayan EKG bulguları
mevcut olgularda ekokardiyografi ile bölgesel duvar kasılma bozukluklarının
belirlenmesi ile miyokardiyal iskemiyi gösterebilir. Bu hastalarda ekokardiyografi
ile intimal “flap”in gösterilmesi sonucu aort diseksiyonu tespit edilebilir.
Ekokardiyografi ile tespit edilen sol ventrikül fonksiyonları koroner anjiyografi
bulguları ile paralel olup, AMİ sonrası prognoz tayininde önemlidir. (21)
1.8. Tedavi

Şekil-2 AMİ Primer Tedavi Yaklaşımı. (22)
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Şekil-3 AMİ için Reperfüzyon Stratejilerinin Seçimi .(22)
AMİ hızlı tedavinin yeri hiç kuşkusuz çok önemlidir. İlk tıbbi temas EKG çekilip
ST yükselmeli miyokart infarktüsü tanısı konulduktan sonra başlamaktadır.
Özellikle primer perkutan koroner girişim yapılan merkezlerde zaman dilimleri;
hasta girişim yapılan merkeze başvurduğu andan itibaren 60 dakikada katater
labaratuvarına alınması, sevk zincirinin olması halinde ise bu süre 120 dakikayı
aşmayacak şekilde planlanması esastır. Son klavuzlarda yayımlanan fibrinolitik
zaman süreci ise ilk başvurudan sonra hastaya fibrinolitik tedavi düzenlenecek
ise 10 dakika içerinde planlanmalıdır. Zaman kaybını en aza indirebilmek
için fibrinoltik tedavinin infüzyondan ziyade bolus şeklinde verilmesi tercih
edilmelidir. Son klavuzlarda özellikle acil servise ilk başvuruda bazı endikast-yon
değişiklikleri yapılmış olup özellikle oksijen tedavisi rutin olarak uygulanmayıp
özellikle hipoksi olan hastalara önerilmiştir. Hipoksiden bahsetmek için sınır
oksijen saturasyon değeri ise % 90 nın altında olması gerektiği belirlenmiştir. (23)
AMİ de özellikle reperfüzyon tedavisi dikkat çekicidir. Bundan dolayı
primer peruktan girişim fibrinolitik tedaviye üstün olduğu vurgulanmıştır.
120 dakika içerisinde girişime alınamayacak hastalarda ise fibrinoltik tedavi
uygulanmalıdır ve akabinde hastada fibrinolitik tedavinin başarı şansına göre
60-90 dakika içinde karar verilmeli ve klinik duruma göre fibrinolitik tedavi
başarısız sonuçlanmış ise acilen ‘kurtarıcı perkütan koroner girişim ’ amaçlı
hastanın sevk edilmesi gereklidir. Fibrinolitik tedavinin başarılı olması halinde
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koroner anjiyografi ve gerekirse perkütan koroner anjiyografi amacıyla
hastayı sevk etme süresi kılavuzda 2 saat olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla
fibrinolitik tedavinin ardından 2–24 saat arasında hasta girişim yapılan bir
merkeze yönlendirilmelidir. (23)
Medikal tedavinin başında aspirin gelmektedir. Tüm akut koroner sendrom
hastalarında acil servisde 160-325 mg yükleme dozu verilmesi daha sonra 81-150
mg idame dozunun devam edilmesi. (23) Hızlı sürede tedavi dozuna erişmek
için hastaların ilacın ilk dozunu çiğneyerek alması önerilmektedir. Aspirine
allerjisi olan veya gastrointestinal intolerans nedeniyle aspirin tedavisi alamayan
hastalara diğer antitrombotik ajanlar; dipridamol, tiklopidin veya klopidogrel
verilmesi önerilebilir. Aspirin tedavisini takiben hastalara P2Y12 inhibötürü
ilaçlar verilmeli ve idame dozda devam edilmelidi. Özellikle 180 mg tikagrelor
tedavi dozunu takiben 90 mg tablet günde iki kere, 600 mg klopidegrol yükleme
dozunu takiben günde bir kere 75 mg tablet verilmelidir. Analjezik tedavi de ise
bazı hastlarda 2-3 mg/kg dozlarda morfine iyi tolere edildiği gözlemlenmiş.(24)
Nitratlar ise rutin olarak başlanması önerilmeyen fakat hipertansiyon konjestif
kalp yetmezliği devam eden göğüs ağrıları olan hastalarda ilk 24-48 saat te
intravenöz yoldan verilebilir. (25)Kalbin oksijen tüketimini azaltarak göğüs
ağrısını ve analjezik ihtiyacını ve infarktüs genişliğini azaltıp erekn dönemde
aritmileri engelleyen beta bloker ilaçlar da kullanılmalıdır, bunların başında
özellikle metoprolol gelmektedir. (26)
Tablo-3-Trombolitik tedavi rejimleri ve beraberinde heparin kullanımı.
Ajan
Streptokinaz
(SK)
Alteplaz
(tPA)
Reteplaz
(r-PA)*
Tenekteplaz
(TNK-tPA)*

Tedavi protokolü
1.5 MU 100 mL %5 dekstroz / %0.9 izotonik içinde 60 dakika
süresince infüzyon
İnfüzyonun kesilmesinden sonraki ilk 4-6 saat içinde heparin verilmez
15 mg intravenöz bolus, 0.75 mg/kg 30 dakika süresince, takiben 0.5
mg/kg 60 dakika süresince infüzyon. Maksimum doz 100 mg
Beraberinde diğer koldan intravenöz bolus heparin 24-48 saat
10 U + 10 U, 30 dakika aralıklarla intravenöz bolus
Beraberinde diğer koldan intravenöz bolus heparin 24-48 saat
Tek doz intravenöz bolus
30 mg, ağırlık < 60 kg ise
35 mg, ağırlık 60-70 kg ise
40 mg, ağırlık 70-80 kg ise
45 mg, ağırlık 80-90 kg ise
50 mg maksimum doz
Beraberinde diğer koldan heparin 24-48 saat
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Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük veya erken dönemde kalp
yetersizliği gelişen her hastada mutlaka anjiyotensin dönüştürücü enzim
(ACE) inhibitörleri verilmelidir. Bu endikasyonlar dışında kalan tüm hastalara
verilmesi ile ilgili fikirler vardır. Çoğu çalışmada infarktüsü takip eden dörtaltı haftalık süre içinde mortaliteyi azaltabilmek amacıyla ACE inhibitörlerinin
oral olarak ilk günden başlanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır .(27) Lipid
düşürücü tedavinin sekonder korunmadaki yeri ve önemi tartışmasızdır. (28)
Bu faydanın hastanın yaşı, cinsi ve hatta bazal lipid değerlerinden bağımsız
olduğu gösterilmiştir. (29)
Primer perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PPTKA) ise trombolitik
tedaviye üstünlüğü kanıtlanmış olup şartlar uygun olduğunda trombolitik
tedaviye tercih edilmelidir. İnfarktüsün tekrarlama oranı, total ve hemorajik
inme oranları PPTKA grubunda trombolitik alan hastalara nazaran daha düşük
olarak rapor edilmiştir . (30)
2.

ST Yükselmesi olmayan Akut Miyokart İnfarktüsü (NSTEMİ) ve
Kararsız Anjina (Unstable Anjina (UA ) )

Koroner plağın yırtılması ile oluşan iskemik olayların hepsi akut
koroner sendrom (AKS) olarak isimlendirilir. AKS’ler başvuru EKG lerine
ve biyokimyasal parametrele göre 3 gruba ayrılmıştır. Bunlardan biride
NSTEMI olan EKG de belirli bir özellik olmadan biyokimya belirteçlerinde
yüksekliklik ile seyreden miyokard hasarının olduğu durumdur. ST segment
yükselmesi bulunmayan ve göğüs ağrısı mevcut olan hastalarda başlangıç
olarak semptomların ve iskeminin hafifletilmesi, hastaların seri çekilen EKG ler
ile takip edilmesi ve kalp kası nekrozu belirteçlerinin tekrar ölçülmesidir. Göğüs
ağrısı atakları daha şiddetli ve uzun süreli olan, istirahatte oluşup veya öncesinde
daha düşük bir efor düzeyiyle ortaya çıkabilen duruma ise kararsız anjina (UA)
denir. (31) Kararsız anjina uzamış istirahatteki anjina ( >20 dakikadan uzun
süren), akselere anjina ve yeni başlangıçlı anjina olmak üzere üç sunu halinde
karşımıza çıkmaktadır. Semptomların klinik durumuna, kronolojik yapısına
ve tedaviye cevabına bağlı olarak kararsız anjinanın tanımını geliştirmek için
Braunwald sınıflaması geliştirilmiştir. (32)
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Tablo-4 Kararsız anjina için Braunwald sınıflama sistemi

(Braunwald E: Unstable Angina: classification. Circulation 80:410,1989’dan adapte
edilmiştir )

NSTEMI, ST yükselmeli miyokard infarktüsünden daha yaygındır. NSTEMI
hastalarında ilk etapta tanı ve risk durumu tespit edilmelidir. Bu risk ise hem
önceden var olan kalp rahatsızlığının şiddeti hem de plağın kararsızlık seviyesiyle
ilişkilidir. Riskin sınıflandırılması, hastaneye yatışla başlayıp taburculuğa dek
uzanan bir durumdur.
2.1. Patofizyoloji
Kararlı olmayan bir plağın rüptürü ve akabinde sorumlu lezyonun üstünü
trombositten zengin bir trombusun kaplayarak şiddetli bir darlığa neden
olmasıdır. Kan sunumundaki hızlı ve ani azalma ile beraber miyokard nekrozu
ve enzim yükselmesi ortaya çıkar buda EKG değişikliklerine sebep olur. Plak
yırtılması, trombosit aktivasyonu, agregasyon ile trombositlerin birikimi,
endotel fonksiyon bozukluğu vazospazm ve vaskuler yeniden şekillenme
AKS nin patofizyolojisini oluşturan karmaşık bi süreçtir.Bu üç sınıf AKS nin
başlangıç olayları ortaktır. Hepsinde başlangıçta aterom plağının çatlaması ve
yırtılması oluşur. Plak yırtılması ile bölgede trombosit birikmesi aktivasyonu ve
agregasyonunu uyarır ve bunu koagulasyon kaskadının aktifleşmesi ve trombus
oluşumu izler. (33) Subendotelyal matriksten veya büyüyen trombusten salınan
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vazoaktif maddelerce vasospazm oluşabilir. Akut koroner sendrom bölgesel
koroner arter spazmı (Prinzmetal’s angina gibi) ilede oluşabilir. Bu durum
sıklıkla kararsız plak bölgesinde meydana gelir ve trombus oluşumuna katkı
sağlar. (33)
2.2. Fizik muayene
Fizik muayene özellikle daha çok ayırıcı tanıda faydalı olamkla beraber kalp
yetersizliği veya hemodinamik dengesizlik durumlarında hızlıca yorumlanıp
uygun tedavi seçimleri yapılmaldır.
2.3. EKG Bulguları
Değerlendirmede birinci basamak tanı aracı 12 derivasyonlu EKG dir. Dinlenim
halinde çekilmesi önerilmektedir. Hasta acil odasına girdikten sonra, ilk tıbbi
teması takiben 10 dakika içinde çekilmeli ve uzman bir hekim tarafından
görülüp yorumlanmalıdır. NSTEMI da yaygın EKG bulguları ise ST-segment
depresyonu, geçici ST segment elevasyonu ve T dalga inversiyonudur.
ST-segment çökmesi gösteren segment sayısı ve iskeminin ağırlığı/yaygınlığının
prognozla bağlantısını yorumlayarak, özellikle >1 mm ST çökmesi mevcut olan
hastaların bir yıllık ölüm ve infarktüs değeri %11 olarak belirlenmiştir. Bu
değer >2 mm nin üzerine çıktığında altı kat mortalite riski artmaktadır. (34)
Sirkumfleks arter bölgesindeki iskeminin kolaylıkla gözardı edilebildiği ve
bu nedenle standart 12 derivasyonlu EKG’ye ek olarak V3R-V4R ve V7-V9
derivasyonlarının da çekilmesi önemli pratik EKG önerilerinden biridir. (34)
2.4. Efor veya diğer stres testleri
Hasta taburcu olmadan önce yapılması yararlı olan mevcut bu testlerin tipik
göğüs ağrısı olan hastalarda tercih edilmemesi önerilmekle beraber biyokimyasal
parametrelern sürekli normal olması kalp yetersizliği semptomlarının olmaması
halinde yararlı olabilir.
2.5. Biyokimyasal belirteçler
İlk başvuruda 6 ila 8 saatte bir kreatinin kinaz (CK) ve CK-MB için seri
ölçümler yapılmalıdır. Total CK düzeyi 12 ila 24 saatte pik yapar ve CK-MB
semptom başlangıcından sonra 10 ila 18 saat içinde zirveye ulaşır. Miyokard
nekrozunu dokümante etmek açısından CK-MB izoenzimi total CK’dan daha
spesifik ve daha sensitif bir markırdır. Miyokard hücre hasarının belirlenmesine
imkan sağlayacak özgüllükte ve duyarlılıkta olmayan miyoglobin rutin tanı
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ve risk sınıflandırmasında kullanılmamaktadır. Troponinler diğer kardiyak
enzimlere nispeten daha özgül ve duyarlı serum belirteçleridir. Serum Troponin
I ve T düzeyleri miyokard nekrozunda 3 ila 12 saat sonra yükselir; CK’dan
daha fazla yüksek seviyelerde kalır (10-14 gün) ve hasarın yaygınlığı ile doğru
orantılı değildir .(33) Troponin T ve I benzerdir. Miyokard hasarını doğrulamak
ya da dışlamak için hastanın girişinden 6-12 saat sonra veya daha farklı göğüs
ağrısı atağı oluştuğunda yeniden kan örneği alınmalıdır. (34) C-reaktif protein
(hsCRP) ise yüksek riskli istenmeyen olay oranları ile bağlantılı en yaygın
biçimde araştırılmış olan parametredir. (34) Başka bir biyokmyasal belirteç
olan Nörohümoral aktivite belirteçleri B-tip natriüretik peptid ya da N-terminal
prohormon fragmanı (NT-proBNP) seviyeleri ise artışlarının veya düşük
seviyelerinin birbirleriyle kıyaslanması nispetiyle , mortalite seviyesini 3 ila 5
kat artırıcı bir ilişkide olduğuna dair veriler vardır. (34)
2.6. Ekokardiyografi
Sol ventrikül fonksiyonunun ve duvar hareketlerinin değerlendirilmesi ve
ayırıcı tanıya olanak sağlanabilmesi açısında ekokardiyografi rutin olarak
önerilmektedir. Ekokardiyografi özellikle sol ventrikül duvar hareket kusurlarını
göstermede faydalıdır. Küçük düzeyde iskemi, ekokardiyografi ile göstermek
için duvar hareket bozukluğuna neden olmaya yetmez. Ayrıca bu bozukluklar
geri dönüşümlüdür ve akut iskeminin herhangi bir aşamasında izlenebilir. Yeni
duvar hareket bozuklukları özellikle daha önce olan duvar haraket kusurlarından
ayırt edilemez.(33) İnvaziv koroner anjiyografi hala daha koroner anatominin
görüntülenmesi için altın standarttır. Uzun kompleks, ağır kalsifikasyon içeren
açılı ve aşırı tortüöz damarlar risk göstergesi olarak bilinmektedir. İntrakoroner
trombüsle uyumlu dolma defektleri ise oldukça yüksek risk olarak kabul
edilmektedir. Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT), suboptimal olması nedeniyle
NSTEMI ’de koroner görüntüleme için tavsiye edilmemektedir. (34)
2.7. Tedavi
NSTEMİ hastalarında tedavide öncelikli olarak lezyonun stabilleşmesinin
sağlanması, kalıcı iskeminin tedavisi ve uzun takipte sekonder önleme
yapılmasıdır. Aspirin, düşük molekül ağırlıklı veya unfraksiyone heparin,
glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri ve klopidogrel gibi antitrombotik tedaviler
daha fazla trombozu engellemek ve endojen fibrinolizisin trombüsü eritmesine
olanak sağlamak ve koroner darlığın seviyesini azaltmak için kullanılmaktadır.
İleride olabilecek kardiyovasküler olay risklerini azaltmak için uzun dönem
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antitrombotik tedavi uygulanmalıdır. Beta blokerler, nitratlar ve kalsiyum
antagonistleri miyokardın oksijen tüketimini azaltmak için antiiskemik tedavinin
temel taşını oluştururlar. Medikal tedaviye nazaran tekrar edici rezidüel
iskemiyi önlemek için koroner revaskülarizasyon sıklıkla tercih edilmektedir.
Akut olay stabilleştikten sonra ise temel amaç ise akut koroner olaya neden
olan majör etkenlerin tedavisi veya bütünüyle yok edilmesine yönelik olmalıdır.
(35) Antiiskemik ajanlar miyokart oksijen kullanımını azaltarak kalp atım
hızını, kan basıncını düşürür veya sol ventrikül kasılmasını baskılarlar ve
böylece damarın genişlemesine neden olurlar. NSTEMI ’de önerilen bir diğer
tedavi ise beta blokerler olup bunlar ; (atrioventriküler iletimi önemli derecede
bozulmuş veya astım veya akut sol ventrikül işlev bozukluğu bulunması)
yokluğunda genellikle iyi tolere edilmektedir. Nitratlar göğüs ağrısı mevcut
olan hastaların tedavisinde temel öğelerdendir. Fakat randomize klinik çalışma
verileri mevcut değildir. Özellikle nitratlar miyokard önyük ve sol ventrikül
diyastol sonu hacminde azalmaya yol açıp, miyokard oksijen tüketiminde
azalmaya neden olan venodilatör bileşiklerdir. Nitrat tedavisi özellikle kalp
yetersizliği semptomları ve tekrarlayan anjinası olan hastalarda önerilir .(33,34)
Bir diğer grup olan kalsiyum kanal blokerlerinin ise çeşitli fizyolojik etkileri
mevcuttur. Bunlar vazodilatasyon, azalmış veya yavaşlamış atriyoventriküler
ileti ve negatif inotropi ve kronotropi başlıca sayılabilir. Özellikle kararsız anjina
tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal bloker çalışması sonuçlarında ölüm ve
ölümcül olmayan miyokart infarktüsü üzerine herhangi bir etki göstermemiştir.
Fakat nifedipin tekrarlayan anjina riskini metoprolole göre arttırmıştır. (33,34)
Kararsız anjina hastalarındaki istenmeyen olayları azaltan kalsiyum kanal
blokeri diltiazemdir, ancak sol ventrikül duvar hareket kusuru olan veya fizik
muayenede akciğer yüklenmesi olan hastalarda kötü sonuçlar doğurmuştur.
Beta blokerlerin kullanılamadığı durumlarda veya beta blokerlerin ve nitratların
iskemik semptomları azaltamadığı hastalarda, kararsız anjina hastalarında
kalsiyum kanal blokerleri önerilir. Özellikle kalsiyum kanal blokerleri varyant
anjina ve kokaine bağlı vazospazm olan hastalarda ön planda tercih edilir.
Nifedipin ve diğer dihidropiridinler beta bloker ile birlikte kombine edilmedikçe
kullanılmamalıdır. (34) Antikoagülan ajanlar antiagregan tedaviye ilaveten
tüm hastalara başlanmalıdır. Antikoagülan ajan seçimi ise, iskemi ve kanama
komplikasyonları riskine göre seçilmelidir. Standart ve düşük molekül ağırlıklı
heparinlerin dışında fondaparinüks (faktör Xa inhibitörü) ve bivalirudin (direkt
bir antitrombin) gibi yeni ajanlar NSTEMI hastaların tanı ve tedavi kılavuzunda
yer almaktadır. (34) Antikoagülan ajanın seçimi ise acil invazif, erken invazif
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veya erken konservatif stratejilerden hangisi tercih edilmişse ona göre yapılması
önerilmektedir. Özellikle ısrar eden anjina, hemodinamik bozukluk, dirençli
aritmiler gibi çok yüksek iskemik riskli hastalar acilen kateter laboratuarına
yönlendirilmeli ve perkütan koroner girişim (PKG) ikili antiplatelet tedavi
başlanana kadar unfraksiyone heparin intravenöz bolus ve ardından infüzyon
olarak yapılmalıdır. Özellikle bu hastalarda, 0,75 mg/kg bolus bivalirudin ve
bunun ardından 1,75 mg/kg/saat bivalirudin uygulanabilir. (36) Troponin pozitif,
tekrarlayan anjina, dinamik ST değişiklikleri olan 24-48 saat içinde girişimsel
işlem planlanan orta-yüksek iskemik riskli hastalarda ise antikoagülasyon
seçenekleri özellikle şöyle olmalıdır; 75 yaş altındaki hastalar; unfraksiyone
heparin (UFH) 60 IU/kg intravenöz bolus, ardından PKG uygulanana kadar
infüzyon veya PKG yapılana kadar günde iki kez subkutan enoksaparin 1 mg/
kg veya PKG’ye kadar günde tek doz subkutan fondaparinuks 2,5 mg veya
PKG’ye kadar bivalirudin 0,1 mg/kg intravenöz bolus ve bunu takiben 0,25
mg/kg/saat infüzyon verilmelidir. 75 yaş üzeri hastalarda ise; UFH 60 IU/kg
intravenöz bolus, akabinde PKG yapılana dek infüzyon veya bu süreçte iki doz
enoksaparin 0,75 mg/kg veya günde tek doz subkutan fondaparinuks 2,5 mg
veya bivalirudin 0,1 mg/kg intravenöz bolus ve bunu takiben PKG’ye kadar
0,25 mg/kg/saat infüzyon verilmelidir.(36) Troponin negatif, ST-segment
değişiklikleri bulunmayan iskemik riski düşük hastalarda ise öncelikli olarak
medikal tedavi planlanır. PKG’ye kadar fondaparinuks 2,5 mg s.c./gün veya
günde iki kez enoksaparin 1 mg/ kg subcutan (≥75 yaş hastalarda 0,75 mg) veya
UFH 60 IU/kg intravenöz bolus ve bunu takiben (aPTT kontrollü) infüzyon ile
antikoagülasyon sağlanır. Kısaca, UFH çok yüksek ve orta-yüksek iskemi riski
olan hastalarda önerilmektedir.
Siklooksijenaz (COX)-1 inhibisyonu (aspirin), adenozin difosfatın (ADP)
aracılığıyla trombosit toplanmasının inhibisyonu (P2Y12 inhibitörleri) ve
GP IIb/IIIa inhibisyonu (tirofiban, eptifibatid ve absiksimab) P2Y12 reseptör
inhibitörleri antiagregan ajanların etkin antitrombotik tedavi sağlamadaki önemli
tedavi araçlarıdır. (34) Trombositin ADP tarafından başlatılan aktivasyonunu
engellenmesi P2Y12 ADP reseptörünün inhibisyonu ile başlar. Klopidogrel
ve prasugrel tienopiridin türevi ön ilaç olmaları ile beraber trombosit
fonksiyonlarının geri dönüşümsüz engellerler. Tikagrelor ise non-tienopiridin
mADP reseptör blokörü olup trombosit fonksiyonlarının geri dönüşümlü
inhibisyonunu sağlar.(37) İkili antiplatelet tedavi ise öncelikli olarak, asetil
salisilik asit, 150-300 mg oral, idame tedavide 75-100 mg/ gün ve klopidogrel
600 mg yükleme dozu bunu takiben idame tedavide 75 mg günlük veya prasugrel
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60 mg yükleme dozu ve ardından idame tedavide 10 mg/gün veya ticagrelor
180 mg yükleme dozu ve bunu takiben idame tedavisinde 90 mg günde iki kez
uygulanır.(37) Serebrovasküler öyküsü olan, yaşlı ve zayıf hastalarda prasugrel
kullanımı kanama komplikasyonlarını arttırdığından genelde önerilmemektedir.
İkili antiplatelet tedavi, tüm hastalara 1 yıl önerilir revaskülarizasyon
stratejisinden bağımsız olarak. Bu ilaçlar kullanılırken, bir GP IIb-IIIa reseptör
inhibitörü ve pıhtı engelleyen ilaçların kombinasyonu kullanılırken iskemi ve
kanama durumları gözönünde bulundurulmalıdır. İkili antitrombositer tedavi
alan hastalar arasında PKG için riski yüksek ve kanama riski düşük olanların
tedavisine GP IIbIIIa reseptör inhibitörünün ilave edilmesi önerilir.(37) P2Y12
inhibitörleri ile yükleme dozunu almamış yüksek riskli olan olgularda işlemden
önce aspirine eptifibatit veya tirofiban eklenmesi düşünülmelidir.(37)
2.8. Koroner revaskülarizasyon İnvaziv ya da konservatif yaklaşım
Kardiyak kateterizasyon erken dönem komplikasyonların engellenmesi ve uzun
vadedeki prognozun düzenlenmesi için temel ilk adımdır. Tekrarlamayan göğüs
ağrısı, başlangıçta ya da 6-12 saat içerisinde ve sonrasında ikinci bir EKG’de
anormallik saptanmayan, kalp yetersizliği bulguları olmayan ve troponin
değerleri yükselmeyen olgularda konservatif yaklaşım tavsiye edilmektedir.
Medikal tedaviye nispeten devam eden semptomları ve yaşamı tehdit eden
aritmilerin mevcut olduğu yüksek riskli olgularda acil olarak koroner anjiyografi
ve uygun revaskülarizasyon uygulanmalıdır. Orta ve yüksek riskli hastalarda
ise erken invaziv yaklaşım ilk 72 saatte uygulanmalıdır. Uzun vadede tedavi
yaklaşımı ise ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine gidilmesi, kilo verilmesi, diyet
yapılması, kan basıncı ve kan glukozunun kontrolü sağlanmalıdır. Medikal
tedaviye ara vermeden devam edilmesi özellikle lipid tedavisi, antiagregan
tedavi ve renin anjiyotensin sistem blokajı oluşturulmalıdır. Aspirin ömür boyu
devam edilmeli, P2Y12 inhibitörlerine 12 ay veya birkaç ay daha fazla uzatılarak
devamı, beta bloker ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri/anjiyotensin
reseptör blokerleri ilaçlarına devamı, kalp yetmezliği olan hastalarda aldosteron
antogonistleri/eplerenon önemli renal disfonksiyonu olmayan diyabet ya da kalp
yetmezlikli sol ventrikül fonksiyonları azalmış (EF≤%35) hastalara önerilir.
LDL düzeyi < 75 mg/dl altında kalacak şekilde statin tedavisi önerilir .(37)
Özet olarak NSTEMI ve UA nin tedavi stratejisi ilk olarak hastanın
klinik durumunu, göğüs ağrısının özellikleri, vasfı, yayılımı sorgulanması,
semptomlara yönelik detaylı fizik muayane yapılması, koroner arter hastalığı
varlığı veya yokluğunun değerlendirilmesi, EKG değerlendirilmesi yapılması
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gerekir. İkinci olarak doğrulama ve risk değerlendirmesinden sonra hastaya
intravenöz ve oral tedaviler başlamalıdır. Biyokimyasal tetkikler için özellikle de
troponinler için kan örneği alınmalı ve gerektiğinde tekrar edilmelidir. Üçüncü
olarak girişimsel strateji erken komplikasyonların önlenmesi ve uzun dönemli
sonlanımın düzeltilmesi için kalp kateterizasyonu yapılmalı. Daha sonra
revaskülarizasyona karar verilip yapılmalı ve uzun dönem izlemler gereklidir.
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Tanım

İ

ntihar; bir kişinin ruhsal, bedensel ve sosyal sorunlardan kurtulmak için
kendi hayatına son vermek amacıyla bedensel bütünlüğüne yaptığı her
türlü zarar verici davranış ve saldırı girişimidir. Yüksek intihar riski taşıyan
bireyleri belirlemek ve hayat kurtaran müdahaleler yapmak için psikiyatri
klinikleri ve acil servisler başlıca yerlerdir. Bu nedenle intihar düşüncesi ve riski
olan hastaları tespit edebilecek şekilde gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip
olunmalıdır.
Epidemiyoloji
İntihar, birçok gelişmiş ülkede artan bir eğilim gösteren önemli bir sağlık
sorunudur. İntihar ciddi bir küresel halk sağlığı sorunudur. İntihar oranı dünya
çapındaki tüm ölümlerin %1.4’ ünü oluşturmaktadır.(1) Dünya çapında ilk yirmi
ölüm nedeni arasında yer almaktadır. Her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ederek
ölmektedir. İntihardan kaynaklı ölümleri azaltmak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından küresel bir hedef olarak belirlenmiştir.(2) İntihar girişimlerinin ise bu
sayıdan en az 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Kadınlar erkeklere
göre dört kat daha fazla intihar girişiminde bulunmaktadırlar. Tamamlanmış
intihar oranları erkeklerde daha fazladır. Bu durumun nedeni olarak erkeklerin
daha ciddi yöntemlere başvurmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.(3)
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Risk Faktörleri
Çoğu intihar vakasında altta yatan bir psikiyatrik bozukluk vardır. Başlıca
risk faktörleri depresyon, madde kullanım bozuklukları ve psikozdur.
Bununla birlikte, anksiyete bozukluğu, yeme bozuklukları ve travma ile ilgili
bozuklukların yanı sıra nörobilişsel bozuklukla da katkıda bulunur. İntihar
nedeniyle ölen insanların en az %90’ının psikiyatrik bir geçmişinin olabileceği
öne sürülmüştür.(4)
Yapılan bir araştırmada bipolar bozukluk, karma manik-depresif
özellikler ve ajite depresyonda tamamlanmış intihar oranlarının yüksek olduğu
bildirilmiştir.(5) İntihar riski için en tehlikeli zaman, psikiyatri kliniğinde
yatıştan taburcu edildikten hemen sonraki dönemdir. Önceki intihar girişimleri
gelecekteki intihar davranışının en büyük yordayıcısıdır.(6) İntihar girişimlerinin
%19›u sonraki 2 yıl içinde tekrarlayan intihar girişiminde bulunmaktadır. Kişilik
bozukluklarının, yeniden intihar girişimleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu
belirtilmiştir.(Özellikle B kümesi kişilik bozuklukları; Antisosyal, borderline,
histrionik, narsistik kişilik bozuklukları).(7) Olumsuz çocukluk deneyimleri ve
travmaya uğrama ile intihar girişimi arasında pozitif ilişki bulunmuştur.(8)
İntihar girişiminde bulunanların ailelerinde yapılan araştırmalarda intihar
oranının normal toplumdan yüksek olması, olayın genetik yönüne işaret eder.
(9) Bedensel olarak kronik bir rahatsızlığın bulunması, intihar ve tamamlanmış
intihar için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir.(10) Kanser teşhisi
konan bireylerde intihar girişimi sayısı normal topluma göre iki kat daha
fazladır.(11)
Sosyolojik olarak baktığımızda dış faktörlerin birey üzerinde oluşturduğu
stresin de intihar için yüksek risk teşkil ettiği bildirilmiştir.(12) Sosyal bağların
zayıf olmasından kaynaklanan yalnızlaşma intihar için bir risk oluşturabileceği
gibi toplumsal bağı kuvvetli kişilerde aşırı sorumluluk bilinci ve bu vazifeyi
yapamamaktan gelen suçluluk duygusu da intihar için risk teşkil edebilmektedir.
(13) Diğer sosyolojik risk faktörleri olarak, aile geçimsizliği, aile içi şiddet,
boşanma, göç, işsizlik, ekonomik sorunlar, ticari başarısızlıklar, okul
başarısızlığı, duygusal sorunlar vb durumlar sayılabilir.
Tedavi ve Önleme
İntiharları azaltmaya yönelik ilk tedavi önlemedir. Yani intihar araçlarına
erişimin engellenmesidir. İntihar teşebbüsü bulunulabilecek köprü vb. gibi
yüksek yerlerde engelleyici tedbirler bulunmalıdır. Bu önlemlerin çok da etkili
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olmadığı bildirilmektedir. Sosyal medyada intiharı teşvik edici kötü yayınların
ulusal ve uluslararası düzeyde engellenmesi zorunludur.
Önceden intihar girişiminde bulunmuş kişilerin yakınları hastalarını yalnız
bırakmamaları, ulaşılabilecek intihar araçlarından uzak tutmaları ve ilaçlarını
adet olarak kendilerine vermeleri konusunda uyarılmalıdır.
Bütün sağlık çalışanlarının özellikle acil servis çalışanlarının intihar riski
konusunda bilgi sahibi olması ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra psikiyatri
hekimleriyle hızla koordinasyona geçmesi ölüm riskini azaltacağı şüphesizdir.
İntihar düşüncesinin sorgulanması intihar riskini arttırmaz. Bu nedenle
şüphelenilen her hastaya özellikle depresyon hastasına intihar düşüncelerinin
olup olmadığı sorulmalıdır. İntihar girişiminde bulunan ve aktif intihar düşüncesi
devam eden hastalar, ilgili bölümlerce tıbbi durumu düzeltildikten sonra acil
psikiyatri kliniğine yatırılarak tedavi planı yapılmalıdır.
İntihar girişimi nedeniyle acil servise getirilen hastaların mutlaka
psikiyatrik geçmişleri sorgulanmalı ve hangi ilaçları kullandıkları kayıt altına
alınmalıdır. Birçok psikiyatri hastası kullandığı ilaçlar ile intihar girişiminde
bulunabilmektedir. Özellikle bipolar hastası bir kişi intihar girişiminde
bulunmuşsa kullandığı ilaçların kan düzeyi istenmelidir.
Lityum dar spektrumlu olduğu için toksikasyonu küçük dozlarda dahi
olabilmektedir. Lityum düzeyi yüksek ise acil diyaliz gerekebilir. Trisiklik
antidepresanların da kardiyotoksik etkileri olabilmektedir. Bu nedenle hastanın
hangi psikiyatrik ilaçla suisid girişiminde bulunduğu önem taşımaktadır. İntihar
girişiminde bulunan hastanın kan alkol düzeyine de bakılmalıdır. Bazen alkol
etkisindeyken dürtüsel bir şekilde intihar girişimleri olabilmektedir.
Psikiyatrik bozukluklar, özellikle duygudurum yani bipolar ve depresif
bozukluklar, intihar girişimlerinin ve bu nedenle ölümlerin en güçlü
yordayıcılarıdır. Bu nedenle, bu psikiyatrik bozuklukların erken tespiti ile uygun
tedavisi ve intihar riski yüksek olan kişilerin takibi, intiharı önlemede en etkili
yöntemlerdir.
Psikiyatrik hastalarda suisid düşüncesine karşı EKT(Elektrokonvulzif
Terapi) etkili bir tedavi yöntemidir. Klozapin ilacının şizofrenide intihar
düşüncesini azalttığı ve riski azaltmak için önemli bir potansiyele sahip olduğu
bildirilmiştir.(14) lityum tedavisinin bipolar bozuklukta intiharı önleyici bir
etkisinin olduğunu destekleyen bazı kanıtlar vardır.(15)
Sağlık çalışanları sadece kendilerine başvuran hastalara yardımcı
olabileceğinden, toplumu intiharın belirtileri ve tedavi edilebilirliği konusunda
eğitmek çok önemli hale geliyor.
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1.

GİRİŞ

T

ümör lizis sendromu (TLS), acil tanı konulması gereken potansiyel
olarak ölümcül olan acil bir durumdur. TLS sık olarak yüksek tümor
volumuna sahip hematolojik ve solid malignitelerde görülür. Bunun
yanında çoğalma hızı yüksek veya tedaviye aşırı hücre yıkımı ile yanıt veren
malignitelerde de TLS gözlenir. Nadiren de Burkitt lenfoma gibi bazı tümorlerde
spontan TLS gelişebilmektedir (1,2).
Hematolojik malignitelerde daha belirgin olmak üzere, kanser tedavisinde
uygulanan kemo/immuno/radyoterapi sonucunda gerçekleşen hücre yıkımı ile
elektrolitler ve sitokinler dolaşıma salınır. Bu da hastalarda hiperfosfatemi,
hiperkalemi, sekonder hipokalsemi ve üremi gibi matabolik bozukluklara yol
açar Laboratvuar Tümör Lizis Sendrom [(LTLS)] (3).
TLS laboratuvar bozuklukları yanında olarak böbrek yetersizliği, kardiyak
aritmi, ani ölüm ve epileptik nöbetler gibi klinik tablolara neden olabilir.
TLS’deki böbrek yetmezliği, artan mortalite ile ilişkili kötü bir prognostik
göstergedir. [Klinik Tümör Lizis Sendrom [(KTLS)] (4).
TLS’ de önemli olan riskli hastaların önceden tahmin edilerek gerekli
önlemleri almak ve hayatı tehdit eden bu komplikasyonları engellemektir.
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2.

ETYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ

TLS en yaygın olarak yüksek tümor yükü ve çoğalma hızı olan non-Hodgkin
lenfoma (NHL),yüksek lökosit sayısı ile seyreden akut miyeloid lösemi (AML)
ve akut lenfoblastik lösemi (ALL) gibi hematolojik malignitelerde ortaya
çıkar. TLS, küçük hücreli karsinom, meme kanseri ve nöroblastom gibi solid
tümörlerde de rapor edilmiştir (5,6).
Tedavi öncesi tümör yükü fazlalığının indirek bir göstergesi olan laktik
dehidrogenaz (LDH) enziminin yüksek olduğu olgularda risk daha yüksektir.
Hastada önceden olan renal yetersizlikde TLS gelişim riskini arttırmaktadır
(7).
3.

TANI

TLS’nin laboratuvar ve klinik tanısı için 2004 yılında, Cairo-Bishop
sınıflandırmasında bazı kriterler önerildi (8).






LTLS’de; aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin bulunması gerekmektedir.
Ürik asit ≥ 8 mg/dL veya normal değerin %25’inden daha fazla artış
Potasyum ≥6,0 mEq/L veya normal değerin %25’inden daha fazla artış
Fosfor ≥6,5 mg/dL (çocuk) veya ≥4,5 mg/dL (erişkin) veya normal değerin
%25’inden daha fazla artış
Düzeltilmiş Kalsiyum ≤ 7 mg/dL veya normal değerin %25’inden daha
fazla bir düşüş

KTLS’de; LTLS’na ek olarak aşağıdaki kriterlerden en az birinin bulunması
gerekmektedir.




Kreatinin ≥ 1.5X yaş-cinsiyetin normal değerinin
Kardiyak aritmi/ ani ölüm
Konvülsiyon

4.

RİSK FAKTÖRLERİ

Cario ve ark. tarafından TLS risk sınıflamasında üç farklı risk grubu (düşük, orta,
yüksek risk) tanımlanmıştır Tedavi öncesi tümör yükü fazlalığının indirek bir
göstergesi olan laktik dehidrogenaz (LDH) enzimi yüksekliğine sahip olgularda
risk daha yüksektir; ayrıca önceden renal yetersizliğinin olması da TLS gelişim
riskini arttırmaktadır (7).
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5.

KLİNİK ÖZELLİKLER

Tümör lizis sendromu genellikle sitotoksik tedavinin başlamasını takiben 12
ila 72 saat içinde ortaya çıkar, ancak belirtiler nadiren tedaviden öncede ortaya
çıkabilir (spontan TLS olarak adlandırılır) veya tedavi başladıktan sonra
semptom veya bulguların ortaya çıkması 72 saati aşabilir.
Semptomlar altta yatan metabolik anormallikleri yansıtır ve bulantı, kusma,
ishal, anoreksi, halsizlik, uyuşukluk, hematüri, kardiyak aritmiler, nöbetler,
kas krampları, tetani ve senkopu içerebilir. Tümör lizisi tarafından başlatılan
patofizyolojik olaylar dizisi,kendini başta böbrek ve kalp yetmezliği olmak
üzere çoklu organ yetmezliği şeklinde gösterir veya ani ölüme yol açabilir.
6.

ÖNLEME

TLS gelişimini tahmin etmede tümör yükü ve histopatolojisi yol gösterir
(9). TLS’li hastaları risk sınıflandırması yapmak esastır. Özellikle orta riskli
veya yüksek riskli hastalarda tedaviye başlamadan önce önleyici bir plan
uygulanmalıdır.
TLS’nin yol açtığı böbrek hasarında ana mekanizmalar, böbrek dokusunun
oksidasyonu ve iltihaplanmasına ek olarak böbreğin arteriyel vazokonstriksiyonu
ve bozulmuş perfüzyon, tübüler kalsiyum fosfat ve ürik asit birikimini içerir
(10,11). Bu mekanizmaların zararlı etkilerine karşı çeşitli önleyici tedbirler
kullanılmaktadır. İntravenöz hidrasyon ve hipoürisemik ajanların kullanımı ana
önleyici tedbirlerden en önemlilerindendir (12).
7.

TEDAVİ

TLS yönetimi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Ciddi olgular nefroloji ve
yoğun bakım uzmanları ile konsülte edilerek gereğinde hemodiyaliz tedavisi
başlanmalı ve yoğun bakım şartlarında kardiyak monitörizasyonla takip edilmesi
düşünülmelidir. Hastanın klinik durumu çok hızlı bir şekilde değişebileceği için,
hastanın çok yakından takibi esastır.
Hastalara diyet olarak; protein, potasyum, fosfor ve ÜA’dan kısıtlı diyet
önerilmelidir. Ciddi klinik tablosu olan olgularda invazif girişimlere (santral
venöz katater, diyaliz için katater gibi) gereksinim duyulabilir. Tedavi planında;
tedavi kişiselleştirilmeli ve kliniğin şiddetiyle orantılı uygulanmalıdır (13).
7.1 Hidrasyon
TLS’yi yönetmenin ilk adımı yakın ve dikkatli izlemle; hidrasyon ve idrar
volümünün artırılmasıdır. Amaç böbrek tübüllerinde ürik asit kristalleşmesini ve
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kalsiyum fosfat birikimini önlemektir. Bu ürünlerin renal tübüllerde birikmesi,
hiperürisemi, hiperkalemi, hiperfosfatemi ve hipokalseminin kötüleşmesine
yol açarak kötüleşen böbrek fonksiyonundan oluşan bir kısır döngü yaratır. Bu
biyokimyasal anormallikler, ürik asit ve kalsiyum fosfatın daha fazla tübüler
birikimine yol açar.
Hastanın kardiyovasküler kapasitesi iyi ise günlük 4-5 lt kadar sıvı verilip
(3 gr/m2/gün) idrar volümünün 3lt üzerinde tutulması sağlanmaya çalışılmalıdır
(14).
Dengeli veya izotonik solüsyonlar tavsiye edilir, ayrıca hidrasyon sıvısına
potasyum ilave edilmemesi çok önemlidir. İdrar çıkışı saatte bir ölçülmeli ve en
az 6 saatte bir sıvı dengesi değerlendirilmelidir. Kusma veya ishal gibi tüm sıvı
kayıplarını belgelemek için özen gösterilmelidir. Bebekler, yaşlılar ve önceden
kalp ve böbrek hastalığı olanlar aşırı sıvı yüklenmesi riski altındadır.
7.2 Diürez
İdrar çıkışındakiazalma, böbrek yetmezliğinin kötüleştiğini düşündürür.
Bunun sonucunda aşırı sıvı yüklenmesi gelişebilir. Böyle bir durumda diüretik
kullanımı düşünülebilir. Furosemid intravenöz (IV) yararlı bir acil tedavi
olabilirken,diüretiklerin tübüler ürik asit birikimine yol açabileceği göz önüne
alınarak dikkatli kullanılmalıdır.
7.3 İdrar Alkalizasyonu
İdrar alkalizasyonu için sodyum bikarbonat, geçmişte ürik asidin idrardaki
çözünürlüğünü artırmak ve ürik asit tübüler çökelme riskini azaltmak için
yaygın olarak kullanılmıştır (15).
İdrar alkalizasyonu; böbrek fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve
böbrekler de dahil olmak üzere farklı organlarda kalsiyum fosfat birikimi riskini
artırabilir. Bu nedenle, TLS’nin önlenmesi ve yönetimi için idrarı alkalize etmek
için sodyum bikarbonat kullanımı şu anda önerilmemektedir.
7.4 Hiperkalemi Tedavivi
Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları da dahil olmak üzere hiperkaleminin
etkileri iyi tanımlanmış olup, beraberinde hiperkalemi varsa agresif olarak
takip ve tedavi edilmelidir. Potasyum düzeylerini düşürmek için Nebulize veya
intravenöz salbutamol, insülin ve glukozun intravenöz infüzyonu standart tedavi
yöntemleridir ve her iki strateji de potasyumun hücre dışı boşluktan hücre içi
boşluğa hareketini arttırır ancak bu tedavinin etkileri geçicidir ve genellikle
diyaliz gerekir.
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Potasyum düzeyleri ≥6 mmol/l olan veya potasyum düzeyinde başlangıca
göre %25’lik bir artış gösteren hastalara kardiyak izlem önerilmelidir. Potasyum
seviyesinin ≥7 mmol/l olması acil durumdur ve böyle bir durumda acil
diyalize ihtiyaç duyulabilir. Bu değerlerde ve/veya elektrokardiyografik olarak
değişiklikler varsa kardiyoprotektif olarak iv kalsiyum glukonat verilmesi
önerilmektedir.
7.5 Hiperfosfatemi Tedavisi
Hiperfosfatemi genellikle sitotoksik tedavinin başlamasından 24-48 saat sonra
ortaya çıkar. Asemptomatik hiperfosfatemi için başlangıç tedavisi, diyet ve
IV solüsyonlardan fosfatın elimine edilmesi, yeterli hidrasyonun sağlanması
ve fosfat bağlayıcıların uygulanması şeklindedir. Şiddetli hiperfosfatemi
de bu önlemler serum fosfor seviyesini kontrolde yetersiz kalırsa diyaliz
yapılabilir.
7.6 Hipokalsemi Tedavisi
Hiperfosfatemi ortamında metastatik kalsifikasyonun hızlanma riski yüksek
olduğundan, asemptomatik hipokalsemi tedavisigenellikle önerilmez.
Hipokalsemi, TLS düzeldikçe herhangi bir müdahale olmaksızın genellikle
düzelir. Bununla birlikte, semptomatik hipokalsemisi olan hastalarda, EKG
takibi ile birlikte yavaş IV kalsiyum glukonat uygulaması (yetişkinler için
50-100 mg/kg veya 1-3 g) verilebilir.
7.7 Hipoürisemik ilaçlar
TLS’nin önlenmesi ve tedavisi için üç hipoürisemik ajan onaylanmıştır.
Allopurinol ve febuxostat, ksantin oksidaz inhibitörleridir. Bu iki ilaç hipoksantin
ve ksantinden ürik asit oluşumunu engellerler (16). Rasburikaz ise önceden var
olan serum ürik asidinin bozulmasını artıran bir ürat oksidazdır (17).
Allopurinol; serum ürik asit seviyeleri yükselmediğinde TLS için orta
riskli hastalarda tedaviye başlamadan 24-48 saat önce profilaktik olarak önerilir.
Düşük maliyeti, bulunabilirliği ve oral uygulaması, TLS için düşük veya orta
riskli hastalarda kullanımını sağlar (18).
Febuxostat; oral yoldan da uygulanan daha yeni bir hipoürisemik ajandır.
Allopurinole kıyasla olumlu bir yan etki profiline sahip seçici bir ksantin oksidaz
inhibitörüdür. Febuxostat allopurinolden daha pahalı olmakla birlikte hafif veya
orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda dozun ayarlanmasına
gerek yoktur (19).
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Rasburikaz; ürat oksidazın rekombinant bir formu olup;ürik asidi yüksek
oranda çözünür, toksik olmayan ve idrarla atılan allantoine dönüştürür.Ürik asit
seviyesi standart tedavi yaklaşımıyla düşürülemezse rasburikaz kullanılır (20).
7.8 Diyaliz Tedavisi
Tüm önleyici ve tedavi edici yöntemlere rağmen, bazı hastalarda renal replasman
tedavisinin yapılması uygun olur. Oligüri veya anüri, aşırı volüm yüklenmesi,
dirençli hiperkalemi, hiperfosfatemiye bağlı semptomatik hipokalsemisi olan
hastalarda renal replasman tedavisi gerekebilir (21).
8.

SONUÇ

TLS’nin prognozu, elektrolit değişikliklerinin ciddiyetine ve böbrek fonksiyon
bozukluğunun derecesine bağlı olarak değişmektedir. En ciddi ve yüksek
mortalitesi olan hastalar, spontan TLS formları ve akut böbrek yetmezliği olan
hastalardır (22).
Özetle, evrensel olarak kabul edilen bir tanım, tanı kriterlerinin
iyileştirilmesi ve TLS riskinin önceki sınıflandırmasına dayalı olarak optimal
bir koruyucu ve tedavi planının oluşturulması ile komplikasyonları önlenebilir.
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1.

Giriş

T

ravma sonrası epilepsi (PTE), şu anda etkin bir profilaksi olmaması
ve bir kez geliştiğinde nöbetlerin tedaviye dirençli olma eğiliminde
olması özelliğiyle, travmatik beyin hasarının (TBH) en yaygın ve ciddi
morbidite nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. (1,2)
TBH üretken yaş grubundaki erkeklerde sık görülür. Etyolojik olarak
trafik kazaları ve düşme en sık sebepler iken bunu spor ve iş kazaları, darp ve
terör yaralanmaları takip eder. (3,4) TBH insidansı, sosyoekonomik düzey ile
ilişkili görünmektedir ve sosyoekonomik düzey ne kadar düşükse ölümcül
kazaların sayısı da o kadar fazladır.
Post-travmatik epilepsiler (PTE), TBH sonucu gelişen ve tekrarlayan
nöbetlerle karakterize semptomatik bir epilepsi şeklidir. (5) Uluslararası
Epilepsiye Karşı Lig’e (ILAE) göre, bilinen bir travmatik beyin hasarı ile
ilişkili izole bir geç provoke edilmemiş nöbet artık epilepsi kriterlerini
karşılamaktadır.(6)
2.

Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Tüm epilepsilerin yaklaşık % 5’inin , semptomatik epilepsilerin ise % 10- 20
sinin TBH nedeniyle olduğu düşünülmektedir.(7) PTE insidansı 20-30 yaşları
arasında ve 60 yaşın üzerinde pik yapmaktadır.(8) PTE , kafa travmasına
maruziyeti yüksek olan genç erkeklerde daha sık görülür. Ayrıca askerler gibi
bazı özel gruplarda insidans otuz kata çıkabilmektedir.
141
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Kafa travmasını takiben ilk 24 saat içinde meydana gelen nöbet akut
posttravmatik nöbet (PTN), 24 saat-7 gün içinde meydana gelen nöbet erken
PTN ve 7 günden sonra ortaya çıkan nöbet ise geç PTN olarak tanımlanır. (9,10)
(Şekil 1)
Akut PTE insidansı %1-4, erken PTE insidansı %4-25, geç PTE insidansı
%9-24 arasındadır. PTE gelişme riski, kafa travması sonrası ilk bir yıl içinde en
yüksek orana sahiptir. (11)
Geç PTE olgularının yaklaşık %80’inde ilk nöbet travmadan sonraki ilk 12
ay içinde ortaya çıkarken ikinci yılın sonunda bu oran %90 lara ulaşabilmektedir.
(5)
İleri yaş, penetran yaralanmalar, travmanın şiddeti (Glaskow Koma
Skalası<10), biparietal veya multipl kontüzyon, orta hat şiftine neden olan, 5
mm’den büyük frontal veya temporal lokalizasyonlu intrakranial hemoraji
görülmesi, koma süresinin 24 saatten uzun olması, uzamış post-travmatik amnezi
ve erken post-travmatik nöbetlerin meydana gelmesi PTE için önemli risk
faktörleridir.(12) PTE gelişimi kafa travmasının şiddeti ile de ilişkilidir. Hafif
TBH (bilinç kaybı veya post-travmatik amnezinin <30 dak sürmesi ve kafatası
kırığı olmaması), orta derecede TBH (bilinç kaybı veya post-travmatik amnezinin
30 dakikadan 24 saate kadar sürmesi veya kafatası kırığı) ve ağır TBH (beyin
kontüzyonu veya intrakranial hematom veya bilinç kaybı veya post-travmatik
amnezinin >24 saat sürmesi) olarak tanımlanmaktadır.(13) Liu ve ark., parietal
lob ve temporal lob bölgelerinde beyin hasarı olan kişilerde erken dönem epilepsi
gelişiminin daha yaygın olduğunu bulmuşlardır.(14)
4-79 yaş arası 2826 hastanın takip edildiği bir araştırmada, 3 yıllık PTE
gelişme riski %5 olarak bulunmuş olup bu risk hafif TBH’lı hastalarda %3,6, orta
TBH’lı hastalarda %6,9, şiddetli TBH’lı hastalarda %17 oranında saptanmıştır ve
olguların çoğunda PTE’nin başlamasının ilk bir yıl içinde olduğu görülmüştür.
(15)
ABD’de yapılan toplum temelli bir çalışmada, TBH’lı 15 yaş ve üstü, 2118
kişi takip edilmiş ve 3 yıllık PTE gelişme riski %9,1 olarak bulunmuş, bu riskin
hafif TBH’lı hastalarda %4,4; orta TBH’lı hastalarda %7,6 ve şiddetli TBH’lı
hastalarda ise %13,6 oranında olduğu saptanmıştır.(16) Taburcu olurken
depresyonu olduğu belirlenen kişilerin PTE geliştirme olasılığının neredeyse iki
kat olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada, taburcu olurken kardiyovasküler
hastalık veya diyabet gibi üç veya daha fazla kronik komorbid durumu olan
katılımcılarda PTE riskinin arttığı gözlenmiş.(16)
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Genetik ilişkilendirme çalışmalarından elde edilen son kanıtlar, belirli
genetik varyantların da PTE riskini artırabileceği görüşünü desteklemektedir. Bir
çalışmada Orta veya şiddetli TBH’lı hastalarda (N =106) apolipoprotein E epsilon
4 (APOE ɛ4) aleli 2.4 kat artmış geç PTE riski ile ilişkilendirilirken beyin hasarı
bulunan Vietnam savaşı gazilerinde (N=199) önemli bir ilişki bulunamamıştır.
(17,18) Şiddetli TBH’lı hastalarda GAD1 (glutamik asit dekarboksilaz 1) gen
polimorfizminin geç post-travmatik nöbetlerle ilişkisi olduğu bulunmuştur.(19)
TBH’lı askeri bireylerde yapılan bir çalışmada metilentetrahidrofolat redüktaz
(MTHFR) geni C677T veya A1298C varyantının PTE ile ilişkili olup olmadığına
bakılmış ve özellikle C677T varyantının PTE dahil epilepsi için predispozan bir
risk faktörü olabileceği görülmüştür.(20)
3.

Travma Sonrası Epileptogenez Mekanizması

TBH sonrası gelişen PTE’ nin patofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamış
olmakla birlikte patofizyolojinin hasarın tipine göre değiştiği düşünülmekte ve
yapılan çalışmalar akut ve erken nöbetlerin gelişimine yol açan mekanizmaların
geç nöbet gelişimine yol açan mekanizmalardan farklı olduğuna dikkati
çekmektedir.
Travma sonrası nöbetlerin arkasındaki mekanizmanın, PTE gelişimi
ile bağlantılı olan kalıcı nöroinflamasyon ve artan hipokampal glutamat
eksitotoksisitesinin neden olduğu erken başlangıçlı nöbetlerin nedeni
olduğuna inanılan artan nöronal uyarılabilirliğin bir kombinasyonu olduğu
düşünülmektedir. (9)
Oksidatif stres ve mitokondriyal disfonksiyon gibi nöroinflamasyon
tarafından tetiklenen mekanizmalar , TBH sonrası epilepsinin başlangıcına ve
ilerlemesine ve PTE ile bildirilen nörodejenerasyona katkıda bulunuyor gibi
görünmektedir.(21)
Yaralanmadan birkaç yıl sonra geç başlangıçlı epilepsi, yaralanma sonrası
tau hiperfosforilasyonu ve nörodejenerasyon ile ilişkilendirilmiştir. (22) TBH
ayrıca A tipi potasyum kanallarında bozulmaya neden olmakta ve ayrıca reaktif
oksijen türlerinin salınmasına ve hipokampusta nöronal hasara yol açmaktadır
.(23) Hipokampal skleroz, PTE’li hastalarda tauopati ile ilişkili görünmektedir.(22)
Christensen ve ark., 1 yıla kadar orta veya şiddetli TBH’lı 75 hastada
15 bilişsel alanın iyileşmesini izlediler, iyileşmenin çoğunun TBH sonrası ilk
5 ayda meydana geldiğini buldular. (24) Ancak kullanılan yöntemler arasında
farklılıklar mevcuttu ve özellikle bilişsel işleme ve hafıza hızı gibi alanlarda
belirgindi.

144   DAHILI TIP BILIMLERINDE ACIL VAKALAR

Travma sonrası nöbetleri (PTN) akut ve erken evrelerde önlemek için TBH
sonrası rutin olarak antinöbet ilaçlar (ANİ’ler) uygulansa da PTE gelişimini
önlemek için profilaktik ANİ kullanımını destekleyen hiçbir veri yoktur. (9,10)
Şu anda PTE’den kaçınmanın tek yolu, uygulamaya geçirilmesi oldukça zor
olan beyin yaralanmalarının primer olarak önlenmesidir.
TBI sonrası epileptojenik süreci daha iyi aydınlatacak araştırma
yöntemlerini geliştirmeye devam etmek PTE gelişimine neden olan beyin hasarı
komplikasyonun ihtiyaç duyduğu önleyici tedaviyi geliştirmek için kritik önem
taşımaktadır.
4.

Travma Sonrası Epileptogenezin Nörogörüntüleme Bulguları

Nörogörüntülemedeki gelişmeler, araştırmacıların yaralanmayı takip eden ve
sonraki epilepsi teşhisi ile örtüşen ince yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri
tanımlamasına izin vererek PTE araştırmalarını büyük ölçüde ilerletmiştir.
Birçok çalışmada TBH sonrası epileptogenezde yapısal manyetik rezonans
görüntüleme ile kan beyin bariyerinin bozulması, difüzyon tensör görüntüleme
(DTG) ile yapısal plastisite, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
(fMRG) ile fonksiyonel remodelling, MR spektroskopi ile bozulmuş
nöron metabolizması, eksitotoksisite ve enflamasyonun rolünün olduğu
belirtilmektedir.(25–27)
Pozitron emisyon tomografi (PET), DTG, fMRG gibi görüntüleme
biyobelirteçleri, PTE geliştirme olasılığının belirsiz olduğu TBH popülasyonlarını
analiz etmek için umut vericidir. Bununla birlikte, epileptogenezin çeşitli
aşamalarında hangi biyobelirteçlerin mevcut olabileceği belirsizliğini
korumaktadır. Bu nedenle PTE’yi önlemek için hangi hastaların klinik
müdahaleye ihtiyaç duyacağını belirlemede gelecekte daha çok araştırmaya
ihtiyaç vardır.
5.

Prognoz

TBH’lı 189 hastanın retrospektif analizinde kalıcı nöbet olasılığı 16 yıl sonra
%86.4 ve 21 yıl sonra %74.7 bulunmuş; erken nöbetler, profilaktik antiepileptik
ilaçlar ve cerrahi müdahalenin nöbetlerin kalıcılığı açısından uzun dönem
sonuçları önemli ölçüde etkilemediği bulunmuştur.(28) TBH’lı 714 hastanın
uzun vadeli izleminde PTE’si olanlarda olmayanlara göre mortalite oranı 1.75
kat artmış bulunmuştur.(29)
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6.

Tedavi

Travma sonrası akut ve erken dönemde nöbet gözlendiğinde öncelikle nöbetin
yapısal (intra veya ekstra-parankimal hemoraji vs) veya metabolik ( hiponatremi,
hipoglisemi vs) bir nedenden olup olmadığına bakılmalıdır.
Akut ve erken dönemde bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) geç döenem
PTE’ de ise mayetik rezonanas görüntüleme (MRG) tercih edilmelidir.
TBH’lı bir hastada elektroensefalografi (EEG) hasarın lokalizasyonu
ve boyutu hakkında bir fikir verse de PTE gelişimini öngöremez fakat daha
sonraki dönemlerde profilaktik tedaviyi kesmeden önce nöbetlerin nüksünü
tahmin etmede kullanılabilir. Ayrıca açıklanamayan şuur değişikliklerinde nonkonvülzif status epileptikusu saptamak için EEG değerli bir yöntemdir.
TBH kaynaklı PTE, beyinde histopatolojik düzeyde hasarlanmaya neden
olduğu için etkin bir şekilde tedavi ve proflaksi önerilir.(30)
Erken dönemde nöbet geçiren hastanın tedavi amacı nöbeti durdurmak
böylelikle ikincil hasarın gelişmesini önlemek olmalıdır. Burada amaç TBH’na
bağlı olarak gelişen epileptojenik mekanizmaları engellemek veya geciktirmektir.
Fenitoin, karbamazepin, sodyum valproat ve levetirasetam kullanılan belli başlı
ilaçlardır.
Yapılan çalışmalarda TBH sonrası profilaksinin mortalite, morbidite
ve geç dönem PTE gelişimine herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir.
(31,32) Bu nedenle profilaksi konusu tartışmalı olmakla birlikte orta ve ağır
TBH’lı hastalarda erken dönem nöbet gelişimi ve nöbete bağlı komplikasyonları
önlemek için (1 hafta) profilaksi önerilmektedir. Ancak, dura penetrasyonu,
multipl kontüzyon ve opere akut subdural hematomu olan hastalarda, profilaksiye
1 haftadan fazla devam etmek gerekebilir. TBH sonrası geç dönem görülen
nöbetlerin ilk iki yıl içinde tekrarlama olasılığı % 90’a yakın olduğundan
antinöbet ilaç başlanmalıdır.(33) İlaca dirençli PTE’li hastalarda vagal sinir
stimülasyonu veya cerrahi uygulanabilir.(34)
7.

Sonuç

PTE ciddi morbidite ve sekonder beyin hasarı gelişimi nedeniyle etkin bir
şekilde tedavi edilmelidir. TBH sonrası profilaksinin geç dönem PTE gelişimine
etkisi olmadığı gösterilmiştir ancak orta ve ağır travmalı hastalarda akut ve erken
dönemde nöbet gelişimi ve nöbete bağlı komplikasyonların önüne geçebilmek
amacıyla erken dönem (bir hafta) profilaksi önerilmektedir. TBH’na yol açan
etkenlerin belirlenmesi ve azaltılması PTE riskini azaltabilir, PTE’nin ise erken
teşhis ve tedavisi ile PTE ye bağlı komplikasyonlar ve kronikleşme önlenebilir.
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Levetirasetam PTE tedavisinde etkin ve güvenilirdir. Tedaviye dirençli
PTE’lerde vagal sinir stimülasyonu ve cerrahi tedavi uygulanabilir.
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Şekil 1: Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Epileptogenez Süreci
Travma

Akut nöbet

0
10+yıl

İlk geç nöbet

Erken PTN

1. Gün

Latans
periyot

Geç PTN

7.gün

Travmatik beyin hasarlı (TBH) hastalar dört farklı aşama yaşayabilir. 24 saat
içinde oluşan nöbetler akut nöbetler, yaralanmadan 24 saat sonrası ile 7 gün
arasında olanlar erken posttravmatik nöbetler (erken PTN), 7 günden sonra
oluşanlar ise geç posttravmatik nöbetlerdir (geç PTN). Yaralanma ile ilk geç
PTN arasındaki gizli dönem, TBH’dan sonra 10 veya daha fazla yıl sürebilir.
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1.

Giriş

E

pilepsi en yaygın nörolojik hastalıklardan biridir ve her yaştan, ırktan,
sosyal sınıftan ve coğrafi bölgeden insanı etkiler. Toplumun yaklaşık
%9’unun yaşamlarının bir döneminde en azından bir kez nöbet
geçirebileceği öngörülmektedir. Toplum temelli çalışmalarda epilepsi insidansı
gelişmiş ülkelerde ortalama olarak 20-70/100 000 arasında iken, gelişmekte olan
ülkelerde 64- 122/100 000 arasında değiştiği görülmektedir. Epilepsi insidansı
cinsiyet ve yaştan da etkilenmektedir. Pek çok toplum temelli çalışmada,
epilepsi insidansın erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Bu, epilepsi için tanımlayıcı risk faktörlerinin (kafa travması, inme, merkezi
sinir sistemi enfeksiyonu gibi) erkeklerde daha yüksek insidansına bağlanabilir.
Hayatın ilk bir yılı ve 60 yaşından sonra epilepsi insidansı ivme
kazanmaktadır.1Nöbet nedeniyle acil servise gelen olguya acil müdahale
yapıldıktan sonra hasta ve/veya yakınlarından veyahut da atağı gören diğer
insanlardan alınan anamnez tanının en önemli yapıtaşını oluşturmaktadır. İlk
kez nöbet geçiren her hastanın en kısa zamanda (tercihen olay günü) bir nöroloji
uzmanı tarafından görülmesi gerekmektedir.
Epilepsi tanısı konulurken öncelikli olarak yapılması gereken atağın
epilepsi nöbeti olup olmadığına karar vermektir. Çalışmalarda hastaların %25
inin yanlış tanı konulması neticesinde antiepileptik kullandığı bildirilmiştir.2İlk
epileptik nöbete farklı yaklaşımlar klinik pratikte kafa karışıklığı yarattığı için
bu yazıda bir algoritma oluşturulmaya çalışılmıştır.
151
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2.

Tanımlar ve Terminoloji

2.1. Epileptik nöbet
Beyindeki nöronların anormal, aşırı ve eş zamanlı olarak uyarılmasına bağlı
olarak geçici belirti ve/veya bulguların ortaya çıkmasıdır.
2.2. Epilepsi
Kortikal nöronlardaki anormal ve aşırı elektriksel deşarj sonucu ortaya çıkan,
ani, tekrarlayıcı, tanımlanabilen bir olayla tetiklenmemiş epilepsi nöbetleri ile
karakterize bir durumdur.3 Uluslararası Epilepsi Birliği’ne (ILAE) göre, epilepsi
aşağıdaki koşullardan herhangi biri ile tanımlanır:
Þ
Þ

Þ

>24 saat arayla meydana gelen en az 2 provoke edilmemiş (veya refleks)
nöbet;
Provoke edilmemiş (veya refleks) bir nöbet ve sonraki 10 yıl içinde
meydana gelen 2 provoke edilmemiş nöbetten sonra genel tekrarlama
riskine benzer (en az %60) başka nöbet olasılığı; ve
Epilepsi sendromu tanısı.4

2.3. Provake nöbet
2.3.1. Akut semptomatik nöbet
Metabolik, toksik, yapısal, enfeksiyöz ve de inflamatuar nedenlerle
gerçekleşen,akut santral sinir sistemi (SSS) hasarı ile yakından ilişkili ve bu
nedenlerle aralarında zamansal ilişki bulunan(ilk yedi günde) geçici olarak
ortaya çıkan olaylardır. Akut semptomatik nöbetler bazı durumlarda sonradan
epilepsi görülme riskini de artırabilmektedir.
2.3.2. Uzak semptomatik nöbet
Önceden var olan beyin hasarının neden olduğu birinci haftadan sonra ortaya
çıkan nöbetlerdir.5
Akut ve uzak semptomatik nöbetlerin nedenleri sıklığına göre aşağıda
sıralanmıştır.(Tablo 1)6
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Tablo 1. Akut ve uzak semptomatik nöbet nedenleri
Yapısal nedenler
Serebrovasküler hastalık
-Kanama (intrakraniyal, intraventriküler veya subaraknoid, subdural, epidural ve
venöz tromboz sonrası)
veya vaskülit)
-İskemi (kortikal, akut veya önceki)
-İndirekt veya küçük damar hastalığı (hipertansif ensefalopati, eklampsi, posterior
reversible ensefalopati sendromu, vaskülit veya kollajen-vasküler hastalık)
Travma (delici > kontüzyon; sarsıntıdan sonra nadiren)
Enfeksiyon
-Apse (bakteriyel, parazitik [özellikle sistiserkoz ve sıtma], toksoplazma, mantar
[özellikle aspergillus])
-Viral (özellikle bağışıklığı baskılanmış bir hastada herpes simpleks veya zoster, tek
başına HIV [erken veya geç], Batı Nil virüsü,
nadiren ilerleyici multifokal lökoensefalopati)
-Menenjit (yalnızca fokal eksiklik veya gelişimsel gecikme gibi enfeksiyon
sekelleriyle birlikte uzak)
Tümör (birincil veya metastatik)
Demiyelinizasyon
-Akut dissemine ensefalomiyelit
-Multipl skleroz (nadirdir, ancak kortekse bitişik akut plak ile oluşur)
Konjenital malformasyonlar
-Tuberoskleroz, Sturge-Weber, fetal alkol sendromu, migrasyon bozuklukları;
kızamıkçık, toksoplazmoz gibi doğum öncesi enfeksiyon
İntrakranial cerrahi
Metabolik veya toksik nedenler
Hipoksi, global iskemi, hipoglisemi veya hiperglisemi (nöbetler fokal veya
miyoklonik olabilir)
Karaciğer veya böbrek yetmezliği
Elektrolit dengesizliği (hiponatremi, hipomagnezemi, hipofosfatemi, hipokalsemi)
İlaç intoksikasyonu veya doz aşımı (kokain, amfetamin, fensiklidin,
γ-hidroksibütirik asit [GHB]), Ecstasy, metilfenidat, antikonvülsanlar (seviye ≥ 2 x
tedavi üst limiti ile)
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> 450 mg/d dozlarında trisiklik, bupropion dahil antidepresanlar
Uyuşturucu veya alkol yoksunluğu (antikonvülsanlar, yatıştırıcı/anksiyolitik,
hipnotik, esrar?)
Nörotoksinler (pestisitler, askeri zehir olarak kullanılan organofosfatlar)
Sepsis
Otoimmün bozukluklar, özellikle lupus, Wegener granülomatozu gibi merkezi sinir
sistemini etkileyenler
Vitamin eksikliği (piridoksin, tiamin?)
İlaçlar
Antibiyotikler (penisilin, kinolonlar, izoniazid, metronidazol)
Antiaritmikler (lidokain, meksiletin, digoksin)
Bronkodilatörler (teofilin, metaproterenol sülfat [aşırı doz])
Antipsikotikler/antidepresanlar/duygudurum düzenleyiciler (yüksek dozlarda lityum,
bupropion, maprotilin, klozapin, fenotiyazinler)
Antispastisite (baklofen)
Analjezikler (meperidin, tramadol [yüksek dozlar], fentanil)
İmmünosupresanlar (siklosporin, takrolimus, interferonlar)
Kemoterapötikler (klorambusil, busulfan)
İyot ile radyografik kontrast, özellikle intrakraniyal anjiyografi için kullanıldığında

2.4. Provake olmamış nöbet
O sırada nöbet eşiğini düşüren ve nöbete neden olan, geçici veya geri
döndürülebilir bir faktörün olmadığı anlamına gelir.
2.5. Refleks nöbet
Spesifik bir afferent uyaran veya hastanın aktivitesi ile uyarılır ve jeneralize
nöbetlerle karakterize olanlar ve esas olarak fokal nöbetlerle kendini
gösterenler olarak ikiye ayrılır. En sık görülen tipini ise fotosensitif epilepsiler
oluşturmaktadır.7
Provake Olmamış İlk Nöbetin Tekrarlama Olasılığını Artıran Faktörler8
İlk nöbet ile gelen erişkin hastalarda yapılan çalışmalar nöbet tekrarlama riskinin
şu durumlarda artmış olduğunu bildirmektedirler:
1-

Uzak semptomatik etiyoloji varlığında; travmatik beyin hasarı, inme,
merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, perinatal hasar, serebral palsi,
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4-

kognitif gelişim geriliği gibi nedenler uzak semptomatik etiyoloji içinde
yer almaktadır.
EEG’de epileptiform anomali varlığı (sivri veya keskin dalgalar)
Nörogörüntüleme ile potansiyel olarak epileptojenik bir lezyonun
gösterilmesi,
Noktürnal nöbet varlığı.

3.

Tanı Yöntemleri

23-

3.1. Anamnez ve muayene
Hastanın değerlendirilmesinde klinik tablonun epilepsi nöbeti olup olmadığına
karar verilmesi ilk adımdır. Bu nedenle epilepsi tanısında en önemli aşama iyi
bir öykü ve muayenedir.
Hem hastanın kendisi hem de atağa takınlık eden kişiler dinlenmeli, atağın
öncesi, başlangıcı, seyri, süresi, atağın sonrası ve varsa video kaydı incelenip
semiyolojik özellikler not edilmelidir. Atak öncesinde herhangi bir tetikleyici
faktör olup olmadığı ve/veya aura varlığı sorgulanmalıdır.
Birden fazla nöbet tipi olabileceği akılda tutulmalı, hasta yakınları
tarafından nöbet olabileceği öngörülemeyebilecek semptomlar (dalma, sıçrama,
donakalım, otomatizmalar gibi) tekrar tekrar sorgulanmalıdır
Nöbetin ortaya çıktığı zaman da önemlidir. Uykuda nöbet varlığı epileptik
nöbet lehinedir. Uykusuzlukla tetiklenen, sabah erken saatlerde ortaya çıkan bir
nöbette ise juvenil miyoklonik epilepsi akla gelmelidir.
Duygudurumu ve uyku düzeninin sorgulanması gereklidir.Literatürde
tedaviye dirençli epilepsi tanısı konulan olguların %20 kadarının psikojen nöbet
olduğu bilinmektedir.
Epilepsi tanısı ve değerlendirmesinde aşağıda yer alan özgeçmiş ve
soygeçmiş bilgilerinin ayrıntılı bir şekilde sorgulanması gerekmektedir:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Annesinin gebelik dönemi
Doğum öyküsü
Motor ve mental gelişimi
Ateşli nöbet varlığı
Geçirilmiş SSS enfeksiyonu
Travma öyküsü
Tümör/Geçirilmiş SSS cerrahisi
Serebrovasküler olay
Metabolik ve hormonal hastalık
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Þ
Þ

Alkol ve madde kullanımı
Aile öyküsü9

Epilepsi tanısı sürücü lisans belgesi ve iş kaybına neden olabileceği için, olgu
dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra tanı konulmalıdır. Bir derlemede
epilepsi hastaları arasında en fazla çalışma alanı (%31,2) ile ilgili sorunların
yaşandığı belirtilmiştir.10
Hastanın ayrıntılı fizik ve nörolojik muayenesi yapılmalıdır.
3.2. Elektroensefalografi (EEG)
Saçlı deriye yerleştirilen elektrodlar ile beyinin biyoelektriksel aktivitesinin
EEG ile kaydedilmesi ilk kez 1929 yılında Alman psikiyatrist Hans Berger
tarafından keşfedilmiştir. Yıllar içinde teknik gelişmelerle dijital EEG cihazları
ile trasenin daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, artefaktların uzaklaştırılması
sağlanarak kayıtlar daha kaliteli hale getirilmiştir.11
Rutin EEG, epilepsi için önemli bir tanı aracı olmaya devam etmektedir.
İlk rutin EEG’ de tipik epileptiform anomaliyi saptama olasılığı ortalama
%50’dir. Tekrarlanan EEG’lerde, aktivasyon yöntemlerinin iyi uygulanması
ve mümkünse uyku kayıtları ile bu oran %82-92’lere çıkmaktadır. Rutin EEG
çekim şeması şekil 1 de gösterilmiştir.12
Nöbet geçiren her hastada EEG çekimi yapılmalıdır. Nöbet sonrası ilk gün
çekilen EEG epileptiform bulguları saptamada kritik öneme sahiptir. Her epilepsi
hastasında interiktal epileptiform deşarj (IED) saptanmayacağı gibi, sağlıklı
erişkinlerde de epileptik aktivite görülebilmektedir.13 Amin & Benbadis, daha
önce epilepsi teşhisi konmuş ve ilk nöbet önleyici ilaç tedaviye yanıt vermeyen
hastaların yaklaşık %25 ila %30’unda epilepsi olmadığını belirtmişlerdir.14
EEG’nin anormal olması hastanın epilepsisi olduğu anlamına gelmez, EEG
ancak klinik veriler eşliğinde anlamlıdır.
Ayrıca EEG bulguları nöbet tiplerini ve epilepsi sendromlarını
sınıflandırmak için de gereklidir. Böylece antiepileptik ilaç seçimine ve
prognozu tahmin etmeye yardımcı olur. EEG bulguları, nöbet bozukluğunun
fokal veya jeneralize, idiyopatik veya semptomatik veya spesifik bir epilepsi
sendromunun parçası olup olmadığı açısından epilepsinin çok eksenli teşhisine
katkıda bulunur.15
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Şekil 1. Aktivasyon yöntemleri ile birlikte rutin EEG çekim şeması
HV:hiperventilasyon, FS: fotik stimülasyon
3.3. Görüntüleme yöntemleri
Özellikle fokal epilepsi etyolojisinin belirlenmesinde ve nöbet aktivitesi ile
ilişkili anatomik değişikliklerin gösterilmesinde kullanılır.
3.3.1 Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT)
Dünya çapında çoğu hastanede bulunması, nispeten düşük işletme maliyeti;
çoğu tümörü (bazı düşük dereceli tümörler hariç), büyük arteriyovenöz
malformasyonları ve geniş beyin malformasyonlarını, kalsifiye lezyonları,
kemik lezyonlarını, inmeyi ve enfeksiyöz lezyonları tespit edebilmesi nedeniyle
kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilemeyen durumlarda
kullanılabilir.
3.3.2. Kranial MRG
Epilepsi tanısında ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Çekim “epilepsi
protokolü” nde yapılmalıdır.
Epilepsi protokolü şu özelliklerden oluşur:16
Þ
Þ
Þ
Þ

MR cihazı en az 1.5 tesla olmalı
T1, T2 ve FLAIR çekim yöntemlerini içermeli
Koronal, sagital ve transvers 3-5 mm’lik kesitler alınmalı
Temporal lob anormalliklerinin uygun şekilde görüntülenmesi için,
görüntüler hipokampus uzun eksenine dik olan oblik koronal planda
alınmalı
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İlk nöbet sırasında veya hemen sonrasında MRG çekilen 764 hastadan
oluşan bir kohortta, %23›ünde inme, travma, gelişimsel anormallik veya
tümör dahil olmak üzere potansiyel olarak epileptojenik bir lezyon olduğu
bildirilmiştir.17
4.

Ayırıcı Tanı

Epilepsiyi taklit edebilen çok sayıda paroksismal bozukluk vardır.
Epilepsiyle en sık karışan bazı paroksismal bozuklukların özellikleri aşağıda
özetlenmiştir.
4.1. Psikojenik nonepileptik nöbetler (PNEN)
Epileptik nöbetlere benzeyen, ancak EEG de patolojik bulgunun olmadığı
davranış, bilinç ve otonomik fonksiyondaki paroksismal değişiklikler olarak
tanımlanır. Prevelansının 100.000 de 2 il 3.3 arasında olduğu bildirilmiştir.
PNES tanısı zordur ve nöbetler ortaya çıktıktan sonra kesin tanıya ulaşma birkaç
yıl alabilir.18
Bu nedenle, PNES’li hastalar sıklıkla yanlış tanı alırlar ve kesin tanıya
ulaşmada gecikmelerle karşılaşırlar ve sonuç olarak gereksiz antiepileptik
ilaçlara, acil tedaviye ve hatta hastaneye yatışlara ve gereksiz tedavilerin neden
olduğu iatrojenik komplikasyonlara maruz kalırlar.
Tanıda zorlanılan çok önemli bir nokta, her iki nöbet tipinin de aynı hastada
bir arada ortaya çıkmasıdır. Bu grup hastada video-EEG monitorizasyon (VEM)
yapılması çok önemlidir. VEM psikojenik epileptik olmayan nöbetlerin (PNEN)
teşhisi için altın standart yöntemdir.19Ancak pahalı bir yöntem olması ve birçok
merkezde bulunmaması nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
Çok sayıda çalışma PNEN’in epileptik nöbetlerden ayrımında
çeşitli biyobelirteçlerin etkili olduğunu göstermiştir. Kanıtlar prolaktin,
kortizol,tirotropin salgılatıcı hormon, büyüme hormonu, serum kreatinin
kinaz düzeylerinin epileptik nöbetlerde belirgin ölçüde artarken, PNEN hasta
gruplarında artış göstermediğini belirtmiştir.202122
Epileptik nöbet ve PNEN’in klinik özellikler açısından karşılaştırılması
tablo 2 de sunulmuştur.23 Atağın süresi uzunsa, ardarda tekrarlıyorsa, gözler
kapalıysave/veya göz açmaya direnç gösteriyorsa, ağlama sesleri eşlik ediyorsa,
koordine olmayan motor hareketler mevcutsa, uykuda ve/veya yalnızken hiç
atak olmuyor, hep aile bireylerinin yanında gelişiyorsa, altta yatan psikiyatrik
bir komorbidite varsa PNEN akla gelmelidir.
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Tablo 2. Epileptik nöbet ile PNEN’in klinik
özellikler açısından karşılaştırılması
Özellikler

PNEN

Epileptik nöbetler

Stereotipik Nöbetler

Değişken olabilir

Normal stereotipik

Nöbet Süresi

Uzamış olabilir

Kısa

Gün içi değişkenlik

Gündüz

Gece veya gündüz

Fiziksel zarar verme

Seyrek

Tonik klonik nöbetlerde olabilir

Dil ısırma

Seyrek

Tonik klonik (TC) nöbetlerde olabilir

İdrar kaçırma

Seyrek

Yaygın

Motor aktivite

Uzamış, unkoordine Otomatizm, koordine, TC nöbetler

Siyanoz

Yok

Sık

Postiktal konfüzyon

Seyrek

Sık

Reflekslerde değişme

Yok

Sık

İlaç tedavisi ile değişme Yok

Genellikle var

İnteri-iktal EEG

Normal

Sıklıkla değişmiş

İktal EEG

Normal

Değişmiş

Sekonder kazanç varlığı Yaygın

Seyrek

Psikiyatrik değişiklikler Yaygın

Seyrek

4.2. Senkop
Serebral perfüzyonun, ani ve geçici olarak azalması ile ortaya çıkan geçici şuur
kaybı olarak tanımlanır. Klinik duruma, mutlak koşulda postüral tonus kaybı da
eşlik etmelidir.24
Atak öncesinde bayılacakmış hissi, baş dönmesi, soğuk terleme, gözlerde
kararma, bulantı gibi belirli bir kortikal bölgeyi temsil etmeyen otonom belirtiler
mevcutsa ön planda senkop akla gelmelidir.25
Senkoplar duruma bağlıdır ve bazı tetikleyicileri mevcuttur: uzun süre
ayakta kalmak, sıcakta kalabalık ortama maruz kalmak, ciddi ağrı, işeme, kan
görme gibi. Epilepsi nöbetleri ise her koşulda ortaya çıkabilmektedir.26
4.3. Geçici  Global Amnezi
En sık 5-7. dekatta gelişen ani başlangıçlı,24 saat sürebilen anterograd amnezi
ve bazen de retrograd amnezi ile karakterize nadir görülen bir klinik antitedir.27
Tanısal zorluğu bir mezial temporal lop epilepsisi olan geçici epileptik
amnezi(GEA) ile karışmasıdır. Ancak semptomların daha uzun sürmesi, EEG
de epileptiform deşarjların olmaması ve tekrarlamaması ile GEA’ den ayrılır.28
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4.4. Uyku Bozuklukları
Uykudaki paroksismal olayların teşhisi, klinisyen için önemli bir zorluk teşkil
eder ve epileptik nöbetlerin epileptik olmayan uyku bozukluklarından ayırt
edilmesi çoğu zaman bir endişe nedenidir. Pek çok nokturnal nöbet klinik
öyküden kolayca tanınırken, bazılarının tanımlanması daha zor olabilir.
Aşağıda epilepsi ile en sık karışan uyku bozukluğu olan parasomnilerden
bahsedilecektir.
4.4.1. Parasomniler
Parasomniler, “ağırlıklı olarak veya yalnızca uyku döneminde meydana gelen
hoş olmayan veya istenmeyen davranışsal veya deneyimsel fenomenler” olarak
tanımlanmaktadır.29 Populasyondaki sıklığı %1-11 arasında değişmektedir.30
Parasomnileri epileptik nöbetlerden ayırt etmek için henüz tek, geçerli
ve güvenilir bir prosedür (video-polisomnografi (VPSG), VEM dahil)
yoktur. Tanısal zorluk, ilk olarak parasomniler ve nokturnal nöbetlerdeki
davranış kalıplarının benzerliğinden kaynaklanır; ikincisi her iki bozukluğun
aynı kişide bulunabilmesi 31 ve üçüncüsü, hem parasomniler hem de nokturnal
nöbetler için “altın standart” bir objektif testin olmamasıdır.32 Ayrıca VPSG
ve VEM yöntemleri pahalı ve her hastanede bulunmayan yöntemlerdir. Bunlar
mevcut olmadığında tanıya ulaşmak için aile üyelerinin cep telefonu kayıtları ve
özellikle yatak partnerinden alınan ayrıntılı öykü oldukça önem arzetmektedir.
5.

Tedavi

İlk nöbette tedaviye başlama kararı verilirken nöbet riskini artıran nedenler
göz önünde bulundurulmalı ve nöbetler provake ve provake olmayan olarak iki
gruba ayrılmalıdır.
Provake nöbetlerin tekrarlama riski altta yatan nedene göre değişiklik
gösterir.Tedavide öncelik altta yatan nedenin tedavisidir. Bu grupta nöbet tekrar
riski daha yüksektir.33Metabolik veya toksik nedenlere bağlı nöbetlerde tekrar
riski daha düşük olduğundan ikinci bir nöbet beklenebilir fakat kafa içi yer
kaplayan lezyonlarda kısa süreli (1-3 ay) NÖİ tedavisi başlanabilir.34 Ayrıca
Beyin Travma Vakfı, travmatik beyin hasarından sonra 7 günlük NÖİ profilaksisi
önermektedir.35
İlk provake olmamış nöbet riskini artıran faktörler; önceden varolan
beyin hasarı, EEG’de epileptiform anomali varlığı (sivri veya keskin dalgalar),
nörogörüntüleme ile potansiyel olarak epileptojenik bir lezyonun gösterilmesi,
noktürnal nöbet varlığıdır.
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Yapılan çalışmalarda ilk nöbet sonrası nöbet önleyici ilaç (NÖİ) başlanması
ilk 2 yıl içinde nüks riskini azaltabilir ancak yaşam kalitesi üzerinde anlamlı
farklılık saptanmamıştır.Ayrıca tedavinin erken veya geç başlanmasının uzun
dönemde mortalite üzerinde etkisi olmadığı bildirilmiştir.
Hastalara, yan etki riskinin %7 ila %31 arasında değişebileceği ve bu yan
etkilerin ağırlıklı olarak hafif ve geri dönüşümlü olduğu söylenmelidir.36
Klinisyenlerin ilk nöbette tedavi kararı rekürren nöbet riski, rekürren
nöbetin potansiyel etkisi, tedavinin olası yan etkileri ve hastanın tercihine göre
belirlenmelidir.
6.

Sonuç

İlk nöbet, özellikle jeneralize tonik-klonik paternde ise, hasta ve yakınları için
korkunç bir deneyim olabilir. Ehliyet iptali, istihdam güçlükleri, nöbet geçirme
endişesi sonucu sosyal geri çekilme ve ilişkli bozuklukları ile kişinin hayatı alt
üst olabilmektedir.
İlk nöbetin en iyi nasıl yönetileceği konusunda yaklaşımlar, dünya çapında
büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yazıda literatür bulguları ve kanıta dayalı
kılavuzlar eşliğinde ilk nöbetin yönetimi özetlenmiştir.
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1.

Giriş

F

ebril nötropeni, hematolojik malignitesi olan ya da kemoterapi alan
hastalarda çok ciddi komplikasyonlardan biridir. Hızlı tanınması ve
ampirik antibiyoterapi başlanması, hastaların sağ kalımını önemli ölçüde
arttırabilir. Nötropenisi olan hastalarda enfeksiyonlar hızlıca progrese olup,
hayatı tehdit edici durumlara neden olabileceğinden bir acil durum olarak kabul
edilir.(1) Sepsise ilerlemeyi önlemek için, nötropenik hastalarda bakteriyemi
kanıtını beklemeden, ampirik antibiyoterapi başlanmalıdır.(2)
2.

Tanımlamalar

Ateş; ağızdan ölçülen ateş düzeyinin bir kez 38.3 santigrat derecenin üzerinde
ya da bir saat süresince 38 °C’nin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanır.(2)
Nötropeni ise kılavuzlara göre değişiklik gösterse de, mutlak nötrofil ölçümünün
165
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Tablo 1: Etkenler(2)
Febril Nötropenili Hastalarda Yaygın Olarak Görülen Mikroorganizmalar
Gram (+) bakteriler

Gram (-) bakteriler

Diğer bakteriler

Mantarlar

*Koagülaz negatif
stafilokok
*Staf.aureus(MRSA’
ları da
kapsayan)
*Enterokoklar(VRE’
leri kapsar)
*Viridans streptokok
*Pnömokok
*A grubu streptokok

*Escherichia Coli
*Klebsiella türleri
*Psödomonas
aeruginosa
*Diğer
enterobakterler
*Sitrobakterler
*Acinetobacter
türleri
*Stenotrophomonas
maltophilia

*Clostridium
difficile
*Anaeroblar
*Mikobakteriler

*Aspergillus
türleri
*Kandida türleri

Daha Nadir Görülen Mikroorganizmalar
Gram (-) bakteriler

Gram (+) bakteriler

*Proteus türleri
*Haemophilus türleri
*Serratia türleri
*Neisseria meningitidis
*Capnocytophaga canimorsus
*Lejyonella türleri
*Moraxella türleri

*Bacillus türleri
*Listeria monocytogenes
*Stomatococcus türleri
*Corynebacterium jeikeium

Diğer
Mantarlar

Virüsler

Diğer

*Kriptokok türleri
*Histoplasma
capsulatum
*Coccidioides türleri
*Mucorales
*Pneumocystis
jirovecii (eski adıyla
P. carinii)

*Herpes simpleks virüsü 1,2
*Varisella zoster virüsü
*Sitomegalovirüs
*Epstein Barr Virüsü
*İnsan herpes virüsü 6
*Enterovirüsler
*RSV
*İnfluenza
*Parainfluenza

*Babesia türleri
*Plasmodium
spp
*Toksoplazma
türleri
*Strongyloides
stercoralis
*Nocardia spp
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1500/mikroL yada 1000/mikroL altında olması, ciddi nötropeni 500/mikroL’nin
altında olması veya 48 saat içinde beklenen nötrofil sayısının 500/mikroL’nin
altında olması, derin nötropeni 100/mikroL’nin altında olması olarak tanımlanır.
(2) Nötrofil sayısının 500/mikroL’nin altına düşmesi, ve nötropeninin uzun
süreli seyretmesi(7< gün) enfeksiyon riskini arttırır.(2)
3.

Etyoloji

Vakaların çoğunun nedeni belirlenemez,bundan dolayı nedeni bilinmeyen
ateş olarak sınıflanır. Dokümante edilebilen enfeksiyonlar vakaların sadece
%30’ udur. Ateş ve nötropeni ile başvuran kanser hastalarında mortalite ve
morbiditenin en sık nedeni enfeksiyonlardır.(3) Enfeksiyonların çoğu bakteriyel
olmasına rağmen, virüs ve mantar enfeksiyonları da sık görülmektedir.(4)
Yaygın bakteriyel patojenler stafilokok,streptokok,enterokoklar gibi gram
pozitif bakterilerden oluşur.(4) Diğer neden olan dirençli mikroorganizmalar
ise; Klebsiella türleri, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter türleri, Stenotrophomonas maltophilia’dır. Etkenler tablo 1’ de
gösterilmiştir.(2)
4.

Epidemiyoloji

Nötropeni özellikle HİV enfeksiyonu, akut lösemiler, myelodisplastik gibi
immunsupresif hastalıklarla ilişkili olduğu görülmüştür. İlaç ilişkili nötropeni
insidansı ise yılda milyonda bir olarak bulunmuştur. Febril nötropenisi olan
hastaların %50’sinin bir enfeksiyon geçireceği, bunların %20 sinin ise derin
nötropenili bakteriyemi gelişeceği yapılan epidemiyolojik çalışmalarda
gösterilmiştir.(5) Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi alan hastaların yaklaşık
olarak %1’inde görüldüğü ortaya konulmuştur.(6)
5.

Hikaye, Fizik Muayene, Laboratuvar

Febril nötropeni ile başvuran hastaların ayrıntılı hikayeleri; kemoterapi tedavisi,
kullandığı ilaçları, son kullandığı antibiyotik, daha önce geçirdiği özellikle
dirençli bakteriyel enfeksiyon öyküleri, alerji öyküleri tedaviye yön vermesi
adına detaylı sorgulamalıdır.(6) Ateş şikayetine ek başka bir semptom açısından
özellikle belirli bir bölgede sınırlanmış veya yansıyan ağrı- hassasiyet varlığı
detaylı sorgulanmalıdır. Diğer belirti ve bulgular tablo 2’de gösterilmiştir.(7)
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Tablo 2: Febril Nötropenide Belirti ve Bulgular(7)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ateş
Üşüme ve terleme
Boyun sertliği, mental değişiklikler
Yeni başlayan öksürük veya öksürük tipinde değişiklik
Boğaz ağrısı veya oral mukozada ağrı, yara
Nefes darlığı
Burun tıkanıklığı
İdrar yaparken yanma veya ağrı
Olağandışı vajinal akıntı veya tahriş
Artan idrara çıkma sayısı
Cerrahi yaralar ve portlar dahil olmak üzere herhangi bir bölgede kızarıklık,
ağrı veya şişlik
İshal
Kusma
Karın veya rektumda ağrı
Ciltte döküntü

Febril nötropenili hastalarda, hasta odaklı tedavi başlanabilmesi için, öncelikle
enfeksiyona bağlı komplikasyon riski belirlenmelidir. Bakteriyel enfeksiyon
açısından semptomu hiç olmayabilir yada minimal olabilir, bu yüzden en sık
görülen enfeksiyon odaklarının incelenmesi gerekir. Daha önce geçirdiği
operasyon bölgeleri, kateter çevresi, cilt, orofarenks, solunum sistemi,
gastrointestinal sistem, genitoüriner bölge enfeksiyon odağı için araştırılmalıdır.
Solunum yolu ile ilgili herhangi bir bulgu var ise pnömoniyi dışlamak için
akciğer görüntülemesi gerekir.(2,8)
Ampirik antibiyoterapi başlamadan önce şüpheli odaklardan (idrar, kan,
balgam, dışkı) kültürler alınmalıdır.
Ayrıca nötropeninin şiddetini belirlemek ve diğer kan hücrelerini
değerlendirmek için tam kan sayımı gereklidir. Biri santral venöz kateterden,
diğeri perifer venden olacak şekilde minimum iki kan kültürü alınmalıdır. Eğer
santral kateteri yok ise; ayrı periferik venlerden alınmak üzere 2 set kan kültürü
alınmalıdır. Destekleyici ve uygun tedaviyi planlamak üzere karaciğer ve böbrek
fonksiyon testleri rutin olarak görülebilir. (2,8)
6.

Komplikasyon Risk Değerlendirilmesi

Febril nötropeni hastalarında hipotansiyon, solunum yetmezliği, yoğun
bakım ihtiyacı, DİC, konfüzyon/mental fonksiyonlarda bozukluk, KKY,
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kanama(transfüzyon ihtiyacı), kardiyak aritmi, renal yetmezlik gibi ciddi
komplikasyonlar görülebilir.(9) Bu hastalarda mortalite dahil komplikasyon
riskini tahmin etmek, uygun tedaviyi belirlemek için risk değerlendirilmesi
yapılır. Sıklıkla kullanılan, uluslararası kılavuzlarda önerilen skorlama
sistemleri; MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer)
ve CISNE (Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia) skorları febril nötropeni
hastalarının risk gruplarını belirleyerek, hastanın yönetimi, tedavi şekli(oral /iv),
tedavi süresi ve tedavi ortamını(ayakta/yatarak) belirlemeye yardımcı olur. İki
skor sistemi de nötropeninin derecesini ve süresini baz almaz.(10,11)
MASCC skor sistemi; daha duyarlı, pozitif prediktif değeri yüksek
olduğundan sıklıkla kullanılan değerlendirme metodudur. Bu sistem yaş,
anamnez bilgileri, ek hastalıkları, ayaktan/yatan hasta olma durumu, semptom
ciddiyeti, tansiyon, ateş ve dehidratasyon olup olmaması gibi komplikasyon
oluşmasına katkı sağlayacak durumları skorlar(Tablo 3) Yüksek riskli (MASCC
skoru <21) hastalar hastaneye yatırılmalı ve iv antibiyotik başlanmalı. Düşük
riskli hastalar (MASCC skoru ≥21) ayaktan oral ampirik antibiyoterapi ile takip
edilebilir.(10,11)
Tablo 3: MASCC Skorlama Sistemi (10)
Kriter

Puan

● Yaş
  <60*
●  Semptom Ciddiyeti
Semptomsuz ya da düşük düzeyde semptomatik
Orta düzeyde semptomatik
Ağır düzeyde semptomatik

2

● Hipotansif
 
olmaması (sistolik kan basıncı 90
mmHg’nın üzerinde olması)
●  Aktif Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı,bronşit,amfizem olmaması
●  Kanser tipi

5
3
0
5
4

Solid
4
Hematolojik olup,fungal enfeksiyon geçirme
4
öyküsü olmaması
●  Dehidratasyonu olmaması(intravenöz sıvı
3
replasmanı gerektiren)
●  Ateşi olduğunda hastane dışında olması
3
Pozitif ve negatif prediktivitesi sırasıyla; %91 ve %36.
Sensitivitesi %76, spesifitesi %68’dir.
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CISNE ölçeği mutlak monosit sayısını kullanır, ciddi komplikasyon riskini 3
bölümde inceler; düşük(skor:0), orta(skor:1-2),yüksek(skor≥3).(tablo 4)Düşük
riskli hastalarda daha faydalıdır. (11)
Tablo 4: CISNE Skorlama Sistemi (11)
Puanlama

0

1

2

ECOG performans ölçeği

<2

-

≥2

Strese bağlı hiperglisemi

yok

-

var

Kronik bronşit,KOAH

yok

var

-

Konjestif Kalp Yetmezliği

yok

var

-

Stomatitis,MUKOZİT NCI grade

yok

var

-

Mutlak Monosit sayısı

≥200/µL

<200/µL

-

CISNE = 0 (düşük risk): Onkoloji konsültasyonu sonrası oral antibiyotikle taburculuk
önerilir.
CISNE = 1-2 (orta risk): Klinik değerlendirmeye göre yatırılabilir. Onkoloji
konsültasyonu önerilir.
CISNE ≥ 3 (yüksek risk): Kan kültürleri dahil olmak üzere ileri araştırma için hastane
yatışı önerilir

Kemoterapiye bağlı nötropenik ateşi olan hastalarda ciddi komplikasyonlar
açısından yüksek risk altında olanlar, tabloda özetlenmiştir(Tablo 5). (2,8,12)
Tablo 5 : (2,8,12)
>7 günden daha uzun süreli ciddi nötropeni(<500/mikroL) beklenen ve myelosupresyon
yaratacak kadar sitotoksik tedavi alanlar
MASCC risk indeksi puanı <21
CISNE skoru ≥3 (solid tümörlü hastalarda)
Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrol altında olmayan bir ek
hastalık olması:
●  Ciddi sepsis / septik şok (hemodinamik instabilite, yeni ortaya çıkan mental değişiklik,
solunum sıkıntısı, idrar miktarında azalma )
●  Ağızda yada gastrointestinal sistemde yutma zorluğu/ciddi ishal yapan mukozit
●  Abdominal ağrı, bulantı-kusma yada ishal benzeri gastrointestinal şikayetlerin olması
●  Santral/periferik kateter enfeksiyonu(özellikle tünelli kateter)
● Yeni
 
olan akciğer tutulumu yada hipoksemi
●  Kronik akciğer hastalığı olması
●  Başvuruda kompleks enfeksiyon
Alemtuzumab/CAR-T hücre tedavisi(<2 ay içinde)
Kontrol altında olmayan veya progrese olan kanser
Karaciğer/böbrek yetersizliğine dair delil (transaminazların normalin 5 katı üzerinde ve/veya
gfr 30 mL/dk’nın altında olması)
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7.

Tedavi / Yönetim

Nötropenik ateş riski taşıyan hastalarda enfeksiyon yönetimine yönelik
yaklaşımlar hastanın tıbbi komplikasyonlar açısından yüksek veya düşük risk
altında olup olmadığına bağlıdır. Düşük risk altında olan hastalara, kısa bir
gözlem süresi veya kısa bir hastaneye yatış süresinin ardından ayaktan hasta
olarak oral antibiyotik verilebilir. Yüksek riskli olarak kabul edilen tüm hastalar,
intravenöz (IV) antibiyotikler için hastaneye yatırılmayı gerektirir ve genellikle
daha uzun bir yatış süresi gerektirir.
7.1. Düşük Riskli Hastalara Yaklaşım
Malignite için kemoterapi aldıktan sonraki altı hafta içinde nötropenik ateş
ile başvuran hastalarda ilk muayeneden hemen sonra (15 dakika içinde) risk
açısından hızlıca değerlendirme yapılmalıdır.(12) Patojen bilinse bile antibiyotik
rejimi, patojen olasılığı için en geniş spektrumlu ampirik kapsam sağlamalıdır.
İlk antibiyotik seçimi, hastanın öyküsü, alerjileri, semptomları, belirtileri, yakın
zamanda veya eş zamanlı antibiyotik kullanımı, kültür sonuçları ve hastane
patojenlerinin duyarlılık paternlerine uygun olmalıdır.(13) Klinik cevap, kültür
sonucu ve patojen duyarlılık sonuçları yakından izlenmelidir; tedavi bu bilgilere
yanıt olarak zamanında ayarlanmalıdır.(14)
Düşük riskli hastalara, ayaktan tedavi olarak florokinolon ve amoksisilin/
klavulanatın birlikte oral ampirik tedavisi önerilir.(5) Penisilin alerjisi olanlar
için klindamisin kullanılabilir. Hasta 48 ile 72 saat arasında ateşli kalırsa,
hastaneye yatırılması gerekecektir.(4) Ayrıca oral ampirik monoterapi olarak
genellikle levofloxacin ya da ciprofloxacin önerilir. Rutinde ampirik olarak
düşük riskli hastalarda antifungal tedavi önerilmemektedir. Ancak 4-7 günlük
antibiyotik tedavisine rağmen dirençli ateş varlığında ve en az 7 günlük devam
eden nötropeni varlığında ampirik antifungal tedavi önerilir.
7.2. Yüksek Riskli Hastalara Yaklaşım
Geniş spektrumlu antibakteriyeller mümkün olan en kısa sürede, ampirik
olarak (ilk muayeneden sonraki 60 dakika içinde) ve böbrek ve/veya karaciğer
fonksiyonuna göre ayarlanmış tam dozlarda verilmelidir. Antibiyotikler hastane
ortamında damardan (IV) uygulanmalıdır. Ampirik tedavi, nötropenik hastalarda
hızla ciddi veya yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilecek en olası ve
en virülan patojenlerin spektrumunu kapsamalıdır.(2) Antibiyotikler bakterisidal
olmalı ve varsa santral venöz kateterlerin alternatif portlarından uygulanmalıdır.
Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) antipsödomonal beta-laktam
(sefepim), karbapenemler (meropenem, imipenem ya da cilastatin ) veya
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piperasilin - tazobaktam gibi ajanlarla monoterapi önermektedir.(4) Afebril
olup klinik bozulma olan yüksek riskli hastalara da ampirik antibiyoterapi
başlanılması önerilmektedir. Vankomisin ve diğer anti gram-pozitif kok ajanlar
başlangıç tedavisi için önerilmez, ancak kateterle ilişkili enfeksiyon, deri veya
yumuşak doku enfeksiyonları, pnömoni veya hemodinamik instabilite şüphesi
varsa düşünülmelidir.(15) Hastalar tedavilere yanıt vermiyorsa, kapsam dirençli
türleri içerecek şekilde genişletilmelidir ve bu durumlarda aşağıdaki gibi ek
antibiyotikler eklenmelidir:(4,16,17,18,19)
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA): Vankomisin, Linezolid
ve Daptomisin
Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE): Linezolid ve Daptomisin
Geniş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten organizmalar:
Karbapenemler
Klebsiella pneumoniae: Karbapenemler, Polimiksin, Kolistin veya
Tigesiklin
8.

Febril Nötropenili Hastanın İzlenmesi

Ayaktan tedavi için uygun görülen hastalar, haftada yedi gün, günde 24 saat
tıbbi bakıma erişebilmelidir. Klinik durumun kötüleşmesi durumunda tıbbi
tesise bir saat içinde ulaşabilmelidir. Nötropenik ateş ile başvuruyu takip eden
en az ilk üç gün boyunca klinikte veya evde sık sık izlenmelidir.(8) Kan basıncı,
kalp hızı, solunum hızı, ateş, hasta performansı ve ağız veya gastrointestinal
mukozit durumunda yeterli oral alım açısından sık sık izlenmelidir. Ateş,
kusma ve/veya ishalin dehidrate edici etkileri göz önüne alındığında, sıvı ve
elektrolit yönetimine dikkat edilmesi önemlidir. Saatte >0.5 mL/kg idrar çıkışı
korunmalıdır. Enfeksiyonla uyumlu yeni belirti veya semptomları olan ateşsiz
nötropenik hastalar, ateşliymiş gibi değerlendirilmeli ve yönetilmelidir.(2)
Hastalar stabilize olana kadar sepsis sendromunun yönetimi sırasında sistemik
kemoterapi uygulamasının geçici olarak durdurulması düşünülmelidir. Düşük
riskli ateşli nötropenik hastalarda yapılan bir ampirik oral antibakteriyel tedavi
çalışmasında, hastaların yarısından fazlasının tedavinin 2. gününde ateşinin
düştüğü gösterilmiştir.(20)
Klinik çalışmalarda, etkin normo-termik dönem, yüksek riskli hastalarda
dört ile beş günlük ve düşük riskli hastalarda 48 ile 72 saatlik bir ateşsiz dönem
olarak tanımlanmıştır.(2) Mutlak Nötrofil sayısının >500 hücre/mikroL’ye
dönmediği hastalarda, antibakteriyel tedaviye hasta beş ile yedi gün süreyle
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ateşsiz kalana kadar devam edilmelidir.(21) Pnömoni veya bakteriyemi gibi
enfeksiyonların çoğu 10 ile 14 günlük tedavi gerektirir.(2) Ateşin tekrar ortaya
çıkması veya yeni gelişen enfeksiyon belirtileri, intravenöz antibakteriyel tedavi
için hastaneye kabulü zorunlu kılmaktadır. Hastaları eve göndermeden önce ilk
antibiyotik dozundan sonra en az dört saat izlenmesi tercih edilmelidir.
9.

Önlem

Antibiyotik profilaksisi direnç gelişimine neden olacağından düşük riskli
hastalarda profilaktik olarak rutin antibiyotik kullanımı önerilmemektedir.
Allojenik kök hücre nakli olan hastalarda antiviral olarak asiklovir veya
gansiklovir ile antifungal olarak flukonazol profilaksisi önerilir.
Antibakteriyel profilaksi: Nötropenisi 7 günden fazla süreceği düşünülen
yüksek riskli hastalarda florokinolon profilaksisi önerilmektedir. Konvansiyonel
kemoterapi alan solid tümörlü hastaların genellikle nötropeni komplikasyonları
açısından düşük risk altında olduğu kabul edilir ve bu nedenle antibakteriyel
profilaksi gerektirmez.(2,8)
Antifungal profilaksi: Eşlik eden immünoterapiler olsun veya olmasın
konvansiyonel kemoterapi gören solid tümörlü veya lenfomalı hastalarda
antifungal profilaksi önerilmemektedir.(2,22)
Kandidiazis gibi invaziv fungal enfeksiyon riski bulunduran akut lösemi
hastalarında antifungal profilaksi önerilmektedir.(22)
Pneumocystis profilaksisi: Düşük riskli kanser hastalarının çoğu,
Pneumocystis jirovecii pnömonisine (PCP) karşı profilaksi gerektirmez.
Antiviral profilaksi: Viral enfeksiyonları önlemek için çeşitli önleyici
tedbirler kullanılabilir. El hijyeni ve öksürük görgü kuralları, ayaktan düşük
riskli kanser hastalarında solunum yolu virüs enfeksiyonlarının yayılmasını
önlemek için en önemli yöntemler olmaya devam etmektedir.(22)
HSV ve VZV: Yalnızca yüksek riskli nötropenik hastalarda rutin olarak
kullanılır.
İnfluenza: Kanser tedavisi gören tüm hastalara inaktive edilmiş influenza
aşısı ile yıllık bağışıklama önerilir.(2,23) Aşı genellikle kemoterapi başlamadan
> 2 hafta önce veya koşullar gerektirdiğinde kemoterapi döngüleri arasında ve
son döngüden en az yedi gün sonra uygulanır.(2) Ayrıca tüm aile üyelerinin ve
diğer yakın temaslıların da yıllık aşılanması önerilir.
Hepatit B: Daha önce hepatit B virüsü enfeksiyonu öyküsü olan kemoterapi
alan solid tümör ve lenfoma hastaları, potansiyel olarak karaciğer yetmezliği
ile sonuçlanabilecek bir hepatit alevlenmesi ile reaktivasyon riski altındadır.
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(24) Reaktivasyon riski taşıyan hastalarda antiviral profilaksisi düşünülmelidir.
Kemoterapi başlamadan bir hafta önce başlanmalı ve kemoterapinin
tamamlanmasından sonra en az altı ay sürdürülmelidir.(22-24)
COVID-19 önleme: Kontrendikasyonları olmayan tüm immunsuprese
hastalarda SARS-CoV-2’ye karşı aşılama önerilir. Özellikle COVİD-19
enfeksiyonu sonrası çok çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonlar oluşabilmekte
bu nedenle aşılama önerilmektedir. (25)
Koloni stimüle edici faktörler: Koloni stimüle edici faktörlerin birincil
profilaksi olarak kullanılması, ateşli nötropeni insidansını ve enfeksiyona bağlı
mortaliteyi azaltmıştır.(26) Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) kılavuzlarında,
yüksek nötropenik ateş riski taşıyan hastaların granülosit-koloni uyarıcı
faktörlerden (G-CSF’ler) yararlanabilmeleri önerilmektedir.(27) Granülosit
koloni uyarıcı faktörler (G-CSF) (filgrastim, pegfilgrastim, filgrastim-sndz veya
tbo-filgrastim ) miyeloid olmayan maligniteleri olan hastalarda kemoterapinin
neden olduğu nötropeninin önlenmesi için endikedir.(8) G-CSF ile tedavi,
nötropeni iyileşme süresini kısaltır ve febril nötropeninin süresini kısaltır.(28)
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Giriş

İ

nflamatuvar barsak hastalıkları (İBH), gastrointestinal sistemde tutulum
gösteren kronik hastalıklar dizisidir (1,2). Crohn hastalığı ve ülseratif kolit,
İBH’nın en geniş iki alt tipini temsil etmektedir (3,4). Crohn hastalığı,
gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünde tutulum gösterebilen
transmural inflamasyon ile karakterize olurken, ülseratif kolit (ÜK) tipik olarak
rektumun yüzeysel inflamasyonunu ve sürekli bir şekilde bitişik mukozaya
yayılması ile karakterize olmaktadır (5). İntermediate kolit (İK) ise crohn ve
ÜK arasında ayırt edilemeyen özelliklere sahip mukozal inflamasyonu içeren
İBH’nın yaklaşık olarak %10-15’lik bölümünü kapsayan, üçüncü bir İBH alt
türünü temsil etmektedir (5–7).
Crohn hastalığı, dünya genelinde sıklığı giderek artmakta olan,
gastrointestinal sistemi tutarak ciddi komorbiditelere sebep olan otoinflamatuar
179
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bir hastalıktır (8–10). Özellikle terminal ileum ve kolon olmak üzere tüm
gastrointestinal sistemi; aralıklı ve asimetrik olarak, mukozadan serozaya
kadar barsak katmanlarının tamamını tutması ile ülseratif kolitten ayrılmaktadır
(5). Genetik duyarlılık ile birlikte, çevresel faktörler, bozulmuş bağırsak
mikrobiyotası ve mukozal bariyerlerin hastalık patogenezinde etkin olduğu
düşünülse de hastalığın kesin nedenleri bilinmemektedir (11). Bu faktörlerin
birbiriyle etkileşiminin, karmaşık bir otoimmün süreci tetiklediği öne
sürülmektedir (10).
Kronik olarak aralıklarla nükseden, başlangıçta hafif-orta düzey
inflamasyondan, ağır barsak penetrasyonu ve striktüre gidebilen, ekstraintestinal
semptomların da dahil olduğu çeşitli klinik tablolar görülmektedir (5,12).
Hastane başvuru semptomları genellikle değişkenlik göstermekle birlikte, en sık
görülen semptomlar; karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusmadır. Bazı durumlarda
ise ateş ve titreme de eşlik etmektedir (5). Tanı, tipik olarak endoskopik ve/
veya radyolojik bulgular ile konulmaktadır (13,14). Ciddi barsak hasarına
neden olması sebebiyle erken tanı ve inflamasyonun kontrol altına alınması
oldukça önemlidir. Hastalık yönetimi, genellikle hastalığın şiddeti ve hastalık
fenotipi temelinde belirlenen, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, diyet
değişiklikleridir (15). Hastalık yönetimi yaklaşımlarının temeli ise var olan
inflamasyonu baskılamaya ve hastalığı remisyonda tutmaya yöneliktir (15,16).
Hastalığın baskılanması ve remisyonda tutulması bazı durumlarda yetersiz
kalmaktadır. Apse, fistül ve striktür gibi intestinal komplikasyonlar sebebiyle
hastaların bir bölümü farmakolojik tedavi ve diyet değişimlerine ek olarak
cerrahi operasyona ihtiyaç duymaktadır (15). Ancak cerrahi operasyonlar
küratif bir çözüm olmadığından, operasyon sonrasında da farmakolojik tedavi
rejimlerine ihtiyaç duyulabilmektedir (5,15)
1.

Etiyoloji

Crohn hastalığının etiyolojik nedeni tam olarak bilinmese de gastrointestinal
sistemin mukozal bütünlüğünün bozulması, çeşitli çevresel etmenler,
mikrobiyota değişimleri ve çok sayıda gen mutasyonunun otoimmün süreci
tetiklediği düşünülmektedir (17,18)
2.

Epidemiyoloji ve Patofizyoloji

Hastalığın sıklığı 20-40 yaş ve 50 yaş civarında artış göstermektedir (5,9,19).
Aile öyküsü incelendiğinde, hasta bireylerin yaklaşık %12’sinin aile üyelerinde
de hastalığa rastlanmaktadır (4,5,9). NOD2 gen mutasyonu ile crohn hastalığı
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arasında güçlü ilişki bulunmuştur(20). Genetik faktörlerin yanında hastalık
patofizyolojisinde çevresel faktörlerin de belirleyici olabileceği düşünülmektedir
(21). Çevresel risk faktörleri; sigara kullanımı, az lifli gıdaların tüketimi,
artmış doymuş yağ kullanımı gibi beslenme alışkanlıkları, çocuklukta geçirilen
enfeksiyonlar, antibiyotik, aspirin, non steroidal anti-inflamatuar ilaç (NSAİ) ve
oral kontraseptif (oks) kullanımıdır (17,18,22–28). Statinlerin kullanımı ve anne
sütü ise azaltıcı çevresel faktörler olarak düşünülmektedir (29,30).
Crohn hastalığı makrofaj, nötrofil, T-hücrelerinin doğal veya kazanılmış
otoimmün yanıtı tetiklemesi sonucu oluşmaktadır. Crohn hastalığının
patogenezinde primer olarak yardımcı T hücreleri 1 (Th-1) ve 17 (Th-17) rol
oynamaktadır (31,32).
En sık görülen tutulum bölgesi terminal ileum ve kolon olmak üzere
gastrointestinal sistemde ağızdan anüse kadar olan herhangi bir bölüm tutulum
gösterebilmektedir (5,11,15). Aynı zamanda karakteristik olarak perianal bölge
tutulumu görülmektedir (15). Atlamalı tutulum göstermesi ve bu alanların
mukozadan serozaya kadar inmesi hastalığın en temel özelliğidir (15). Tutulan
ülser alanlarının birleşmesi sonucunda kaldırım taşına benzer karakteristik
görünüm oluşur (5,11,15). Tutulum bölgelerinde lenfosit, plazma hücreleri,
granülosit, lenfoplazmositer infiltrasyon; kript yapısında bozulma, kript atrofisi,
kript absesi görülmektedir. Non-kazeifiye granülom CH’nın tipik patolojik
bulgusu olmakla birlikte sıklıkla saptanmaz. Paneth hücre metaplazisi kronik
inflamasyon göstergesidir (15,33).
3.

Klinik

Gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünde tutulum olması nedeniyle
hastalarda çeşitli klinik bulgular görülebilmektedir (15). Çeşitli klinik bulguları
standardize edebilmek amacı ile Montreal Sınıflaması geliştirilmiş olup hastalığı
yaş, lokalizasyon ve klinik seyrine göre sınıflandırır (5,34).
Hastane başvuruları genellikle karın ağrısı ve ishal şeklinde olmaktadır.
İshal genelde sulu ishal şeklindedir. Kolon tutulumu olan hastalarda kanlı ishal
görülebilir. Malabsorbsiyona bağlı semptomlar CH da sıktır. Tanı esnasında
hastalığın şiddetli olduğu durumlarda ateş, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi sistemik
semptomların yanı sıra bazı hastalarda ise fistül, strüktür, obstrüksiyon,
perforasyon ve intraabdominal abse gibi komplikasyonlar görülebilmektedir.
Strüktür ile giden crohn hastalarında obstrüksiyon gelişebilmektedir. İleus
kliniği gelişen hastalarda bulantı, kusma, karın ağrısı bulgularının yanında
karın şişliği, gaz-gaita deşarjının olmaması, fizik muayenede hiperaktif barsak
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sesleri görülebilir. Penetrasyon ile giden crohn hastalığında intraabdominal
abse gelişmesi durumunda karın ağrısının yanı sıra üşüme, titreme, ateş
gibi sistemik semptomlar tabloya eşlik edebilir. Yine aynı hasta grubunda
enteroenterik fistül gelişmesi halinde ishal semptomu görülebilir. Enterovezikal
ve enteroüreteral fistüllerde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve
idrardan gaita gelmesi gibi semptomlar görülebilmektedir. Hastaların yaklaşık
%10’unda perianal komplikasyon veya extraintestinal komplikasyonlar
görülmektedir. Ekstraintestinal komplikasyonlardan en sık olanları ise periferik
ve aksiyel artrittir. Bu komplikasyonlar, CH’da ülseratif kolitten daha sık
görülmektedir. Üveit, episklerit, pyoderma gangrenosum, eritema nodosum
ve primer sklerozan kolanjit inflamatuar barsak hastalıklarının ekstraintestinal
komplikasyonlarındandır. Karakteristik olarak CH’ında görülen safra taşı
oluşumu, osteomalazi, vitamin eksiklikleri, böbrekte kalsiyum oksalat taşları
birikimi ve obstrüktif üropati ÜK’de görülmemektedir (5,15,35,36).
Crohn hastalığı lokalizasyon ve ilişkili semptomlar Tablo 1 de gösterilmiştir
(37).
Ekstraintestinal sistem bulgularından bazıları sıklığına göre Tablo 2 de
gösterilmiştir (37, 38).
4.

Ayırıcı tanı

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken ülseratif kolit ve crohn hastalığı özellikleri
Tablo 3’te gösterilmiştir (39).
5.

Tanı

Hastalar çok çeşitli klinik semptomlarla hastaneye başvurabilmektedirler. Karın
ağrısı, ishal gibi nonspesifik semptomlar tanıyı zorlaştırabilmektedir. Kilo
kaybı, ateş, kanlı ishal gibi alarm semptomları olan ve ailede İBH öyküsü olan
hastalarda özellikle akla CH gelmelidir. Klinikten şüphelenilen hastalardan
istenilen laboratuvar tetkikleri tanıya yardımcı olur. Semptomu olan hastalara
endoskopi ve görüntüleme bulguları ile tanı konulur (5,8,13).
Serolojik markerlardan P-ANCA (atypical perinuclear anti-neutrophil
cytoplasmic antibodies) negatif saptanmakta, ASCA ise (anti-Saccharomyces
cerevisiae antibody) pozitif saptanabilmektedir. Düşük sensitivite ve spesifiteleri
nedeni ile yeni serolojik markerlara gereksinim duyulmaktadır (39). Fekal
kalprotektin ve fekal laktoferrin yüksek sensitivite ve spesifiteleri ile ön plana
çıkmakta ancak altın standart tanı yöntemi endoskopik değerlendirmedir (40,
41, 42).
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Endoskopik/kolonoskopik değerlendirmede diffüz olmayan hiperemik ve
ödemli mukoza ve ülser alanları görülebilir. Çeşitli derecede inflamasyonun
olduğu dokuların çevresinde normal dokuların eşlik ettiği görüntü ‘’skip
lezyon’’ olarak adlandırılır ve CH da karakteristik bir görüntüleme bulgusudur.
Yine ödemli kabalaşmış mukozal tutulum alanlarının çevresinde olan lineer
ülsere alanların birleşmesi ile ‘’kaldırım taşı görüntüsü’’ oluşur. Patoloji tanıyı
destekleyicidir(43) .
İnce barsak tutulumu görülmesi halinde BT (Bilgisayarlı Tomografi),
MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) veya kapsül endoskopi kullanılabilir.
Kapsül endoskopi sensitivitesi yüksek olsa da spesifitesi düşük bir görüntüleme
yöntemi olmasının yanı sıra aynı zamanda strüktür gelişmiş olan Crohn
hastalarında barsak pasajını engelleyebilme ve obstrüksiyona sebep olabilme
riski mevcuttur (43).
6.

Tedavi

CH tedavisi hastalık lokalizasyonu klinik seyri ve hastalığın şiddetine göre
değişkenlik göstermektedir. Hastalığın kötü gideceğini öngören faktörlerin
varlığı erken ve agresif tedavi rejimini gündeme getirir. Bu faktörler; sigara
kullanımı ,erken yaşta tanı ,tekrarlayan steroid ihtiyacı ve tanı anında steroid
ihtiyacı, tekrarlı ataklar, perianal tutulum, striktür veya penetran özellikte CD
tutulum, NOD2 gen mutasyonu olarak sayılabilir (5,44).
CH tedavisindeki temel amaç endoskopik ve klinik remisyonun
devamlılığını sağlamaktır (45). Tedavide önemli noktalar (46);
●
●
●
●
●

Ayırıcı tanılar düşünülmeli ve buna göre gerekli tetkikler
uygulanmalıdır.
Ekstraintestinal semptom ve tutulum açısından hastalar takip
edilmelidir.
Her hasta ayrı olarak değerlendirilmeli ve tedavi hastaya özgü olmalıdır.
Hastalar hastalık ve komplikasyonları konusunda bilgilendirilmelidir.
Hastalar yakın takip edilmeli ve bilgileri kaydedilerek hastalık seyri
açısından öncesiyle kıyaslanıp farklar değerlendirilmeli, buna göre tedavi
şeması oluşturulmalıdır.

Birincil önceliğimiz inflamasyonu baskılama ve bununla birlikte komplikasyonları
önlemektir. Ne yazık ki hastaların çoğu mevcut tedavilere rağmen hayatlarında
bir defa cerrahi ihtiyacı duymaktadır (15,16).
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6.1. Yaşam Tarzı Değişikliği
Crohn hastalarında yaşam tarzı değişikliği tedavide önemli bir yer tutmaktadır.
Hastaların özellikle sigarayı bırakması hastalık seyri açısından önemlidir.
Sigara içen hastalarda tedaviye yanıt azalırken aynı zamanda fistül ve striktür
gibi komplikasyonlar da artmaktadır. Crohn hastalarında nutrisyonel eksiklik
varsa tamamlanması önerilmektedir. Bu açıdan her hastaya özel olarak diyet
programları önerilmeli ve nutrisyonel eksiklik saptanması halinde diyete
eklenmelidir (47).
6.2. İlaç Seçimi
İlaç seçiminde komplikasyonlar ve hastalık seyri değerlendirilerek en
uygun tedavi rejimi belirlenmelidir. Tedavide tercih edilen ilaçlar Tablo 4’te
gösterilmiştir (46).
Yapılan çalışmalarda tedavide tiopürin ve TNF blokörlerinin kombine
kullanımının mukozal iyileşme ve semptom kontrolü açısından faydalı olduğu
gösterilmiştir (48). Bu ilaçların kullanımında sekonder enfeksiyonlar ve
malignite gelişiminde dikkatli olunmalıdır.
Fistül gelişen crohn hastalarında fistülün yeri, başka bir organa açılıp
açılmadığını ve apse oluşumunu tespit etmek gerekmektedir. İnternal veya
komplike fistülden şüpheleniliyorsa manyetik rezonans görüntüleme ve
ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Komplike olmamış
fistül tedavisinde seton yerleştirilmesi yeterli olabilirken, komplike fistüllerde
medikal tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi de gerekebilmektedir. Komplike
fistüllerde genellikle cerrahi tedavinin yanında tiopürin, TNF blokörleri ve
antibiyotikler tercih edilmektedir (46).
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Tablo 1: Crohn hastalığı lokalizasyon ve ilişkili semptomları (37).
BT:Bilgisayarlı Tomografi, MRG:Manyetik Rezonans Görüntüleme.
LOKASYON SEMPTOM

YORUM

TANI YÖNTEMİ

İleum ve
kolon

İshal,kilo kaybı,karın
ağrısı

En sık form

Kolonoskopi ileoskopi ve
biyopsi
Bt enterografi

Kolon sınırlı

Karın ağrısı ishal rektal Deri
kanama perirectal apse semptomları
fistül, ülser
ve artralji
birlikteliği sık

Kolonoskopi ileoskopi ve
biyopsi

İnce barsak
sınırlı

İshal, kilo kaybı, karın
ağrısı

Fistül ve apse
gelişimi

Kolonoskopi ileoskopi
biyopsi
Bt enterografi
Mrg enterografi
Kapsül endoskopi
Double balon enteroskopi

Üst gis sınırlı Bulantı kusma
iştahsızlık karın ağrısı

En nadir form

Endoskopi
Double balon enteroskopi

Tablo 2: Crohn hastalığında ekstraintestinal bulguların sıklığı (37,38).
Ekstraintestinal Bulgular
Anemi

Sıklık (%)
9-74

Anterior üveit

17

Aftöz stomatit

4-20

Safra kesesi taşı

13-34

Episklerit

29

Eritema nodosum

2-20

İnflamatuar artrit

10-35

Böbrek taşı

8-19

Osteoporoz

2-30

Pyoderma gangrenosum

0.5-2

Sklerit
Venöz tromboemboli

18
10-30
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Tablo 3: Crohn ve ülseratif kolit ayırıcı tanısı (39)
Başlangıç
Tutulum yeri
Karın ağrısı
Rektal kanama
Gastrointestinal sistem dışı
semptom
Halsizlik
Kilo kaybı
Ateş
Batında hassasiyet
Perianal hastalık
Göz, eklem ve deri bulguları
Anemi
CRP ve/veya sedim yüksekliği
ASCA
Perinükleer antinötrofilik
sitoplazmik antikor
Rektal tutulum
Mukozanın devamlı tutulumu
Transmural tutulum
Granülom

Crohn
Daha ani
Tüm gastrointestinal
sistem tutulabilir
Sık
+
Sık

Ülseratif Kolit
Daha sinsi
Rektum tutulumu ön planda
proksimale doğru yayılabilir
Nadir
++
Nadir

+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+

++
+
+
+
+
−
++
+
−
+++

+/−
+
+++
+++

+++
+++
−
+

Tablo 4: Crohn hastalarında tedavide tercih edilen ilaçlar (46).
Sulfasalazin
Mesalazin
Prednizolon
Budezonid
Metronidazol
Siprofloksasin
Azatioprin
Merkaptopürin
Metotreksat
İnfliksimab
Adalimumab
Sertolizumab
Natalizumab
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