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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ağızdan baĢlayarak özofagus, mide, ince ve kalın bağırsakları tutan hastalıklar ile
sindirim sistemine yardımcı organların hastalıkları sindirim sistemi hastalıklarını oluĢturur.
Endokrin sistem hastalıkları, sıvı elektrolit ve asit baz dengesizlikleri de metabolik
hastalıklar adı altında değerlendirilir.
Sindirim sistemi ve metabolik hastalıkların acillerinde acil tıp teknisyeni, hastaya tanı
koyma konusunda yetkili değildir. Ancak, ATT ekibin bir parçası olduğundan hastalıklara ait
belirti, bulgu ve genel tedavi yaklaĢımları konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanması
gerekir.
Sindirim ve Metabolik Aciller Modülü ile bu sisteme ait acil hastalıkları
tanımlayabilecek ve acil bakım uygulamaları ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Sindirim sistemi hastalıklarında acil bakım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisi ile ilgili sunu hazırlayarak sınıf ortamında
paylaĢınız.

1. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI
Besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaĢtırılması, bölünerek yapı
taĢlarına ayrılması, tüm hücrelere ulaĢması, kana karıĢması ve atık ürünlerinin dıĢarı atılması
olayına sindirim denir. Sindirim sistemi, ağızdan baĢlayan, anüste sona eren, yer yer
daralmalar ve geniĢlemeler gösteren, yaklaĢık dokuz metre uzunluğunda bir kanal olup ağız,
farenks, özofagus, mide, ince ve kalın bağırsaktan oluĢur. Karaciğer, safrakesesi ve pankreas
ise bu sisteme bağlı iĢlev gören yardımcı organlardır.
Sindirim sistemi organlarında geliĢen patolojik durumlar ve fonksiyon bozuklukları,
sindirim faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesini engelleyerek sisteme ait birçok
hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ya
da gastrointestinal sistem hastalıkları olarak tarif edilir. Hastane ortamında bu tür hastalıklara
tanı koyan uzmanlık alanı da gastroenteroloji olarak adlandırılır.
Birçok nedene bağlı ve çok sayıda sindirim sistemi hastalığı mevcut olup bu modülde
sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve hastane öncesi genel acil tedavi yaklaĢımları
hakkında bilgi verilecektir.
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ġekil 1.1: Sindirim sistemi organları

1.1. Sindirim Sistemi Hastalıklarına Ait Belirti ve Bulgular
Sindirim sistemine özgü belirti ve bulguların ayırt edilmesi tanı koyma açısından
önemlidir.







Disfaji: Yutma sırasında takılma Ģeklinde güçlük yaĢanmasıdır. Yabancı cisim
yutulmasından tümörlere kadar farklı nedenlerle ortaya çıkabilir.
Kusma ve bulantı: Gastrointestinal sorunlar arasında en sık karĢılaĢılan
problemlerden biridir. Midenin; irritasyon, enfeksiyon veya obstrüksiyona bağlı
olarak verdiği yanıttır. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Regürjitasyon: Mide içeriğinin özofagus içine geri kaçmasına reflü; özofagus
ve mide içeriğinin bulantısız, öğürtüsüz ve eforsuz bir Ģekilde ağızdan dıĢarı
çıkmasına regürjitasyon denir.
Siyalore ve halitozis: Siyalore, özofagusta yabancı cisim ve tıkayıcı hastalıklar
nedeniyle refleks yolla tükrük salgısının artmasıdır. Halitozis ise nefesin kötü
kokmasıdır.
Odinofaji: Yutma sırasında ağrı duyulmasıdır.
Pirozis: Genellikle sternum arkasında hissedilen sıcaklık ve yanma hissidir.
AĢağıdan yukarıya doğru ilerleyici olabilir. Sıklıkla ağza acı, ekĢi su gelmesi
Ģeklinde açıklanır.
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Melena: SindirilmiĢ kanın siyah, kötü kokulu, yapıĢkan ve sulu gaita Ģeklinde
rektum yoluyla dıĢarı atılmasıdır. DıĢkı, kan karıĢması nedeniyle katrana benzer
ve koyu siyah renktedir. DıĢkının renk değiĢiminin nedeni, kanın sindirilmiĢ ve
belirli bir süre durmuĢ olmasıdır.
Hematemez: Ağızdan kusma ile birlikte kan gelmesidir. Kusulan kan, parlak
kırmızı renkte olabileceği gibi kahve telvesi görünümünde de olabilir. Renk
değiĢiminin nedeni; kanın mide içeriği ile karıĢması ve bir süre midede
kalmasıdır. Melena ve hematemez genellikle üst sindirim sistemi organlarında
oluĢan kanamaları gösterir.
Göğüs Ağrısı: Distal özofageal motor bozukluklarda görülür. Özofagusun
distansiyonu ve özofagus mukozasının asidik maddelerle uyarılması ağrıyı
uyarabilir. Ağrı, genellikle orta hatta retrosternal bölgede mevcuttur ve
suprasternal bölgeye doğru yayılır. Solunum sistemi ve kardiyak hastalıklarda
görülen ağrı ile ayırt edilmelidir. Bu nedenle ağrının yeri ve özelliği önemlidir.
Ağrı: Mide ve bağırsak hastalıklarında görülen ağrılar ve özellikleri Ģunlardır:
•

•

•

Visseral ağrı: Ġçi boĢ organların duvarı ve solid organ kapsüllerinde
gerilme, iltihap ve iskemi sonucu ortaya çıkan, iyi lokalize edilemeyen,
göbek etrafında, karında orta hatta duyulan künt ağrıdır. Visseral ağrının
yeri, ağrıya yol açan organın bulunduğu yerden farklıdır.
Somatik ya da parietal ağrı: Parietal peritonun iltihap, idrar, safra ya da
gastrointestinal içerik ile irritasyonu sonucu oluĢan ağrıdır. Genellikle
keskin bir ağrıdır ve iyi lokalize edilir. Visseral ağrı zamanla parietal
ağrıya dönüĢebilir.
Yansıyan ağrı: HastalanmıĢ olan organdan uzak bir yerde ve tek taraflı
olarak hissedilen ağrıdır. Visseral ve parietal ağrının özelliklerini
taĢıyabilir. Safra yolları hastalığında duyulan sağ skapula altında görülen
ağrı, myokard infarktüsünde duyulan epigastrik ağrı ve subdiyafragmatik
irritasyonda duyulan supraklavikular ağrı yansıyan ağrı örnekleridir.

Erüktasyon (geğirme), disfoni (ses kısıklığı), öksürük, dispne, kilo kaybı, diyare,
konstipasyon, anal bölgede ağrı (defekasyona bağlı ya da değil) sindirim sistemine ait diğer
belirti ve bulgulardır.

1.2. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Hastanın SAMPLE&PORST’ta göre ayrıntılı öyküsü alınır. Bulantı kusma, kanama,
ağrının karakteri, tahta karın, defans vb. bulgular gözlemlenir.
Hastanın karın bölgesi, gizlilik ve mahremiyet duygularına dikkat ederek meme
baĢından uyluk ortalarına kadar açılır. Karında ameliyat izi, ĢiĢlik, distansiyon ya da çökme,
asimetri, deride döküntüler, dehidratasyon bulguları, deri rengi, sklera ve deride sarılık,
ekimoz, lomber bölgede değiĢiklik, üriner sistem bulguları ve kardiyopulmoner semptomlar
gözlenir. Ayrıca, karnın solunuma katılıp katılmadığı da izlenmelidir.
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Karın, göbek merkez alınarak hayali dört bölmeye (kadrana) ayrılır. Muayene
sırasında karnın gevĢemesi için mümkünse hastanın ayakları kendine doğru çekilir. Soğuk
olmayan ellerle, ani olarak bastırmadan eller birbirine ve karna paralel olacak Ģekilde üç
parmağın uçları ile muayene edilir. Hassas ya da ağrılı bölge en sona bırakılır. Karın ağrılı
hastada defans (muayene esnasında hastanın karnını koruma amaçlı kasması) rijidite (tahta
sertliğinde karın) olup olmadığı araĢtırılır. Karın kaslarında sertlik, karın kaslarının
yumuĢaklığı, yaygın veya yerel hassasiyet, özellikle abdominal aort anevrizma rüptürünü
teĢhise yarayan ele gelen atımlı kitle, karın muayenesinde önemli bulgulardır.
Hastanın daha önce geçirmiĢ olduğu cerrahi müdahaleler, kronik ya da tanı konulmuĢ
bir hastalığının olup olmadığı sorulur.
En son ne ne yediği ya da ne zaman yediği öğrenilir.
Ağrının özellikleri; artıran ve azaltan etkenler, ağrıyı azaltmak üzere hastanın
pozisyon arayıĢı, nasıl bir ağrı olduğu (batıcı, yırtılır gibi, kramp girmiĢ gibi, yangılı, sancılı,
künt mü?), ağrının yaygın ya da lokalize olduğu, ağrının Ģiddeti, baĢlama zamanı ve Ģekli
değerlendirilerek vaka kayıt formuna eksiksiz ve doğru olarak kayıt edilir.
SAĞ ÜST KADRAN

SOL ÜST KADRAN

Karaciğer
Safra kesesi
Duodenum
Transverse kolonun bir kısmı
Assenden kolonun bir kısmı

Mide
Karaciğer (bir kısmı)
Pankreas
Dalak
Transverse kolonun bir kısmı
Dessenden kolonun bir kısmı

SAĞ ALT KADRAN

SOL ALT KADRAN

Ġnen Bağırsak
Sigmoid kolon
Overler
Fallop tüpleri

Kolon
Appendiks
Overler
Fallop tüpleri

Tablo 1.1: Karnın kadranlarında yer alan organlar

Gastrointestinal sistem hastalıklarında aĢağıdaki tanı yöntemleri kullanılır:






Gastrointestinal endoskopi: Gastrointestinal sistemin içerisinde yer alan her
türlü organın veya organik kanalın mercek ayna ve ıĢık sistemi bulunan
endoskop aracılığı ile incelenmesi ve gerekirse biyopsi alınması iĢlemine
endoskopi denir.
Endoskopik ultrasonografi: Lümen duvarında ve ötesindeki lezyonların
görüntülenmesi ve gerekirse biyopsi alınması iĢlemidir.
Kontrastlı grafi: Baryum gibi radyoopak madde verilerek sindirim kanalının
incelenmesidir.
Oral kolesistografi: Hastaya oral yolla iyot içeren opak madde verilerek safra
yolları ve kesesinin değerlendirilmesidir.
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Feçes incelemesi: DıĢkının rengi, kokusu, kıvamının incelenmesi ve
mikroskobik inceleme ile parazit ve kan varlığının araĢtırılmasıdır.
Karaciğer fonksiyon testleri: Bu testler biyokimyasal testlerdir.

Ayrıca sindirim sistemi hastalıklarının tanısında; direkt grafi, BT, USG, MR, kan
testleri vb. yöntemler de kullanılır.

1.3. Akut Batın (Akut Karın Ağrısı)
Akut batın, karın ağrısı ile karakterize, belirti ve bulguları karın bölgesinde
yoğunlaĢan ve travma dıĢı nedenlere bağlı olarak geliĢen hastaların tümü için kullanılan
ortak terimdir. Acil baĢvuruların ya da acil çağrıların % 10’unu karın ağrısı Ģikâyeti
oluĢturur. Akut batın, bir haftadan daha kısa süren ve daha önce hasta tarafından
hissedilmemiĢ farklılıkta özellik gösteren GĠS hastalıklarında görülen bir semptomdur.

1.3.1. Akut Batın Nedenleri
Akut batın genellikle aĢağıdaki hastalıklara bağlı olarak geliĢir:












Peptik ülser, apandisit
Kolit, barsakların obstrüksiyonu (herni, yapıĢıklık, tümör, invaginasyon)
Meckel divertikülü, gastroenterit
Karaciğer hastalıkları (siroz, karaciğer rüptürü)
Safra kesesi hastalıkları (kolesistit, kolelithiazis)
Pankreatit, peritonit
Mide perforasyonu
Barsak rüptürü
Jinekolojik nedenler (abortus, ektopik gebelik)
Damar hastalıkları (aort diseksiyonu, aort anevrizması)
Bunların dıĢında myokard infaktüsü, pulmoner emboli, pnömoni, diabetik
ketoasidoz, üremi, ağır metal zehirlenmeleri, enfeksiyon, kas spazmı, akrepörümcek sokması, testis torsiyonu akut batın nedeni olabilir.

1.3.1.1. Peptik Ülser
Peptik ülser, mide ya da duodenum mukozasının mide asidi ve sindirim sıvıları
(pepsin vb.) ve bazı bakteriler tarafından harabiyeti sonucunda meydana gelen doku kaybı
olarak tanımlanır. Harabiyet kas tabakasına kadar uzanabilir.
Mide suyunun asiditesini artıran veya mukus bariyerini azaltan stres, travma, bazı
ilaçlar ve Helicobacter pylori gibi nedenler ile mide bağırsak kanalı mukozasında ülser
oluĢur. Midede oluĢan ülser, mide ülseri, duodenumda oluĢan ülser duodenum ülseri olarak
adlandırılır. Ülserlerin büyük bir kısmı duodenumda oluĢur.
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Ülserin en sık görülen belirtisi, karnın üst kısmında iki kaburga arasında göğüs
kemiğinin alt ucu ile göbek arasında hissedilen künt bir ağrıdır. Ağrı; ezilme, kazınma ve
yakınma tarzında olabilir. Ġlkbahar ve sonbaharda ağrı sıklaĢır. Ağrı ile birlikte bulantı,
kusma, yanma, iĢtahsızlık, hematemez ve melena görülebilir.
Bu ağrılar değerlendirilirken hasta, kardiyak yönden de değerlendirilmelidir. Çünkü
bu tür ağrılar, kardiyak kökenli olabilir ve sıklıkla mide ağrısı MI ile karıĢtırılır.


Komplikasyonları
•
•
•
•

Kanama; peptik ülserin en sık görülen komplikasyonudur.
Perforasyon; ülser nedeniyle organın delinmesidir. Delinme sonucu
mide sıvısı, periton boĢluğuna akar ve irritasyona bağlı peritonit geliĢir.
Obstrüksiyon; ülserin neden olduğu ödem, inflamasyon ve skar dokusu
sonucu pilorda oluĢan tıkanmadır.
Penetrasyon; ülserin mide duvarını geçerek pankreas gibi komĢu
organlara yapıĢmasıdır.

1.3.1.2. Apandisit
Appendiks, karın boĢluğunun sağ alt tarafında bulunan ve kalınbağırsağın çekum adı
verilen baĢlangıç bölümünün alt ucunda yer alır. Appendiksin lenf bezleri, taĢlaĢmıĢ dıĢkı
parçaları ya da diğer nedenlerle tıkanması sonucu iç kısmında iltihap oluĢmasına apandisit
adı verilir.
Gaz sancısı, idrar yolu enfeksiyonları ya da taĢları, bağırsak tıkanmaları, kadınlarda
dıĢ gebelik ya da yumurtalıklara ait hastalıklar gibi pek çok durum akut apandisit tablosunu
düĢündürebilir.






Ani baĢlayan karın ağrısı en önemli belirtidir. Ağrı, önce yaygın olarak baĢlar,
daha sonra göbek çevresinde ya da karnın üst orta hattında yoğunlaĢır. Daha
sonra ağrı yaygınlığını kaybederek karnın sağ alt bölgesinde, sağ kasıkta
yerleĢir. Bazı vakalarda ağrının yeri değiĢmeyebilir. Kolik tarzda olan ağrı,
yürüme ve hareket ile artar, dinlenme ve sağ bacağın bükülmesi ile azalır.
Bulantı ve kusma görülür.
AteĢ vardır. Vücut sıcaklığı, koltuk altından ölçüldüğünde yüksek çıkmazken
rektal olarak ölçülen vücut sıcaklığı her zaman daha yüksektir.
Hasta endiĢeli, sıkıntılı, solgun, yüz hatları gerilmiĢ görünür; dudaklar ve
özellikle dil kurumuĢtur.

Akut apandisitin tedavisi, cerrahi yöntemle appendiksin çıkarılması ile yapılır.
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1.3.1.3. Herni
Herni (fıtık); karın içi organların, karın duvarı kası, fasya ve mezenterlerin (ince
periton kıvrımları) çevresindeki bir açıklıktan yer değiĢtirmeleri Ģeklinde tanımlanabilir. Bu
olay mezenterler ve diyafragmadaki açıklıklarda da gözlenir. Örnek: Hiatus hernisi. Herniler,
kasık (inguinal, femoral) ve karnın ön duvar hernileri (ventral, umblikal) olarak
sınıflandırılır. Çocuklarda konjenital olarak inguinal herni görülebilir. Karın ön duvar
hernileri; ĢiĢmanlık, insizyon Ģekli, sütur materyali, yara enfeksiyonu, hastanın yaĢı, genel
vücut zayıflığı, sepsis, ameliyat sonrası öksürüklere bağlı olarak geliĢebilir.

1.3.1.4. Ġleus
Ġleus (bağırsak tıkanması); dıĢkının bağırsak kanalında ilerlemesinin tam ve kalıcı
olarak engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Erken ve doğru tanı ile
zamanında tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.
Ġleus, mekanik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Mekanik tıkanmada, bağırsak geçiĢi
engellendiği halde bağırsak kan dolaĢımı normal olabilir ya da boğulan bağırsak parçası
geçiĢi engelleyerek kangrene kadar gidebilen kan akımı bozuklukları yaparak çok ağır bir
tabloya neden olabilir. Dinamik tıkanmanın en sık görülen tipi, karın zarı iltihaplarında
ortaya çıkan paralitik ileustur. Bu durumda bağırsak duvarındaki sinir ağının felci sonucunda
bağırsak kasları çalıĢamaz. Bu nedenle bağırsak içeriğinin ilerlemesi engellenir.
Gaita ve gaz çıkarılamayınca karında; gerginlik, ĢiĢkinlik oluĢur. Tıkanma baĢlangıçta
ağrısızdır, ağrı sonradan geliĢir.

1.3.1.5. Ülseratif Kolit
Ülseratif kolit, kolonun mukoza ve submukozasının iltihaplanması ile karakterize bir
hastalıktır. Ġltihabi değiĢikliğin olduğu bölgede bağırsağın iç yüzeyindeki mukozada ülserler
oluĢur. Kalın bağırsak içinde en sık rektum ve sol kolon etkilenir. Hafif, orta ve ağır seyirli
olmak üzere üç klinik Ģekilde ortaya çıkabilir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte
kronik bir hastalıktır.
Ülseratif kolitte, iltihab nedeniyle suyun geri emilimi sağlanamaz. Bu nedenle ishal,
peristaltizmin artıĢı ve kramp tarzında karın ağrısı oluĢur. Ġltihab, ülserlere ve kanamaya
neden olur. Hastada, kanlı ve mukuslu dıĢkılama, dıĢkılama sırasında ağrı, rektal kanama, sık
dıĢkılama ihtiyacı, kilo kaybı ve ateĢ görülür.

1.3.1.6. Mide Kanseri
Mide kanseri, dünyanın her tarafında ölüme en çok neden olan malign hastalıktır.
Hastalık genellikle geç tespit edilir.
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Mide kanserinde cins, ırk, yaĢ gibi demografik faktörler önem taĢır. Gıda ile alınan
nitratlardan oluĢan natrit mide kanserine yol açabilir. Çok tuzlu, turĢu ve tütsülenmiĢ
yiyeceklerin kanser oluĢumunda destekleyici rol oynadığı söylenebilir. HP’nin de mide
kanseri riskini arttırdığı son yıllarda yapılan araĢtırmalar ile ortaya çıkmıĢtır. Genetik
faktörler, pernisiyöz anemili hastalar, benign mide ülserleri de kanser riskini artıran faktörler
arasındadır.
En yaygın belirtiler sinsi olarak baĢlayan üst abdominal huzursuzluk ve yemekten
sonra dolgunluk ve ağrı hissidir. Hastada bulantı, kusma, disfaji, halsizlik, hematemez,
melena, bağırsak düzeninde değiĢiklikler, karında hassasiyet, anemi ve anemiye bağlı
taĢikardi, solukluk, kilo kaybı ve kaĢeksi görülür.
Mide kanserinde tümör erken dönemde tespit edilmiĢ ise cerrahi tedavi yapılır. Bunun
dıĢında tedavi, sadece kemoterapi ve radyoterapidir.

1.3.1.7. Ġncebağırsak Divertikülü
Ġncebağırsak divertikülü, incebağırsak mukozasının herhangi bir yerinden kas
dokusunu geçerek serozaya doğru cep Ģeklinde girintiler oluĢturmasıdır. Tüm bağırsak
sisteminde görülebilir. Bağırsak içi basıncının artarak bağırsak duvarını itmesiyle oluĢur.
Konjenital (Meckel divertikülü) veya yaĢa bağlı olarak sonradan oluĢabilir.
Meckel divertikülü akut apandisit ile aynı semptomları verir ve sıklıkla birbirine
karıĢtırılır. Karın ağrısı, bulantı, kusma, distansiyon, kilo kaybı ve ağrısız rektal kanama olur.
Erkeklerde daha fazla bulgu verir. En sık 2 yaĢ civarında tespit edilir. 2 yaĢ altındaki
çocuklarda Ģiddetli alt sindirim sistemi kanamalarının en sık nedeni, meckel divertikülüdür.
Divertikül, kalınbağırsakda da görülebilir. Kalınbağırsak duvarında küçük bir bölgenin
dıĢa doğru balonlaĢmasıdır. En çok inen kolon ve sigmoid kolonda yerleĢir. Kalınbağırsak
divertikülü çoğu hastada belirti vermez; ancak nadiren karın ağrısı, ĢiĢkinlik, kabızlık gibi
yakınmalar olur. Divertikülit, divertiküllerin iltihaplanmasıdır.
Perforasyon, fistül, (anüs etrafında kalınbağırsak ile cilt arasında oluĢmuĢ açıklık)
peritonit, enfeksiyon, kanama vb. komplikasyonları arasındadır.

1.3.1.8. Ġnce ve Kalınbağırsak Tümörleri
Ġncebağırsak malign tümörleri klinikte nadir görülen tümörlerdir. Nadir görülmesinin
nedeni; incebağırsak içeriğinin kolona göre sıvı olması, geçiĢ zamanının daha hızlı olması
dolayısıyla incebağırsak mukozasının karsinojen maddelere daha az yoğunlukta maruz
kalması ve içeriğin alkalen olmasıdır.
Kalınbağırsağın tümörleri bening ya da maling olabilir. Nedeni tam olarak
bilinmemekle birlikte genetik, adenomatöz polipler, steroid hormonlar,
bağırsak
enfeksiyonları, safra asitleri, diyet, vücut demir miktarı, sigara ve alkol tüketimi, mide
ameliyatı geçirilmesi gibi durumların etken olduğu bilinmektedir.
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Ağrı, iĢtah azalması, kilo kaybı ve çabuk yorulma görülür. Bazen birkaç gün süren ve
geldiği gibi birden kesilen ishal de görülebilir. Bazen de ishal yerine geçmeyen kabızlık
oluĢur. Zamanla bağırsak kanalı daralır; böylece daralmanın olduğu yerde dıĢkı geçiĢi
zorlaĢır, daralma yerinin önünde bağırsak içeriği birikir ve kokuĢma baĢlar. Zaman geçtikçe
hastanın genel durumu bozulur; kilo kaybı, halsizlik, iĢtahsızlık, bulantı ve giderek artan
anemi geliĢir. Yüzün rengi mum gibi beyazdır. Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları ve sepsis
geliĢir. Ġlerleyen dönemde melena görülür.
Tedavide ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve radyoterapi uygulanır.

1.3.1.9. Siroz
Karaciğer sindirim sisteminin en büyük bezidir. Karın boĢluğunda midenin sağ üst
kısmında bulunur. Birçok karaciğer hastalığının sonucu olarak ortaya çıkan kronik ve
ilerleyici bir hastalıktır.
Karaciğer sirozuna neden olan birçok etken vardır. Bunlar; akut viral hepatitler, alkol,
kolestaz, hepatik konjesyon, (venöz kanın dokudan uzaklaĢmasında yetersizlik) genetik ve
metabolik hastalıklar, beslenme bozuklukları, kalp yetmezliği, toksik maddeler ve bazı
ilaçlardır. (Metotreksat, Ġsoniazid vb.) Ülkemizde karaciğer sirozunun baĢlıca nedeni viral
hepatitlerdir. Sirozun oluĢmasına neden olan hastalıklarda, karaciğer parankim dokusunda
nekroz, skar ve rejenerasyon söz konusudur. Siroz hastalığı ile beraber birçok komplikasyon
geliĢir; hastalarda yaĢam süresi kısalır.

Resim 1.1: Normal ve sirozlu karaciğer

Asemptomatik vakalarda, hastada siroza ait belirti ve bulgular yoktur; çoğu olguda
hastalık ölüme kadar gizli kalır. Bazen hastalık ilerler ve klinik belirtiler ortaya çıkar. Bazen
ilk semptom özofagus varis kanaması olabilir. Alkol alıĢkanlığı ve sarılık hikâyesi siroz
Ģüphesini artırır. Sebebi belli olmayan hafif ateĢ, bulantı ve kusma, ödem, iĢtahsızlık, gaz,
ĢiĢkinlik ve karın ağrısı, yorgunluk, güçsüzlük, kıllarda azalma ve dağılımında bozukluk,
dispne ve takipne, kilo kaybı ya da kilo artıĢı, deride solukluk, siyanoz, ikter, pigmentasyon,
purpura, ekimoz, kaĢıntı, periferik ödem ve karında asit birikmesi, çomak parmak, beyaz
tırnak vb. belirti ve bulgular görülebilir.
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Resim 1.2: Karında asit birikimi

Siroz oluĢtuktan sonra ilerleyici bir hastalık olduğu için amaç, hastalığın ilerlemesini
yavaĢlatmak, komplikasyonları önlemek ve tedavi etmektir. En iyi tedavi yöntemlerinden
biri de istirahattir. Hastada alkol alımı önlenmelidir. Hastalığın son döneminde karaciğer
nakli gerekebilir.

1.3.1.10. Akut Kolesistit
Safra kesesi, karaciğerin alt kısmında yer alan ve karaciğerde üretilen safranın depo
edildiği, kas ve zardan yapılı bir organdır. Sağ ve sol hepatik kanallar, karaciğerden çıktıktan
sonra birleĢerek 3–4 cm uzunluğundaki hepatik kanalı meydana getirir. Hepatik kanal,
duktus sistikus ile birleĢir ve koledoku meydana getirir. Koledok, hepatik arterin hemen
lateralinde ve portal venin önündedir.
Akut ve kronik kolesistit, safra kesesinin iltihabi hastalıklarını oluĢturur ve genellikle
safra taĢları ile birlikte seyreder. Akut kolesistit, safra kesesinde oluĢan taĢların, safra kesesi
boynu veya sistik kanalda, tıkanıklık oluĢturması sonucunda ortaya çıkar.
Karın sağ üst kadranında omuza yansıyan ağrı görülür. Ağrı genellikle geceleri daha
belirgindir. Dispepsi, karında ĢiĢkinlik, geğirme, bulantı, kusma, yağlı yiyeceklere karĢı
tahammülsüzlük ve ateĢ görülür. Hastalığın ayırıcı tanısında sağ kosta altı, derin palpe
edilirken hastadan bu esnada nefes alması istenir; ani oluĢan ağrı nedeniyle hasta nefes
alamaz bu durum Murphy belirtisi olarak adlandırılır.

1.3.1.11. Kolelitiazis
Kolelitiazis, safra kesesinde taĢ oluĢumuna bağlı olarak geliĢen bir tablodur. Safra
kesesi taĢlarını kolesterol ve pigment taĢları oluĢturur. Kesenin boĢaltımında bozukluk ve
sistik kanaldaki fonksiyonel yetmezliğin safra akımını engellemesi sonucu safranın
asidifikasyonu (safranın asidleĢtirilmesi) bozulur; safra kesesi mukozasında kalsiyum
çökmeye baĢlar ve taĢlar oluĢur. Genetik faktörler, cinsiyet (özellikle kadınlarda), hızlı kilo
değiĢimleri ve hiperlipidemi taĢ oluĢumunu artırır.
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Resim 1.3: Safra taĢları

Safra taĢları uzun zaman belirti vermez. Ġlerleyen dönemde kolik tarzında en az yarım
saat süren, sağ kaburga altında veya epigastrium bölgesinde hissedilen, devamlı ve bağırsak
hareketleri ile iliĢkisiz ağrı ile gaz, ĢiĢkinlik, dispepsi, hıçkırık, bulantı, kusma, yağlı gıdalara
tahammülsüzlük gibi belirtiler görülür.

1.3.1.12. Akut Pankreatit
Pankreas, 2. lumbal vertebralar hizasında yaklaĢık 15–18 cm uzunluğunda, 60–70 gr
ağırlığında retroperitoneal bir organdır. Akut pankreatit, tipik olarak karın ağrısı ile baĢlayan
ve genellikle pankreasın enfeksiyonu sonucu kan ve idrarda pankreas enzimlerinin
yüksekliği ile birlikte seyreden akut bir tablodur. Nedenleri arasında koledok taĢları,
toksinler ve ilaçlar, metabolik sebepler (hiperlipidemi), travma ve enfeksiyonlar sayılabilir.
Akut pankreatitin en önemli belirtisi karın ağrısıdır. Ağrının özelliği, her iki kadranda
ve epigastrial bölgede sırta yansımasıdır. Göbek çevresinde morumsu renk değiĢiklikleri
(Cullen belirtisi), bulantı, kusma, ateĢ ve hipovolemik Ģok görülür.

Resim 1.4: Pankreatitde göbek çevresinde morumsu lekeler

1.3.2. Akut Batında Belirti ve Bulgular


Ağrı: Ağrı, akut batında en önemli yakınma olup hastaların tamamında
mevcuttur. Akut karın ağrısı, nedenlerine göre dört grupta incelenir:
•
Ġnflamatuar (künt) ağrı: Ağrı yayaĢ yavaĢ baĢlar, ardından Ģiddetlenir
ve sürekli devam eder. Hasta, ağrıyı “ağrım baĢladı, önceden hafifti,
giderek Ģiddetlendi ve o haliyle devam ediyor hiç geçmedi” diye tarif
eder. Apandisit, kolesistit vb.
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•

Ġskemik ağrı: Karındaki en Ģiddetli ağrıdır. DolaĢım yetmezliği sonucu
beslenmesi bozulan organ ile ilgili olarak ortaya çıkar. Ağrının baĢlaması
ile zirveye ulaĢması aynı anda olur. Hasta, ağrıyı çoğunlukla “sanki birisi
karnıma bıçak sapladı” diye tarif eder. Karında ani ve Ģiddetli baĢlayan
sürekli ağrı varlığında ilk düĢünülmesi gereken patoloji, mezenter
iskemisidir. Mezenterik atardamarlarda tıkanıklık oluĢması sonucunda
bağırsak yeterince kanlanamaz ve mezenterik iskemi ortaya çıkar. Ağrı,
ancak organda nekroz geliĢmesi ile birlikte sinir uçları harabiyete
uğrayınca kaybolur. Abdominal aort ve mezenter arter iskemisi vb.
Obstrüktif (kolik) ağrı: Ġçi boĢ organ lümenin tıkanması ile ortaya çıkar.
Ana özelliği aralıklı olmasıdır. Ağrılı ve ağrısız dönem birbirini takip
eder. Ağrı baĢlar, kısa süre içinde Ģiddetlenir. Sonra kendiliğinden Ģiddeti
azalarak ağrı kaybolur. Safra yolları ve bağırsak obstrüksiyonu vb.
Perforasyon ağrısı: Ġçi boĢ organ perforasyonu ile ortaya çıkar. Ani ve
Ģiddetli baĢlaması ve daha sonra Ģiddetinin azalması karakteristiktir.
Duodenal ülser perforasyonu vb.

•

•

Akut batında ağrı, yavaĢ yavaĢ baĢlayıp ardından Ģiddetlenir ve süreklidir. Akut batın
tablosunu oluĢturan hastalıkların % 80’i inflamatuar ağrı modeli ile ortaya çıkar. Akut batın,
nedene yönelik olarak kolik ve iskemik tarzda ağrılar ile de kendini gösterebilir. Hasta
baĢlangıçta ağrıyı tam olarak anlatamaz ve göbek çevresinde (visseral) olduğunu belirtir.
Hasta ilerleyen saatlerde ağrının özelliğini çok iyi yorumlar ve net olarak ağrının yerini
(parietal) belirtir.
Hastalık

Ağrı Lokalizasyonu

Apandisit

Sağ alt kadranda direkt, göbek etrafında ve sol alt
kadrana yansıyan ağrı

Kolesistit

Sağ üst kadranda direkt, sağ omuza yansıyan ağrı

Abdominal Aort Anevrizması

Sağ alt kadran, sırta yansıyan ağrı

Duodenal Ülser

Göbek etrafı, epigastrium, bele yansıyan ağrı

Pankreatit

Her iki üst kadran, sırta yansıyan ağrı

Pelvik Enfeksiyon (Byn Hasta)

Her iki alt kadran

Böbrek TaĢı ve Enfeksiyonu

Sağ veya sol yan ağrı, genital bölgeye yansıyan ağrı

Tablo 1.2: Akut batında ağrı lokalizasyonu



Bulantı ve kusma: Akut batın hastalarının büyük bir çoğunluğunda mevcuttur
ve ağrıya refleks olarak ortaya çıkar. Bir baĢka deyiĢle hastada öncelikle ağrı,
ardından kusma meydana gelir. Bazı durumlarda da aksi geliĢebilir. (akut gastrit
vb.) Kusmanın sıklığı, miktarı, rengi ve kusmuk içerisinde safra olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
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Defans ve rijidite: Karın birkaç kez palpe edildiğinde, mevcut kas sertliği
azalıyor ya da tamamen ortadan kalkıyor ise defans, sertlik aynen devam ediyor
ise rijiditedir. Rijiditenin tespiti akut batın tanısı için önemlidir. Rijidite karın
dıĢı nedenlere bağlı olarak geliĢmez.
AteĢ ve terleme: Hastada akut batın durumunda yüksek ateĢ tespit edilmiĢse
enfeksiyon (peritonit, karın içi apse vb.) düĢünülmelidir.
Kanama: Hematemez, melena, hematüri, vajinal kanama Ģeklinde görülebilir.
Distansiyon: Karında gerginlik ve ĢiĢlik oluĢmasıdır. Bu durumda bağırsak
tıkanıklığı olabileceği unutulmamalıdır.
Kabızlık ve ishal: Distansiyon ile kabızlığın ayrımı iyi yapılmalıdır. Eğer hasta
gaz çıkarabildiğini ancak defekasyon yapamadığını ifade ederse kabızlık olarak
yorumlanabilir. Hasta bazen de defekasyon yaptığı fakat gaz çıkaramadığını
belirtir. Bu durum akut batın olarak değerlendirilir. Ġshal, enterit ve akut batın
tanısı için önemli bir belirtidir.
ĠĢtahsızlık: Akut karın ağrısı çeken hasta, Ģikâyetleri arasında iĢtahsızlığı çok
önemsemediği için genellikle söylemez. Öykü alımı sırasında yeme
alıĢkanlıklarında bir değiĢikliğin olup olmadığı ayrıntılı olarak sorulmalıdır.

1.3.3. Akut Batında Acil Bakım











Olay yeri değerlendirilir, kiĢisel ve çevresel güvenlik sağlanır.
Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
Oksijen uygulanır.
Damar yolu açılır ve IV % 0.9 NaCl solüsyonu uygulanır.
Ayrıntılı ikinci muayene yapılır.
Kardiyak monitorizasyon sağlanır.
Kan Ģekeri ölçümü yapılır.
Vital bulgular alınır ve sık kontrol edilir.
KKM’nin yönlendireceği hastaneye hastanın hızlı ve güvenli bir Ģekilde nakli
sağlanır. Nakil sırasında, hastanın dizleri bükülerek yatırılır. Dizlerin bükülmesi
ağrının azalmasına yardımcı olur.
Sahada ve ambulansta yapılan tüm tıbbi uygulamalar vaka kayıt formuna kayıt
edilir.

1.4. GĠS Kanamaları
Özofagus, mide ve duedenumda olan kanamalar, üst GĠS kanamaları; incebağırsak,
kolon ve rektumdan kaynaklanan kanamalar, alt GĠS kanamaları olarak adlandırılır.
Kanamaların çoğunluğu üst gastrointestinal sistemden kaynaklanır.

1.4.1. GĠS Kanama Nedenleri
Üst GĠS kanamalarının nedenleri arasında, duodenal ülser, özofagus varisleri,
gastroözofageal reflü, özofajit, özofagus tümörleri, özofagusun son bölümü ile kardiayı
içeren yırtıklar, divertiküller ve abdominal aort anevrizması yer alır.
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1.4.1.1. Özofagus Varisi
Özofagus duvarında bulunan venlerin geniĢlemesidir. Özofagus varisi, karaciğer
sirozunda meydana gelen portal hipertansiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kostik
maddelerin yanlıĢlıkla içilmesi de özofagus varis kanamasına neden olabilir.
Özofagus varisi, özofageal hastalıklar içinde en zor ve genellikle son aĢamasında
kanama belirtisi ile ortaya çıkar, mortalite oranı yüksek olan kanamalara neden olur ve acil
müdahale gerektirir.

1.4.1.2. Gastroözofageal Reflü (GÖR)
Mide içeriğinin kardiyadan özofagusa doğru yer değiĢtirmesine gastroözofageal reflü
denir. GÖR, her durumda hastalık olarak kabul edilmez. Genellikle yemeklerden sonra
olmak kaydıyla gün içerisinde 8–10 kez görülen fizyolojik bir olaydır. Ancak bu olay,
hastada semptom ve bulgulara; distal özofagus mukozasında irritasyon ve zedelenmeye yol
açmıĢsa gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) adı verilir.
GÖRH’de sık görülen semptomlar pirosiz, regürjitasyon, disfaji, karın ağrısı, göğüs
ağrısı, bulantı, geğirme ve kanamadır. GÖRH’nde bazen atipik semptomların varlığı da
önemlidir. Atipik semptomlar; non-kardiyak göğüs ağrısı, pulmoner bulgular, kardiyak
sorunlar, özellikle sabahları belirgin ses kalınlığı, vokal kord granülomu, kronik öksürük,
halitozis gibi semptomlar ile diĢte mine kaybı olarak sıralanabilir.

1.4.1.3. Özofajit
Özofajit, özofagus dokusunun iltihaplanmasıdır. Viral (herpes virüs I-II varisella
zoster) özofajit, ilaca bağlı özofajit, deterjan ve temizlik maddelerinin yanlıĢlıkla içilmesine
bağlı olarak koroziv özofajit vb. Ģeklinde görülebilir.
Viral özofajit; immün sistem yetmezliği ya da immün sistemi baskılanmıĢ hastalarda
odinofaji, disfaji, ateĢ ve kanama gibi bulgular ile kendini gösterir. Ġlaca bağlı özofajitte
özofagusta anatomik değiĢiklikler görülür. Koroziv özofajitte, orofarenksten mideye kadar
olan bölgedeki mukozada ciddi lezyonlar görülür.

1.4.1.4. Özofagus Tümörleri
Özofagusta selim ve malign tümörler nadir olarak görülür. Etyolojisi halen
bilinmemektedir. Ġleri yaĢlarda ve erkeklerde daha çok görülür. Özofagusun serozası
olmadığı için özofagus tümörleri kolaylıkla direkt yayılım yapabilir. Özofagus tümörleri geç
belirti vermesi, kolaylıkla yayılabilmesi nedeniyle prognozu kötü tümörlerdir.
Özofagus kanseri, öncelikle yutma esnasında göğüs ve epigastriumda ağrı ile baĢlar.
En sık yakınma, disfajidir ve ilerleyicidir. Kilo kaybı, kanama, anemi, bulantı, kusma,
solunum sistemi belirtileri, sinir tutulumu sonucu da ses kısıklığı görülür.
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1.4.2. GĠS Kanama Belirti ve Bulguları
Epigastriumda ağrı, bulantı ve kusma görülür. Üst GĠS kanamasında; epigastriumda
ağrı, hematemez, melena; alt GĠS kanamasında melena, hematoĢezi, batında yaygın ağrı,
bazen rektal ağrı görülebilir.
Hastada hematemez oluĢu, daima üst GĠS kanamasını iĢaret eder. Duodenal ülser
kanamalarında 8 saat içinde gaita melena haline gelir. Demir ve bizmut içeren ilaç alımında
gaita renginin siyah olabileceği unutulmamalıdır.
Genel durumu çok iyi gibi görülen bir hasta, dakikalar içinde hipovolemik Ģoka
girebilir. Bu durumda hastada solukluk, üĢüme, soğuk terleme, azalmıĢ venöz dolgunluk,
huzursuzluk ve bilinç düzeyinde değiĢiklikler, giderek artan taĢikardi ve hipotansiyon
görülür.

1.4.3. GĠS Kanamalarında Acil Bakım
GĠS kanamalarında en önemli sorun, kanamanın Ģiddetinin ve miktarının
belirlenememesidir. Bu nedenle hastaya çok hızlı müdahale edilmelidir. Kanamanın nedeni
araĢtırılarak zaman kaybedilmez, hastada semptomlara yönelik acil bakım uygulanır.











Olay yeri güvenliği sağlanır.
Hastanın bilinci ve ABC’si kontrol edilir.
Havayolu açık tutulur. Gerekirse entübasyon ve ventilasyon uygulanır.
Hastaya 4–6 L/dk oksijen verilir.
Damar yolu açılır. IV % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat solüsyonu uygulanır.
Hastaya NG takılır.
Vital bulguları alınır.
Hastaya yan yatıĢ pozisyonu verilerek vücudun üst kısmı yükseltilir.
Fazla vakit kaybedilmeden hızlı ve güvenli bir Ģekilde hastaneye nakli sağlanır.
Hastaya yapılan iĢlemler ve hastadaki belirti ve bulgular vaka kayıt formuna
kaydedilir.

Hastane ortamında laboratuvar tetkikleri özellikle kan değerleri takibi yapılır. Medikal
ya da cerrahi tedavi uygulanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sindirim sistemi hastalıklarında acil bakım uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Olay yeri güvenliğini sağlayınız.

 Vaka senaryosu hazırlayınız.
 Uygulamaları iki ya da üç kiĢilik ekip olarak
yapınız.

 Hastanın bilincini kontrol ediniz.

 AVPU skalası ile değerlendiriniz.

 Hastanın ABC’sini değerlendiriniz.

 Gerekirse entübasyon
uygulayınız.

 Anamnez alınız.

 SAMPLE& PORST’a göre alınız.

 Hastaya oksijen veriniz.

 Geri dönüĢümsüz maske ile oksijen veriniz.

ve

ventilasyon

Akut batınlı hastada acil bakım
 Damar yolunu açınız.

 IV % 0.9 NaCl solüsyonu uygulayınız.

 Hastanın ikinci değerlendirmesini 
yapınız.
 Kardiyak
sağlayınız.

monitorizasyonu  Kardiyak mönitorizasyonu değerlendiriniz.

 Kan Ģekeri ölçümü yapınız.
 Hastanın dizlerini bükülü vaziyette
yatırınız.
GĠS kanamasında acil bakım
 Damar yolunu açınız.

 IV % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat
solüsyonu uygulayınız.
 Gerekirse iki damar yolu açınız.

 Hastaya NG takınız.

 Aseptik tekniklere dikkat ediniz.
 Ekip ile birlikte çalıĢınız.

 Vital bulguları alınız.



 KKM’nin uygun gördüğü hastaneye  KKM ile sürekli iletiĢim halinde olunuz.
hastanın naklini sağlayınız.
 Vaka kayıt formunu doldurunuz.

 Vaka formunun bir nüshasını hastayı teslim
ettiğiniz hekime veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen vaka çalıĢması ile ilgili metni okuyarak soruları bu metne uygun
olarak cevaplayınız.
Soğuk bir pazar günü evden hiç çıkmamayı düĢünen Ayla Hanım, kahvaltı hazırlamak
için mutfağa geçti. Kalktığından beri kendini rahat hissetmiyordu. Kahvaltıda da bir
iĢtahsızlık hissetti bu yüzden pek bir Ģey yiyemedi. Öğleye doğru karın bölgesinde tam yerini
tarif edemediği belli belirsiz bir karın ağrısı baĢladı. Hava soğuk olduğu için üĢüttüğünü
düĢünerek bunu gaz sancısı olarak algıladı. Öğleden sonra geçer diye önemsemedi ve kızına
söz verdiği keki yapmak için mutfağa geçti. Kek yaparken ağrısı arttı. Sabah da bir Ģey
yememiĢti, kusmak için banyoya koĢtu. ÜĢümeye baĢladı; ateĢi yükselmiĢti. Karnındaki ağrı
giderek artıyordu ve sürekliydi; kesilecek gibi değildi. Ağrı sağ alt kadrana doğru yayılmaya
baĢladı, artık ağrısının yeri belirgindi ve geçecek gibi değildi. Ayla Hanımın eĢi, durumu fak
etti ve 112’yi aradı görevlilere eĢinin kendisine dikkat etmediğini, üĢüttüğünü söylüyordu;
ama Ayla’nın ağrıdan artık ona cevap verecek hali yoktu. Çağrı karĢılama personeli, Ayla
Hanım ile ilgili sorular sordu, hemen ambulans göndereceğini söyledi ve adresi söylemesini
istedi.
Adı Soyadı: Ayla Sayın Öztürk
YaĢı: 32
Cinsiyeti: K
Siz ambulans ile gelen sağlık ekibi olsanız;
1.

Hastada, öncelikle hangi değerlendirmeyi yaparsınız?

2.

Hastanın bilinci yerinde ise ne yaparsınız?

3.

Hastanın ağrısını hangi kriterlere göre değerlendirirsiniz?

4.

Ayla Hanımın hastalığı ile ilgili ne düĢünürsünüz?

5.

Yapacağınız acil bakım ne olur?

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3
AMAÇ
Endokrin sistem hastalıklarında acil bakım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Endokrin sistem anatomi ve fizyolojisi ile ilgili sunu hazırlayarak sınıf
ortamında paylaĢınız.
Pankreastan salgılanan hormonlar ile ilgili sunu hazırlayarak sınıf ortamında
paylaĢınız.

2. ENDOKRĠN SĠSTEM HASTALIKLARI
Canlılar, dıĢ ortamda meydana gelen değiĢimlere uyum sağlamak ve iç ortamdaki
dengeyi korumak zorundadır. Bu dengenin korunması, homeostasis olarak adlandırılır.
Organizmada birçok aktivitenin koordinasyonunu ve düzenini sağlayan iki sistemden biri
sinir sistemi diğeri ise endokrin sistemdir. Bu iki sistem, kendiliğinden koordineli olarak
çalıĢır. Salgılarını belli bir kanal sistemine ihtiyaç duymadan doğrudan kana veren bezlerin
bir araya gelmesi ile oluĢan sisteme endokrin sistem, bu sistemi oluĢturan yapı ve bezlerin
hastalığına da endokrin sistem hastalıkları denir.
Endokrin sistemin üreme, beslenme, maddelerin hücreler tarafından kullanımı, tuz ve
sıvı dengesi, metabolik aktiviteyi düzenleme, büyüme ve geliĢme vb. görevleri vardır.
Endokrin sistem, endokrin bezler ve hormonlardan oluĢur. Endokrin bezler; salgılarını bir
kanala ihtiyaç duymadan direkt olarak kana verir. Ġnsan vücudundaki endokrin bezler;
hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü, timus, pankreas bezleri ile gonadlardır.

ġekil 2.1: Endokrin sistem bezleri
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Hormon, endokrin bezler tarafından salgılandıktan sonra kana verilen, kan yoluyla
çeĢitli organ ve dokulara taĢınarak bunların yapı ve fonksiyonlarını, vücudun ihtiyaçlarına
göre düzenleyen kimyasal maddelerdir.

Hipofiz ön lobu

Somatotropin hormonu,
Gonadotropik hormon,
Adrenokortikotropik hormon,
Troid stimulan hormon,

Hipofiz arka lobu

ADH, oksitosin

Tiroid

T3, T4

Paratiroid

Parathormon

Pankreas

Ġnsülin, glukagon, gastrin,

Adrenal korteks

Kortizol, aldosteron,

Adrenal medulla

Epinefrin, norepinefrin

Testis

Testosteron

Over

Östrojen
Tablo 2.1: Endokrin bezler ve salgıladıkları hormonlar

2.1. Endokrin Sistem Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Bütün hastalıklarda olduğu gibi, endokrin sistem hastalıklarında da hastanın anamnezi
alınır. Hastane ortamında tanı koymak amaçlı doktor istemi ile kandaki hormon seviyeleri
ölçülür. Diğer tanı yöntemleri; idrar testleri, USG, sintigrafi, PET (Positron Emmission
Tomography, hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi veren özellikle kanser
tanısının konulmasında kullanılan yöntem) ve MR’dir.

2.1.1. Kan Glikoz (Kan ġekeri) Düzeyinin Belirlenmesi
Hastanın kan glikoz düzeyi, hastane öncesi dönemde belirlenip glikoz düzeyine göre
acil bakım uygulanmalıdır. Hastanın kan glikoz düzeyi, glukometre cihazı ile ölçülür.
Kan Ģekeri ölçüm değerlerinde iki farklı ölçüm birimi kullanılır; bu ölçüm birimleri
mg/dl ve mmol/L’dir. Glukometre ile kan Ģekeri ölçümü yaklaĢık 5 saniyede yapılabilir. Kan
glikoz düzeyini ölçmek için glukometre cihazı, kodlama çipi, test stribi ve lanset kullanılır.
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Resim 2.1: Glukometre cihazı ve bölümleri





Test stribi kutusundan kodlama çipi alınır. Her test stribinin kutusunda bir
kodlama çipi bulunur. Kodlama çipi üzerindeki kod ile test stribi kutusu
üzerindeki kod karĢılaĢtırılır ve aynı olmasına dikkat edilir. Aksi durumda kan
glikoz düzeyi yanlıĢ ölçülür.
Kodlama çipi, yuvasına yerleĢtirilerek glukometrenin test stribine uygun
kalibrasyonu yapılır. Kodlama çipi, glukometrede kullanılacak test stribinin
özelliklerini cihaza tanıtır. Her yeni bir test stribi kutusu açıldığında bu iĢlem
uygulanır. Bu iĢlem yapılırken glukometre kapalı olmalıdır.

Resim 2.2: Kodlama çipinin glukometreye yerleĢtirilmesi




Test stribi alınarak dikkatlice ve bükmeden ok yönünde yuvasına yerleĢtirilir.
Glukometre açılır ekranda görünen kod ile kutu üzerindeki kod karĢılaĢtırılarak
ekran testi gerçekleĢtirilir.
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Resim 2.3: Test stribinin glukometre cihazına yerleĢtirilmesi ve ekran testi

Piyasada bulunan çeĢitli glukometre cihazları farklı çalıĢma tekniğine sahip olabilir.
Örnek: Bazı glukometre modellerinde kodlama çipine gerek kalmaksızın cihazın tuĢlarıyla
kalibrasyon yapılabilmektedir.
Glukometre ile kan Ģekeri ölçümü:



Cihazın ekipmanları içerisinde bulunan parmak delme cihazı ile (yok ise lanset)
yüzük ya da orta parmağın uç kısmı delinir. Kandamlasının oluĢumunu
kolaylaĢtırmak için parmak hafifçe bastırılarak parmak ucuna doğru sıkılır.
Kandamlası, test stribinin renkli bölümüne damlatılır. 5 saniye içerisinde sonuç
cihazın ekranında görülür.

Resim 2.4: Test stribine kan damlatılması ve sonucun okunması




Test stribi çıkarılıp tıbbi atık kutusuna atılır.
Test stribi çıkarıldıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır. Sonuç cihazın
hafızasında tarih ve saatiyle otomatik olarak kaydedilir.

23

2.2. Pankreas Hastalıkları
Pankreas, hem endokrin hem de ekzokrin bir salgı bezidir. Bir iç salgı bezi olarak
pankreas iki tür hücreden oluĢur. Alfa hücreleri glukagon salgılar, glukagon glikojen
yıkımını sağlayarak kan Ģekerini yükseltir. Beta hücreleri de insülin salgılar. Ġnsülin ise
gerçekleĢtirdiği fonksiyonlar ile kan Ģekerini düĢürür. Her iki hormon da kandaki glikoz
düzeyine göre salgılanır. Kan glikoz düzeyi artınca insülin; düĢünce de glukagon salgılanır.

2.2.1. Diabetes Mellitus (DM)
Diabetes mellitus; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasının bozukluğu ile
seyreden ciddi komplikasyonların geliĢtiği kompleks ve kronik bir metabolik hastalıktır.
Ġnsülin hormonunun yokluğu, yetersizliği ya da etkisizliği nedeniyle kanda Ģeker oranının
yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Diabetde insülinle ilgili problem yüzünden glikoz, hücrelere
giremediğinden kullanılamaz ve kanda birikerek hiperglisemi tablosu geliĢir.
Açlık Kan ġekeri

2 Saatlik Tokluk Kan ġekeri

Normal

70–100 mg

140 mg altında

Diabet adayı

100–125 mg arasında

141–200 mg arasında

Diabetik

125 mg üzerinde

200 mg üzerinde

Tablo 2.1: Türk Diabet ve Obezite Vakfı’na göre kan Ģekeri değerleri

Obez kiĢiler, birinci derece akrabalarında diabet olanlar, gestasyonel diabetli kadınlar,
4 kg’dan fazla ağırlıkta çocuk doğuranlar, stres altında yaĢayanlar, pankreasın kronik
iltihabı, pankreas tümörleri ve ameliyatı geçirenler DM için risk grubunu oluĢturur.
Nedenlerine göre DM, tip I, tip II ve gestasyonel DM olarak sınıflandırılır.






Tip I Diabetes Mellitus: Tip I DM, çocukluk ve gençlik yaĢlarında ortaya
çıktığı için Juvenil diabet ya da insülin eksikliğinden kaynaklandığı için
insüline bağımlı diabet olarak da adlandırılır. Akut olarak ortaya çıkar. Tip I
DM oluĢumunda kalıtımsal yatkınlık, immünolojik ve çevresel faktörler
etkilidir. Ġnsülin üreten beta hücrelerinin sayılan faktörler nedeniyle
zedelenmesi sonucu insülin salınımında eksiklik görülür. Hastalar, insülin
yetersizliğinden dolayı ömür boyu insülini enjeksiyon yoluyla almak
zorundadır.
Tip II Diabetes Mellitus: Tip II DM, her yaĢ grubunda görülmekle birlikte orta
yaĢlı ya da obez kiĢilerde insülin eksikliği ya da kullanılamaması sonucu ortaya
çıkar. En sık görülen diabet çeĢididir. Tüm diabetlerin içerisinde görülme sıklığı
% 90’dır.
Gestasyonel Diabetes Mellitus: Hamilelik sırasında veya hamilelikten önce
baĢlayarak ilk kez gebelik döneminde fark edilen, gebelikte karbonhidrat
metabolizmasının bozulması sonucu oluĢan DM çeĢididir. Gestasyonel DM,
gebelik Ģekeri, gebeliğe bağlı Ģeker hastalığı vb. olarak da adlandırılır.
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2.2.1.1. DM Belirti ve Bulguları
DM’de yükselen kan Ģekerinin hücrelerden su çekmesi nedeniyle önce hücre içinde
dehidratasyon geliĢir. Bu durum DM’de 4 ana belirtinin ortaya çıkmasına neden olur:





Poliüri; sık ve bol miktarda idrara çıkmadır. Glikozun ozmotik aktivitesi
nedeniyle suyun böbreklerden geri emilememesi sonucu oluĢur.
Polidipsi; aĢırı su içme isteğidir. Poliürinin neden olduğu dehidratasyon susama
hissi yaratır ve kiĢi çok su içer.
Polifaji; sürekli açlık hissi ve çok yemek yemedir. Ġnsülin eksikliği nedeniyle
glikoz, hücre içine girip kullanılamadığı ve doku yıkımı olduğu için kiĢi sürekli
açlık hisseder, çok yemek yer.
Kilo kaybı; glikoz hücre içine girip kullanılamadığından yağ ve protein
depoları enerji için yıkılır. Bu durum kilo kaybına neden olur.

Bu belirtilerin yanında halsizlik, aĢırı yorgunluk, ağız kuruluğu, tekrarlayan
enfeksiyonlar ve yara iyileĢmesinin gecikmesi gibi belirtiler de görülür. Tip I diabet
belirtileri tip II diabet belirtileri ile aynı olmakla birlikte tip II diabette belirtiler, daha geç
ortaya çıkar. Hasta sürekli halsizlik, susama, poliüri ve bulanık görmeye uyum sağladığından
hastalık sürecinde belirtilerin ortaya çıktığını anlamayabilir.

2.2.1.2. DM Tedavisi
Diabet tedavisinde temel amaç; bozulan karbonhidrat metabolizmasını normale
döndürmek ve komplikasyonları önlemektir. Bu amaca ulaĢmak için diyet, ilaç ve egzersiz
etkileĢiminin uyumlu olması gerekir.






Diyet: DM tanısı konulduktan sonra dikkat edilecek en önemli nokta
beslenmedir. Hasta, beslenmesine diyetisyenin ya da hekimin verdiği listeye
uygun olarak devam etmelidir. Diyetine ve tedavisine uyan DM’li hastalar uzun
yıllar komplikasyon geliĢmeden yaĢayabilir.
Ġlaç: DM’li hastaların tedavisinde insülin ve oral antidiabetik ilaç kullanılır. Tip
I DM’li hastalar insülin kullanır. Bu hastalar, kanlarındaki glikoz seviyesini
kontrol altında tutmak için SC enjeksiyon yoluyla her gün insülin alır. Tip I
diabetli hastalarda verilen insülin, yetersiz olursa hiperglisemik koma (diabet
koması) geliĢir. Tip II DM’li hastaların genellikle dıĢarıdan insülin gereksinimi
yoktur. Bu hastalar, diyet, düzenli egzersiz ve oral ilaç alarak kan glikoz
seviyesini normal sınırlarda tutabilir. Ancak Tip II DM’de ağır enfeksiyon,
ameliyat öncesi dönem vb. durumlarda insülin tedavisi gerekebilir.
Egzersiz: Diabetli hastanın fiziksel aktivitesi, aldığı diyetin kalorisi ve
kullandığı insülin ya da oral antidiabetik ilacın dozuna uygun olmalıdır. Örnek:
Az kalorili diyet alınıyorsa fazla aktivite önlenir.
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2.2.1.3. DM Komplikasyonları
DM’nin erken ve geç olmak üzere komplikasyonları iki grupta incelenir. Hipoglisemi,
diabetik ketoasidoz ve hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma erken komplikasyonları,
diabetik retinopati, diabetik nöropati, diabetik nefropati, diabetik ayak ülseri ise geç
komplikasyonlarıdır.
DM’nin görülme sıklığı arttıkça kontrol altına alınamayan glikoz düzeyine bağlı
görülen komplikasyonlar nedeni ile acil baĢvurular da artar. Özellikle DM’nin erken
komplikasyonları, acil bakıma ihtiyaç duyulan durumlardır. GeliĢen semptomlara yönelik
uygulanan acil bakım hayat kurtarır.


Hipoglisemi

Kan glikoz düzeyinin normalin altına inmesiyle ortaya çıkan klinik bir tablodur.
Beynin tek enerji kaynağı glikozdur. Bu nedenle çok kısa sürede tedavi edilmeyen
hipoglisemi, beynin fonksiyonlarının akut olarak bozulmasına, bilinç kaybına ve acil
müdahale edilmezse ölüme sebep olur.
YetiĢkinlerde

60 mg/dl ve altı

Çocuklarda

45 mg/dl ve altı

Tablo 2.2: Hipoglisemi değerleri

Hipoglisemi; fazla insülin veya antidiabetik ilaç almak, insülin yapıldığı halde öğün
atlamak veya az yemek, yedikten sonra kusmak, fazla egzersiz yapmak, alkol almak gibi
nedenlerle geliĢir.
Hipoglisemi belirti ve bulguları:
•
•
•
•
•
•
•

Açlık hissi, titreme,
BaĢ dönmesi, baĢ ağrısı,
Solukluk, terleme,
Algılama problemleri, dikkat toplayamama, anlamsız konuĢmalar,
Hareketlerde zayıflık,
Ağız etrafında uyuĢma, karıncalanma,
Letarji ve koma.
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Tablo 2.3: Hipogliseminin belirtileri

Hipoglisemide acil bakım:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
Hastada travma bulgusu değerlendirilir.
Gerekirse geri dönüĢümsüz maske ile 5 L/dk oksijen verilir.
Damar yolu açılır ve IV % 0.9 NaCl solüsyonu DAKġ verilir.
Hastanın GKS’si değerlendirilir. GKS 12 veya altında ise hemen kan
glikoz düzeyi ölçülür.
Kan glikoz düzeyi <60 mg/dl ise ve/veya hastadaki belirtiler
hipoglisemiyi düĢündürüyorsa bilinci açık olan hastaya ağızdan Ģekerli su
verilir. Gerekirse Ģekerli su, 15 dk sonra tekrar verilir. Bilinci kapalı olan
hastaya IV % 20 Dekstroz verilir.
Çocuklarda ise kan glikoz düzeyi < 60 mg/dl ise ve/veya belirtiler
hipoglisemiyi düĢündürüyorsa bilinci açıksa ağızdan Ģekerli su verilir.
Gerekirse Ģekerli su, 15 dk sonra tekrar verilir. Bilinci kapalı olan çocukta
IV % 10 Dekstroz puĢe verilir.
Glukometre ile kan glikoz düzeyi tekrar ölçülür.
KKM ile iletiĢime geçerek danıĢman hekimin istemi doğrultusunda
dekstrozlu sıvı infüzyonuna devam edilir.
KKM’nin uygun gördüğü hastaneye hastanın nakli sağlanır.
Yapılan tüm uygulamalar, vaka formuna kaydedilir.
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ġema 2.1: YetiĢkinde hipoglisemi acil bakım algoritması

ġema 2.2: Çocukta hipoglisemi acil bakım algoritması
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Diabetik Ketoasidoz (DKA)

Vücutta insülin eksikliği sonucu kan glikoz düzeyinin yükselmesi, (300 mg/dl ve
üzeri) kanda ve idrarda keton cisimlerinin varlığı, bilinç seviyesinin bozulması ve sıvı
elektrolit dengesi bozuklukları ile karakterize ağır metabolik tabloya diabetik ketoasidoz
denir.
Ġnsülin yetersizliğinde, glikoz hücre içine giremediğinden vücut için gereken enerji
alternatif kaynaklardan elde edilmeye çalıĢılır. Alternatif enerji kaynağı olarak protein ve
yağlar kullanılır ve yakılır. Vücudun yağları kullanması sonucu atık olarak keton cisimcikleri
açığa çıkar. Keton cisimlerinin kanda artması, metabolik asidoza neden olur. Kanın pH’sı
asit değerlere doğru kayar. Hastada kan glikoz düzeyi 400–700 mg/dl değerlerine ulaĢmıĢsa
ileri derecede bilinç bulanıklığı geliĢir. Acil müdahale edilmez ise mortalite oranı yüksektir.
Genellikle tip I DM olan hastalarda enfeksiyonlar, insülin kullanmamak ya da insülinin
kesilmesi sonucunda ortaya çıkar.
Diabetik ketoasidozda belirti ve bulgular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Poliüri, polidipsi,
Güçsüzlük, yorgunluk,
Görme bozuklukları,
Bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı,
Deride ve mukoz membranlarda kuruluk, deri turgorunda azalma, sıcak
ve kırmızı cilt, (aĢırı dehidratasyon ve asidoza bağlı geliĢir)
Karında hassasiyet ve ağrı, (karın ağrısı oldukça Ģiddetli olabilir ve akut
batını düĢündürebilir)
TaĢipne, kussmaul solunum, (hastalar kanda biriken yağ asitlerinin
etkilerini kompanse edebilmek için derin ve hızlı solunum yapar)
TaĢikardi, hipotansiyon,
Nefeste aseton kokusu,
Hipotermi,
Bacakta kramplar, baĢ dönmesi, konfüzyon, letarji,
DeğiĢik düzeylerde bilinç kaybı geliĢir.

Hiperglisemik Hiperosmolor Non-Ketotik Koma (HHNKK)

Kanda ve idrarda anlamlı ketoasidoz olmaksızın görülen hiperglisemi, hiperosmolorite
ve dehidratasyon ile karakterize hayatı tehdit eden klinik bir durumdur. Kan Ģekerinin
değerleri 600–1200 mg/dl arasındadır. Hiperglisemi, glikozüriye (idrarda glikoz varlığı) yol
açarak sıvı elektrolit kaybına neden olur. Çoğunlukla tip II DM’de görülür. Böbrek
yetmezliği ve konjestif kalp yetmezliği olan hastalar daha fazla risk altındadır.
Kussmaul solunum ve nefeste aseton kokusu dıĢında, DKA’da görülen belirti ve
bulgular HHNKK’da da görülür. Nörolojik belirti ve bulgular daha sıktır.
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DKA ve HHNKK’da acil bakım:
Hastanın solunum Ģekli ve nefesin aseton kokmaması HHNKK için ayırıcı tanıdır. Bu
durum gözden kaçırılmamalı ve hasta teslim edilirken mutlaka hekime bildirilmelidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
Gerekliyse geri dönüĢümsüz yüz maskesi ile 5 L/dk oksijen verilir.
Damar yolu açılır, IV % 0.9 NaCl verilir.
GKS 12 ve altında ise kan glikoz düzeyi ölçülür.
Kan glikoz düzeyi >300 mg/dl ise % 0.9 NaCl ile infüzyona devam edilir.
Bilinç düzeyinde değiĢiklik olduğunda, hasta kendi kendine solunum
yapamıyorsa veya GKS 8 olduğunda, % 100 oksijen ile hiperventile edilir
ve entübasyon uygulanır; hasta monitörize edilir.
ġok ve dehidratasyon bulguları varsa hipovolemik Ģoktaki gibi acil bakım
uygulanır.
KKM ile iletiĢime geçilerek en uygun sağlık kuruluĢuna hastanın nakli
sağlanır.
Hastadaki belirti ve bulgular ile yapılan tüm iĢlemler eksiksiz olarak vaka
formuna kaydedilir.

Hastane acil servisinde hekim istemine uygun olarak IV insülin (regüler insülin)
uygulanır.

ġema 2.3: YetiĢkin hiperglisemi acil bakım algoritması
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ġema 2.4: Çocukta hiperglisemi acil bakım algoritması



DM’nin geç komplikasyonları
•

•

•
•

Diabetik retinopati: Retina tabakasında meydana gelen kanamalar ve
eksüdanın damar dıĢına sızması nedeniyle ortaya çıkar. Genellikle
DM’nin 15–20 yılından sonra görülür. DM, kontrol altında tutulmazsa
körlüğe neden olma ihtimali yüksektir.
Diabetik nefropati: DM’nin en önemli komplikasyonlarından birisidir
ve böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir. Tip I DM’de hastalığın
baĢlangıcından 15–20 yıl sonra böbrek hastalığı belirtileri görülmeye
baĢlar.
Diabetik nöropati: DM sonucu, genellikle alt ekstremite sinirlerinin
(çorap-eldiven tarzı dağılımlı) harabiyete uğramasıdır. Diabetik
polinöropatiler (periferik sinirlerin hastalığı) genellikle asemptomatiktir.
Ayak ülserleri (diabetik ayak): En önemli nedeni enfeksiyonlardır. Alt
ekstremitelerde dolaĢım bozulur ve nöropati oluĢur. Hasta sıcak soğuk
algısını yitirir. Ayakta ülserler, genellikle içeriye doğru büyüyen ayak
tırnağı ve nasırlaĢma sonucu geliĢir. Hastalar, nöropati nedeni ile sıklıkla
ağrı hissetmediklerinden enfekte yaralarını ihmal eder ve enfeksiyon
yumuĢak dokulara yayılır. Erken dönemde enfeksiyona yönelik tedavi
yapılır; ancak tedavi edilmezse amputasyonla sonuçlanabilir.
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Resim 2.5: Diabetik ayak

2.3. Hipofiz Bezi Hastalıkları
Hipofiz bezi, hormonal düzenlemenin merkezi olup kafa tabanında, sfenoid kemiğin
üzerinde, sella turcicaya yerleĢmiĢtir. Oval Ģekilli, gri kırmızı renkte ve 0.5 gram
ağırlığındadır. Bir sapla beynin hipotalamus bölümüne bağlanmıĢtır ve hipotalamusun
denetiminde çalıĢır. Hipofiz bezi, yapı ve fonksiyon bakımından ön lob ve arka lob olmak
üzere iki bölümden oluĢur. Her iki lobdan çeĢitli hormonlar salgılanır. Hipofiz bezi,
salgıladığı hormonlarla diğer endokrin bezlerin faaliyetlerini düzenler.

2.3.1. Diabetes Ġnsipudus (DI)
Hipotalamusun sinirsel hormon salgılayıcı hücreleri tarafından salgılanarak hipofizin
arka lobunda depolanan antidiüretik hormonun (ADH, vasopressin) yetmezliğine bağlı
olarak ortaya çıkan, poliüri, aĢırı susuzluk hissi ve polidipsi ile karakterize bir hastalıktır.
ġekersiz diabet olarak da adlandırılır. DI, daha çok hipotalamus veya hipofizdeki bir
tümörün ya da ADH kontrolünün yapıldığı hipotalamus bölümünün harabiyeti sonucu ortaya
çıkar. Her iki cinsiyette de görülme sıklığı aynıdır.
Poliüri, polidipsi, noktüri ve aĢırı susama belirtileri sonucunda hastada dehidratasyon
ve bilinç kaybı görülür. BaĢlangıcı gizli veya yavaĢ olabilir. Hastaya hastane ortamında 24
saatlik idrar kontrolü, su kısıtlama testi (miller moses), ADH ölçümü, açlık kan Ģekeri ve MR
testi yapılarak tanı konur.
Çocuklarda, kendini ifade edemeyenlerde dehidratasyona bağlı semptomatik belirti ve
bulgular görülür. Bu belirti ve bulgulara yönelik acil bakım uygulanır. Hastane ortamında
hekim tarafından ADH hormonu eksikliği giderilir. Komplikasyon olarak çocuklarda
dehidratasyon, ateĢ, hipernatremi, kardiovasküler kollaps ve ölüm görülebilir.
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2.4. Tiroid Hastalıkları
Vücudun en büyük endokrin bezi olan tiroid, boynun ön alt bölgesinde, larenksin alt
ve trakeanın üst önünde, 5. boyun, 1. göğüs omurları hizasında yer alan kalkan Ģeklinde bir
bezdir. Sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluĢur. Tiroid bezi tarafından triiyodotironin, (T3)
tiroksin (T4) ve kalsitonin hormonları salgılanır. T3 ve T4 hormonları, vücudun
metabolizmasını düzenler.

2.4.1. Basit Guatr
Tiroid bezinin iltihabi ve tümoral olmayan büyümesine guatr denir. En önemli nedeni
tuz ve suda iyot eksikliğidir. Tiroid bezi içinde oluĢan ve bezin normal dokusuna
benzemeyen leblebi veya ceviz büyüklüğünde olabilen anormal dokular da nodüler guatr
olarak adlandırılır.
Basit guatr genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde baĢlar. Boyundaki ĢiĢlik
dıĢında herhangi bir yakınmaya yol açmaz; ancak larenks ve trakeaya baskı nedeni ile
solunum güçlüğü, kronik öksürük, yutma güçlüğü, sinirlere baskı ve nadiren kanamaya yol
açabilir.

2.4.2. Hipertiroidi/Hipertiroidizm (Tirotoksikoz)
Hipertiroidizm, hipofiz bezinden fazla miktarda TSH salgılanması sonucu fazla
uyarılan tiroid bezinden aĢırı T3 ve T4 salgılanması ile karakterize bir hastalıktır.
Hipertiroidizmin en sık nedeni basedow graves hastalığıdır. Bu hastalıkta tiroid
bezinin tümü normalden daha fazla hormon salgılar; ancak her hipertiroidili hasta, basedow
graves hastası değildir. Basedow graves hastalığı, otoimmün bir hastalıktır. Vücut tiroid
bezine karĢı TSH reseptör antikoru üretir ve bu antikorlar tiroid bezini uyararak aĢırı hormon
salgılanmasına neden olur. Guatr, hipertiroidi, egzoftalmi (göz kürelerinin öne doğru
belirmesi) basedow graves hastalığının üç tipik belirtisidir.
Hipertiroidinin belirti ve bulguları; sıcağa tahammülsüzlük, terleme, (hasta soğukta
bile terler) susuzluk hissi, yeterli kalori alımına rağmen zayıflama, taĢikardi, distress, kas
güçsüzlüğü, çabuk yorulma, uyku düzeninde bozukluk, ajitasyon, hiperkinezi, irritabilite,
tremor, (ellerde titreme) ağır vakalarda psikoz, kadınlarda; amenore, fertilitede azalma,
düĢük yapma insidansında artma, yüzde kızarma, deride ıslaklık ve sıcaklık göz kapağının
yukarıya doğru gerilmesi ve göz kapağında ĢiĢme, egzoftalmi, saçlarda incelme ve dökülme,
jinekomasti ve guatrdır.

2.4.2.1. Hipertiroidi Krizi (Tiroid Fırtınası)
Hipertiroidi krizi, kana birdenbire çok fazla tiroid hormonlarının karıĢmasıyla ortaya
çıkan, hayatı tehdit eden bir endokrin acildir. Tedavi edilen hastalarda bile ölüm oranı % 20–
50 arasındadır.
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Hastalarda tedavi edilmemiĢ hipertiroidi, enfeksiyonlar, travmalar, diabetik
ketoasidoz, akciğer embolisi, cerrahi müdahale, tiroid hormon ilaçlarının fazla alınması ve
iyod fazlalığı gibi nedenler hipertiroidi krizine neden olabilir.


Hipertiroidi krizinde acil bakım
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
Havayolu açıklığı sağlanır, gerekirse hasta aspire edilir ve entübasyon
uygulanır.
Geri dönüĢümsüz maske ile oksijen uygulanır.
Damar yolu açılır. IV % 0.9 NaCl ile sıvı tedavisine baĢlanır.
Hastada yüksek ateĢ varsa soğuk uygulama yapılır.
Hastanın kan glikoz düzeyi ölçülür. Bu hastalarda metabolizma
hızlandığından dolayı DKA görülebilir. Bu durumda DKA’lı hastalara
uygulanan acil bakım uygulanır.
Hastanın kardiyak monitörizasyonu sağlanır ve EKG’si çekilir.
KKM’nin uygun gördüğü hastaneye hastanın nakli sağlanır.

Hastane öncesi dönemde konversiyon olarak değerlendirilen hastaların büyük bir
çoğunluğunda, hastanede yapılan tetkikler sonucunda, hipertiroidi tanısı konulmaktadır.

2.4.3. Hipotiroidi/Hipotiroidizm
Tiroid bezinin az çalıĢması sonucu, tiroid hormonlarının az üretilmesi ve kandaki T3
ve T4 seviyesinin düĢük olması durumuna hipotiroidi denir.
Hipotiroidiye neden olan hastalıkların baĢında hashimoto tiroiditi denilen ve tiroid
bezinin nedeni bilinmeyen bir Ģekilde hasara uğramasıyla oluĢan hastalık gelir. Hashimoto
tiroiditinde önce guatr vardır; ancak yıllar içinde bez küçülür ve hormon salgılayamaz
duruma gelir. Hashimoto tiroiditinin dıĢında tiroidektomi, antitiroid ilaçlar, iyot eksikliği,
enfeksiyonlar, hipotalamus hipofiz dengesinin bozulması hipotiroidiye neden olur. Kanda
T3 ve T4 düĢük olduğundan metabolizma yavaĢlar ve bu duruma bağlı belirtiler ortaya çıkar.
Soğuğa karĢı tahammülsüzlük, çabuk yorulma, kabızlık, kilo alma ve kilo vermede
zorluk, kaslarda sertleĢme, seste kalınlaĢma, saçlarda kalınlaĢma, seyrekleĢme ve kuruma,
kılların büyümesinde durma, yüzde ifadesizlik ve künt görünüm, mental tembellik, boy
kısalığı, gözler ĢiĢ, dilde büyüme, uyku hâli hipotroidinin belli baĢlı belirtileridir.
Hipotiroidinin, kretinizm ve miksödem olmak üzere iki tipi vardır.
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2.4.3.1. Kretinizm
DoğuĢtan tiroid hormonlarının yokluğu veya azlığı sonucunda görülen hipotiroidi
kretinizm olarak adlandırılır. Kretinizmin, en önemli nedeni iyot eksikliğidir. Hamilelik
döneminde annenin yetersiz iyot alması, tiroid bezinin doğuĢtan yokluğu ya da anatomik
bozukluk sonucunda kretinizm geliĢir. Tiroid hormonu eksikliği doğuĢtan olursa zekâ ve
geliĢme geriliği ortaya çıkar. Bu durum, doğumdan hemen sonra bebeğin tiroid hormonlarına
bakılarak tespit edilir. Ülkemizde yenidoğan her bebeğe topuğundan filtre kâğıdına kan
alınarak tiroid hormon taraması yapılması Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale
getirilmiĢtir. Kretinizm semptomları, tiroid hormonu verilerek düzeltilebilir.

2.4.3.2. Miksödem
EriĢkinlerde, tiroid hormonlarının sentezindeki eksikliğe bağlı olarak geliĢir.
Hastalarda özellikle alt ekstremitelerde yaygın ödem, hipotermi ve bilinç bozukluğu vardır.
Kardiyak ve solunum sistemi hastalıkları ile karıĢtırılabilir.
Miksödem komplikasyonlarından miksödem koması nadir olarak görülen; ancak
hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Bu acil durum hipoventilasyon, hipotermi ve solunum
asidozu ile karakterizedir. Acil müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır. TSH salgılanmasını
bozan nedenler, boyun bölgesine uygulanan radyoterapi ve tedavi edilmeyen hipotiroidi
sonucunda miksödem koması geliĢebilir.


Miksödem komasında acil bakım
•
Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
•
Hastanın havayolu açılır ve hasta aspire edilir.
•
Solunum yavaĢlamıĢ ve yüzeyel olduğundan geri dönüĢümsüz maske ile
oksijen verilir.
•
Hastanın damar yolu açılır ve IV % 0.9 NaCl sıvı verilir.
•
Hastanın kan glikoz düzeyi ölçülür. Kan glikoz düzeyi düĢükse
hipoglisemili hastaya acil bakım uygulanır.
•
Hastanın hipotermisi önlenmeye çalıĢılır, üzerine battaniye örtülür.
•
Hasta monitörize edilir.
•
KKM’nin uygun gördüğü hastaneye hastanın nakli sağlanır.

2.4.4. Paratiroid Hastalıkları
Paratiroid bezler, tiroid bezinin arka üst tarafında bezi saran kapsül içinde bulunur.
Genelde sağda ve solda ikiĢer adettir. Fakat 4–10 arasında sayıları değiĢebilir. Mercimek
büyüklüğünde, sarı-kırmızı renktedir. Salgıladığı parathormon (PTH) sayesinde kalsiyum ve
fosfor metabolizmasını düzenler.
Parathormonun aĢırı salgılanmasına, hiperparatiroidi/hiperparatiroidizm denir.
Paratiroid hormonun, vücutta iskelet sistemi ve böbrek üzerine etkisi vardır. Belirti ve
bulgular da genellikle bu sistemlere özgüdür.
Paratiroid bezlerden parathormonun yeterli salgılanmaması sonucu ortaya çıkan
tabloya, hipoparatiroidi/hipoparatiroidizm denir. Tedavi edilmeyen ve ilerlemiĢ
hipoparatiroidizm vakalarında hastada chvostek ve throusseau bulguları gözükür.
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Chvostek bulgusu: Fasiyal sinirin üzerine, kulağın önüne hafif bir Ģekilde
vurulduğunda; ağız, burun ve göz kenarlarında kasılmalar oluĢmasına chvostek
bulgusu (+) denir.
Trousseau testi bulgusu: Tansiyon ölçüm aleti hastanın koluna takılır. Sistolik
basınç duyulduktan sonra alet 2-3 dakika öylece tutulur. Hastanın parmakları
açılmıyor, ebe eli (karpopedal) görünümünde kalıyorsa buna trousseau bulgusu
(+) denir.

Hiperparatiroidizm ve hipoparatiroidizmde nedene yönelik tedavi ve semptomlara
yönelik acil bakım uygulanır.

2.5. Sürrenal (Adrenal) Bez Hastalıkları
Adrenal bezler; her iki böbreğin üst kısmına yerleĢmiĢ, sarımsı renkte iki bezdir.
Adrenal bezler, iç ve dıĢ olmak üzere iki bölümden oluĢur. Ġç kısmına adrenal medulla; dıĢ
kısmına adrenal korteks denir. Medulla kısmından, katekolamin olarak adlandırılan adrenalin
(epinefrin) ve noradrenalin (norepinefrin) salgılanır. Adrenal bezin korteks bölümü yaĢam
için çok önemli bir bezdir. Korteks bölümünün olmaması ölümle sonuçlanan ciddi
bozukluklara yol açar. Korteksten 30–40 çeĢit hormon salgılanır. Bu hormonlar, hipofiz ön
lob hormonu olan adrenokortikotrop hormonunun (ACTH) korteksi uyarması ile salgılanır.
Adrenal korteksten steroid hormonlar sentezlenir, bu nedenle bu hormonlara kortikosteroid
hormonlar da denir. En önemlileri; glukokortikoidler, mineralokortikoidler ve
androkortikoidlerdir. Hormonlar fonksiyonları bakımından birbirlerinden farklıdır.

2.5.1. Cushing Sendromu
Böbrek üstü bezinin korteks bölümünden salgılanan glukokortikoid hormonunun aĢırı
miktarda salınması veya uzun süre steroid ilaçların kullanılması sonucunda ortaya çıkan
hastalığa cushing sendromu denir. 20–40 yaĢ arasında görülme sıklığı daha fazladır.
Belirti ve bulgular arasında obezite, bufalo görünümü, (omuzlar üstünde ve arasında
kambura benzer yağ birikimi) gövdenin alt kısmında cilt üzerinde çatlaklar, ekimoz, ay dede
yüz, yüzde kıllanma, hipertansiyon, amenore vardır.

2.5.2. Addison Hastalığı (Akut Sürrenal Yetmezlik)
Adrenal korteksten salgılanan glikokortikoidlerin ve mineralokortikoidlerin
yetersizliği sonucu ortaya çıkan tabloya addison hastalığı denir. Otoimmün bir hastalık
olmasının yanısıra tüberküloz gibi bazı hastalıkların komplikasyonu olarak da ortaya çıkar.
Bebekler dâhil her yaĢta görülebilir.
AĢırı yorgunluk, bitkinlik, kas güçsüzlüğü, kilo kaybı, mide bulantısı, kusma,
tekrarlayan ishaller, hiponatremi, hiperkalemi, asidoz belli baĢlı belirtilerdir. Addison krizi,
acil bakım gerektiren, yaĢamı tehdit eden bir durumdur. Hemen tedaviye baĢlanmazsa
ölümle sonuçlanabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Endokrin sistem hastalıklarında acil bakım uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Olay yeri güvenliğini sağlayınız.

 Vaka senaryosu hazırlayınız.
 Uygulamaları iki ya da üç kiĢilik ekip
olarak yapınız.

 Hastanın bilincini kontrol ediniz.

 Bilinci, AVPU’ya göre değerlendiriniz.

 Hastanın ABC’sini kontrol ediniz.

 Gerekirse
destekleyiniz.

 Hastanın
yapınız.

ikinci

hastanın

ABC’sini

değerlendirmesini  SAMPLE’ye göre yapınız.
 Travma bulgusunu değerlendiriniz.

 Hastaya oksijen veriniz.

 Hastaya geri dönüĢümsüz maske ile
oksijen veriniz.

Glukometre ile kan glikoz düzeyi ölçülecekse
 Glikoz düzeyi ölçümünde kullanılacak  Nöbeti devraldığınızda, glukometrenin
malzemeleri hazırlayınız.
çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ediniz.
 Glukometrenin kalibrasyonunu yapınız.

 Test stribinin kodu ile kodlama çipinin
kodu uygun değilse ölçüm yapmayınız.

 Test stribini, ok yönünde yuvasına  Test stribini, oklar ve renkli kare bölge
yerleĢtiriniz.
cihaza bakacak Ģekilde tutunuz.
 Glukometreyi
yapınız.

açarak

ekran

testini  Ekranda görünen kod ile kutu üzerindeki
kodu karĢılaĢtırınız.

 Parmağın uç kısmını lanset ile deliniz.

 Yüzük ya da orta parmağın uç kısmını
deliniz.

 Parmak ucunda oluĢan kandamlasını,  Kandamlasının az ya da çok olmamasına
test stribinin renkli bölümünün ortasına
dikkat ediniz.
damlatınız.
 Çıkan sonucu ekrandan okuyunuz.

 Çıkan sonucu
kaydediniz.

vaka

kayıt

formuna

 Test stribini glukometreden çıkartınız  Test stribini tıbbi atık kutusuna atınız.
ve malzemeleri kaldırınız.
 Malzemeleri tekrar kullanılacak Ģekilde
yerine kaldırınız.
Hipoglisemide acil bakım
 Hastanın damar yolunu açarak hastaya  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
IV % 0.9 NaCl solüsyonu DAKġ
veriniz.
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 Hastanın GKS’sini değerlendiriniz.
 Dikkatli olunuz.
 GKS 12 veya altında ise kan glikoz  Glukometreyi tekniğine uygun olarak
düzeyini ölçünüz.
kullanınız.
 YetiĢkinde; Kan glikoz düzeyi <60  Gerekirse Ģekerli suyu, 15 dk sonra
mg/dl ise ve/veya hastadaki belirtiler
tekrar veriniz.
hipoglisemiyi düĢündürüyorsa bilinci
açık olan hastaya ağızdan Ģekerli su
veriniz.
 Bilinci kapalı olan yetiĢkin hastaya IV  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
% 20 Dekstroz veriniz.
 Çocuklarda ise; kan glikoz düzeyi <60  Gerekirse Ģekerli suyu, 15 dk sonra
mg/dl
ise
ve/veya
belirtiler
tekrar veriniz.
hipoglisemiyi düĢündürüyorsa bilinci
açıksa ağızdan Ģekerli su veriniz.
 Bilinci kapalı olan çocuğa IV % 10  Çok hızlı puĢe yapmamaya dikkat ediniz.
Dekstroz puĢe veriniz.
 Glukometre ile kan glikoz düzeyini  KKM ile iletiĢime geçerek danıĢman
hekimin istemi doğrultusunda dekstrozlu
tekrar ölçünüz.
sıvı infüzyonuna devam ediniz.
Diabetik ketoasidoz ve hiperglisemik hiperosmolor non-ketotik komada acil bakım
 Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
veriniz.
 Hastanın GKS’sini değerlendiriniz.

 Bilinç düzeyinde değiĢiklik olduğunda,
hastanın solunumu yoksa veya GKS 8 ise
% 100 oksijen ile hiperventile ediniz ve
entübasyon
uygulayınız,
hastayı
monitörize ediniz.

 GKS 12 veya altında ise kan glikoz  Kan glikoz düzeyini değerlendiriniz.
düzeyini ölçünüz.
 Kan glikoz düzeyi >300 mg/dl ise %  Sıvı akıĢ hızını takip ediniz.
0.9 NaCl ile infüzyona devam ediniz.
 Hastada
Ģok
ve
dehidratasyon  ġok ve dehidratasyon bulguları varsa
hipovolemik Ģoktaki gibi acil bakım
bulgularını değerlendiriniz.
uygulayınız.
 Hastane acil servisinde hekim istemi ile
insülin uygulayınız.
Hipertiroidi krizinde acil bakım
 Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
veriniz.
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 Hastada yüksek ateĢ
uygulama yapınız.

varsa

soğuk  Buzlu su kullanmayınız.

 Hastanın kan glikoz düzeyini ölçünüz.

 Bu
hastalarda
metabolizma
hızlandığından
dolayı
DKA
görülebileceğini unutmayınız.

 Hastanın kardiyak monitörizasyonunu  Hastanın kalp ritmlerini değerlendiriniz.
sağlayınız.
 EKG’sini çekiniz.
Miksödem komasında acil bakım
 Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
veriniz.
 Hastanın kan glikoz düzeyini ölçünüz.

 Kan glikoz düzeyi düĢükse hipoglisemili
hastada acil bakım uygulayınız.

 Hastada hipotermiyi önleyiniz.

 Üzerine battaniye örtünüz.

 Hastayı monitörize ediniz.

 Hastanın kalp ritmini ve
bulgularını değerlendiriniz.

 KKM’nin uygun gördüğü hastaneye  Ambulansta
hastanın naklini sağlayınız.
gözlemleyiniz.
 Yapılan tüm iĢlemleri
formuna kaydediniz.

vaka

hastayı

solunum
sürekli

kayıt  Bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen vaka çalıĢması ile ilgili metni okuyarak soruları bu metne uygun
cevaplayınız.
3047 nolu ambulans istasyonunda nöbetçi olduğunuz sırada 30 yaĢındaki kadın hasta
ile ilgili çağrı aldınız. Hastada, son zamanlarda iĢ yerinde aĢırı çalıĢma ve bu duruma
bağladığı aĢırı yorgunluk, halsizlik Ģikâyeti vardır. Evde dinlenmesine rağmen
yakınmalarında azalma olmadığı gibi bazı yeni yakınmalar da eklenmiĢ ve son 2–3 gündür
halsizlik, çabuk yorulma, çok su içme ve çok idrara çıkma yakınmaları da baĢlamıĢ ve bu
yakınmaları giderek artmıĢtır. 6 saat kadar önce karın ağrısının ortaya çıkması ve bilinç
bulanıklığının baĢlaması üzerine hastanın ailesi ambulans çağırmıĢtır.
Adı Soyadı: Dilek MEYDAN
YaĢı: 30
Cinsiyeti: K
BULGULAR
S: Yüksek ateĢ, bilinç bozukluğu, kussmaul solunum
A: Günde 1 paket sigara
M: Yok
P: Yok
L: 7 saat önce yemiĢ
E: 6 saat önce karın ağrısı, bilinç bulanıklığı
Hastanın bilinci kapalı, kussmaul solunumu mevcut, nefesinde aseton kokusu var, cilt
kuru, deri turgoru azalmıĢ. Kan glikoz düzeyi; 427 mg/dl’dir. Herhangi bir travma bulgusu
yok. Batın, pelvis, sırt ve ekstremitelerde normal olmayan herhangi bir bulgu yok.
Ambulans ile gelen sağlık ekibisiniz;
1.

Bu hasta için ne düĢünürsünüz?

2.

Ekip ile birlikte yapacağınız acil bakım ne olur?

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Sıvı elektrolit ve asit baz dengesizliklerinde acil bakım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Vücutta sıvı elektrolit ve asit baz dengesi ile ilgili sunu hazırlayıp sınıf ortamında
paylaĢınız.

3. SIVI ELEKTROLĠT VE ASĠT BAZ
DENGESĠZLĠKLERĠ
Normal, sağlıklı bir yetiĢkinde vücut sıvı miktarı vücut ağırlığının % 60–70’ini
oluĢturur. Vücut sıvı miktarı yönünden, çocuk ve yetiĢkin, kadın ve erkek arasında fark
vardır. Yenidoğanın % 75–80’i su iken, çocuk bir yaĢına geldiğinde oran % 60–65 olmakta
ve bu çocukluk yaĢları boyunca sabit kalmaktadır. Total vücut sıvısı, yaĢ ve yağ dokusu
arttıkça azalır. Vücutta sıvılar, iki ana bölümde yer alır.



Ġntrasellüler; hücre içinde bulunan sıvıdır. Total vücut sıvısının % 70’ini
oluĢturur.
Ekstrasellüler; hücre dıĢında bulunan sıvıdır. Total vücut sıvısının % 30’unu
oluĢturur. Ekstrasellüler sıvının görevi, hücrelere besin sağlamak ve atıkları
uzaklaĢtırmaktır. Ekstrasellüler sıvıdaki değiĢiklikler vücudun toplam sodyum
içeriğine bağlıdır. Ekstrasellüler sıvılar, üç bölümde incelenir:
•
Hücrelerarası (interstisyel) sıvı; hücrelerin ve damarların dıĢında yer
alan sıvılardır.
•
Plazma (intravasküler) sıvı; damar içinde yer alan, kanın sıvı kısmıdır.
•
Transsellüler sıvı; GĠS, mesane, endokrin bezler, plevra, periton ve MSS
içindeki sıvılardır.

Vücudumuz sadece sudan ibaret değildir; hem suyu hem de su içinde yer alan
elektrolit ve elektrolit olmayan üre, kreatinin, glikoz gibi maddeleri içerir. Bu maddeler,
vücut sıvılarında difüzyon ve aktif taĢınma yoluyla yer değiĢtirir. Difüzyon, eriyebilir madde
moleküllerinin kendi hareketleriyle yoğunluğu çok olan ortamdan, yoğunluğu az olan ortama
doğru geçmesidir. Difüzyon hızı, maddenin permeabilitesine, sıvıların konsantrasyon ve
basınç farklarına, yüklü maddeler için membranın iki tarafındaki elektriksel potansiyel
farkına bağlıdır.
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Difüzyon, basit ve kolaylaĢtırılmıĢ difüzyon Ģeklinde iki Ģekilde gerçekleĢir.



Basit difüzyon; molekül ya da iyonların enerji sarf etmeden kendi enerjileriyle
hücre zarından geçmesidir. Örnek: O2 ve CO2 vb.
KolaylaĢtırılmıĢ difüzyon; maddelerin taĢıyıcı bir maddeye bağlanarak hücre
zarını geçmesidir. Örnek: Glikoz.

Aktif taĢınma ise maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiĢ iĢlemi için
taĢıyıcıya ve enerjiye ihtiyaç duymasıdır. Örnek: Sodyum pompası.
Vücut sıvıları, hücre içi ve dıĢında ozmoz yoluyla yer değiĢtirir. Ozmoz; suyun yarı
geçirgen bir zarla ayrılmıĢ iki bölme arasında, yoğunluğun yüksek olduğu taraftan düĢük
olduğu tarafa geçiĢidir. Bu geçiĢte sıvı bölmelerinin ozmolaritesi rol oynar. Ozmolarite; bir
litre solüsyon içinde çözülmüĢ partiküllerin toplam sayısı olarak tanımlanır. Vücut
sıvılarındaki partiküller ise elektrolitler ve kolloidlerdir. Suda çözünmüĢ bulunan partiküller
devamlı hareket eder, birbirlerine ve bulundukları yerin duvarına çarparak ozmotik basıncı
oluĢturur. Ozmotik basınç, sıvıda bulunan partiküllerin ağırlığına veya büyüklüğüne değil,
sadece bunların sayılarına bağlıdır. Ozmotik basınç birimi ozmol (Osm)’dur.

3.1. Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri
Vücutta sıvı ve elektrolitlerin eksikliği ya da fazlalığına bağlı olarak ortaya çıkan
duruma sıvı elektrolit dengesizlikleri denir. Sıvı elektrolit dengesizliklerine neden olan
baĢlıca faktörler Ģunlardır:


Sıvı ve elektrolitlerin az olması
•
Vücudun ihtiyacı olandan daha az sıvı alımı,
•
Vücuttan sıvı ve elektrolit atılımının artıĢı.



Sıvı ve elektrolitlerin fazla olması
•
Sıvı ve elektrolitlerin, vücuda atılabilecek orandan fazla alımı,
•
Böbrek ve karaciğer hastalığı nedeniyle yeterli atılımın olmaması,
•
Yanık ve travmalarda, doku ölümü nedeniyle vücutta fazla miktarda
elektrolit birikimi.



Sıvı ve elektrolitlerin vücutta tutulması
•
Sıvıların, dolaĢım sistemi dıĢına çıkması (asit, ödem) sonucunda vücutta
fazla sıvı olmasına rağmen sıvı eksikliği olması,



Homeostatik düzenleyici sistemlerin bozulması
•
Bu sistemler bozulduğunda; sıvı-elektrolitlerin vücuda alımları,
dağılımları ve atılımları kontrol edilemediğinden dengesizlik geliĢmesi,
Bu dengesizliklerin vücuttaki tüm sistemleri etkilemesi.
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3.1.1. Su-Sodyum Dengesizlikleri
Hücre dıĢı sıvıdaki katı maddelerin % 90-95’ini Na+ oluĢtururken vücut sıvılarının %
90-93’ünü su oluĢturur. Vücut sıvılarında yer alan su ve sodyumdaki değiĢmeler karĢılıklı
olarak birbirlerini etkiler.
Na+ tüm sıvı bölmelerinde yer alır; hücre dıĢı sıvıda 142 mEq/L, hücre içi sıvıda ise 10
mEq/L’dir. Gastrik mukus, safra, intestinal sıvılar ve pankreatik sıvı bol miktarda Na + içerir.
Na+; sıvı bölmelerindeki sıvı hacminin ve homeostatik dengenin düzenlenmesinde, asit baz
dengesinin sağlanmasında, sinir ve kas hücrelerindeki kimyasal reaksiyonlarda rol alır.
EriĢkin bir bireyin günlük Na+ gereksinimi 4,5 gr’dır. Na+ ter, idrar ve dıĢkıyla atılır.
Aldosteron hormonu, Na+ tutulumunu ve atılımını düzenler; Na+ az olduğunda GĠS Na+
atılımını kontrol eder. Kortikosteroidler ise böbrek tübüllerinden Na+’un geri emilimini
artırır.
Su-sodyum dengesizlikleri, ozmolar ve hacim (izotonik) dengesizlikleri olarak iki
gruba ayrılır.

3.1.1.1. Ozmolar Dengesizlik
Ozmolar dengesizlikler, hipoozmolar ve hiperozmolar dengesizlik olmak üzere iki
grupta incelenir.


Hipoozmolar dengesizlik

Sodyuma göre suda bir artma ya da suya göre sodyumda bir azalma vardır. Su miktarı
arttığında Na+ miktarı normal olabilir; fakat su fazla olduğu için tam anlamıyla sıvı
kullanılamaz. Aynı Ģekilde su miktarı normal olup Na+ miktarı azaldığında sıvı yine
kullanılamaz. Nedenleri arasında, aĢırı su alımı, vücuttan yeterli su atılamaması, hipotonik
sıvıların fazla verilmesine bağlı su fazlalığı, yetersiz tuz alımı, diüretikler ve aĢırı terlemeye
bağlı Na+ azlığı yer alır.
Bulantı, kusma, poliüri, yorgunluk, baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, ajitasyon, kas krampları,
mental ve oryantasyon bozuklukları görülür. Susama hissi yoktur.
Nedenleri
Belirtiler
Hücreler
suyla
ĢiĢtiklerinden
hipotalamustaki susama ozmoreseptörleri Susama hissi yoktur.
baskılanır.
ADH salınımı baskılanır.

Böbrekler sağlıklıysa poliüri görülür.

Su artıĢına bağlı beyin ödemi geliĢir.

Seğirmeler, aĢırı uyarılma, mental ve
oryantasyon bozukluk, konvülsiyonlar ve
koma görülür.

Plazma ozmolaritesi azalır.

Serum Na düzeyi 120 mEq/L’nin altındadır.

Eritrositlerdeki Hb dilüe olur.

Hemoglobin düĢüktür.

Tablo 3.1: Hipoozmolar dengesizlik nedenleri ve belirtileri
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Hipoozmolar dengesizlik durumunda hastaya, semptomlara yönelik acil bakım
uygulanır, hipertonik solüsyonlar verilir.


Hiperozmolar dengesizlik

Vücut sıvılarında, sodyuma göre suda bir azalma ya da suya göre sodyumda bir artma
vardır. Her iki durum da hücrelerin büzülmesine ve dehidratasyona neden olur. Susama
merkezinin harabiyeti, yutmada güçlük gibi nedenlerle suyun yetersiz alımı, ishal, DM, DI
ve aĢırı terlemeye bağlı su atılımının artması, hipertonik solüsyonların fazla infüzyonu gibi
durumlarda görülür.
Bulantı, kusma, diyare, su alımında azalma, susuzluk, baĢ dönmesi, kas krampları,
yorgunluk, kilo kaybı, deri turgorunda azalma, ciltte kuruluk, gözlerde çökme, ateĢ,
taĢikardi, hipotansiyon, letarji, konfüzyon, senkop ve Ģok gibi belirti ve bulgular izlenir.
Nedenleri

Belirtiler

Vücut sıvılarının ozmolaritesinin yüksek
olması, hipotalamustaki susama
ozmoreseptörlerini uyarır.

Susama hissi vardır.

Deri ve mukoz membran hücrelerinde su
azalır.

Deri ve mukoz membranlarda kuruluk
görülür.

Derinin normal elastikiyeti kaybolur.

Deri turgoru azalır.

Göz kürelerinde su basıncı düĢer.
Su kaybı yeterince karĢılanamaz.

Ağır vakalarda göz kürelerinde çökme
görülür.
Vücut ağırlığının; hafif vakalarda % 2’si,
Orta vakalarda % 6’sı,
Ağır vakalarda % 7–14’ü kaybedilir.

Tablo 3.2: Hiperozmolar dengesizlik nedenleri ve belirtileri

Resim 3.1: AzalmıĢ deri turgoru
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Hiperozmolar dengesizlik durumunda, hastanın damar yolu açılarak % 0.9 NaCl veya
Ringer Laktat infüzyonu baĢlanır. Gerekirse solunumu desteklenir ve O2 verilir. Hastanın
ateĢi düĢürülür. Komplikasyon olarak böbrek yetmezliği, Ģok, koma ve tedavi edilmezse
ölüm görülür.

3.1.1.2. Hacim (Ġzotonik) Dengesizlikleri
Hacim dengesizliklerinde su ve sodyum, aynı oranlarda arttığından ya da azaldığından
vücut sıvılarının ozmolaritesi değiĢmez. Hacim dengesizlikleri, hücre dıĢı sıvı hacmindeki
değiĢiklikler nedeniyle geliĢir. Hücre dıĢı sıvı hacmi arttığında, ödem ve dolaĢım
yüklenmesi; sıvı hacmi azaldığında ise dolaĢım kollapsı geliĢebilir.


Hücre dıĢı hacim azlığı

Su ve sodyumun aynı oranlarda kaybı sonucunda geliĢir. Hücre dıĢı sıvılar, baĢlıca
GĠS ve deri yoluyla kaybedilir. Kanama, ishal, böbrek hastalıkları, aĢırı terleme, yanıklar,
ateĢ, aldosteron azlığı nedenleri arasında sayılabilir.
Kuvvetsizlik, bulantı, kusma, kilo kaybı, iĢtahsızlık, boyun venlerinin dolgunluğunda
ve kan basıncında azalma, oligüri ve ciddi vakalarda anüri görülür. Hücre dıĢı hacim azlığı
olan hasta, intravenöz yolla izotonik sıvılar verilerek tedavi edilir.


Hücre dıĢı hacim fazlalığı

Hücre dıĢı sıvıda su ve sodyum aynı oranlarda artmıĢtır. Bu duruma dolaĢım
yüklenmesi ya da hipervolemi denir. Hücre dıĢı sıvı hacmi arttığında, ödem oluĢur.
Hipervoleminin en sık nedeni, oral veya parenteral yolla fazla sıvı alınmasıdır. Kalp
yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, beyin harabiyeti ve kortizon
enjeksiyonları diğer nedenleri arasında sayılabilir.
Kilo artıĢı, gode bırakan ödem, boyun venlerinde dolgunluk, göz kapaklarında ĢiĢlik,
karında sıvı birikimi (asit) ve akciğer ödemi gibi belirti ve bulgular görülür.
Tedavisinde; semptomlara yönelik acil bakım uygulanır. Hastanın Na+ alması
kısıtlanır ve diüretikler verilir. Aldığı, çıkardığı sıvı değerlendirilir.

3.1.2. Potasyum Dengesizlikleri
Potasyum, (K+) hücre içinin en önemli katyonudur. Plazmadaki normal değeri 3,5–5
mEq/L’dir. EriĢkin bireyin günlük gereksinimi 40 mEq’dır. Alınan K+ % 80–90’ı idrarla, %
10–20’si dıĢkıyla atılır. Glikoz metabolize edildiğinde, K+ hücre içine girer, insülin, glikozla
birlikte K+’nın da hücre içine taĢınmasını sağlar.
Potasyum;



Hücre içindeki sıvıların osmotik basıncının düzenlenmesinde,
Asit baz dengesinin düzenlenmesinde,
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Kas ve sinirlerdeki elektriksel uyarımların iletilmesinde görev alır.

Hücre bütünlüğünü bozabilecek herhangi bir durum, K+ dengesizliğine neden olur.

3.1.2.1. Hipokalemi
Hipokalemi, serum K+ düzeyinin normalin altında olmasıdır. Hücre dıĢı sıvıdaki K+
miktarını düzenleyen en önemli mekanizma aldosteron hormonudur. Bu hormon, böbrek
tübüllerinden Na+ ve suyun geri emilimini, K+ ve H+’nın atılımını sağlar. Aldosteron salınımı
arttığında, K+ atılımı artar, hipokalemi geliĢir. Korku, psikolojik bozukluklar, yanıklar ve
büyük ameliyatlar gibi stres durumlarında aldosteron sekresyonu artttığından K+ kaybı olur.
K+’nın fazla miktarda atılması, açlık ya da yanlıĢ diyet gibi beslenme
yetersizliklerinde K+’nın az alınması, K+’nın geri emilimini önleyen diüretikler, DI, fazla
idrar atılımına neden olan böbrek hastalıkları, diyare, uygun olmayan lavmanlar, kusma ve
kolostomi nedenleri arasındadır.
ĠĢtahsızlık, kabızlık, kusma, letarji, yorgunluk, kas krampları, azalmıĢ refleksler, EKG
değiĢiklikleri görülür. Hipokalemi, hücre metabolizmasını etkileyerek, nöromüsküler,
kardiyovasküler, gastrointestinal, renal ve solunum sistemini, ayrıca H + iyonu dengesini
etkiler.
Hipokalemide, hasta monitörize edilerek EKG’si çekilir. Acil serviste, hekim istemine
göre hastaya IV KCl (potasyum klorür) verilir. IV KCl uygularken dikkat edilmesi gereken
noktalar vardır:





KCl, direkt olarak vene kesinlikle verilmez. Aksi durumda kardiyak arrest
geliĢebilir.
KCl, sıvı içinde dilüe edilerek verilir.
KCl, verilirken ven boyunca ağrı hissedilir.Bunu önlemek için sıvı gidiĢ hızı
azaltılır.
IV yolla verilen KCl’nin toksik etkisinden dolayı hasta monitörize edilerek kalp
ritimleri izlenmelidir.

Hipokalemide paralizi, renal bozukluklar ve kardiyak arrest gibi komplikasyonlar
görülebilir.

3.1.2.2. Hiperkalemi
Hücre dıĢı sıvıda potasyum miktarının artması sonucunda hiperkalemi geliĢir.
Potasyum ya fazla alınmıĢtır ya da atılımı azalmıĢtır. Hiperkalemi; böbrek yetmezliği,
addison hastalığı, DM ve ameliyat sonrası dönemde idrar atılımının azlığı, vücutta K+
miktarının artması, geniĢ yanıklar, ciddi yaralanmalar, enfeksiyon, asidozda hücrelerden
fazla miktarda K+’nın hücre dıĢı sıvıya geçmesi ve K+ içeren sıvıların ĠV yolla fazla verilmesi
gibi durumlarda görülür. Ayrıca, fazla miktarda kan transfüzyonunda da hiperkalemi
geliĢebilir.
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Plazma K+ fazlalığı böbrekleri, kalbi ve nöromüsküler sistemi etkilediğinden bu
sistemlere iliĢkin bulgular görülür. Hiperkalemi ve hipokalemi bulguları birbirine benzer, bu
nedenle ayırmak güçtür. Hiperkalemi bulguları, plazmada K+’nın az ya da çok artmasına göre
değiĢiklik gösterir. K+ az miktarda arttığında, ishal ve kas seğirmeleri; çok arttığında ise
kaslarda gevĢeme, güçsüzlük ve yüzeysel solunum geliĢir.
Hiperkalemide, hasta monitörize edilerek EKG’si çekilir. Hastada kardiyak
semptomlar görüldüğünde ekip sorumlusunun kontrolünde semptomlara uygun kardiyak acil
protokolleri uygulanır. K+’nın hücre içine girmesini sağlamak için doktor istemine göre
glikoz ve insülin verilebilir. Ayrıca, diüretikle idrar atılımı artırılarak da K+ atılımı
artırılabilir. Böbrek fonksiyonları yetersizse peritoneal diyaliz ya da hemodiyaliz uygulanır.
Komplikasyon olarak paralizi, kardiyak arrest vb. durumlar görülür.

3.1.3. Kalsiyum Dengesizlikleri
Vücuttaki kalsiyumun % 99’u kemikler ve diĢlerin yapısında bulunur. Kalsiyum
ekstrasellüler sıvılarda daha fazla bulunur. Kalsiyum metabolizmasında D vitamini,
kalsitonin hormonu ve parathormon etkilidir. D vitamini, bağırsaklardan kalsiyum emilimini
artırır. Kalsitonin, kan kalsiyum düzeyini düĢürür. Parathormon ise kan kalsiyum düzeyini
yükseltir. Hücre dıĢı sıvıda çok az miktarda bulunmakla birlikte vücuttaki fizyolojik
olaylarda önemli rol oynar. Kalsiyum;


Kas ve sinirlerde uyarıların iletilmesinde,

Kas kontraksiyonlarında,

Kanın pıhtılaĢmasında önemli rol oynar.
Plazma kalsiyum düzeyinin normal değeri 4–5 mEq/L’dir. Günlük gereksinim
eriĢkinler için 0,8 gr’dır. Plazma Ca++ düzeyinin normal sınırlarda olabilmesi; yeterli Ca++ ve
D vitamini alımına, kan fosfor düzeyine, paratiroid bezlerin ve böbreklerin normal
çalıĢmasına bağlıdır. Ca++ süt ve süt ürünleriyle, sebze ve meyvelerle alınır; idrar ve dıĢkıyla
atılır.

3.1.3.1. Hipokalsemi
Ca++ alınımının azalması ya da atılımının artmasına bağlı olarak plazma Ca++
miktarının azalması sonucunda hipokalsemi geliĢir. Akut pankreatit, hipoparatiroidizm ve
böbrek hastalıklarında vücuttan fazla Ca++ kaybı; tiroid ameliyatlarında yanlıĢlıkla paratiroid
bezlerin alınması; gebelik ve emzirme devresinde ihtiyacın artması; yetersiz D vitamini
alınması, fazla kan transfüzyonu ve asidoz tedavisi nedenleriyle ortaya çıkabilir.
Parestezi, ekstremitelerde karıncalanma, iğne batması hissi, konvülsiyonlar, aritmiler,
kanamaya eğilim ve nöromüsküler irritabilite artması ile tetaniler görülür. Hastada trousseau
ve chvostek testleri pozitiftir.
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Hipokalsemide hasta monitörize edilerek EKG’si çekilir. Acil serviste hekim istemiyle
kan Ca++ düzeyine göre Ca++, oral, ĠV veya ĠM yollarla verilebilir. Ca++’nın GĠS emilimini
artırmak için D vitamini de verilir. Hastada tetani geliĢmiĢ ise belirtiler ortadan kalkıncaya
kadar Ca++ (Kalsiyum glukonat) ĠV yolla verilebilir. Kalsiyum glukonat, direkt damar içine
uygulanmaz, uygularken aĢağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:






Kalsiyum glukonat, karbonat ya da fosfat içeren sıvılarla birlikte
verilmemelidir, verilirse çökelti oluĢturur.
IV Kalsiyum glukonat verilirken hasta monitörize edilerek hiperkalsemi
belirtileri izlenmelidir; çünkü IV Kalsiyum glukonat tedavisi, kardiyak arreste
neden olabilir.
Hastanın digital ilaç alıp almadığı öğrenilmelidir. Kalsiyum glukonatın etkisi
digitale benzediğinden digital intoksikasyonu geliĢebilir.
Kalsiyum glukonat yavaĢ infüze edilmelidir.
Ġnfiltrasyon olmamasına dikkat edilmelidir. Doku nekrozu geliĢebilir.

3.1.3.2. Hiperkalsemi
Kalsiyum fazlalığı, Ca++’un fazla alınması ya da vücuttan az atılması sonucunda
geliĢir. Parathormon arttığında ve fazla D vitamini alındığında, GĠS’den Ca++ emilimi artar
ve serum Ca++ düzeyi yükselir. Ayrıca Parathormon böbreklerden Ca++’un geri emilimini
artırarak kan Ca++ seviyesini yükseltir. Uzun süre hareketsizlik ve kemik tümörlerinde,
kemikten kana geçen kalsiyum miktarı arttığından hiperkalsemi geliĢebilir.
Hiperkalsemide gastrointestinal, nöromüsküler sistem, böbrekler ve kemiklerde
değiĢiklikler görülür. Ortaya çıkabilecek en ciddi durum hiperkalsemi krizidir. AĢırı bulantı,
kusma, dehidratasyon, konfüzyon, aritmiler, kalbin pompalama kapasitesinde azalma, koma
ve böbrek yetmezliği ile ortaya çıkan bu tablo acil müdahale gerektirir.
Hiperkalsemide, hasta monitörize edilerek EKG’si çekilir. Kardiyak arrest durumunda
temel ve ileri yaĢam desteği protokolleri uygulanır. Acil serviste, böbreklerden atılımı
artırmak için hekim tarafından % 0.9 NaCI solüsyonu, disodyum fosfat, sodyum sülfat ve
diüretikler verilebilir.
Hiperkalseminin en önemli komplikasyonu kardiyak arresttir.

3.1.4. Magnezyum Dengesizlikleri
Hücre içinde en fazla bulunan katyonlardan bir diğeri magnezyumdur. Nöromüsküler
sistemin fonksiyonel bütünlüğü geniĢ ölçüde magnezyum tarafından sağlanır. Magnezyum
dengesizlikleri nöromüsküler fonksiyonda bozukluklara neden olur. Mg++’nin % 70’i Ca++ ve
fosforla birlikte kemiklerde, % 30’u vücut sıvılarında ve yumuĢak dokularda bulunur. Serum
Mg++ düzeyinin normal değeri 3 mEq/L’dir.
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Plazma magnezyum düzeyinin düĢük olması hipomagnezemi; yüksek olması
hipermagnezemi olarak adlandırılır. Her iki durumda da en önemli bulgu, EKG’de ritim
bozukluklarıdır.

3.2. Asit Baz Dengesizlikleri
Homeostasisin devamı için sıvı ve elektrolit dengesinin yanında asit baz dengesinin
sağlanması da oldukça önemlidir. Vücut sıvılarındaki hidrojen iyonu (H +)
konsantrasyonunun düzenlenmesine, asit baz dengesi denir. Vücut sıvılarında çok az
miktarda H+ iyonu bulunmasına rağmen H+ iyonu konsantrasyonundaki çok küçük
değiĢiklikler bile enzimatik reaksiyonları ve fizyolojik olayları etkiler.
Solüsyonların H+ iyonu yoğunlukları pH (power of hidrogen) ile ifade edilir. pH 7.40
düzeyi hidrojen iyonu konsantrasyonunun yaklaĢık 40 nmol/L olduğunu gösterir ve bu
fizyolojik pH’dır. Normal arter kanında pH 7.45 arasında değiĢir. Venöz kanda ise pH
7.35’tir. pH ile HCO3 (bikarbonat) ve pCO2 değerleri arasında matematiksel bir iliĢki vardır.
Asit baz bozukluğu bunların bir veya ikisinin değiĢimi ile oluĢur.
Suda çözündüklerinde H+ iyonu veren maddelere asit denir. Suda çözündüklerinde
OH (hidroksil) taĢıyarak H+ iyonu alan maddelere ise baz (alkali), asit ve alkalilerin
oluĢturdukları bileĢiklere de tuz adı verilir.
-

Metabolik iĢlevler sonucu sürekli H+ oluĢtuğu halde, vücut sıvılarında Ph, 7.35–7.45
gibi çok dar sınırlar arasında tutulur. Bunu sağlayan baĢlıca üç mekanizma vardır.


Kimyasal tampon sistemi: Tampon maddeler, hidrojen iyonu vererek veya
ortamdan hidroksil iyonu alarak pH değiĢikliklerini önler. Bu tampon sistemler:
•
•
•
•

Bikarbonat tampon sistemi,
Fosfat tampon sistemi,
Protein tampon sistemi,
Hemoglobin tampon sistemidir.



Solunumsal tampon sistemi: Solunumsal tampon sistemi normal iĢlevini
gördüğünde pH asit tarafa kaydıkça (asidoz) artan H+ iyonları, solunum
merkezini etkiler; solunumun sayısı ve derinliği artar; böylece ekstrasellüler
sıvıdan CO2’in atılımı sağlanarak H+ iyon konsantrasyonu azaltılır. pH
yükseldiğinde ise (alkaloz) solunum yavaĢlayarak ekstrasellüler sıvıda CO 2
seviyesi yükselir.



Asit baz dengesinin renal mekanizmalarla düzenlenmesi: Böbreklerin asit
baz dengesini düzenlemede katkısı, HCO3- geri emilimini azaltmak veya
artırmak ve amonyak salgılamak suretiyle olur.

Plazma HCO3 düzeyinde azalma veya CO2’de artma asidoz; HCO3- düzeyinde artma
veya CO2’de azalma alkaloz olarak ortaya çıkar.
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Tablo 3.3: Asit baz dengesizliklerinde görülen değiĢiklikler

3.2.1. Solunumsal (Respiratuvar) Asidoz
Hipoventilasyona bağlı olarak CO2 retansiyonu ve pCO2 artması sonucunda geliĢen
tablo respiratuvar asidoz; bu durum 48–72 saatten daha uzun sürerse kronik respiratuar
asidoz olarak adlandırılır.
Respiratuar asidoz, vücut sıvılarında artmıĢ CO2 basıncı ile karakterizedir. Bu durum
iki mekanizma ile açıklanır. CO2 yapım artıĢı; ağır fiziksel aktivite, yüksek ateĢ,
hipertirodizm vb. durumlarda metabolizmanın CO2 üretim hızında belirgin bir artıĢ meydana
gelir. CO2 atılımında azalma; alveolar ventilasyonda azalma ile karakterizedir. Klinikte
karĢılaĢılan respiratuar asidoz olgularının pek çoğu alveolar hipoventilasyondan kaynaklanır.





Santral sinir sistemi depresyonu, genel anestezi, beyin tümörleri, ensefalit, uyku
apnesi,
Nöromusküler bozukluklar, epilepsi, myastenia gravis, gullian barre sendromu,
miksödem,
Ventilasyonun kısıtlanması, pnömotoraks, periton diyalizi, kaburga kırıkları, üst
solunum yolu obstrüksiyonu, yabancı cisim aspirasyonu, anjiödem,
bronkospazm, astım krizi, pnömoni,
Respiratuar distress, kardiyak arrest, ağır dolaĢım bozuklukları, pulmoner
tromboembolizm respiratuvar asidozun nedenleri arasındadır.

Respiratuar asidozda; hava açlığı, kussmaull solunum, (bunun nedeni kan pH’sındaki
düĢme sonucunda, solunum merkezini uyarması ve bu uyarının etkisiyle pCO2 azaltılarak
pH’nın dengelenmeye çalıĢılmasıdır) baĢ ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, kas seğirmesi,
parestezi, vazodilatasyon, hipotansiyon, siyanoz, letarji, stupor, koma, aritmi, akciğer ödemi
vb. belirtiler görülür.
Hastane öncesi dönemde tanı konulamaz. Sadece semptomlara yönelik acil bakım
uygulanır. Hastaya oksijen uygulanır. Çok yüksek yoğunlukta oksijen uygulamak
ventilasyonun daha da baskılanmasına yol açacağından dikkatli olunmalıdır. Damar yolu
açılarak Ringer Laktat ile sıvı infüzyonu sağlanır. Acil serviste arteriyel kan gazları
ölçümüne göre hekim istemine uygun IV Bikarbonat verilir.
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3.2.2. Solunumsal (Respiratuvar) Alkaloz
Hiperventilasyonun artması nedeniyle akciğerlerden fazla miktarda CO2 atılması ve
H+ yoğunluğunun azalması sonucunda geliĢen tablo respiratuvar alkaloz olarak adlandırılır.
pH yüksek, pCO2 ve HCO3 düĢüktür. Bu durum, 48–72 saatten daha uzun sürerse kronik
respiratuar alkaloz olarak adlandırılır.




Kafa travması sonrası dönemde veya koma esnasında ateĢ, sepsis veya ağrıya
bağlı hiperventilasyon,
Anksiyete, intoksikasyonlar, anemi, tirotoksikoz ve yüksek zirve sporu ile
oluĢan hiperventilasyon,
Ventilatörde hastaya uzun süre solunum desteği uygulanması ve gerektiğinden
fazla hava verilmesi, respiratuar alkaloz nedenleri arasındadır.

Ekstremite parestezileri, ağız çevresinde uyuĢukluk, baĢ ağrısı, konfüzyon, kanda
kalsiyum seviyesinin azalmasına bağlı tetani gibi nörolojik bulguların yanında göğüs ağrısı,
aritmi ve hipoksi bulguları görülür.
Semptomlara yönelik acil bakım uygulanır. Hastanın hiperventilasyonu önlenmeye
çalıĢılır. Hastaya, derin ve yavaĢ soluk alıp vermesi söylenir. Gerekirse kese kâğıdına
solutarak çıkardığı CO2’li havayı tekrar soluması sağlanır. Kafa travmalarının sonrasında
hiperventilasyon oluĢmuĢ ve durdurulamıyorsa ekspirasyon havasının kısmen geri solunduğu
maske ile oksijen verilir. Hastaya, mekanik ventilasyon uygulanıyorsa dakikadaki mekanik
ventilasyon sayısı azaltılabilir.

3.2.3. Metabolik Asidoz
Kanda HCO3 seviyesinin azalması ve pH’nın düĢmesiyle seyreden tablo metabolik
asidoz olarak adlandırılır.






Akut ve kronik böbrek yetmezliği,
Ketoasidoz, (diyabetik ketoasidoz, açlık ketoasidozu vb.)
Ġntoksikasyonlar, (salisilat vb.)
Gastrointestinal bikarbonat kaybı, (diyare, kusma vb.)
Renal bikarbonat kaybı nedenleri arasındadır.

Metabolik asidozda; kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve santral sinir
sistemine ait belirti ve bulgular görülür. Asidoz, periferik vazodilatasyona yol açar. Bu
nedenle cilt sıcaktır. AĢırı vazodilatasyona bağlı hipotansiyon ve ciddi durumlarda Ģok
tablosu geliĢir. Metabolik asidozda böbrek tübüllerinden H+ ile değiĢim yapmak üzere K+
geri emildiği için hiperpotasemiye bağlı EKG değiĢiklikleri, ventriküler aritmiler ve kardiyak
arrest geliĢebilir. Kussmaul solunum, letarji ve hafif stupordan komaya kadar giden bilinç
bozuklukları olabilir. Ayrıca, asidoz derinleĢtikçe bulantı ve kusma tabloya eklenir.
Semptomlara yönelik acil bakım uygulanır. Damar yolu açılarak sıvı infüzyonu
yapılır. Acil serviste hekim istemine uygun Sodyum Bikarbonat uygulanır.
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3.2.4. Metabolik Alkaloz
Kanda HCO3 seviyesinin artması ve pH’nın yükselmesi ile seyreden tablo metabolik
alkaloz olarak adlandırılır.





Hastaya dıĢarıdan fazla miktarda alkali verilmesi, (bikarbonat, asetat, laktat,
sitrat vb.)
Gastrointestinal nedenler, (kusma, gastrik aspirasyon sonucunda oluĢan
hipovolemi, potasyum eksikliği)
Renal nedenler, (diüretik kullanımı)
Hiperaldosteronizm metabolik alkalozun nedenleri arasındadır.

Volüm eksikliğine ve hipopotasemiye bağlı kas güçsüzlüğü ve hiporefleksi, bulantı,
kusma ve iĢtahsızlık görülebilir. Alkalozda kalsiyumun proteinlere bağlanmasının artması
nedeni ile parestezi, kas krampları, ayrıca kalsiyum düzeyinde azalmaya bağlı hipokalsemi
belirtileri görülür. Metabolik alkaloz tedavi edilmez ise letarji, konfüzyon, konvülsiyon ve
koma geliĢebilir. Kardiyak debi azalır, ventriküler aritmiler görülebilir. Ciddi metabolik
alkaloz, solunum merkezini baskılar ve hipoventilasyona neden olabilir.
Hafif alkaloz genellikle iyi tolere edilir ve tedavi gerektirmez. Semptomlara yönelik
acil bakım uygulanır. Acil serviste metabolik alkalozun tedavisinde temel amaç; Bikarbonat
üretimini arttıran ve artmıĢ Bikarbonatın sürekliliğini sağlayan nedenlerin düzeltilmesidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sıvı elektrolit ve asit baz dengesizliklerinde acil bakım uygulayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Güvenliği sağlayınız.

 Vaka senaryosu hazırlayınız.
 Uygulamaları iki ya da üç kiĢilik ekip
olarak yapınız.

 Hastanın bilincini kontrol ediniz.

 AVPU skalasına göre değerlendiriniz.

 Hastanın ABC’sini kontrol ediniz.

 Gerekirse destekleyiniz.

 Hastanın damar yolunu açınız.

 Aseptik tekniklere dikkat ediniz.

Hipoozmolar dengesizliklerde acil bakım
 Hastaya,
uygulayınız.

hipertonik

solüsyon  % 10 Dekstroz
uygulayınız.

solüsyonu

vb.

Hiperozmolar dengesizliklerde acil bakım
 % 0.9 NaCl veya Ringer
infüzyonu uygulayınız.

Laktat  Hekim istemine uygun solüsyonun akıĢ
hızını ayarlayınız.

 Gerekirse oksijen uygulayınız.

 Solunumu destekleyiniz.

 Hipertermi durumunda, soğuk uygulama  Buzlu su kullanmayınız.
yapınız.
Hipokalemi ve hiperkalemide acil bakım
 Monitörize ediniz.

 Kalp ritimlerini değerlendiriniz.

 EKG çekiniz.

 12 derivasyonlu EKG çekiniz.

 Hipokalemide hekim istemine
hastaya IV KCl uygulayınız.

göre  Acil serviste uygulayınız.
 Direkt olarak vene kesinlikle KCl
uygulamayınız.
 KCl’yi sıvı içinde dilüe ederek veriniz.
 KCl verirken ağrıyı azaltmak için sıvı
gidiĢ hızını azaltınız.
 KCl’nin toksik etkisinden dolayı
monitörde hastanın kalp ritimlerini
izleyiniz.

 Hiperkalemide hekim istemine uygun  Acil serviste uygulayınız.
glikoz, insülin ve diüretik uygulayınız.
Hipokalsemi ve hiperkalsemide acil bakım
 Monitörize ediniz.
 Kalp ritimlerini değerlendiriniz.
 EKG çekiniz.
 12 derivasyonlu EKG çekiniz.

53

 Hipokalsemide, hekim istemine uygun  Acil serviste uygulayınız.
Kalsiyum glukonat uygulayınız.
 Kalsiyum glukonatı, karbonat ya da
fosfat
içeren
sıvılarla
birlikte
vermeyiniz.
 Hastanın digital ilaç alıp almadığı
araĢtırınız.
 YavaĢ infüze ediniz.
 Ġnfiltrasyon olmamasına dikkat ediniz.
 Hiperkalsemide hekim istemine uygun  Kardiyak arrest durumunda temel ve
% 0.9 NaCI solüsyonu, disodyum fosfat,
ileri yaĢam desteği protokollerini
sodyum sülfat ve diüretik uygulayınız.
uygulayınız.
Solunumsal Asidozda acil bakım
 Hastaya oksijen uygulayınız.
 Çok
yüksek
yoğunlukta
oksijen
uygulamak ventilasyonu daha da
baskılayacağından dikkatli olunuz.
 Ringer Laktat ile sıvı infüzyonu  Sıvı akıĢ hızını ayarlayınız.
sağlayınız.
 Hekim istemine uygun IV Bikarbonat  Acil serviste, arteriyel kan gazları
veriniz.
ölçümüne göre uygulayınız.
Solunumsal alkalozda acil bakım
 Hastanın hiperventilasyonunu önleyiniz.  Hastaya, derin ve yavaĢ soluk alıp
vermesini söyleyiniz.
 Gerekirse kese kâğıdına solutarak
çıkardığı
CO2’li
havayı
tekrar
solumasını sağlayınız.
Metabolik asidozda acil bakım
 Hekim istemine uygun Sodyum  Acil serviste uygulayınız.
Bikarbonat uygulayınız.
 Hastanın naklini sağlayınız.
 Hastayı, KKM’nin uygun gördüğü
hastaneye götürünüz.
 Vaka kayıt formunu doldurunuz.
 Yapılan
tüm
iĢlemleri
eksiksiz
kaydediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Maddelerin konsantrasyonlarının veya basınçlarının yüksek olduğu alandan,

konsantrasyonların ya da basınçların düĢük olduğu alana geçiĢi aktif transporttur.
2.

(

) Hiperozmolar bozukluklarda hastada dehidratasyon görülür.

3.

(

) Ozmoz, suyun yarı geçirgen bir zarla ayrılmıĢ iki bölme arasında, yoğunluğun

yüksek olduğu taraftan yoğunluğun düĢük olduğu tarafa geçiĢidir.
4.

(

) Hipopotasemi ve hiperpotasemide hastada EKG değiĢiklikleri görülür.

5.

(

) Hastaya IV KCl uygularken monitörize etmeye gerek yoktur.

6.

(

) Hücre dıĢı sıvıda potasyum miktarının artması sonucunda hipokalemi geliĢir.

7.

(

) Hipokalsemide, hastada trousseau ve chvostek testleri pozitiftir.

8.

(

) Kimyasal tampon sistem asit baz dengesini sağlayan tampon sistemlerden biridir.

9.

(

) Plazma HCO3 düzeyinde azalma veya CO2’de artma asidoz; HCO3- düzeyinde

artma veya CO2’de azalma alkaloz olarak adlandırılır.
10.

(

) Solunumsal asidozda, kanda, pCO2 oranı azalır.

11.

(

) Metabolik asidozda, hastada kussmaull solunum vardır.

12.

(

) Akciğerlerden fazla miktarda CO2 atılması ve H+ yoğunluğunun azalması

sonucunda geliĢen tablo, respiratuvar alkalozdur.
13.

(

) Hipoventilasyon, solunumsal alkalozun nedenidir.

14.

(

) Metabolik asidozda, kanda HCO3 seviyesi azalmıĢtır.

15.

(

) DıĢardan hastaya fazla miktarda alkali maddeler verilmesi, metabolik asidoza

neden olabilir.
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 Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modülde yapmıĢ olduğunuz uygulamaları öğretmen gözetiminde, aĢağıdaki
uygulama testi ile kendi kendinizi değerlendiriniz. Ġki kiĢi ile koordineli olarak uygulama
yapınız.
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Olay yeri güvenliğini sağladınız mı?
2. Hastanın bilincini kontrol ettiniz mi?
3. Hastanın ABC’sini değerlendirdiniz mi?
4. Hastanın anamnezini aldınız mı?
5. Damar yolunu açtınız mı?
Akut batınlı hastada acil bakım
1. Oksijen verdiniz mi?
2. Hastayı monitörize ettiniz mi?
3. Kan Ģekeri ölçümü yaptınız mı?
4. Vital bulguları değerlendirdiniz mi?
5. Hastaya pozisyon verdiniz mi?
6. Sirozda kanama mevcut ise kanamaya yönelik acil bakım
uyguladınız mı?
GĠS kanamasında acil bakım
1. Hastaya oksijen verdiniz mi?
2. Hastanın vital bulgularını değerlendirdiniz mi?
3. Hastaya NG taktınız mı?
4. Hastaya pozisyon verdiniz mi?
Glukometre ile kan glikoz düzeyi ölçülecekse
1. Glikoz düzeyi ölçümünde kullanılacak malzemeleri hazırladınız
mı?
2. Glukometrenin kalibrasyonunu yaptınız mı?
3. Test stribini ok yönünde test stribinin yuvasına yerleĢtirdiniz mi?
4. Glukometreyi açarak ekran testini yaptınız mı?
5. Parmağın uç kısmını lanset ile deldiniz mi?
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Evet

Hayır

6. Parmak ucunda oluĢan kandamlasını, renkli test stribinin ortasına
damlattınız mı?
7. Çıkan sonucu ekrandan okudunuz mu?
8. Test stribini glukometreden çıkartıp malzemeleri kaldırdınız mı?
Hipoglisemide acil bakım
1. Hastanın GKS’sini değerlendirip gerekli ise kan glikoz düzeyini
ölçtünüz mü?
2. Bilinci açık olan hastaya ağızdan Ģekerli su verdiniz mi?
3. Gerekli ise Ģekerli suyu, 15 dk sonra tekrar verdiniz mi?
4. Bilinci kapalıysa yetiĢkinde IV % 20 Dekstroz uyguladınız mı?
5. Bilinci kapalıysa çocukta IV % 10 Dekstroz puĢe uyguladınız mı?
6. Kan glikoz düzeyini tekrar ölçtünüz mü?
Diabetik ketoasidoz ve hiperglisemik hiperosmolor non-ketotik komada acil bakım
1. Hastanın GKS’sini değerlendirip gerekli ise kan glikoz düzeyini
ölçtünüz mü?
2. Kan glikoz düzeyi >300 mg/dl ise % 0.9 NaCl ile infüzyona devam
ettiniz mi?
3. Hastada Ģok ve dehidratasyon bulgularını değerlendirdiniz mi?
Hipertiroidi krizinde acil bakım
1. Hastada yüksek ateĢ varsa soğuk uygulama yaptınız mı?
2. Hastanın kan glikoz düzeyini ölçtünüz mü?
3. Hastanın kardiyak monitörizasyonunu sağladınız mı?
Miksödem komasında acil bakım
1. Hastanın kan glikoz düzeyini ölçtünüz mü?
2. Hastanın hipotermisini önlediniz mi?
3. Hastayı monitörize ettiniz mi?
4. Hipoozmolar dengesizliklerde, hastaya hipertonik solüsyon
uyguladınız mı?
5. Hiperozmolar dengesizliklerde, % 0.9 NaCl veya Ringer Laktat
infüzyon uygulayıp hipertermi durumunda soğuk uygulama
yaptınız mı?
6. Hipokalemide, hekim istemine göre hastaya IV KCl uyguladınız
mı?
7. Hiperkalemide hekim istemine uygun glikoz, insülin ve diüretik
uyguladınız mı?
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8. Hipokalsemide hekim istemine uygun Kalsiyum glukonat
uyguladınız mı?
9. Hiperkalsemide hekim istemine uygun % 0.9 NaCI solüsyonu,
disodyum fosfat, sodyum sülfat ve diüretik uyguladınız mı?
10. Solunumsal asidozda, hekim istemine uygun IV bikarbonat
uyguladınız mı?
11. Solunumsal alkalozda hastanın hiperventilasyonunu önlediniz mi?
12. Metabolik asidozda, hekim istemine uygun sodyum bikarbonat
uyguladınız mı?
13. Metabolik alkalozda, IV % 0.9 NaCl solüsyonu uyguladınız mı?
14. Yapılan tüm iĢlemleri vaka kayıt formuna eksiksiz kaydettiniz mi?
15. Hastanın KKM’nin uygun gördüğü hastaneye naklini sağladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

5







AVPU’ya göre bilinç değerlendirmesi ve
ABC kontrolü
SAMPLE’ye göre öykü alınır
PQRST
Akut batın
Oksijen uygulanır.
Damar yolu açılır.
Vital bulgular alınır.
Ağrıyı azaltacak uygun pozisyon verilir.
KKM bilgilendirilir. KKM’nin uygun
gördüğü hastaneye götürülür.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2

Diabetik Ketoasidoz Koması
 Hastanın bilincini ve ABC’sini kontrol
edilir.
 Hastaya gerekirse oksijen verilir.
 Hastanın ikinci değerlendirmesi yapılır.
Hastanın GKS’si değerlendirilir.
 Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl
verilir.
 GKS 12 veya altında ise kan glikoz
düzeyi ölçülür.
 Kan glikoz düzeyi >300 mg/dl ise % 0.9
NaCl ile infüzyon yapılır.
 Hastada Ģok ve dehidratasyon bulguları
değerlendirilir.
 KKM’nin uygun gördüğü hastaneye
hastanın nakli sağlanır.
 Yapılan tüm iĢlemler, vaka kayıt
formuna kaydedilir.
 Hastane acil servisinde hastaya hekim
istemi ile insülin uygulanır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
D
D
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
D
Y
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