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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Vücudumuzda organların, dokuların ve hücrelerin normal fonksiyonlarına devam 

edemediği durumlarda iyi bir cerrahi yaklaĢım ve hemĢirelik bakımı büyük önem 

taĢır.  

 

En önemli sistemlerimizden endokrin ve sinir sistemi hastalıklarında da cerrahi 

giriĢim ve hemĢirelik bakımı diğer sistemlerdeki cerrahi giriĢimler gibi 

profesyonellik ve dikkat gerektirir. Endokrin ve sinir sistemdeki herhangi bir 

anomali, vücuttaki birçok dengeyi bozabilmektedir. Bozulan denge, organizmada 

birçok patolojiye ya da hastalığa neden olabilir. 

 

Endokrin ve Sinir Sistem Cerrahisinde Bakım modülünde bu hastalıkların neler 

olduğunu, belirtilerini, bunların nasıl teĢhis edildiğini, tıbbi/cerrahi tedavi ve cerrahi 

bakım yöntemlerini öğreneceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Endokrin sistemi hastalıkları ve cerrahisinde bakım yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Anatomi ve fizyoloji kitaplarınızdan endokrin sistemin fonksiyonlarını 

araĢtırınız. 

 Endokrin hastalıkları nelerdir, araĢtırınız. En sık görülenlerini ve bunların tedavi 

yöntemlerini araĢtırıp edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ENDOKRĠN SĠSTEMĠN CERRAHĠ 

HASTALIKLARINDA KULLANILAN TANI 

YÖNTEMLERĠ VE HEMġĠRENĠN 

SORUMLULUKLARI  
 

Vücudumuzda kan dolaĢımı dıĢına salgılarını gönderen dıĢ salgı bezleri ve iç salgı 

bezleri olmak üzere iki tip salgı bezi vardır. DıĢ salgı bezleri (tükürük, mide suyu, anne sütü, 

meme ve ter) salgılarını kanalları yoluyla deri yüzeyine veya gastrointestinal sistem içerisine 

verir. Ġç salgı bezlerinde ise kanallar yoktur. Salgılar doğrudan kana salgılanır ve uzak 

dokulara kadar iletilir. Endokrin organlar ya da bezler bilgileri ulaĢtırmada hormon adı 

verilen salgıları kullanır. Bu bezlerden en baĢlıcaları tiroit, paratiroit ve adrenal bezleridir. 
 

1.1. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı 

Yöntemleri ve HemĢirenin Sorumlulukları  
 

Endokrin sisteme bağlı patolojilerde cerrahi giriĢimlere sağlıklı karar vermek için 

öykü alınır ve fizik muayene yapılır. ÇeĢitli laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme 

teknikleri ve diğer vücut salgılarından alınan numunelerden yararlanılır. Bunlar; 
 

 Direkt grafi: Tiroit hastalıklarının ve nodüllerinin değerlendirilmesinde fazla 

bir tanı değeri olmasa da yol gösterici olabilir. 
 

 TSH: Primer hipotiroidizmin ve subklinik hipertiroidizmin tanısında, tiroit 

hormon replasman (hipotiroidizm) ve supresyon (benign guatr ve tiroidektomi 

yapılmıĢ diferansiye tiroit karsinomu) tedavilerini değerlendirmede ideal bir 

testtir. T3 ve T4 yüksek olan hastalarda hipertiroidizmden, düĢük olanlarda ise 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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hipotroidizmden Ģüphelenilir. Kan kalsiyum ve parat hormon seviye testleri de 

paratroit bezin hastalıklarında yapılır. 
 

 Tiroit-paratroit USG: Dinamik bir görüntüleme yöntemi olup cihazın 

özellikleri ve yapan kiĢinin deneyimine bağlı olmakla birlikte en fazla bilgi 

verici görüntüleme yöntemidir. 
 

 Bilgisayarlı tomografi (BT): BT özellikle tiroidin konjenital anomalilerini 

ortaya koymada avantajlı bir tekniktir. Aynı tetkikler paratroit hormonu için de 

aydınlatıcıdır.  Ayrıca tiroit kanserlerinin çevre dokulara invazyon derecesinin 

belirlenmesinde retrosternal guatrların tanısında da kullanılmaktadır. 
 

 Manyetik rezonans gorüntüleme (MRG): MRG’nin de kullanım alanları 

BT’ye benzer. Multiplanar ve geniĢ görüntüleme sağlaması önemli avantajıdır. 
 

 Tiroit ve paratroit sintigrafisi: Sintigrafik görüntüleme, radyoaktif 

maddelerden yayılan ıĢınların özel tarayıcılar tarafından algılanıp çeĢitli 

sistemlerden geçirildikten sonra özel bir yazıcı ile film veya kâğıt üzerinde 

çizilen noktacıklar hâlinde ya da bilgisayar ekranında gösterilmesidir. 
 

Adrenal bez hastalıklarının teĢhis yöntemlerinde ağırlıklı olarak kan ve idrar tetkiki 

kullanılır. En bilinen tetkik ACTH testidir. 
 

 ACTH testi: 250 mikrogram ACTH 1-24 intravenoz olarak verilir ve serum 

kortizol seviyesi 30-60 dakika sonra ölçülür.  
 

ACTH stimulasyon testi üç Ģekilde uygulanabilir:  
 

  Standart, kısa veya hızlı ACTH stimulasyon testi (SDT) 

 DüĢük doz veya fizyolojik doz ACTH stimulasyon testi (DDT)  

 Uzun ACTH stimulasyon testi yapılır. 
 

1.2. HemĢirenin Sorumlulukları 
 

 HemĢire, tanı yöntemleri ile ilgili giriĢimleri uygular, tanıya yönelik hasta 

eğitimi yapar. Sonuçlarıyla ilgili doktor veya diğer sağlık ekibiyle iĢ birliği 

yapar. 

 Tanı yöntemleri hastaya uygulandığında olabilecek belirti/bulgu ve 

komlikasyonları ayırt eder, gerekli tedbirleri alır. 

 Tanı yöntemlerinin hastada oluĢturacağı risk faktörlerini bilir.  

 Hastalıkların fizyopatolijisini bilir. 
 

1.3. Tiroit Bezi Hastalıkları 
 

Tiroit bezi, T Ģeklinde bir bez olup trakeanın hemen altında, larenksin önünde ve iki 

yanında yer alır. Tiroit bezi, tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3) denilen iki önemli hormon 

salgılar. Bu hormonların vücut metabolizması üzerinde önemli etkileri vardır. Tiroit 
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hormonlarının olmaması hâlinde metabolizma hızı %40 oranında azalır. Tiroit salgısının 

artması ile de metabolizma hızı % 60-100 kadar artar. 

 

Resim 1.1: Troit bezi 

1.3.1. Hipertiroidi 

 
Hipertiroidi ya da hipertiroidizm, tiroit bezinin fazla çalıĢmasıyla ortaya çıkan hastalık 

tablosudur. Hipertiroid, dünyada ve ülkemizde en sık görülen endokrin sistem hastalığıdır. 
 

 Etyoloji: Hipertoridizme sebep olan birçok mekanizma vardır ancak bunların 

içinde en çok görüleni graves hastalığı ve toksik adenomlardır. 

Hipertiroidizmde tiroit bezi, normalin 2-3 katı büyür.  
 

 Belirtiler ve Bulgular 
 

 Sıcağa karĢı tahammülsüzlük 

 AĢırı terleme 

 YavaĢ baĢlayıp giderek artan kilo kaybı 

 ÇeĢitli derecelerde ishal 

 Kas zayıflığı 

 Sinirlilik 

 Psikolojik bozukluklar 

 Çabuk ve aĢırı yorgunluk 

 Uykusuzluk 

 Ellerde titreme (tremor)  

 Ekzoftalmi (Bu durum optik sinirin etkilenmesine ve görmenin 

bozulmasına neden olur. Gözler uykuda ve kırpma iĢlemi esnasında tam 

kapanamaz, göz yüzeyleri kurur, irrite olur ve enfeksiyonlar geliĢir.)  
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Tiroit bezi gözle görülecek Ģekilde büyümüĢtür. Tanı için ayrıca tiroidin 

ultrasonografik incelemesi yapılabilir. Tiroksin (T4), triidotronin (T3) ve tiroit stimulan 

hormona (TSH) bakılır. Tiroit sintigrafisi ve radyoaktif iyot tutulumu testi yapılır. 
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 Tedavi 

 

Hipertiroit tedavisi üç basamakta yapılır. Hiperplazik tiroit bezinin radyoaktif iyotla 

tedavisi mümkün olabilir. Tıbbi tedavinin baĢarısız olduğu durumlarda cerrahi tedavi 

yapılması uygun görülebilir. Tiroidektomi yapılır. Çıkarma iĢlemi total, subtotal ve 

lobaktomi Ģeklindedir. 
 

 HemĢirelik Bakımı 

 

 Hipertiroitizm tüm vücut sistemlerini etkilediği gibi mide-bağırsak 

sistemini de etkiler. Hastanın artan iĢtahını karĢılayacak Ģekilde besinleri 

günde 6 öğüne bölerek alması önerilir. Ġshal ve terlemeyle kaybolan 

sıvıyı hastaya geri kazandırmak ve diyareyi kontrol etmek için uygun 

yemek ve içecekler seçilir. 
 

 Mide-bağırsak boĢaltımını hızlandıran besinlerin beslenme dengesizliği 

ve daha fazla kilo vermeye yol açabileceği hasta ve ailesine açıklanır. 

Diyareyi azaltmak icin çok baharatlı yemekler, kahve, çay, kola ve alkol 

gibi Ģeylerden kaçınmanın önemi anlatılır. 
 

 Hipermetabolizmayı kompanse etmek için diyetin 4000-5000 kalorili ve 

yüksek proteinli gıdalar olması önerilir. Bu Ģekilde kilo kaybı önlenmiĢ 

olur. Kilo ve alınan gıdalar, beslenme durumunu kontrol etmek için 

kaydedilir ve sürekli izlenir. 
 

 Hasta sakin ve acele edilmeyen bir yaklaĢımla tedavi edilmeli, stres verici 

deneyimler azaltılmalıdır. Hasta çok kalabalık veya konuĢkan insanlarla 

aynı odaya yatırılmamalıdır. Ortam sakin ve düzenli olmalı, müzik ve 

alarmların sesi azaltılmalıdır.  
 

 Hastayı aĢırı hareket ettirmemek kaydıyla hemĢire hastaya dinlendirici 

hareketler yaptırabilir. 
 

 Hipertiroidili hastanın dıĢ görünüĢ, iĢtah ve kilosunda değiĢiklikler 

görülebilir. Bu faktörler, hastanın ailesi ve hastalığıyla uyumsuzluğuna ve 

öz güvenin kaybolmasına neden olabilir. HemĢire hastanın bu sorunlarına 

karĢı anlayıĢlı olur ve daha etkili baĢa çıkma stratejileri geliĢtirmesine 

yardımcı olur. 
 

 Hasta ve ailesinin bu değiĢikliklerin tiroit fonksiyon bozukluğu nedeniyle 

geliĢtiğinin ve hastanın kontrolü dıĢında olduğunun farkında olması 

gerekir. 
 

 DıĢ görünüĢteki değiĢiklikler hastayı çok rahatsız ediyorsa hemĢire, aile 

ve personeli bu değiĢikliklerden bahsetmemeleri konusunda uyarır. 
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 Hastaya ve ailesine değiĢikliklerin etkili bir tedaviyle geçebileceği 

söylenmelidir. 
 

 Hasta metabolizma hızındaki artıĢ nedeniyle normal oda sıcaklığına 

intoleransı vardır. HemĢire, odayı serin ve hastanın rahat edeceği 

sıcaklıkta tutar. Yatak takımlarını gerektiği gibi değiĢtirir. Hastaya 

kendisini serin tutan giysiler giymesi, yorgan ve kalın battaniye 

kullanmaması, ılık banyo yapması, serin veya soğuk içecekler içmesi 

önerilir. Bu rahatsızlığın nedenleri ve serin ortamın sağlanmasının önemi 

aileye anlatılır. 
 

 Cerrahi tedavi yapılmıĢsa aĢağıdaki hususlara dikkat edilir:  

o Hasta sırtüstü yatırılır, baĢ ve boyun desteklenir. Semifowler 

pozisyon verilir. BaĢ ve boyun hiperextansiyon önlenecek Ģekilde 

desteklenir.  

o  ANT-TA takibi yapılır. Özellikle solunum, larenks ödemi ve 

siyanoz dikkatle gözlenir. Olumsuz bir duruma karĢı gerekli araç 

gereç hazır bulundurulmalıdır. 

o Kanama ve enfeksiyon yönünden hasta gözlenmelidir. 

o  Anestezinin etkisi geçince hasta konuĢturulup sesin durumu 

değerlendirilir. 

o Doktorla iĢ birliği yapılıp uygun zamanda mobilizasyon sağlanır.  
 

1.3.2. Hipotiroidi 
 

Hipotiroidi, tiroit hormonunun salgılanmasındaki yetersizliktir. Troit bezinden T3 ve 

T4 salgılanır. Bunlar TSH tarafından kontrol edilir. Troit hormonu iyot varlığında salgılanır. 

Ġyot alımında eksiklik varsa troit bezinin çalıĢması ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 
 

 Etyoloji: Hipotiroit primer ve sekonder olarak geliĢir. 
 

 Primer hipotiroidi;  

o Radyoaktif iyot tedavisi sonrasında, 

o Tiroidektomi ameliyatından sonra, 

o Otoimmun tiroidit sonrası, 

o Uzun süre ekspektoran kullanımında, 

o Antitiroit ilaçlar ve lityum alımına bağlı iyot eksikliğinde, 

o Tiroid hormonunun sentezi için gerekli olan enzimlerin doğuĢtan 

eksikliğine bağlı olarak geliĢir. 
 

 Sekonder hipotiroidi; 

o Hipofiz adenomu, hipofiz cerrahisi ve radyoterapisine bağlı tiroit 

stimule edici hormonun (TSH) yetersizliği, 

o Tirotiropin-releasing hormon (TRH) üreten hipotalamusun 

yetersizliği, 

o Yenidoğanda tiroit hormon sentezi bozukluğu sonucunda geliĢir. 
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Konjenital hipotiroidizm kretenizm, edinsel hipotirodizm miksödem olarak bilinir. 

Miks ödem, ileri yaĢ yetiĢkinlerde görülür. Her iki tip hipotiroidi klinik olarak ciddi ve acil 

bir durum olan miks ödem komasına yol açar. 

 

Resim 1.2: Kretenizm 

 Belirtiler ve Bulgular 

 Soğuğa karĢı tahammülsüzlük 

 Kabızlık 

 Kilo alma 

 Kaslarda sertleĢme, çabuk yorulma 

 Seste kalınlaĢma 

 Saçlarda kalınlaĢma, seyrekleĢme ve kuruma 

 Hastanın genel görünümünde küntlük ve ifadesizlik 

 Boy kısalığı 

 Gözlerde ĢiĢlik 

 Dilde büyüme 

 Uyku hâli, günde 14-16 saat uyuma 

 Kalbe ait belirtiler (Kalp debisi ve frekansı yavaĢlar.) 

 Anemi, hiperlipidemi 

 Mental tembellik 

 Deride kabuklaĢma, tırnaklarda incelme ve kırılma 

 Kılların büyümesinde durma 

 Menstruasyon bozuklukları, libido kaybı 
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Hastanın öyküsü, serumda T3, T4 ve TSH düzeylerinin incelenmesi, serum kolesterol, 

alkalen fosfotaz, trigliserit düzeylerinin değerlendirilmesi, tiroit sintigrafisi, bilgisayarlı 

tomoğrafi, magnetik rezonans çalıĢmaları ve x-ray çalıĢmaları ile tanı konur. 
 

 Tedavi 
 

Hipotiroidizmin tedavisinde hastaya dıĢardan tiroit preparatları verilir. Hastalar,  

belirtiler ortadan kalksa bile bunları ömür boyu kullanmak zorundadırlar. 
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 HemĢirelik Bakımı 
 

 Hastaya kullandığı ilacın adı, dozu, yan etkileri açıklanır. AĢırı hormon 

replasmanına bağlı ortaya çıkabilecek taĢikardi, kilo kaybı, sinirlilik gibi 

hipertiroidi belirtileri öğretilir ve hasta eğitimi kaydedilir. 

 Hastanın mental durumunda bozukluk olduğunda ailenin bu konuda 

bilgilendirilmesi önemlidir. Gerektiğinde bilgiler yazılı olarak verilir. 

 Ġlaçların kullanımı, beslenme programı ve kontrole gelmeleri gereken 

tarihlerin yazılması önem taĢır. 

 Hastada yeterli solunum sağlamak ve atelektaziyi önlemek amacıyla 

derin soluk alma ve öksürme egzersizleri öğretilir. Solunumun derinliği, 

Ģekli, hızı, kan gazları izlenir. 

 Hasta miksödem gibi ciddi komplikasyonlar yönünden izlenir. 

 YaĢam bulguları, kan basıncı sık sık kontrol edilir. 

 AĢırı sedasyona neden olabileceği için sedatif, barbitürat gibi ilaçların 

kullanılması engellenir. Hasta, sevdiği aktiviteleri yapması konusunda 

cesaretlendirilir. 

 Hipotiroidi ile iliĢkili olan donuk, apatik görünüm ve kilo artıĢı hastaya 

çok sıkıntı verebilir. Hastanın endiĢeleri kabul edilmeli fakat kendine 

çekidüzen vermesi ve görünüĢüne dikkat etmesi konusunda hasta 

cesaretlendirilmelidir. Bu değiĢimlerin tedavi ile düzeleceği kendisine 

söylenmelidir. 

 Bu hastalarda iĢtah zayıf olsa bile kilo alma eğilimi vardır. Hormon 

replasman tedavisi birkaç hafta içinde etkisini gösterir. Kilo artıĢı devam 

ediyorsa kalori sınırlaması yapılır ve dengeli beslenme konusunda hasta 

bilgilendirilir. 
 

1.3.3. Basit Guatr  
 

Basit guatr, (non-toksik guatr, nodüler guatr) tiroit bezinin büyümesiyle ortaya çıkan 

bir hipotiroidi Ģeklidir. KiĢi diyetle yeteri kadar iyot almazsa veya tiroit hormonu yapımı 

herhangi bir nedenle baskılanırsa tiroit bezi hormon eksikliğini kompanse etmek için çok 

çalıĢır ve büyür. Bezin büyüme nedeni hipofizden TSH salınımının artmasıdır. Bez o kadar 

büyür ki hem dıĢardan belli olur hem de solunum ve yutma güçlüklerine sebep olur. 
 

 Etyoloji: Bazı bölgelerde toprak iyot bakımından fakirdir. Bu nedenle bu 

topraklarda yetiĢen gıdalarda iyot eksiktir. Bu gıdalarla beslenen insanlar, iyot 

takviyesi yapılmadıkça iyottan eksik beslenmiĢ olur ve tiroit bezinin büyümesi 

ve buna bağlı olarak guatr geliĢmesi görülür. Günümüzde sofra tuzuna ilave 

edilen iyotla basit guatr vakaları azaltılmıĢtır. 
 

 Belirtiler ve Bulgular 
 

Birçok hasta asemptomatiktir. Bazen boyunda tipik bir kitle olarak görülür. En yaygın 

belirti basıya bağlı disfaji ve dispnedir.  
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 Tanı Yöntemleri 
 

Kanda T3, T4 ve TSH değerlerine bakılır. Hipotiroidin bütün türlerinde T4 düĢer. TSH 

primer hipotiroitte yüksek, sekonder hipotiroitte normal ya da düĢüktür. Kolestrol, kreatinin 

fosfokinaz, LDH yüksektir. EKG ve tiroidin ultrasonografik incelemesi ile tanı konur. 
 

 Tedavi 

 

Tedavide tiroksin ya da tiroksin türevleri verilir. TSH düzeyi normale dönünceye 

kadar doz artırılarak tedaviye devam edilir. 

 

Resim 1.3: Basit guatr 

1.4. Paratiroit Bezi Hastalıkları 
 

Ġnsanda dört paratiroit bezi vardır. Tiroit bezinin iki tarafında (alt ve üst kısımlarında) 

ikiĢerli Ģekilde yer almaktadır. 6 mm uzunluğunda, 3 mm geniĢliğinde olan bezler, koyu 

kahverengi yağ gibi görünür. 
 

Bu görünüĢleri nedeniyle tiroit ameliyatlarında lokalize edilmeleri güçtür. Paratiroit 

bezlerden küçük bir parça bile kalsa bu parça, hipertrofiye uğrayarak tüm bezin 

fonksiyonunu yapabilir. 

 

Resim 1.4: Paratiroit bezi 
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1.4.1. Hiperparatiroidi 
 

Hiperparatiroidizm, paratiroit bezlerden parathormonun (PTH) fazla salgılanmasına 

bağlı olarak geliĢen tablodur. 
 

 Etyoloji: Hiperparatiroidizmin nedenleri kesin olarak bilinmemekle beraber 

bazı varsayımlar vardır. Bunlar, boyna yapılmıĢ radyasyon uygulamaları ve 

genetik bozukluklar olabilir. 
 

 Belirti ve Bulgular 
 

Hiperkalsemi ve PTH yüksekliğine ait belirtiler olarak ortaya çıkar. Hiperkalseminin 

neden olduğu belirtiler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Yorgunluk, hâlsizlik 

 Depresyon 

 Apati 

 Karın ağrısı 

 Bulantı, kusma 

 Peptik ülser 

 Bağırsak motilitesinin azalması ve kabızlık 

 Kalpte bulgular (EKG de QT intervalinin kısalması) 

 Gut 

 Anemi  

 
PTH yükselmesine bağlı olarak görülen belirtiler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Uzun kemiklerde, kemik kistleri ve tümörleri, kemik kırıklarında artma 

ve iskelet sisteminde ağrı 

 Böbreklerden kalsiyum ve fosforun atılımının artmasına bağlı olarak 

böbrek taĢları 
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Serum kalsiyum seviyesi (Kalsiyum artmıĢtır.), PTH düzeylerine (PTH primer 

hiperparatiroidizmde yükselmiĢtir.) bakılır. Boyun tomografisi çekilir. Bilgisayarlı tomografi 

(BT) ve manyetik rezonans (MR) paratiroit tümörlerinde en iyi görüntüleme yöntemleridir. 

Radyoizotop skan, paratiroit adenomlarının yerini tespitte ve ektopik adenomların tanısında 

kullanılır. 
 

 Tedavi 
 

Hiperparatiroidizm tedavisinde en geçerli yöntem, paratiroit bez ya da bezlerinin 

ameliyatla alınmasıdır.  
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 HemĢirelik Bakımı 
 

  Diyette kalsiyum içeren gıdalar azaltılmalı, idrarla kalsiyum atılmını 

artırmak için sıvı alımı artırılmalıdır (günde en az 2000 ml). Asitli meyve 

suları idrar pH’ını düĢürebilir ve böylece taĢ olasılığını azaltır. 

 Varsa kalsiyum içeren ilaç alımı durdurulmalıdır. Tedavide kontrendike 

 değilse fosfor verilebilir ancak fosforun üriner taĢ oluĢturma riskini 

artırdığını unutmamak gerekir. 

 Hidrasyonu sağlamak için hastalara doktor önerisine göre salin solüsyonu 

verilir. Solüsyondaki sodyum kalsiyumun renal tübülüslerden 

reabsorbsiyonunu inhibe eder. 

 Cerrahi tedavi yapılmıĢsa hipokalsemi belirtileri gözlenir. 
 

1.4.2. Hipoparatiroidi 
 

Hipoparatiroidizm, paratiroit bezlerden parathormonların yeterli salgılanmaması 

sonucu ortaya çıkan tablodur.  
 

 Etyoloji: Hipoparatiroidizmin birçok sebebi vardır. 
 

 Boyna yapılan cerrahi operasyonlar sonrası ortaya çıkan 

hipoparatiroidizmler: Tiroidektomi (tiroid bezinin çıkarılması) sırasında 

yanlıĢlıkla paratiroit bezlerinin çıkarılmasına bağlı olarak geliĢir. 

 Konjenital hipoparatiroidizm: Paratiroit bezlerin doğumsal olmayıĢı ya da 

geliĢmemesi sonucu oluĢur. 

 Ġdiopatik hipoparatiroidizm: Seyrek görülür. Çoğu zaman diğer endokrin 

yetmezliklerle birlikte oluĢur. 

 Herediter hipoparatiroidizm: Ailevi nedenler seyrek de olsa hastalık 

nedeni olabilir. 

 Herhangi bir yere uygulanan radyasyon paratiroit bezlerde harabiyete 

neden olabilir. 

 Ġnfiltratif hastalıklar: Wilson hastalığı ya da tüberküloz, sifiliz gibi 

hastalıklar paratiroidlerin inflamasyonuna dolayısıyla da 

hipoparatiroidizme neden olur. 

 Magnezyum eksikliği paratiroit bezlerin fonksiyonunun bozulmasına 

neden olur. PTH sekresyonu azalır. 

 Psodohipoparatiroidizmde ailevi bir geçiĢ söz konusudur. PTH aĢırı 

salgılanmasına rağmen hormonun biyolojik etkilerinde cevapsızlık vardır. 
 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Parestezi 

 Hissizlik 

 Kramplar 

 Anksiyete 

 Depresyon 

 Tetani 
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 BaĢ ağrısı 

 Ciltte kuruluk ve kabuklanma 

 TaĢikardi  
 

Ağır vakalarda; 

 

 Konvülsiyon, 

 Larengeal spazm, 

 Karpopedal spazm (ebe eli görünümü), 

 Distoni, 

 Psikoz, 

 Hipoparatiroidili hastalarda kanda kalsiyum seviyesi 7mg/100 mƖ ’nin 

altına düĢerse hipokalsemi geliĢir. 
 

 Tanı Yöntemleri 

 

EKG (QT dalgası uzamıĢtır.), serum kalsiyum, fosfat, magnezyum düzeyleri,  PTH 

düzeyleri, 25 hidroksi vitamin D seviyesi, serum kreatinin, BUN (kan ure nitrojeni) bakılır, 

x-ray grafileri çekilir. 

 
 Tedavi 

 

Hastalara tıbbi tedavi yapılır.  
 

 HemĢirelik Bakımı 
 

 Hastaya kalsiyum glukonat tedavisi uygulanıyorsa ilaç yavaĢ yavaĢ 

verilmeli ve enjeksiyon sırasında kalp ritmi apeksten dinlenmelidir 

(Kalsiyum dijitaller gibi etki eder.). Ayrıca cilt altına kaçırılmamalıdır, 

nekroza neden olur. 

 Kalsiyum ve dijital sistolik kontraksiyonları arttırır. Öldürücü disritmilere 

neden olabilir. Bu nedenle kalp hastalığı olan hipoparatiroidili hastaların 

sürekli kardiyak izlem ve dikkatli değerlendirilmeye gereksinimleri 

vardır. 

 Hastaların evde ilaç tedavisi ve diyetleri konusunda bilgilendirilmesi 

gerekir. 

 Diyette kalsiyumdan zengin fosfattan fakir besinlere yer verilir (Süt, 

yoğurt vb.). Yumurta kalsiyumdan zengin olmakla birlikte fosfat 

yönünden de zengin olduğu için hastaya verilmez.  
 

1.5. Adrenal Bez Hastalıkları 
 

Böbrek üstü bezlere, sürrenal ya da adrenal bezler denir. Bu bezler, böbreklerin üst 

bölümlerinde yer alır. Adrenal medulla ve adrenal korteks olmak üzere iki bölümden oluĢur. 
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Medulla bölümü, sempatik sinir sistemiyle fonksiyonel olarak iliĢkilidir. Adrenal 

medulla, sempatiklerden uyarı alınca adrenalin (epinefrin) ve noradrenalin (norepinefrin) 

hormonlarını salgılar. Bu hormonlara, katekolaminler denir. 
 

1.5.1. Addison Hastalığı  
 

Adisson hastalığı, adrenal korteksten salgılanan glikokortikoidlerin ve 

mineralokortikoidlerin yetersizliği sonucu ortaya çıkar. 
 

 Etyoloji: Çoğunlukla kortekse karĢı geliĢen otoimmunite, tüberküloz ya da 

kanser nedeniyle hücre harabiyetine bağlı olarak geliĢen korteksin atrofisi 

sonucu oluĢur. Korteksin atrofiye uğraması nedeniyle aldesteron eksikliği 

ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak kiĢide hiperkalemi, hiponatremi, asidoz ve 

azotemi geliĢir. Addison hastalığının oluĢumuna adrenal bezin cerrahi 

operasyonla çıkarılması ve adrenal bezdeki enfeksiyonlar da sebep olabilir. 

 

Resim 1.5: Adrenal (surrenal) bezler 

 Belirtiler ve Bulgular 
 

 Kaslarda güçsüzlük 

 Hâlsizlik 

 ĠĢtahsızlık 

 Bulantı, kusma 

 Hiponatremi 

 Hiperkalemi 

 Asidoz 

 Azotemi 

 Serum kan glikozunda düĢme 

 Melanin pigmentasyonu 
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 Hiperpigmentasyon (Derinin kıvrım yaptığı dirseklerde, dizde, inceldiği 

yerlerde dudaklar, meme baĢında belirgindir.) 

 Depresyon 

 Apati 

 Konfüzyon 

 Kadınların koltuk altı ve pupis kıllarında dökülme 

 BaĢ ağrısı 

 Ġshal 

 Karın ağrısı  

 Siyanoz 

 AteĢ  

 ġok 

 Hastalık ilerledikçe hipotansiyona bağlı addison krizi görülür.  
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Kan Ģekeri (DüĢer.), sodyum ve potasyum değerlerine bakılır. Hipoglisemi, 

hiponatremi ve hiperpotasemi vardır. Lökosit sayımı (Lökositoz vardır.) yapılır, BUN 

bakılır, (YükselmiĢtir.) ACTH uyarı testi yapılır. Direkt batın grafisi, bilgisayarlı tomografi 

ve MR incelemeleri yapılarak tanı konur. 
 

 Tedavi 
 

Tedavi acil olarak yapılmalıdır. Glikokortikoidler ve mineralokortikoidler derhâl 

yerine konulmalıdır.  
 

 HemĢirelik Bakımı 
 

 Doktor istemine göre addison krizinde hızlı bir Ģekilde %0,9 serum 

fizyolojik veya 0,9 salin içinde %5 dekstroz solüsyonundan 3-4 litre 

verilir. 

 Krizde; siyanoz, ateĢ ve klasik Ģok belirtileri vardır. Bunun yanında 

yaĢam bulguları, sıvı elektrolit dengesizlikleri değerlendirilmelidir. 

 Günlük kilo izlemi, kortikosteroid uygulama, enfeksiyonlara karĢı 

koruma ve hijyen önemli hemĢirelik giriĢimleridir. 

 Hasta aĢırı gürültü, ıĢık ve sıcaklıktan korunmalıdır (Strese yanıt 

azalmıĢtır.). 

 Hasta planlanan izlem randevuları konusunda uyarılmalıdır. 

 Ġlaçların isimleri, dozları ve etkileri, aĢırı veya yetersiz doz alımının 

belirtileri, ilaç dozunun arttırılması gereken durumlar hastaya 

anlatılmalıdır. 
 

1.5.2. Cushing Sendromu 
 

Cushing sendromu, adrenal korteksten glikokortikoidlerin fazla salgılanmasına bağlı 

olarak geliĢen hastalıktır. Cushing sendromunda,  kalıcı diabetus mellitus ortaya çıkar. 
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Hastaların çoğu enfeksiyon nedeniyle kaybedilir. Kemiklerdeki protein kaybı sonucu 

osteoporoz ve kemik kırıkları, kaslardaki protein kaybında güçsüzlük olur. 
 

 Etyoloji: Hastalıkta anormalliklerin çoğu, kortizol miktarının artmasına 

bağlıdır. Kortizol miktarının artması, adrenal korteksteki bir tümöre ya da 

hiperplaziye bağlı olarak geliĢir.  
 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Bufalo görünümü (vücut üst kısımlarında ve kiĢinin özellikle boyun arka 

bölgesinde yağ birikmesi) 

 Aydede yüz (Steroit sekresyonunun artması yüzde ödeme sebep olur, yüz 

aydede gibi görünür.) 

 Yüzde kıllanma 

 Hipertansiyon 

 Obezite 

 Ekimoz 

 Amenore 

 Ġnfertilite (kadınlarda) görülür.  
 

Hastalar kardiyovaskuler komplikasyonlar ve psikolojik problemler açısından 

yakından gözlenmelidir. 

 

Resim1.6: Bufalo boyun görünümü 

 Tanı Yöntemleri 

 

DüĢük doz deksametazon supresyon testi yapılır. ACTH düzeyine bakılır. Hipofiz MR 

yöntemiyle görüntülenir (Adenom varsa görülür.). ACTH ektopik kaynağının araĢtırılması 

için oktreotid sintigrafisi yapılır. Eritrosit, lökosit ve hemoglobin, pıhtılaĢma faktörlerinden 

V, VIII artmıĢtır ve protrombin zamanı uzamıĢtır. 
 

 Tedavi 
 

Tıbbi ve cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olarak adrenalektomi yapılır. Prognozu kötü 

olan hastalarda önlem alınmazsa ölümle sonuçlanabilir. 
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 HemĢirelik Bakımı 
 

 Aktivite düzeyi, günlük rutin ve bireysel bakım aktiviteleri hakkında veri 

toplanır. 

 Hastanın cildi, travma, enfeksiyon, ödem ve bozulma açısından gözlenir. 

 Hastanın genel görünümündeki fiziksel değiĢiklikler kaydedilir ve bu 

değiĢikliklere karĢı hasta tutumu değerlendirilir. 

 Hastanın ruhsal durumu, sorulara yanıt veriĢ biçimi, çevresinin farkında 

olup olmadığı ve depresyon gibi mental fonksiyonları değerlendirilir. 

 Hastada düĢme, vurma, çarpmaya bağlı olarak kemik ve yumuĢak doku 

yaralanmalarını önlemek için güvenli bir çevre sağlanır. 

 Hastaya osteoporoz ve kas kaybını önlemek için yüksek protein, 

kalsiyum ve D vitamini içeren gıdalar önerilir. Sodyum ve kalorisi düĢük 

besinlerin seçilmesinde hastaya yardım edilir. 

 Hasta enfeksiyon kaynaklarından korunur, hastanın ziyaretçileri 

kısıtlanır, odası havalandırılır. 

 Hastanın enfeksiyon bulguları sürekli değerlendirilir, hasta enfeksiyonu 

olan kiĢilerle bir arada bulundurulmaz. 

 Orta düzeyde aktivitesini sürdürme, hareketsizliğe bağlı komplikasyonları 

önleme ve öz güvenini artırma konusunda hasta desteklenir.    

 Uyku ve dinlenmesi için hastaya sakin bir ortam sağlanır. 

 Hastanın cildi hassas olduğu için travmalardan korunur. Cildi tahriĢ 

edebileceğinden dolayı cilt üzerine doğrudan flaster kullanılmaz.  

 Kemik çıkıntısı üzerindeki dokular desteklenir. Hastanın sık pozisyon 

değiĢimi sağlanır ve bu değiĢimin önemi hastaya anlatılır. 

 Beden imajını geliĢtirmek için aynı deneyimi yaĢamıĢ hastalarla 

tanıĢtırılması hastanın rahatlamasını sağlayabilir.  

 Alınan kilo ve ödemi azaltmada, düĢük karbonhidrat ve tuz içeren diyet 

uygulaması hastaya yardımcı olabilir. Yüksek protein alımı, sıkıntı veren 

diğer belirtileri azaltabilir. 

 Hastaya ve aile bireylerine duygusal değiĢikliklerin nedeni anlatılır. 

Huzursuzluk ve olası depresyonla baĢ etmesi için yardımcı olunur. Hasta 

ve aile bireylerine bilgi verilir. 

 Duygu ve endiĢelerini ifade etmeleri konusunda cesaret verilir. Endokrin 

sistem sinir sistemi ile beraber beden fonksiyonlarını düzenler ve 

homeostazisi korumak için çalıĢır. Bu nedenle endokrin sistemin 

hastalıkları, bedenin diğer sistemlerini etkileyebilir. 

 Cerrahiden sonraki bakım, bazı özel durumlar dıĢında genel cerrrahi 

bakım ilkeleri gibidir. Hastaya duruma göre hidrokortizon verilir. 
 

1.5.3. Feokromasitoma 
 

Feokromasitoma, adrenal medullanın (böbrek üstü bezlerin) iç kısmında geliĢen ve 

aĢırı adrenalin (epinefrin) ve noradrenalin (norepinefrin) üretilmesine neden olan kromaffin 

hücrelerinin tümörüdür.  
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 Etyoloji: Sebebi bilinmemekle birlikte genetik ya da diğer endokrin neoplasma 

tipi hastalıklarıyla bir arada görülebilir. Hemen hemen her yaĢta görülmekle 

birlikte her iki cinste 20-50 yaĢlarda daha sık görülebilir.  
 

 Belirti ve Bulgular 
 

Belirtiler, adrenalin ve noradrenalin salgılarındaki değiĢime bağlı olarak görülür. Ani 

geliĢen hipertansiyon atakları ve buna bağlı olarak aĢağıdaki belirti ve bulgular gözlenir: 
 

 BaĢ ağrısı 

 Gözlerde uçuĢan sinekler 

 Çarpıntı 

 Terleme 

 Bulantı 

 Kızarıklık ya da solukluk 

 Anksiyete 

 Panik bozukluk 

 Göğüs ağrısı 

 Kulakta uğuldama 

 Kilo kaybı 

 Hiperglisemi 

 Kardiyomiyopati  

 Kan basıncı bazen çok daha fazla artar ve buna bağlı olarak 

o Ani geliĢen serebrovasküler problemler, 

o Miyokart infaktüsü geliĢebilir. 

o Ataklar, hastalık ilerledikçe sıklaĢır, haftada birkaç kez görülebilir.  

Yemek yeme, basit egzersizler atakları tetikleyebilir. 
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Anamnez, fizik muayene ve 24 saatlik idrarda katekolamin (adrenalin ve noradrenalin) 

miktarları ve VMA (vanilmandelik asit-adrenalin ve noradrenalin yıkım ürünlerinden biri) 

bakılır. Bu oranların artmıĢ olması ile tanı konur. Testten önce bu oranları arttıracak stres ve 

egzersizlerden hastaların sakınmaları gerekir. Radyolojik incelemelerle, BT incelemeleri ile 

varsa 1 cm üzerindeki tümörler tespit edilebilir. MR ile daha detaylı bilgi elde edilebilir. 
 

 Tedavi 
 

Ġlaç tedavisi, tansiyon yükseldiği zaman uygulanabilirse de geçici bir çözümdür. Etkili 

ve kalıcı ilaç tedavisi yoktur. Etkili ve kesin tek tedavi Ģekli cerrahi olarak tümörün 

çıkarılmasıdır. Bu hastalar yaĢam boyu kortikosteroid kullanması gerekir. Ġlacın kullanımı ve 

etkisi konusunda aile ve hasta bilgilendirilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi tiroit bezinin büyümesiyle ortaya çıkan hipotroidi Ģeklidir?  

A) Adisson.  

B) Basit guatr 

C) Nöropati 

D) Hpoglisemi 

E) Feokromasitoma 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi paratiroit bezlerden parathormonların yeterli salgılanmaması 

sonucu ortaya çıkan tablodur? 

A) Adisson 

B) Cushing sendromu 

C) Feokromasitoma 

D) Hipoparatirodizm 

E) Diabet 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi adrenal korteksten glikokortikoidlerin fazla salgılanmasına 

bağlı olarak geliĢir? 

A) Hipotiroid 

B) Paratiroid 

C) Cushing sendromu 

D) Kretenizm 

E) Ketoasidoz 
 

4. AĢağıdaki hastalıkların hangisinde cerrahi olarak adrenalektomi yapılır?  

A) Akromegali  

B) Diabetes insiputus 

C) Prolaktinoma 

D) Cushing sendromu 

E) Jigantizm 
 

5. AĢağıdaki hastalıkların hangisinde Addison krizinde hızlı bir Ģekilde %0,9 serum 

fizyolojik veya 0,9 saline icinde %5 dekstroz solüsyonundan 3-4 litre verilir. 

A) Jigantizm 

B) Akromegali  

C) Diabetes insiputus  

D) Prolaktinoma 

E) Addison hastalığı 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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OĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Sinir sistemi cerrahi hastalıklarında bakım yapabileceksiniz.  
 

 
 

 

 Sinir sistemi cerrahi hastalıklarını ve tanı yöntemlerini araĢtırınız. 

 Sinir sistemi hastalıklarını araĢtırıp arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. SĠNĠR SĠSTEMĠNĠN CERRAHĠ 

HASTALIKLARINDA KULLANILAN TANI 

YÖNTEMLERĠ VE HEMġĠRENĠN 

SORUMLULUKLARI  
 

Sinir sistemi cerrahisi (nöroĢirurji) sinir sisteminin beyin, spinal kord ve periferik 

sinirlerin travma, enfeksiyon, tümör ve damarsal hastalıkları ile ilgili cerrahi giriĢimleri 

yapar. Bunun için hemĢirenin de sorumluluklarının olduğu tanı yöntemlerini kullanır. 
  

2.1. SinirSistemin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı 

Yöntemleri ve HemĢirenin Sorumlulukları  
 

Sinir sisteme bağlı patolojilerde cerrahi giriĢimlere sağlıklı karar vermek için tam bir 

tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak çeĢitli laboratuvar, radyolojik görüntüleme 

teknikleri, diğer vücut salgılarından alınan numunelerden yararlanılır. Tanı yöntemleri Ģunlar 

olabilir: 
 

 Bilgisayarlı tomografi: Aynı zamanda CT veya CAT taraması olarak 

adlandırılır. Vücudun yatay veya eksenel görüntülerinin (Genellikle dilimler 

olarak adlandırılır.) iyi alınabilmesi için X-ıĢınları ve bilgisayar teknolojisinin 

bir arada kullanıldığı tanısal görüntüleme yöntemidir. Kemikler, kaslar, yağ ve 

iç organlar dâhil vücudun herhangi bir bölümünü ayrıntılı olarak gösterir. 
 

 Elektroensefalogram (EEG): Kafa derisine bağlı elektrotlar vasıtasıyla beynin 

sürekli elektrik etkinliğini kaydeden bir iĢlemdir. 
 

 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Bünyesinde organ ve yapıların 

ayrıntılı görüntülerini üretmek için büyük mıknatıslar, frekanslar ve bilgisayarı 

bir arada kullanan bir tanı yöntemidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim hızı (NCV) gibi elektrodiagnostik 

testler: Kasları ve motor nöron hastalıkları değerlendirmek ve teĢhis etmek için 

kullanılır. Elektrotlar kas içine, bir kas ya da kas grubunu örten deri üzerine 

yerleĢtirilir. Kas veya sinirlerden gelen elektriksel tepkiler kaydedilir. 
 

 Pozitron emisyon tomografisi (PET)+ Bilgisayarlı tomografi (PET-CT): Ġki 

görüntüleme sisteminin birlikte kullanıldığı, insan vücudunun ayrıntılı 

değerlendirilmesini sağlayan, hücrelerin metabolik aktivitesini ölçen ileri 

teknoloji yöntemidir.  
 

 Arteriyogram (anjiyografi): Arter ve venlerin iç yüzeylerinin görüntülenip 

tıkanıklık olup olmadığına bakıldığı ve gerekirse tıkanıklıkların açılmaya 

çalıĢıldığı bir görüntüleme tekniğidir.    
 

 Spinal tap (lomber ponksiyon): Özel bir iğne ile spinal kanal içine girerek 

alınan beyin omurilik sıvısının laboratuvar ortamında incelenmesiyle 

enfeksiyon veya baĢka sorunlar olup olmadığına bakılmasıdır. Gerekirse beyin 

omurilik sıvısının basıncı da ölçülebilir. 
 

 Myelogram: Spinal kanal içine boya enjekte edilerek X-ıĢınlarıyla yapıların 

görüntülendiği bir yöntemdir. 
 

 Neurosonography: Olası inme olgularında kan akıĢını analiz etmek için doktor 

izni ile ultra yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı yöntemdir. 
 

 Ultrason: Yüksek frekanslı ses dalgaları ile kan damarları, doku ve organların 

görüntülerinin bilgisayara yansıtıldığı tanısal görüntüleme tekniğidir. 

 

Resim 2.1: Spinal tap (lomber ponksiyon) 
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2.2. Tanı Yöntemlerinde HemĢirenin Sorumlulukları 
 

 HemĢire tanı yöntemleri ile ilgili giriĢimlerini uygular, tanıya yönelik hasta 

eğitimi ve sonuçlarıyla ilgili doktor veya diğer sağlık ekibiyle iĢ birliği yapar. 

 Tanı yöntemleri hastaya uygulandığında olabilecek belirti/bulgu ve 

komlikasyonları ayırt eder. Gerekli tedbirleri alır. 

 Tanı yöntemlerinin hastada oluĢturacağı risk faktörlerini bilir.  

 Hastalıkların fizyopatolijisini bilir. 

 Tanı yöntemlerine hastayı psikolojik olarak hazırlar. 
 

2.3. Sinir Sisteminin Tümörleri 
 

Kafa boĢluğunda beynin çeĢitli bölümlerinde geliĢen normal dıĢı oluĢumlara beyin 

tümörü denir. Tümörler herhangi bir yaĢta oluĢabilir ancak 3-12 ve 40-70 yaĢ gruplarında 

daha sık görülür. Ġyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olarak iki ana gruba ayrılır. 

 

Resim 2.2: Beyin tümörü 

2.3.1. Bening Beyin Tümörleri  
 

Bu tümörler genellikle kafatası içinde ama beyin dokusu dıĢında geliĢir. Kanser 

hücresi içermez, genellikle sınırları düzgündür. Belirti vermez ve etraftaki normal çalıĢan 

dokulara yayılıp onların fonksiyonlarını bozmaz. Bu tümörler, cerrahi yolla çıkartılır ve 

tekrarlamaz. Santral sinir sitemi özellikle de beyin çok sıkı korunan kafatası içinde 

olduğundan basınç değiĢikliklerine çok hassastır. Bazı iyi huylu tümörler de kanser hücresi 

içermemelerine rağmen önemli yapılara bası yaparak onların normal çalıĢmasını 

engelleyebilir ve hayati tehlikeye neden olabilir. Bazen de iyi huylu beyin tümörlerinin kötü 

huylu tümörlere dönüĢme riski vardır.  
 

2.3.2. Maling Beyin Tümörleri  
 

Malign beyin tümörleri kanser hücreleri içerir. Beyinde yaĢamsal önemi olan hücreleri 

etkiler ve yaĢamı tehdit eder. Malign beyin tümörleri hızlı büyür ve çevre dokulara ilerler. 

Sanki bir ağaç gibi kök salarak beynin sağlıklı dokularını tahrip eder. Benign olan bazı beyin 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=beyin+t%C3%BCm%C3%B6r%C3%BC&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zz1-4XhjuqzaEM&tbnid=Bu6QEppGCj4HhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sifalibitki.gen.tr%2Fsifali-bitkiler%2Fbeyin-tumorunde-tedavi-yollari-erkan-topuz.html&ei=Htk8UefmEImRO9GogIgC&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNGduiTIFPjcWQq_jwuta5Mwb3AOug&ust=1363028590531788
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=beyin+t%C3%BCm%C3%B6r%C3%BC&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zz1-4XhjuqzaEM&tbnid=Bu6QEppGCj4HhM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sifalibitki.gen.tr%2Fsifali-bitkiler%2Fbeyin-tumorunde-tedavi-yollari-erkan-topuz.html&ei=Htk8UefmEImRO9GogIgC&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNGduiTIFPjcWQq_jwuta5Mwb3AOug&ust=1363028590531788
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tümörleri de beynin yaĢamsal alanları üzerinde yer alabilir. Bu tümörler yaĢamsal 

fonksiyonlara müdahale ediyorsa kanser hücresi içermese bile malign olarak düĢünülebilir. 

Maling beyin tümörleri iki Ģekilde görülür:  
 

 Primer (birincil) beyin tümörleri: Beyin parankim dokusu, hipofiz, meningeal 

doku ve sinir kılıflarından kaynaklanan tümörlerdir. En sık görülen birincil 

beyin tümörü gliomlardır. Bunlar, beynin sinir dıĢı destek hücrelerinden 

kaynaklanır. 
 

 Ġkincil (sekonder) beyin tümörleri: Sinir sistemi dıĢında bir dokuda geliĢen 

tümörün beyin ve zarlarına yayılmasıyla geliĢen tümörlerdir. Bunlara metastatik 

beyin tümörü de denir.  
 

 Etyoloji: Beyin tümörlerinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak arıtma, 

lastik, boya sanayinde çalıĢmak, virüs enfeksiyonları ve kalıtım risk faktörleri 

olarak görülür. 

 
 Belirti ve Bulgular 

 

Kafa içinde oluĢan tümörlerde belirti ve bulgular tümörün oluĢtuğu yere, büyüme 

hızına, çevre dokulara bası yapmasına ve tümörün çevresinde ödem oluĢmasına göre değiĢir. 

Bunlar, kafa içinde basınç artmasına ve beyin ödemine bağlı olarak 
 

 BaĢ ağrıları,  

 BaĢ dönmesi (vertigo),  

 Bulantı, kusma,  

 Konvülsiyon,  

 Bilinç bozukluğu,  

 Görme bozukluğu gibi genel belirtilerle ortaya çıkar. 
 

Tümorün yerleĢtiği bölgeye göre aĢağıdaki belirti ve bulgular görülür:  
 

 Frontal lob tümörlerinde, kiĢilik değiĢiklikleri ve motor bozukluklar 

 Parietal lob tümörlerinde, duyu bozuklukları 

 Temporal lob tümörlerinde epileptik nöbetler, iĢitme bozuklukları 

 Beyin sapı tümörlerinde, motor fonksiyon bozuklukları 

 Cerebellum tümörlerinde, denge bozuklukları ve kafa içi basınç artıĢına 

bağlı generalize belirtiler 

 Hipofiz tümörlerinde hormonal bozukluklar ve görme bozuklukları  
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Anemnez, aile öyküsü, fizik muayene ve nörolojik muayene yapılır. Anjiogram, 
kraniografi, beynin bilgisayarlı tomografisi, MR, myelogram yapılır. Klinik ve radyolojik 

incelemelerden sonra histopatolojik inceleme için biyopsi alınır. Patolojik muayene, 

hastalığın olup olmadığını ve varsa tümörün kesin tipi hakkında bilgi verir. 
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 Tedavi 
 

Tümörün çapı ve yerleĢim yerine göre tedaviye karar verilir. Cerrahi tedavi, 

radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanabilir. 

 

Resim 2.3: Maling beyin tümorü 

Beyin tümörü kötü huylu ise tedavi gereklidir. Burada bazı tedavi seçenekleri 

sıralanmaktadır. Ayrıca birçok klinik çalıĢma, hastaların yeni deneysel tedavilere 

ulaĢmalarını sağlar. 
 

 Cerrahi: Tümör kütlesini ortadan kaldırmanın en doğrudan yolu, birincil 

tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır.  
 

 IĢın tedavisi: IĢın tedavisi, birçok kötü huylu beyin tümöründe çok kullanılan 

bir yöntemdir. Ġyi huylu tümörlerde de büyümenin kontrol altında tutulması için 

ıĢın gerekebilir. 
 

 Cerrahi sonrası ıĢın: Tümörün bütünü cerrahi olarak çıkarılmıĢ gözükse de 

çevresindeki beyin dokusunda mikroskopik tümör hücreleri kalır ve bunlar 

baĢka bir yere yayılabilir veya yeni bir beyin tümörü oluĢturabilir. Cerrahi 

kazıma sonrası uygulanan ıĢının amacı, kalan tümörün büyüklüğünü azaltmak, 

büyümesini durdurmak veya her ikisidir. Tümörün tamamı güvenli bir Ģekilde 

çıkarılamazsa çoğunlukla cerrahi sonrası ıĢın önerilir. 
 

 Cerrahi uygun olmadığında ıĢın: Cerrahi ile ulaĢılamayan veya ıĢına özellikle 

cevap verdiği düĢünülen niteliklere sahip tümörler için cerrahi yerine ıĢın 

kullanılabilir. 
 

 Brakiterapi: Tümörlere seçici olarak yüksek dozda ıĢın verme yöntemidir. 

Çoğunlukla metal taneler veya çubuklar Ģeklinde olan bağımsız radyoaktif 

kaynaklar, tümör veya tümör çukuru içine ya da yakınına yerleĢtirilir. 
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Çoğunlukla bilgisayar yardımıyla radyoaktif kaynağı tam olarak yerleĢtirmek, 

sağlıklı dokunun ıĢına daha az maruz kalmasını ve tümörün aldığı ıĢının 

dozunun en yüksek düzeyde olmasını sağlar. Brakiterapi, cerrahi ve/veya 

kemoterapi ile bir arada kullanılabilir. 
 

 IĢın ve kemoterapi: Kemoterapiyi ıĢın tedavisi ile beraber kullanmak, yüksek 

düzeyli tümörü olan bazı hastalar için yararlıdır. Kemoterapi, bir veya daha 

fazla ilacı içerebilir ve döngüsel olarak verilmektedir (Örneğin, 3 hafta boyunca 

günde bir kez, ardından yeni hücreler yapmak için 1 haftalık dinlenme dönemi). 

Kemoterapi; ağızdan, damardan, baĢka bir infüzyon yöntemiyle veya doğrudan 

beyne yerleĢtirilmiĢ bir tabaka Ģeklinde uygulanabilir. 
 

 Gamma bıçağı (sterotaktik ıĢın tedavisi): Gamma bıçağı gerçekte yüksek 

derecede odaklanmıĢ, eni dar olan kobalt gamma ıĢını demetleridir. Cerrahiye 

karĢı bir seçenek olan bu uygulama, bir kesiye gerek kalmadan doğrudan beyin 

anormalliklerini tahrip eder. Ġyi ve kötü huylu tümörleri, metastatik tümörleri ve 

diğer vasküler yapı bozukluklarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. 

Hastalarda yan etkiler daha azdır ve konvansiyonel cerrahiye göre iyileĢme 

süresi daha kısadır. 
 

Cerrahi tipik olarak 30 dakika ve 3 saat arasında sürer ve hastaların çoğu aynı gün eve 

dönebilir. 

 

2.4. Damarsal Hastalıklar    
 

Serebrovasküler hastalıklar beyin damarlarında ve/veya bu damarlardan geçen kanın 

özelliklerinde geliĢen bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya da kanamasıyla ortaya 

çıkan merkezi sinir sistemi bozukluklarıdır. Serebrovasküler hastalıklar, Batı dünyasında en 

sık rastlanan ve en yüksek oranda kalıcı bozukluklara yol açan sinir sistemi hastalığıdır.  
 

2.4.1. Beyin Anevrizmaları 
 

Beyin damarlarının duvarındaki kas tabakasının zayıflığından dolayı damarda oluĢan 

balonlaĢmaya beyin anevrizması denir. Bu balonlaĢma damar duvarında incelme ve 

zayıflamaya neden olur. Damarın zayıfladığı bu yerden yırtılması sonucunda beyin kanaması 

oluĢur. Beyin anevrizması her yaĢtaki kiĢilerde görülebilir, ancak çoğu 35 ila 60 yaĢları 

arasındaki kiĢilerde keĢfedilir. Kadınların anevrizmaya yakalanma olasılığı erkeklere oranla 

biraz daha azdır. 

 

Anevrizmalar yapı itibarı ile damar duvarının doğuĢtan zayıf olduğu noktalarda, 

genellikle de damarın daha küçük dallara ayrıldığı noktalarda oluĢur. Damar duvarının zayıf 

olduğu noktada damar içi basınç (tansiyon) nedeniyle her kalp atımında damar duvarı zayıf 

noktadan dıĢarı doğru bombeleĢerek baloncuk oluĢur. Baloncuk duvarı, basınca 

dayanamadığı anda da patlar, patlama ya kendiliğinden olur ya da eforla oluĢur. 

 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1378&Bilgi=ve
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Doğumsal (konjenital) değildir. Bununla birlikte bazı kiĢilerde anevrizma geliĢmesi 

yönünde bir yatkınlık olabilir. Bir anevrizmanın varlığı %15-20 oranında bir ya da daha fazla 

sayıda anevrizma olma olasılığını artırmaktadır. 

 

Resim 2.4: Anevrizma 

Anevrizma oluĢumu için risk faktörleri Ģunlardır: 
 

 Hipertansiyon 

 Sigara kullanımı 

 Travmatik kafa yaralanmaları 

 Enfeksiyon 

 Oral kontraseptifler 

 Alkol (Ģüpheli) 

 Kokain  

 Ailesel yatkınlık (aile bireylerinden birinde veya daha fazlasında beyin 

anevrizması olması) 

 Bazı genetik veya kalıtsal hastalıklar 

 Böbreklerde ve muhtemelen diğer organlarda çok sayıda kistin ortaya 

çıktığı polikistik böbrek hastalığı 

 Aort atardamarının doğuĢtan dar olması (koarktasyon) 

 Marfan sendromu ve Ehler-Danlos sendromu gibi bağ dokusu 

bozuklukları 
 

 Belirtileri: Beyin anevrizmaları asemptomatik veya semptomatik olabilir. 

Küçük ve yırtılmamıĢ bir anevrizmanın sıklıkla bir semptomu yoktur. Bazen 

anevrizmalar küçük bir damar yırtığından kanar. O zaman beyin içine çok az 

miktarda kanama olur. Bazen de yırtık çok büyük olur. Bu durumda çok daha 

ciddi bulgular ve hatta ölüm oluĢabilir. Rüptüre bağlı kanama veya büyük 

anevrizmalarda kitle etkisi ile belirti verebilir. Anevrizma rüptüre olduğunda 

(patladığında) çeĢitli semptomlarla belirti verebilir. Bunlar; 
 

 Ani baĢlayan ve daha önce hiç hissetmediği kadar Ģiddetli baĢ ağrısı (en 

sık) 

 Görme bozukluğu, 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=Anevrizma&source=images&cd=&cad=rja&docid=K6jnMghTB5TCXM&tbnid=V47TmTuuzStzkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozencminareci.com%2Fanevrizma%2Fanevrizma-tipleri.html&ei=1tk8UdWOF4LWPdfDgOgD&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHfGlaydPyBO3EBdK8407EOkXQWHQ&ust=1363028808095430
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=Anevrizma&source=images&cd=&cad=rja&docid=K6jnMghTB5TCXM&tbnid=V47TmTuuzStzkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozencminareci.com%2Fanevrizma%2Fanevrizma-tipleri.html&ei=1tk8UdWOF4LWPdfDgOgD&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHfGlaydPyBO3EBdK8407EOkXQWHQ&ust=1363028808095430
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 Bulantı ve kusma, 

 Ense sertliği, 

 IĢığa karĢı hassaslık, 

 Konfüzyon, 

 Bilinç yitimidir. 

 
Küçük anevrizmaların genellikle semptomları yoktur. Anevrizma büyüdükçe baĢ 

ağrılarına veya lokalize ağrılara neden olur. Bir anevrizma çok büyürse normal beyin dokusu 

veya çevre sinirlere bası yapabilir. Bu bası görmede zorluklara, kol veya bacaklarda his ve 

kuvvet kayıplarına, hafıza ve konuĢma problemlerine veya nöbetlere yol açabilir. 

 
Anevrizmanın patlaması kısa süre içinde ölüm tehlikesi taĢıyan bir hâle gelebilir ve 

vakit geçirmeden tıbbi yardım alınmasını gerekli kılar. TeĢhis için yapılacak ilk iĢ bir 

nörolog ya da beyin cerrahisine müracaat etmektir. Ġlaçsız olarak çekilen ilk beyin 

tomografisi kanama olup olmadığı konusunda yeterli bilgiyi verir. Ġkinci aĢamada beyin 

anjiografisi veya son yıllarda kullanıma giren BT angiografi mutlaka yapılmalıdır. 

 

Kanamayı takiben beyinde kalıcı bir hasar veya ölüm olabilir ancak yine de bazı 

hastalar son derece hafif bulgularla bu durumu atlatabilirler. YırtılmıĢ bir anevrizma tedavi 

edilmezse her zaman devam eden yeniden bir kanama riski mevcuttur. 

 
 Tedavi: Anevrizmaların tedavisi cerrahidir. Burada önemli olan nokta 

anevrizmaya kanama olmadan müdahale etmek ya da hiç değilse birinci 

kanamadan sonra hastanın genel durumu uygunsa ameliyat yapmaktır. Ameliyat 

mikro Ģirürji uygulanarak yapılır. Son yıllarda endovasküler giriĢim de baĢarıyla 

uygulanmaktadır. 
 

 Cerrahi tedavi: Beyin anevrizmalarına cerrahi klipleme ameliyatları 

büyük ve zor ameliyatlar sınıfına girmektedir. Klipleme iĢlemi 

kraniotomi (kafatasının bir parçasının çıkartılması) yoluyla yapılır. 

Hastaların çoğu hastanede 4–6 gün kadar kalır ve birkaç hafta veya ay 

içerisinde tamamen iyileĢmiĢ olur. 
 

2.4.2. Damarsal Darlıklar ve Tıkanmalar 
 

Serebral aterotromboz ve serebral emboli klinik tabloya yol açar. Genellikle 

aterotromboz yavaĢ baĢlar, emboli ise daha akut bir tabloya neden olur. Damarsal darlıklar 

ve tıkanmalar için risk faktörleri Ģunlardır: 
 

 Hipertansiyon: Yalnız trombotik serebral enfarktın değil aynı zamanda 

intraserebral hemorajinin de insidansını arttırır.  

 Kalp hastalığı: Kalp yetmezliği, aritmiler, romatizmal kalp hastalığı, mitral valv 

prolapsusu inme riskinin arttığı durumlardır. Atrial fibrilasyon en sık görülen 

serebral emboli nedenidir. 

 Diyabet: Serebral enfarkt riskini arttırır. 

 Heredite: Yakın akrabalarda inme öyküsünün olması olmayanlara göre riski 

hafif derecede arttırır. 



 

 28 

 Kan lipid düzeyinde yükseklik, sigara, obezite: Koroner arter hastalıklarından 

daha hafif olmak üzere riski arttırır. 
 

Ġnme, etkilenen kan damarı ile uyumlu beyin dokusunda fokal belirti ve bulgulara 

neden olur. Ġskemik inmede spesifik beyin bölgelerine kan akımı bozulur, etkilenen bölgenin 

anatomik özelliklerine bağlı olarak klinik tablo oluĢur. Genellikle iyi alınmıĢ bir anamnez ve 

dikkatli bir nörolojik muayene lezyonu lokalize etmek için yeterli bilgiyi verir.  Beynin ön ve 

arka dolaĢımı farklı klinik tablolara neden olur. 
 

2.5. Kafa Travmaları  
 

Kafa travması günlük hayatımızda sıkça karĢılaĢılan ancak hastalar ve yakınları 

tarafından çok iyi bilinmeyen bir yaralanmadır. Doğru ve zamanında yapılan müdahale ile 

yaralanmanın vücuda verebileceği zararlar önlenebilir veya en aza indirilebilir. Yaralanma 

konusunda iyi bilgilendirilmeme çoğu kez hastalarda ve yakınlarında gereksiz endiĢelere 

veya yapılan önerilere tam uymamaya neden olmaktadır.  

 
1-44 yaĢ arasında travma ölüm sebeplerinde birinci, tüm yaĢlarda ise üçüncü sırada 

yer almaktadır. Travma sonucu ölümlerin %50'den fazlasında kafa travması prognozu 

(muhtemel sonucu) belirler. Genel vücut travmalarında ise kafa travması en sık görülen 

tiptir. Ölümcül trafik kazalarında %75 beyin hasarı görülmektedir. 

 
Travmanın Ģiddetine göre hafiften ağıra üç kafa travması Ģekli vardır: 

 

 Kommosyo serebri (konküzyon-sarsıntı): Beyinde organik değiĢiklik 

yoktur. Hastada hafif Ģuur kaybı vardır.  Tıbbi tahlillerde kayda değer bir 

patoloji tespit edilmez. Hasta 1 gün içerisinde tamamen düzelir. 

 Kontüzyo serebri (ezilme): Hafif sinirsel arazlar vardır. Sebeb 

travmaysa kafada ezik ve sıyrıklar vardır, damarlarda hasar olmasa da 

kapiller damarlarda hasar vardır. Serebral sıvının emilimi azalmıĢtır. 

 Laserasyon: Travmanın etkisiyle parçalanmalar oluĢmuĢtur. Kafanın 

bütünlüğü bozulmuĢtur. Subaraknoid kanamalar vardır. Travmanın 

Ģiddeti paralelinde de belirtiler değiĢir. 
 

 Belirtiler 
 

 Hastanın bilinç düzeyinde aniden bozulma  

 Bulantı, kusma (hafiften Ģidetliye, fıĢkırır tarzda) olabilir, 

 ġiddetli baĢ ağrısı meydana gelebilir ve ağrı kesici ilaçlara rağmen 

geçmeyebilir. 

 Görme ve iĢitme kaybı geliĢebilir. 

 Epileptik (sara) nöbet geçirebilir. 
 

 Tedavi: Kafa travması tedavisinde baĢarısızlık çok sık karĢılaĢılan bir durum 

değildir. Ancak hastanın tablosu ağırsa bu durumda tedavi imkânsız 

olabilmektedir. Travmanın derecesine ve özeliğine göre cerrahi tedavi 

uygulanır. 
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2.6. Beyin Kanamaları 

 

Resim 2.5: Beyin kanamaları 

Serebral kanamalar, beyni besleyen damarlardan birinin ani olarak yırtılması (rüptür) 

sonucu meydana gelir. Travma sonucunda veya spontan (kendiliğinden) geliĢebilir. Spontan 

serebral kanamalar, beyin içinde (intra serebral, parankimal) veya beynin dıĢ yüzünde (sub 

araknoid) geliĢebilir. Travmatik serebral kanamalar genellikle epidural kanama Ģeklinde 

meydana gelir. 
 

Serebral kanamalar, kanama olan bölgeye göre dört gruba ayrılır. 
 

 Ġntraserebral kanama: Beynin parankim dokusu içine olan kanamadır. 

Genellikle hipertansif ve arteriosklerotik yaĢlılarda, ani ve çok Ģiddetli 

baĢ ağrısı, hırıltılı solunumla görülür. BaĢ ve gözler kanama olan 

hemisfer tarafına doğru çevrilir. Hastanın yüzü kırmızıdır ve hasta koma 

hâlindedir. 
 

 Subaraknoid kanama: Aracnoid zarın altına olan kanamadır. Genellikle 

genç ve orta yaĢlılarda görülür. En sık nedeni anevrizmadır. ġiddetli baĢ 

ağrısı, menigeal irritasyon bulguları, tüfek tetiği manzarası, kusma ve çift 

görme vardır. 
 

 Epidural kanama: Beynin en dıĢ zarı olan duramater ile kemik 

arasındaki kanamadır. En sık nedeni kafa travmalarıdır. Göz dibinde staz, 

kanama görülür. Beyin ve beyin sapı hematomla bası altında kalırsa koma 

tablosu geliĢebilir. 
 

 Subdural hematom: Kanın duramater ile araknoid zar arasına 

toplanmasıdır. En sık nedeni kafa travmalarıdır. Epidural kanama gibi 

klinik bulgular verir. Epidural kanama hızlı, subdural kanama ise daha 

yavaĢ ilerler.  

5.%20MODÜL%20SİNİR%20SİSTEMİ%20HASTALIKLARI.doc
5.%20MODÜL%20SİNİR%20SİSTEMİ%20HASTALIKLARI.doc
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Resim 2.6: Subdural hematom 

 Etyoloji 
 

 En önemli risk faktörü hipertansiyondur.  

 Damarsal anomaliler (anevrizma rüptürü) 

 Beyin tümörleri 

 Koagülasyon bozuklukları ve aĢırı antikoagülan tedavi alınması  

 Enfeksiyonlar (herpes simpleks ansefaliti, granülomlar) 

 Venöz veya dural sinüs trombozu  

 Kokain, amfetamin gibi ilaç kullanımı 

 Travmalar  
 

 Belirti ve Bulgular 

 

Serebral kanamalarda genelde efor sırasında geliĢen ani ve çok Ģiddetli baĢ ağrısı ilk 

bulgudur. Bunu diğer nörolojik belirtiler takip eder. Bunlar; 
 

 BaĢ ağrısı, 

 Kusma, 

 Yürüme ve oturma güçlüğü, 

 Ense sertliği, 

 Huzursuzluk,  

 Paralizi, 

 Solunum bozukluğu, 

 Bilinç kaybı,  

 Koma tablosudur. 
 

 Tanı Yöntemleri 
 

Anjiografi, sintigrafi ve bilgisayarlı beyin tomografisi ile tanı konur. 
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 Tedavi 
 

Beyin kanmasının çeĢidine, hastanın yaĢ ve genel durumuna göre tedavi değiĢir. Ġlaç 

tedavisi ve cerrahi tedavi ayrı ayrı uygulanabildiği gibi beraber de uygulanabilir. Ġlaç 

tedavisinde antihipertansif tedavi etkilidir. Mannitol, akut intrakranial basınç azaltmada 

etkilidir. Hipertermi ve baĢ ağrısını rahatlatmak için donmuĢ plazma verilir.  Cerrahi olarak 

kanayan bölgeye kraniotomi yapılıp biriken hematom drene edilebilir. 
 

2.7. Spinal Yaralanmalar  
 

Spinal kord 46 cm uzunluğundadır. Kafa tabanından bele kadar uzanır. Omurilikte 

bulunan sinir hücreleri birinci motor nöron, omurilikten çıkan sinirler ise ikinci motor nöron 

veya spinal sinir olarak bilinir. Yaralanmanın ciddiyeti yaralanmanın seviyesi ile ilgilidir. 

Beyne ne kadar yakınsa fonksiyonların kaybı o kadar fazla olur. Daha aĢağdaki yaralanmada 

daha fazla motor ve duyu fonksiyonu korunabilir. Spinal yaralanmalar, etkilenen organlara 

göre isimlendirilir. 
 

 Tetrapleji (quadropleji): Omuriliğin boyun bölgesinden hasarlanması 

ile olur. Dört uzuvda da etkilenme söz konusudur. 
 

 Parapleji: Omuriliğin torasik ya da lomber bölgesinin hasarlanması ile 

bu bölgeden aĢağıda kalan kısımların felç olmasıdır.  
 

 Komple yaralanma: Omuriliğin yarısının veya tamamının (Tam kesi 

nadir görülür.) kesilmesi ile tam felç durumunun geliĢmesidir.  
 

 Tam olmayan yaralanma: Omurilikteki hafif yaralanma durumunda 

yaralanan bölgenin altında kalan organların fonksiyonları eĢit olarak 

etkilenmeyebilir. Hasta bir kolunu ya da bacağını diğerine göre daha iyi 

hareket ettirebilir.  
 

 Anterior kord sendromu: Yaralanmanın omuriliğin ön kısmında olduğu 

ve bu bölgedeki motor ve duyu liflerinin etkilendiği durumdur. Bu 

hastaların kaba hisleri vardır ve ince detaylı hisleri ve motor 

fonksiyonları bozulmuĢtur. 
 

 Santral kord sendromu: Genellikle beyinden gelen geniĢ sinir liflerinin 

etkilendiği bir durumdur. Kollarda ve ellerde güç kaybı bulunmaktadır. 

Bacak hareketleri daha az etkilenir. Yaralanmanın Ģiddetine göre 

etkilenme artabilir.  
 

 Brown-Sequard sendromu: Nadir bir spinal hastalık olup omuriliğin bir 

tarafının etkilenmesi ile kendini gösterir. Genellikle boyun ve sırttan 

kesici alet yaralanması ile olur. Yaralanma tarafında hareket ve dokunma 

duyusu kaybolurken karĢı tarafta ağrı ve ısı duyusu kaybolur çünkü bu 

duyu omuriliğe girdikten kısa bir mesafe sonra karĢı tarafa geçer. 
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 Penetran (SKY) spinal kord yaralanması: Açık yaralanmalarda geliĢir. 

Bu hastaları aĢırı hareketten korumalı ve boyunlukla desteklemelidir. 
 

 TeĢhis ve Tedavi 
 

SKY’sının tedavisi hastaneye baĢvurmadan önce baĢlar. Olay yerinden hastaneye 

taĢıyan ekip hastanın omurgasının sabitleyerek taĢımalıdır. 
 

 Hastada hayatı tehdit eden abdomen ya da göğüs kanaması varsa ameliyat 

esnasında da omurga sabit tutulur. 

 Özellikle servikal travması olan hastalar traksiyona alınır. Bu sayede 

servikal aks düzenlenmiĢ olacaktır. 

 YaĢam bulguları takip edilir. Hasta monitorize edilir. 

 Hasta uzun süre yatacaksa yatak yarasını önlemek için tedbirler alınır. 

 HemĢire, kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerini iyi takip etmelidir. 
 

 Nörolojik ĠyileĢme ve HemĢirelik Bakımı 
 

 Tam olmayan yaralanmalarda zamanla belli bir yere kadar iyileĢme 

görülebilir. Birçok vakada tam iyileĢme görülmese de bazı hastalarda 

yürüme ve mesane, gaita kontrolüne yetecek derecede iyileĢme olabilir.  

 Anterior kord sendromu olan hastalardaki iyileĢme belirgin olmamakta 

iken Brown-Sequard sendromlu hastalarda bu hedeflere ulaĢmak daha 

kolaydır. Santral kord sendromlu hastalar yürüyebilir ve idrar, gaita 

kontrolü sağlayabilir fakat ince el hareketlerini kullanamaz. 

 Hasta stabil hâle gelince destekleyici tedavi ve rehabilitasyon bu 

hastalarda baĢlanmalıdır. Aile üyeleri bu konuda eğitilmelidir.  

 Hastanın yatak yarası oluĢmaması için sık aralıklarla pozisyon 

değiĢtirilmesi ve hastanın özbakımı konusunda aile eğitilmelidir. 

 Rehabilitasyonda fizik tedavi, meslek tedavisi, ruhsal destek tedavisi 

uygulanır.  
 

2.8. Disk Hernileri 
 

Disk hasarı, vertebranın herhangi bir seviyesinde meydana gelebilir fakat fıtıkların 

%90’ı bel bölgesinde görülür. Bunun nedeni, beldeki disklerin travmaya daha çok maruz 

kalmasıdır. Lumbal disk hernileri sıklıkla L4 / L5 ve L5 / S1 seviyelerinde oluĢur. 
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Resim 2.7: Lumbosakral herniler 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Hastada Ģiddetli bel ağrısı vardır. Bu ağrı kalçaya ve bacağa yayılabilir.     

Ağrının dağılımı, etkilenen omur aralığına göre değiĢir. Ağrı öksürme, 

aksırma ve yapılan zorlayıcı hareketlerle Ģiddetlenir. 

 Hareket kısıtlılığı 

 Bacakta uyuĢukluk, duyu kaybı 

 Tek veya her iki bacakta ilerleyici kuvvetsizlik ve bazen atrofi 

 Bel ve sırt bölgesinde belirgin spazm 

 Ağrı ve kasılmaya bağlı vücutta duruĢ bozukluğu  

 Ayakta durmada ve yürümede zorluk 

 Muayenede kas hassasiyeti 

 Reflekslerde azalma veya kaybolma 

 Motor ve duyu bozuklukları   
 

 Tanı Yöntemleri 

 

Klinik değerlendirme ve nörolojik muayene yapılır. Ġki yönlü lumbosakral omur 

grafisi çekilir. Ayırıcı tanı için EMG ve miyelografi yapılabilir. Kesin tanı için CT veya MR 

çekilir. 
 

 Tedavi 
 

Hernilerde hastaya öncelikle destekleyici, koruyucu ve fizik tedavi yapılır. 

Destekleyici ve koruyucu tedavide hasta mümkün olduğunca stabilize edilmelidir. Ortopedik 

veya sert yatakta yatak istirahati önerilir. Ağır kaldırma, ani ve sert hareketlerden uzak 

durması yönünde hasta eğitilir. Tıbbi tedaviye cevap vermeyen durumlarda cerrahi tedavi 

yapılır. 
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2.9. Beyin Apseleri 
 

Ġçi iltihap dolu ĢiĢliklere apse denir. Ġntrakranial apse, intrakranial bölmelerden birinde 

(epidural aralık, subdural aralık ve beynin kendisi) çeĢitli mikrorganizmalar tarafından 

oluĢturulan lokalize enfeksiyonlardır. Beyin apseleri, intrakranial apseler içinde en sık 

görülenidir. 
 

 Etyoloji: Beyin apseleri genellikle vücudun baĢka bir yerindeki enfeksiyon 

odağından direkt komĢuluk yoluyla veya kan yoluyla yayılarak geliĢir. 
 

 Direkt komĢuluk yoluyla yayılım genellikle paranasal sinüs enfeksiyonu, 

mastoidit, iltihaplı kafa kemiği kırığı veya travması, orta kulak 

enfeksiyonlarından kaynaklanır. 

 Kan yoluyla yayılım genellikle idrar yolları enfeksiyonu, diĢ iltihabı, 

akciğer iltihabı, kemik iltihabından kaynaklanır. 
 

BağıĢıklık sistemini düĢürecek ilaçların kullanımı, kronik akciğer hastalığı, diyabet, 

lenfoma, lösemi, HIV enfeksiyonu gibi hastalıklarda ve zayıf kiĢilerde beyin apsesi olma 

olasılığı daha yüksektir. 
 

 Belirti ve Bulgular 

 

Beyin apselerinde beyin tümörlerine benzer bulgular vardır fakat apsede semptomlar 

çok daha hızlı bir Ģekilde geliĢir. Bu belirti ve bulgular;  
 

 AteĢ ve titreme, 

 Kafatasında hassasiyet, 

 Fokal ya da generalize epileptik konvülziyonlar,  

 Güçsüzlük, 

 Fotofobi, 

 Ağırlık kaybı, 

 Kafa içi basıncı artıĢına bağlı olarak 
 

o BaĢ ağrısı, 

o Bulantı, kusma, 

o Görme bozuklukları, 

o Bilinç bozuklukları görülür (Fokal odağa göre değiĢik bulgular 

oluĢabilir.). 
 

 Komplikasyonlar 
 

 Epilepsi 

 Konvülziyonlar 

 Felç  

 BaĢ ağrısı, solunum düzensizlikleri ve ölüm 
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 Tanı Yöntemleri 
 

Kan kültürü yapılarak enfeksiyon tespit edilir. Kan sayımında lökositoz vardır. 

Apseler beyin tomografisi, kontrastlı manyetik rezonansla görüntülenebilir. Kesin tanı 

cerrahi müdahele sonrasında konur. Materyalin kültürü, sitopatolojik tetkikleri yapılır. 
 

 Tedavi 
 

Tıbbi ve cerrahi tedavi yapılır.  
 

2.10. Kafa Ġçi Basıncı Artma Sendromu (KĠBAS) 
 

Beyin ventrikülleri içerisindeki serebrospinal sıvının basıncı intrakraniyal basınç veya 

kafa içi basıncı olarak tanımlanır. Normalde kafa içi basıncı 80-180 mm H2O veya 0-15 mm 

Hg arasında değiĢir. Bu değerlerin üzerine çıktığında kafa içi basıncında artmadan bahsedilir.  
 

 Etiyoloji 
 

 Beyin lezyonları 

  Hidrosefali 

  Ödem 

  Hemoraji 

  Tümör 

  Apse 

  Enfeksiyonlar 
 

 Belirti ve Bulguları 

 

 Ġç çekme (Ġlk belirtilerindendir.) 

 Esneme (Ġlk belirtilerindendir.)  

 Husursuzluk (Ġlk belirtilerindendir.) 

 FıĢkırır Ģekilde kusma (Ġlk belirtilerindendir.) 

 Ġrritabilite, konfüzyon, disoryantasyon, deliryum, 

 Bilinç seviyesinin azalması, pupilla reaksiyonunda yavaĢlama, 

pupillalarda anizokori 

 Görme keskinliğinde azalma 

 Papilla ödemi 

 
KĠBAS acil bir durumdur, zamanında tedavi edilmezse herniasyon geliĢebilir 

(Foramen Magnum Herniasyonu). 

 

Kesin tanıda, klinik belirtiler ve göz dibi bulguları esas alınır. Direkt kafa grafisi ile 

kemiklerin ve süturların değerlendirilmesi ve kafa içi basıncın ölçülmesi de tanı koymada 

yararlanılan yöntemlerdir.  
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 Kafa Ġçi Basıncı Artma Sendromu (KĠBAS) Tedavisi ve HemĢirelik Bakımı 

 

 Üre, mannitol, reomakrodeks, % 30-50'lik glikoz gibi ozmotik 

diüretiklerle diürez sağlanır. 

 Ödem çözücü olarak steroid de kullanılabilir. Diürez için kafein, sodyum 

benzoat, magnezyum sülfat verilebilir. 

 Beyin drenajı için baĢ 30-40° yüksek tutulur. KĠBAS olan hastada acilen 

ventriküler ponksiyon yapılabilir. 

 LP yapılırsa herniasyon geliĢebilir. 

 KĠBAS'lı hastada lavman, ıkınma, öksürme, hapĢırma, nazotrakeal 

aspirasyon gibi zorlayıcı iĢlemlerden kaçınmak gerekir. 

 BaĢ ağrısı için sakıncası yoksa asetilsalisilik asit, kafein verilebilir. 

 Solunumu deprese eden ilaçlar, sedatifler sakıncalı olabilir. KĠBAS'ı 

önlemek için özellikle hipoksi önlenir.  

 YaĢam bulguları dikkatle izlenir ve kaydedilir. Bilinç, pupilla, ekstremite 

kontrolü yapılır ve kaydedilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRM 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdaki kanamalardan hangisi genellikle hipertansif ve arteriosklerotik damar 

yapısına sahip yaĢlılarda görülen beyin parankim dokusu içine olan kanamalardandır?  

A) Ġntraserebral kanama 

B) Subaraknoid kanama 

C) Epidural kanama 

D) Subdural hematom 

E) Hepsi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi anevrizmanın risk faktörlerinden değildir? 

A)Hipertansiyon 

B)Sigara kullanımı 

C)FıĢkırır tazda kusma 

D)Travmatik kafa yaralanmaları 

E)Enfeksiyon 

 

3. Spinal kanal içine boya enjekte edilerek X-ıĢınlarıyla yapıların görüntülendiği 

yönteme ne ad verilir?  

A) Neurosonography 

B) Ultrason 

C) Elektroensefalogram 

D) Myelogram 

E)  Spinal tap 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi spinal kord yaralanmalarında olasılığı en yüksek olan 

komplikasyondur?  

A) Yatak  yarası 

B) Derin ven trombozu 

C) Pnömoni  

D) Akciğer embolisi 

E) Yara enfeksiyonu 

 

5. Mannitol, reomakrodeks, % 30-50'lik glikoz gibi ozmotik diüretiklerle diürez 

sağlanması aĢağıdaki hastalıklarından hangisinde uygulanır? 

A) Beyin apsesi 

B) Beyin ödemi 

C) Spinal kort yaralanmaları 

D) Epilepsi 

E) Kafa içi basıncının artması (KĠBAS) 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://www.diyadinnet.com/SaglikBilgisi-580&Saglik=hipertansiyon-nedir-tedavisi-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.diyadinnet.com/SaglikBilgisi-568&Saglik=sigaran%C4%B1n-v%C3%BCcudumuza-zararlar%C4%B1-nelerdir
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Karpopedal spazm hangi hastalığa özgü bulgudur? 

A) Hiperparatiroidizm 

B) Hipoparatiroidizm 

C) Hipotiroidizm 

D) Hipertiroidizm 

E) Hiperglisemi 
 

2. Tiroid bezinin fazla çalıĢması sonucu geliĢen hastalığa ne ad verilir? 

A) Hipotiroidizm 

B) Hipertiroidizm 

C) Basit guatr 

D) Endemik guatr 

E) Oto immun troidit 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi beyni besleyen damarlardan birinin ani olarak rüptür olması 

sonucu meydana gelir? 

A) Emboli 

B) Tromboz 

C) Beyin apsesi 

D) Serebral kanamalar 

E) Trombüs 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi anevrizma ruptüre olduğunda (yırtıldığında) görülen 

belirtilerden değildir? 

A) Ani baĢlayan ve daha önce hiç hissetmediği kadar Ģiddetli baĢ ağrısı (en sık) 

görülür 

B) Bulantı ve kusma 

C) Ense sertliği 

D) IĢığa karĢı hassasiyet 

E) Hipertansiyon 
 

5. AĢağıdaki hastalıkların hangisinde cerrahiden sonraki hastaya duruma göre 

hidrokortizon verilir? 

A) Addison hastalığı 

B) Cushing sendromu 

C) Feokromasitoma 

D) Dwarfizm 

E) Diabetis Ġnsipitus 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

6. (   ) Hipertroidide hasta metabolizma hızındaki artıĢ nedeniyle normal oda 

sıcaklığını daha sıcak bulabilir ve sıcağa intoleransı vardır. 
 

7. (   ) Hipertroidide donuk, apatik görünüm ve kilo artıĢıhastaya çok rahatsızlık verir. 
 

8. (   ) Herhangi bir yere uygulanan radyasyon paratiroit bezlerde harabiyete neden 

olabilir. 
 

9. (   ) Subaraknoid kanama beynin en dıĢ zarı olan duramater ile kemik arasındaki 

kanamadır. En sık nedeni kafa travmalarıdır. 
 

10. (   ) Anevrizma sebeblerinden birisi de böbreklerde ve muhtemelen diğer organlarda 

çok sayıda kistin ortaya çıktığı polikistik böbrek hastalığı olabilir. 
 

11. (   ) Tümörlere seçici olarak yüksek dozda ıĢın verme yöntemine kemoterapi denir. 
 

12. (   ) Kafa içi basınç artıĢında baĢ ağrısı için asetilsalisilik asit, kafein verilebilir. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 D 

5 E 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 E 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 E 

5 B 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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