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ÖNSÖZ

Hemşirelik, bir toplum hizmeti olarak uzun yıllar varlığını korumuş, insanların sağlığını
geliştirmek ve hastalandığında bakımını sağlamak isteği ile ortaya çıkmıştır. Sağlık bakımı,
insanın temel haklarından biridir. Temel sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım
sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını arttıracak şekilde kullanılmasına,
bakım verecek hemşire ve diğer sağlık personelinin iyi yetiştirilmesine bağlıdır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi içinde yer alan Hemşirelikte
Lisans Tamamlama Programının kapsamında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı eğitim kadrosunun desteği ile
hazırlanan bu kitap ülkemizde önemli olan kronik hastalıklarda hemşirelik bakımındaki
güncel bilgiyi içermektedir.
Zengin bilimsel içeriği ile Hemşirelik Bakımı I kitabının hemşirelikte lisans tamamlama
öğrencileri için yararlı ve önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Kitabın hazırlanmasında
emeği geçen başta kitabın editörü olan Prof.Dr. Gülbeyaz Can’a ve tüm eğitim elemanlarına
çok kısa bir sürede, büyük bir emek verilerek bu bilimsel kaynağı sizin için hazırladıkları için
kutluyorum.

Prof.Dr. Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

i

ÖNSÖZ
Değişen yaşam koşulları, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler, hızlı kentleşme,
sanayileşme, stres, çevre kirliliği dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların
görülme sıklığının artmasına neden olmuştur. Bu değişim ile birlikte son yıllarda kronik
hastalıklardan korunma ve kronik hastalığı olan bireylerin bakımı konusu daha da önem
kazanmıştır.
Kronik hastalık tanısının konması ile birlikte hasta ve ailesi üzüntü, öfke, çaresizlik ve
endişe yaşayabilmektedir. Ayrıca ailenin yaşam tarzının değişmesi, hasta bireyin aile ve iş
yaşantısına ilişkin rol ve sorumlulukları yerine getirmede zorlanması, bağımlı olma endişesi
yaşaması ve bazen de ölüm korkusu yaşaması yeni yaşam tarzına uyum sağlamasını
gerektirmektedir. Bazı kronik hastalıklar ise, bireyin beden imajının değişmesine neden olarak
toplumdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kronik hastalığı olan bireyin
bakımında hemşire, hasta ve ailenin yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlamasına destek
olmalı, uyumsuzlukları önlemeli, hasta ve ailenin başetme becerilerini geliştirerek hastalığa
uyumlarını artırmalıdır.
AUZEF hemşirelikte lisans tamamlama programı kapsamında hazırlanan bu kitap,
toplumda sık görülen kronik hastalıkları inceleyerek hasta bakımının planlanmasında güncel
bilgi ve becerileri kapsamaktadır.
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarının desteği ile kısa sürede hazırlanan bu ders
kitabının AUZEF hemşirelikte lisans tamamlama öğrencilerine yararlı bir kaynak olmasını
dileyerek, hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarıma katkıları için teşekkür ederim…

Editör
Prof. Dr. Gülbeyaz CAN
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KISALTMALAR

6DYT

: Altı Dakika Yürüme Testi

AAT

: Alfa-1 Antitripsin

AATS

: American Association For Thoracic Surgery

ACC

: American Collage of Cardiology

ACE

: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim

ACE-İ

: Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

ACPA

: Siklik Sitrülin Peptidlere Karşı Antikor

ACR

: American College of Rhematology (Amerikan Romatoloji Koleji)

ACTH

: Adrenokortikotropik Hormon

ADA

: Amerikan Diyabet Birliği

ADH

: Antidiüretik Hormon

AHMYT

: Artan Hızda Mekik Yürüme Testi

AIDS

:

AKG

: Arteriyel Kan Gazları

AKS

: Akut Koroner Sendrom

ALK

: Anaplastik Lenfoma Kinaz

ALNK

: Aksiler Lenf Nodu Küretajı

ALT

: Alanin aminotransferaz

Anti-HAV IgM

: Hepatit A antikoru

Anti-HBc

: Hepatit B kor antijenine karşı antikor

Anti-HBe

: Hepatit B e antijenine karşı antikor

Anti-HBs

: Hepatit B yüzey antijenine karşı antikor

APG

: Açlık Plazma Glikozu

aPTT

: Aktive Parsiyel Pıhtılaşma Zamanının

Acquired Immunodeficiency
Yetersizlik Sendromu)

Syndrome

(Edinilmiş

İmmün
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ARB

: Anjiotensin Reseptör Blokerleri

ART

: Antiretroviral tedavi

AST

: Aspartat Aminotransferaz

BIRADS

: Breast Imaging-Reporting And Data System

BKİ

: Beden Kitle İndeksi

BRCA 1

: Breast Cancer 1 Gen Mutasyonu

BRCA 2

: Breast Cancer 2 Gen Mutasyonu

BT

: Bilgisayarlı Tomografi

BUN

: Kan Üre Azotu (Blood Urea Nitrogen)

cAMP

: Hücre İçi Sinyal Aktarımında İşlev Gören İkincil Bir Haberci Olan

CATCOPD

: KOAH Değerlendirme Testi

CCQCOPD

: KOAH Kontrol Anketi

CD4+

: Yardımcı (helper) T lenfositleri

CEA

: Karsinoembryonik Antijen

CI

: Güven Aralığı

CK

: Kreatinin Kinaz

CRP

: C Reaktif Protein

CRP

: C-Reaktif Protein

DDBT

: Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi

DFO

: Desferrioksin

DM

: Diyabetes Mellitus

DMAH

: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin

DMARD

:

DSÖ

: Dünya Sağlık Örgütü

EASD

: Avrupa Diyabet Çalışma Birliği

EBUS

: Endobronşiyal Ultrasonografi

Disease Modifying Anti-Rheumatologic Drugs (Hastalık Seyrini
Değiştirici İlaçlar)
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EF

: Ejeksiyon Fraksiyonu

EGFR

: Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü

EKG

: Elektrokardiyografi

EKO

: Ekokardiyografi

ENB

: Elektro Manyetik Navigasyon Diagnostik Bronkoskopi

ER

: Östrojen Reseptörü

FDG

: Fludeoxyglucose

FEV

: Zorlu Ekspirasyon Manevrası

FEV1

: Zorlu Ekspirasyon ile 1. Saniyesinde Dışarı Atılan Hava Hacmi

FGFR1

: Fibroblast Growth Factor Receptor

FiO2

: Alınan Havanın Oksijen Yüzdesi

FVC

: Spirometre ile zorlu vital kapasite

GFR

: Glomerular Filtrasyon Hızı (Glomerular Filtration Rate)

GIS

: Gastrointestinal

GİA

: Geçici İskemik Atak

GKÖ

: Görsel Kıyaslama Ölçeği

GOLD

: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına karşı küresel girişim

GP

: Glikoprotein

GYA

: Günlük Yaşam Aktiviteleri

HAV

: Hepatit A Virüsü

HbA1C

: Glukozillenmiş Hemoglobin

HbsAg

: Hepatit B yüzey antijeni

HBV

: Hepatit B Virüsü

HCV

: Hepatit C Virüsü

HDL

: Yüksek Dansiteli Lipoprotein

HDL- K

: Yüksek Dansiteli Lipoprotein – Kolesterol

HDV

: Hepatit D Virüsü
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HER2/neu

: İnsan Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü, C-Erbb2 ile eşanlamlı

HEV

: Hepatit E Virüsü

HIV

: Human Immundeficiency virus (İnsan İmmün Yetersizlik Virusu)

IC /TLC

: İnspirasyon Kapasitesi/Total Akciğer Kapasitesi

ICP

: Intra Cranial Pressure (Kafa İçi Basınç)

IDF

: Uluslararası Diyabet Federasyonu

IGT

: Bozulmuş Glikoz Toleransı

IM

: İntramüsküler

INR

: International Normalized Ratio

İKS

: İnhaler Kortikosteroid

İMK

: İnvaziv Meme Kanserleri

İV

: İntravenöz

KABG

: Koroner Arter Bypass Greft

KAH

: Koroner Arter Hastalığı

KB

: Kan Basıncı

KDIGO

: Böbrek Hastalıkları Küresel Sonuçların İyileştirilmesi (Kidney
Disease Improving Global Outcomes)

KHAK

: Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

KHDAK

: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri

KKB

: Kalsiyum Kanal Blokerleri

KKMM

: Kendi Kendine Meme Muayenesi

KMM

: Klinik Meme Muayenesi

KMR

: Kardiyak Manyetik Rezonans

KOAH

: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

KPET

: Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri

KY

: Kalp Yetersizliği

LDL

: Düşük Dansiteli Lipoprotein
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LDL-K

: Düşük Dansiteli Lipoprotein – Kolesterol

M

: Metastaz

MCV

: Mean Corpuscular Volume

Mİ

: Miyokart İnfarktüsü

MKC

: Meme Koruyucu Cerrahi

MR/MRG

: Manyetik Rezonans Görüntüleme

MSS

: Merkezi Sinir Sistemi

N

: Bölgesel Lenf Nodu Tutulumu

NaCI

: Sodyum Klorür

NCCN

: National Comprehensive Cancer Network

NELSON

: Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek Trial

NIHSS

: National Institue of Stroke Scale (Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme
Ölçeği)

NİMV

: Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon

NSAİİ

: Nonsteroid Anti-İnflamatuvar İlaçlar

NSE

: Nöron Spesifik Enolaz

NSLT

: National Lung Screening Trial

NSTE-AKS

: ST segment yükselmesi bulunmayan Akut Koroner Sendrom

NSTEMİ

: ST segment yükselmesi bulunmayan Miyokart İnfarktüsü

NTG

: Nitrogliserin

NYHA

: New York Kalp Cemiyeti

OEH

: Ortalama Eritrosit Hacmi

OFB

: Oto floresan Bronkoskopi

OGTT

: Oral Glikoz Tolerans Testi

PaCO2

: Parsiyel Arteriyel Karbondioksit Basıncı

PaO2

: Parsiyel Arteriyel Oksijen Basıncı

PET

: Pozitron Emisyon Tomografi
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PET-BT

: Pozitron Emisyon Tomografi - Bilgisayarlı Tomografi

PG

: Plazma Glikozu

PI3KCA

: Phosphoinositide-3-Kinase Catalytic Alpha Polypeptide

PKG

: Perkütan Koroner Girişim

PND

: Paroksismal Noktürnal Dispne

PR

: Progesteron Reseptörü

RA

: Romatoid Artrit

RDW

: Red Cell Distribution Width

RF

: Romatoid Faktör

ROM

: Range of Motion (Hareket Açıklığı)

RR

: Rölatif Risk

RRT

: Renal Replasman Tedavisi

RT

: Radyoterapi

rTPA

: Recombinant tissue-plasminogen activator (Doku Plazminojen
Aktivatörü)

SaO2

: Pulse Oksimetre ile Oksijen Saturasyonu Ölçümü

SC

: Subkutan

SLNB

: Santinel Lenf Nodu Biyopsisi

SOX2

: Sex Determining Region Y-Box 2

SPET

: Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi

STE-AKS

: ST segment yükselmesi bulunan Akut Koroner Sendrom

STEMİ

: ST segment yükselmesi bulunan Miyokart İnfarktüsü

SUV

: Standart Uptake Value

T

: Primer Tümör

TDBK

: Total Demir Bağlama Kapasitesi

TENS

: Trans Elektriksel Sinir Stimülasyonu

TKI

: Tirozin Kinaz İnhibitörü
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TNM

: Primer Tümör - Lenf Nodu - Sistemik Metastaz

TOAST

: Trial of org 10172 Acute Stroke Treatmant

UNAIDS

:

USOT

: Uzun Süreli Oksijen Tedavisi

USPSTF

: U.S. Preventive Services Task Force

VAS

: Vusul Analog Skala

VATS

: Video Yardımlı Göğüs Cerrahi

WHO

: Dünya Sağlık Örgütü

YÇBT

: Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Birleşmiş Milletler
HIV/AIDS Ortak Programı)
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1. AĞRI
PROF.DR. NURAY ENÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Ağrının Etiyolojisi
1.2. Ağrının Fizyolojisi
1.3. Ağrının Sınıflaması
1.4. Ağrıya Organizmanın Reaksiyonu
1.5. Ağrının Yönetiminde Hemşirelik Süreci
1.6. Ağrı Tedavisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ağrısı olan bireyler ile görüşerek, bu bireylerde ağrının nedenlerini araştırınız.
2) Ağrısı olan bireyler ile görüşerek, ağrının yerini, şiddetini, niteliğini araştırınız.
3) Ağrısı olan bireyler ile görüşerek, ağrıya bireyin vücudunun nasıl reaksiyon
verdiğini araştırınız.
4) Ağrısı olan bireyler ile görüşerek, bireysel baş etme girişimlerini araştırınız.
5) Ağrısı olan bireyler ile görüşerek, uygulanan tedavi sırasında hastanın
karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık uzmanlarının
önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ağrının Tanımı

Ağrının tanımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Ağrının Etiyolojisi

Ağrının etiyolojisini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Ağrının Sınıflaması

Ağrının sınıflamasını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Ağrıya Organizmanın
Reaksiyonu

Ağrıya organizmanın
reaksiyonunu
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Ağrısı olan bir hastanın
bakımının planlanmasında
önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak/Tartışmalara
katılarak

Ağrısı olan hastanın
tedavisinin nasıl
yapıldığını kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama Yaparak

Ağrının Yönetiminde
Hemşirelik Süreci

Ağrı Tedavisi
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Anahtar Kavramlar



Ağrı



Sübjektif



Fizyolojik-Klinik Ağrı



Akut Ağrı



Kronik Ağrı



Somatik Ağrı



Visseral Ağrı



Sempatik Ağrı



Nosiseptif Ağrı



Nöropatik Ağrı



Deafferentasyon Ağrısı



Reaktif Ağrı



Psikosomatik Ağrı



Ağrı ölçeği



Narkotik Olmayan Analjezikler



Narkotik Analjezikler



Adjuvan Analjezikler
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Giriş

Uluslar Arası Ağrı Araştırması Birliği tarafından tanımlandığı şekilde ağrı; gerçek veya
olası doku hasarı ile bağlantılı olarak görülen veya bu tip bir hasar ile birlikte tanımlanan
rahatsızlık verici duyusal ve duygusal bir deneyimdir. Ağrı sübjektiftir; tek bir test ile
ölçülemez. Bir hastanın ağrı deneyimi birbiriyle ilişkili fiziksel ve psikolojik faktörlerin
sonucudur.
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1.1. Ağrının Etiyolojisi
İnflamasyon, enfeksiyon, artritler, ülser, fibröz doku, tümör, hematom basısı, iskemi,
spazm ve nekroz gibi durumlar ağrıya neden olur.

1.2. Ağrının Fizyolojisi
Ağrı başlatan bir uyaran olduğunda kaslarda kasılma görülür, sürekli kasılma
kanlanmayı önler, kansız kalan kaslardaki ağrı reseptörleri uyarılarak ağrı oluşur. Ağrı
reseptörlerinin uyarılması daha fazla kasılmaya neden olarak bir kısır döngü oluşur. Kastaki
kan dolaşımı normale dönene kadar ağrı devam eder (1-2).

1.3. Ağrının Sınıflaması
Ağrı sınıflaması fizyolojik-klinik, süresine, kaynaklandığı bölgeye ve mekanizmalarına
göre yapılabilir (1-2).

1.3.1. Fizyolojik-Klinik Ağrı Sınıflaması
Fizyolojik ağrı, yüksek şiddetteki ağrılı uyarana karşı savunucu bir yanıt olarak ortaya
çıkar. Vücutta hasara neden olabilecek uyaranlardan (ateş vb.) kaçabilmek için nosiseptörlerin
inhibasyonu ile beraber bir kaçma ve kurtulma yanıtı oluşur. Bu şekliyle fizyolojik ağrı
vücudun koruyucu ve inhibe edici sisteminini oluşturur. Klinik ağrıda bu durumdan farklı
olarak sürece çeşitli fizyopatolojilerde eşlik eder.
1.3.2. Süresine Göre Ağrı Sınıflaması
Akut Ağrı: Aniden başlamasıyla hastayı sağlık kuruluşuna gitmek zorunda bırakan bir
durumdur. Ani şekilde doku harabiyetiyle başlayarak sebep olduğu lezyonun yer, zaman ve
şiddeti ile orantılı olarak değişiklik gösteren, yaranın iyileşmesi ile gittikçe azalan ve
kaybolan bir ağrıdır.
Kronik Ağrı: Akut ağrıdan farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik ağrıda
yaralanmanın iyileşmesi daha uzun süre devam etmektedir. Kronik ağrı diyebilmek için
ağrının üç ya da altı ay gibi uzun bir süreci kapsaması gerekir. Kronik ağrı kişide yorgunluk,
uyku problemleri, cinsel aktivite problemleri, iştahtan kesilme, kilo problemleri, psikomotor
problemler ve eklem hareket kısıtlılıkları gibi semptomların görülmesine yol açabilmektedir.
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1.3.3. Kaynaklandığı Bölgeye Göre Ağrı Sınıflaması
Somatik Ağrı: Akut ağrı gibi ani olarak başlayıp batma sızlama ve zonklama tarzında
ortaya çıkan keskin bir ağrı çeşididir. Adından da anlaşılacağı gibi, somatik sinir lifleriyle
taşınmaktadır. Daha çok kırık, çıkık gibi travma oluşturan durumlarda görülmektedir.
Visseral Ağrı: Ağrı oluşumu iç organlardan kaynaklanmaktadır. Ağrı künt bir şekilde
yavaş yavaş başlayarak başka bölgelere yayılan tarzda devam eder ve yeri anlaşılamaz.
Visseral ağrıya, pankreas ağrısının sağ omuza yayılıyor olması, apandisit ağrısının göbeğe
yayılması vb. örnek gösterilebilir.
Sempatik Ağrı: Sempatik sinirin tutulumundan kaynaklanan ağrılardır.
1.3.4. Mekanizmalarına Göre Ağrı Sınıflaması
Nosiseptif Ağrı: Nosiseptif olarak adlandırılan ağrı uyaranlarının fizyopatolojik olaylar
ve süreçler tarafından uyarılmasıyla ortaya çıkan ağrılardır.
Nöropatik Ağrı: Periferik sinirlerde meydana gelen travma ve metobolik hastalıkların
nosiseptörleri etkilemesiyle oluşturduğu ağrılardır. Ağrılar aralıklı, kısa süreli, batıcı ve
saplanıcı özellikte olabilir. Duyusal bozukluğun görüldüğü bölgelerde daha sık
rastlanmaktadır.
Deafferentasyon Ağrısı: Periferik sinir sistemi veya merkezi sinir sistemindeki
lezyonlar sonucunda somotosensoryel uyaranlar merkezi sinir sistemindeki uyarıyı keserek
deafferentasyon ağrısını oluşturur. Travmatik paraplejiler, fantom ağrısı, postherpetik nevralji
bu ağrıya örnek gösterilebilir.
Reaktif Ağrı: Motor ve sempatik efferentlerin refleks hareketleriyle nosiseptorlerin
uyarılması sonucu vücut çeşitli olaylar karşısında tepki gösterir. Vücudun gösterdiği bu tepki
reaktif ağrı olarak tanımlanır. Reaktif ağrılara miyofasyal ağrı sendromları; refleks sempatik
distrofiler örnek olarak gösterilebilir.
Psikosomatik Ağrı: Kronik ağrısı olan hastaların çeşitli psikolojik sorunlarla
karşılaşması olağan bir durumdur. Ancak psikosomatik ağrı diğer ağrılardan daha farklıdır.
Hasta ağrı olarak psikososyal ya da psişik sorunlarını bildirir. Yani hasta, bireysel, toplumsal
ya da ekonomik sorunları ağrı olarak ifade eder. Böylece toplumun dikkatini üzerine çekerek
ilgi odağı olmaya çalışir.
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1.4. Ağrıya Organizmanın Reaksiyonu
Orta şiddetli veya yüzeysel ağrılarda semptomatik yanıtlar; kan basıncı yükselir, kalp
atım hızı artar, solunum sayısı artar, tükürük ve GİS aktiviteleri azalır, pupillalar dilate olur,
terleme artar, solgunluk vardır, deri soğuk ve ıslaktır, ağız ve dudaklar kurudur.
İnatçı veya kronik ağrılarda parasempatik yanıtlar; kan basıncı düşer, kalp atım hızı
azalır, nabız zayıflar, GİS aktiviteleri artar, bulantı-kusma, halsizlik, dikkat azalması, şok
görülür. Sözlü ve sözsüz yanıtlar; ağlama, inleme, çırpınma, feryat etme, sessizliktir. Kas ve
iskelet sistemi yanıtları; kas tonüsü artar, ağrı alanı hareketsiz bırakılır, korunur, ovuşturma,
sallanma (sağa, sola, öne, arkaya), dizleri yukarı kaldırma, dolaşma, dövünme hareketleri ve
huzursuzluk, yüzünü ekşitme, zarar veren uyarandan kaçınmadır (1-2).

1.5. Ağrının Yönetiminde Hemşirelik Süreci
1.5.1. Ağrıyı Tanılama
Ağrının giderilmesi ve yönetimi dikkatli bir tanılamayı gerektirir. Dikkatli bir sağlık
hikâyesi, ağrı nedeni ve bölgesi hakkında bilgi sağlar. Ağrının şiddeti objektif olarak
ölçülemez. Son yıllarda ağrı değerlendirmesi tek ve çok boyutlu ölçekler ile
yapılmaktadır.(Tablo 1.1) (3-5).
Tablo 1.1. Ağrı Ölçekleri
Tek Boyutlu Ölçekler
 Sözel Kategori Ölçeği
 Sayısal Ölçekler
 Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ)
 Burford Ağrı Termometresi

Çok Boyutlu Ölçekler
 Mc Gill Meizack Ağrı Soru Formu
 Dartmount Ağrı Soru Formu
 West Haven-Yale Çok Boyutlu Ağrı Çizelgesi
 Anımsatıcı Ağrı Değerlendirme Kartı
 Wisconsin Kısa Ağrı Çizelgesi
 Ağrı Algılama Profili
 Davranış Modelleri

Yetişkin bireylerde sıklıkla kullanılan ağrı ölçekleri; Sözel kategori ölçeği; bireyin
ağrısını ifade edebildiği en iyi kelimeyi seçmesiyle belirlenir. Ağrı hafif şiddetten başlayıp
dayanılmaz ağrı düzeyine kadar ulaşır.(Şekil 1.1)

Şekil 1.1. Sözel Kategori Ölçeği
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Sayısal ölçekler; bireyin ağrı derecesini sayılarla anlatmaya çalıştığı yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Birey ağrısı olmadığı durumu (0) olarak değerlendirirken dayanılmaz
şiddette olan ağrısını (10 yada 100) olarak değerlendirir.(Şekil 1.2)

Şekil 1.2. Sayısal Ölçekler

Görsel kıyaslama ölçeği; ağrının olmadığı durumdan başlayan ve dayanılmaz ağrıya
doğru ilerleyen bir cetvel kullanılır ve bireyden ağrısını bu cetvel üzerinde işaretlemesi
istenir. (Şekil 1.3)

Şekil 1.3. Görsel Kıyaslama Ölçeği-GKÖ
Hastaların ağrı deneyimleri ve ağrının yaşamlarına etkilerini saptamak için hemşirelerin
topladığı veriler tanımlama süreci boyunca önemli kaynak oluşturabilir. Ayrıntılı ağrı
tanılama yöntemleri yerine sistematik ve özel bir tanılama yöntemi tercih edilmelidir. (Şekil
1.4)

26

AĞRI TANILAMA FORMU
Hastanın Adı:……………….................................. Yaşı:…………Oda:……… Tarih:……….
Tanı:…………….................................................... Hekim:……………………………………
Hemşire:………………………………….
I. YERİ: Hasta ya da hemşire şekilleri işaretler

II.
ŞİDDETİ:
Hasta
ağrısını
dereceler.
Kullanılan
skala:
……………………………………...
III. Şu anda:………………………………………………………………………………...........
Ağrısının en kötü olduğu zaman:…………………………………………………….
Ağrısının en az olduğu zaman:…………………………………………………….....
Kabul edilebilir ağrı düzeyi:………………………………………………………....
IV. NİTELİĞİ: ( Hastanın kendi kelimelerini kullan- yanma, karıncalanma, çekilme
vb.)
………………………………………………………………………………………..............
V. BAŞLANGICI, SÜRESİ, DEĞİŞİKLİKLER, RİTMİ:
……………………………………………………………………………………………......
VI.
AĞRIYI
İFADE
TARZI:
………….………………………………………………………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………...........
VII. AĞRIYI NE GİDERİR?
…………………………………………………………………………………………………..
VIII.
AĞRIYA
YOL
AÇAN
YA
DA
ARTIRAN
NEDENLER:
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..........
IX. AĞRININ ETKİLERİ: ( Fonksiyonlarda yaşam kalitesinde azalmayı kayıt et)
Birlikte olan semptomlar (bulantı gibi) …………………………………………………
Uyku …………………………………………………………………………………….
İştah ……………………………………………………………………………………..
Fizik aktivite ……………………………………………………………………………
İlişkileri( irritabilite vb.) ………………………………………………………………..
Duyguları ( öfke, ağlama, intihar vb.) …………………………………………………..
Konsantrasyon …………………………………………………………………………..
Diğer …………………………………………………………………………………….
X.
DİĞER
DÜŞÜNCELER:…………………………………………………………………….
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XI.
………………………………………………………………………………………

PLAN:

Şekil 1.4. Ağrı Tanılama Formu (4)
Ağrı tanılamasında; yeri, niteliği, şiddeti, oluş zamanı, bulunulan yer, ağrı ile ilişkili
diğer belirtiler, ağrıyı azaltıcı faktörler- artırıcı faktörler sorgulanır.
– Yeri


Nereniz ağrıyor? Ağrının yerini gösterebilir misiniz? Ağrının yeri, ağrının tipi ve
sebebi hakkında bilgi sağlayabilir (somatik ya da visseral gibi). Yansıyan ağrılarda
ise birey ağrıyı patolojinin olduğu bölgeden uzakta hissedebilir.

- Niteliği (Kalitesi)


Ağrının nasıl hissettirdiğini tanımlayabilir misiniz? Somatik ağrı genellikle ağrılı
ya da zonklayıcı tarzdadır. Visseral ağrı ağrılı, tümörden kaynaklı ise iyi lokalize
ya da aralıklı, kramp tarzında ve obstrüksiyondan kaynaklı ise iyi lokalize olmamış
bir şekilde tanımlanabilir.

- Şiddeti (Yoğunluğu)


Ağrının şiddetini, yoğunluğunu ya da ciddiyetini 0-10 arasında nasıl tanımlarınız?
(0 hiç ağrı yok, 10 şiddetli ağrı) Ağrının bireyleri ne kadar kötü hissettirdiği
hakkında daha fazla bilgi edinilir. Bireylerin söyledikleri sübjektiftir çünkü ağrı
bireysel olarak deneyimlenir. Ancak ağrı ölçekleri bireylere ağrı şiddetinin ne
derecede olduğunu göstermede ve yapılan girişimlerden sonra rahatlama düzeyini
belirlemek için sübjektif ölçüm aracı olarak kullanılır.



Ağrı ölçeğinde 0-10 arasında işaretlediğiniz hangi noktada genellikle ilaç
kullanırsınız? Bu soru bireylerin ağrı toleransı, kültürün etkisi, ağrı deneyimleri,
ağrı beklentileri ve bireylerin inançları hakkında bilgi verir.

- Ağrının Oluş Zamanı


Ağrı ne zaman oluştu? Aktivite ile birlikte mi? Yemekten önce mi sonra mı?
Cevaplar ağrının kaynağının tanımlanmasına yardımcı olur. Fiziksel aktivite ağrıyı
arttırabilir. Yemek yeme peptik ülser ağrısını arttırabilir.



Ağrı aniden mi yavaş yavaş mı gelişti? Akut ağrı ani başlangıçlıdır. İskemik ağrıda
ağrının yoğunluğu yavaş yavaş artar.

- Ağrı Başladığında Bulunulan Yer
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Ağrı başladığında siz neredeydiniz? Ağrı bulunduğunuz noktayı değiştirmenize
neden oldu mu? Ağrıya katkıda bulunan herhangi bir çevresel faktör var mıydı?

Bu sorular eğer varsa ağrıyı arttıran çevresel faktörleri tanımlamaya çalışır. Örneğin;
kimyasal maddeler ya da havadaki gazlar, sıcaklık, soğuk ve kuru hava, nemli hava gibi.
- Ağrı İle İlişkili Diğer Belirtiler


Ağrı süresince var olan diğer belirtiler nelerdir? Örneğin; mide bulantısı, kusma,
çarpıntı, solunum güçlüğü ya da terleme gibi.

Akut ağrı sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olur ve ağrıya eşlik eden
fizyolojik belirtiler görülür.
- Ağrıyı Azaltıcı Faktörler


Ağrıyı azaltmak için neler yaparsınız ( ilaç tedavisi, pozisyon değiştirme, dikkati
başka yöne çekmek, dinlenme, aktivite kısıtlaması, derin solunum gibi)? Bunlar
ağrıyı azaltmada ne derece etkilidirler? Bu soruların cevapları ağrının sebebi ve
tedavisini tanımlamaya yardımcı olur.

- Ağrıyı Arttırıcı Faktörler


Ağrıyı kötüleştiren durumlar nelerdir? Bu sorunun cevabı ağrının sebebini
tanımlamaya ya da ağrının bireyler üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olur (25).

1.5.1.1. Ağrı Tanılamasında Hasta ile İletişim
Ağrı; sübjektif olduğu için hemşirelik tanılamasında hastaların ağrı konusunda
söylediklerini dinlemek, ağrı belirtilerini gözlemekten daha önemlidir. Hastanın sözel
becerileri ağrısını anlatmada yeterli olmayabilir. Bu, anlatma ve anlama zorluğu da yanlış
anlamalara yol açar. Ağrı tanılaması için aşağıdaki yaklaşımlar göz önüne alınmalıdır.


Hastaya ağrılı bölgeyi göstermesi ve tanımlaması söylenir. Yönlendirici sorulardan
kaçınmalıdır.



Ağrı kayıtlarında hastanın kendi kelimeleri kullanılır.



Ağrı hakkında objektif olarak konuşmaları, ağrıyı mümkün olduğunca doğru
tanımlamaları ve diğer hoşa gitmeyen (basınç kaşınma vb.) duygulardan ayırt
etmeleri için yardımcı olunur.
Kişilere, ağrılarını inandırmaları gerektiği duygusu verilmemelidir. Bu onların
endişesini artırır.
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Ağrıdan söz etmeyen ve bilinçsiz hastaların ağrısız olduğu düşünülmemelidir (35).

1.5.2. Ağrı ile İlgili Hemşirelik Tanıları
Ağrı ile ilgili veriler toplandıktan sonra hemşirelik tanıları konur; aktivite intoleransı,
akut ağrı, anksiyete, kronik ağrı, konstipasyon, düşünce sürecinde bozulma, yorgunluk, korku,
umutsuzluk, etkisiz başetme, etkisiz rol performansı, uykusuzluk, güçsüzlük ve sosyal
izolasyon (3-5).
1.5.3. Hemşirelik Bakımını Planlama
Hemşirelik girişimleri; tıbbi, cerrahi ya da diğer tedavi yöntemleri ağrıya neden
olabilir. Kişiler bu ıstırap nedenlerine karşı genellikle korku ve öfke duyarlar. Ağrı oluşturan
girişimler mümkün olduğu kadar nazik ve becerili bir şekilde yerine getirilmeli, hastanın
rahatsızlığının kabul edildiği sözel olarak belirtilmelidir.
Ağrılı hastalara bakım planı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:


Hastaya holistik bir yaklaşımla bakım verilmelidir.



Hastanın korkuları tanımlanmalı bunları gidermek için girişim planlanmalıdır.



Hastaların bilgileri değerlendirilmeli eksik ya da yanlışlar varsa hasta eğitimi
planlanarak düzeltilmelidir



Ağrıya neden olan durumlar bulunmaya çalışılmalı ve azaltılması için uygun
önlemler alınmalıdır.



Analjeziklerin yan etkileri azaltılmalı ya da giderilmelidir.



Hastanın ağrısını azaltmaya yönelik daha önce uygulama yapılıp yapılmadığı ve
bu uygulamanın ne derecede etkili olduğu sorulmalıdır.




Planlama hastayla beraber yapılarak hasta kendi bakımına katılmaya teşvik
edilmelidir.
Hasta yakınlarının da bakıma katılımı sağlanmalıdır.



Non-invazif ağrı giderme önlemlerinin kullanımı sağlanmalıdır (3-5).

1.5.4. Ağrı Yönetiminin Değerlendirilmesi
Hemşire, ağrı yönetiminde hem kendisinin hemde diğer sağlık görevlilerinin
uyguladığı ağrı giderme yöntemlerinin ne derecede etkin olduğunu değerlendirmelidir.
Değerlendirmede objektif ve sübjektif veriler kullanılmakla birlikte hasta ifadesinin rolü
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unutulmamalıdır. Eğer hasta ağrı önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtiyorsa ağrı yeniden
tanılanmalı ve planlanmalıdır (3-5).

1.6. Ağrı Tedavisi
Ağrı tedavisinin amacı, ağrıyı meydana getiren sebebi ortada kaldırmak, ağrı hissini
uyuşturmak, kişinin ağrıya yanıtlarını azaltmak ve kas spazmını engellemektir. Bu amaçla
kullanılan ilaçlara analjezikler denir (1).
1.6.1. Ağrı giderilmesinde kullanılan analjezikler
1.6.1.1. Narkotik Olmayan Analjezikler
En çok kullanılan analjezik ajanlardır. Bunun nedenlerinden birisi reçete gerektirmediği
için elde edilme kolaylığı ve ciddi yan etkilerinin azlığı, ağrı gidermede etkili olmalarıdır.
Etki mekanizması; doku hasarı olduğu zaman hücrelerden potasyum ve histamin içeren
kimyasal maddeler salgılanır. Bu bölgede aynı zamanda bradikinin ve prostoglandin vardır.
Bütün bu kimyasal maddeler enflamasyona neden olur ve ağrı oluşur. Arakidonik asit,
siklooksiyanaz enzimi tarafından yıkıldığında oluşan prostoglandinler sinir uçlarını
duyarlaştırır ve ağrı olur. Non-streroid antienflamatuar ilaçlar siklooksiyanazı inhibe ederler
böylece arakidonik asitin yıkımı ve prostoglandin yapımı önlenir. Bu nedenle bu gruptaki
ilaçlar enflamasyonla ilgili ağrının giderilmesinde çok etkilidir. Bunlar aspirin, asetaminofen
ve steroid olmayan anti enflamatuvar ilaçlardır. Asetaminofenler karaciğerde toksik
metabolitlerin ortaya çıkmasına yol açacağından karaciğer fonksiyon bozukluğu olan
hastalarda, aspirinin de trompositopenisi olan hastalarda kullanımı sakıncalıdır (1,5).
1.6.1.1.2. Narkotik Analjezikler
Ağrıyı gidermek için merkezi sinir sistemini etkiler. Bu gruptan olan morfin ağrı
yollarını hem spinal hem de supraspinal düzeyde etkiler. Tüm narkotikler karaciğerde
metabolize olur ve böbreklerle atılır. Narkotiklerin en sık görülen yan etkileri uyku hali,
konstipasyon, bulantı ve solunum depresyonudur. Narkotik ilaçların fizyolojik, psikolojik,
bağımlılık ve tolerans yarattığı da unutulmamalıdır (1,5).
1.6.1.1.3. Adjuvan Analjezikler
Adjuvan ilaçlar ağrı dışındaki sorunları tedavi etmek için kullanılır. İlaç olarak analjezik
grubunda sınıflanmayan bu ilaçlar adjuvan analjezik olarak adlandırılıp ağrıyı azaltmak için
tek başlarına ya da narkotik ilaçlarla beraber kullanılabilirler. Bu ilaçların doğru kullanımı
bireyi ve belirtileri iyi tanımaya bağlıdır. Bu ilaçlar narkotiklere cevap vermeyen ağrı
durumlarında ve analjeziklerle çözümlenemeyen ağrı ile ilgili depresyon, uykusuzluk,
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anksiyete ve ajitasyon gibi bir sorunlarda kullanılabilmektedir. Adjuvan analjeziklerin tipleri;
antidepresanlar, antikonvülsanlar, kortikosteroidler, nöroleptikler, anksiyolitikler, stimülanlar.
Adjuvan analjeziklerin çoğunun sedasyon, konfüzyon ve konstipasyon gibi yan etkileri vardır
(1,5).
1.6.2. Tedavi Etkinliğini Değerlendirme ve Kayıt
Hemşire hasta ağrısı ile ilgili verileri toplamalı ve kayıt etmelidir. Ağrı şiddetini
değerlendirmek için benimsenmiş bir “Ağrı Skalası” kullanılmalı, analjezik vermeden önce ve
sonra belli aralıklarla hastanın ağrısı izlenmelidir. Bu veriler diğer ekip üyeleri ile yazılı ve
sözlü olarak paylaşılmalıdır (3-5).
Hemşire, ağrı şiddetini ilaç vermeden önce ve verdikten sonra düzenli aralıklarla
değerlendirmelidir. Tedavinin etkinliği değerlendirmenin tek yolu ağrılı hastanın izlenmesi
olduğu için tanılamada sürekli olmalıdır. Eğer hastanın ağrısı yeterince dinmemişse hekime
bildirilmelidir. Tedavi planını yapmak hekimin sorumluluğudur ancak bu planın başarıya
ulaşması hemşirenin sorumluluklarını yerine yetirmesine bağlıdır. Bunlar;
 Tam bir ağrı tanılaması yapma,
 İlaçların saat, veriliş yolu ve dozlarını kontrol etme,
 İlaçların yan etkilerini gözleme,
 Tedavinin etkinliğini değerlendirme,
 Eğitim yapma,
 Kayıt etme,
 Hasta savunucusu olarak hareket etmedir (3-5).
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Uygulamalar

1) Ağrı tanılamasında uygulanan ölçekleri ağrısı olan bireylerde uygulayanız.
2) Ağrısı olan bireylerde ağrıyı tanımlayarak, bakım gereksinimlerini belirleyiniz.
3) Ağrı tedavisinin ana hedefleri nelerdir? Araştırınız.
4) Ağrı ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak ağrının gelişimi,
tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları

1) Ağrının tanılanmasında kullanılan ölçekleri inceleyiniz.
2) Ağrısı olan hastalarda vücudun verdiği reaksiyonları inceleyiniz.
3) Ağrısı olan hastanıza uygulayacağınız girişimleri planlayınız.
4) Analjezik uyguladığınız hastanızda görülebilecek yan etkileri gözleyiniz.
5) Analjezik uyguladığınız hastada tedavinin etkinliğini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Ağrı gerçek veya olası doku hasarı ile bağlantılı olarak görülen veya bu tip bir hasar ile
birlikte tanımlanan, rahatsızlık verici duyusal ve duygusal bir deneyimdir. Ağrı sübjektiftir;
tek bir test ile ölçülemez. Bir hastanın ağrı deneyimi birbiriyle ilişkili fiziksel ve psikolojik
faktörlerin sonucudur.
Ağrı sınıflaması fizyolojik-klinik, süresine, kaynaklandığı bölgeye ve mekanizmalarına
göre yapılır. Ağrıya organizma sempatik ve parasempatik yanıtlar verir ve birçok belirti-bulgu
görülür.
Ağrının giderilmesi ve yönetimi dikkatli bir tanılamayı gerektirir. Dikkatli bir sağlık
hikâyesi, ağrı nedeni ve bölgesi hakkında bilgi sağlar. Ağrının şiddeti objektif olarak
ölçülemez. Ağrının şiddetini tanımlamada yardımcı olacak çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Hastaların ağrı deneyimleri ve ağrının yaşamlarına etkilerini saptamak için hemşireler
tarafından toplanan veriler tanımlama süreci boyunca önemli kaynak oluşturur. Ağrı; sübjektif
olduğu için hemşirelik tanılamasında hastaların ağrı konusunda söylediklerini dinlemek, ağrı
belirtilerini gözlemekten daha önemlidir. Hemşire, ağrı yönetiminde hem kendisinin hem de
diğer sağlık görevlilerinin uyguladığı ağrı giderme yöntemlerinin ne derecede etkin olduğunu
değerlendirmelidir. Eğer hasta ağrı önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtiyorsa ağrı yeniden
tanılanmalı ve planlanmalıdır.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki ağrı türleri için verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Visseral ağrı kolay lokalize edilir
b) Somatik ağrı ani başlar, keskindir
c) Fizyolojik ağrı yoğun ağrılı uyarana karşı koruyucudur
d) Visseral ağrılar genellikle künttür, yavaş yavaş artar
e) Hiçbiri

2) Aşağıdaki ağrı ölçeklerinden hangisi tek boyutlu ölçekler arasında yer almaz?
a) Sözel kategori ölçeği
b) Sayısal ölçekler
c) Davranış modelleri
d) Görsel kıyaslama ölçeği
e) Burford Ağrı Termometresi

3) Aşağıdakilerden hangisi narkotik ilaçların yan etkilerinden değildir?
a) Solunum depresyonu
b) Diyare
c) Konstipasyon
d) Uyku hali
e) Bulantı

36

4) Aşağıdakilerden hangisi ağrısı olan bireye uygulanan hemşirelik girişimleri arasında
yer alır?
a) Hastaya daha önce ağrısının hafifletilmesinde nelerin yarar sağladığı sorulur
b) Hasta yakınlarının da bakıma katılımı sağlanır
c) Hastanın korkuları tanımlanır
d) Analjeziklerin yan etkileri giderilir
e) Hepsi

5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi adjuvan analjeziklerin tiplerinden değildir?
a) Antidepresanlar
b) Kortikosteroidler
c) Anksiyolitik
d) Non-streroid antienflamatuar ilaçlar
e) Nöroleptik

Cevaplar: 1) a 2) c 3) b

4) e

5) d
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2. SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ
PROF.DR. NURAY ENÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. Sıvı Dengesizlikleri
2.2. Elektrolit Dengesizlikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Hipovolemi olan hastada, hipovoleminin nedenlerini ve hastada görülen
belirtileri araştırınız.
2) Hipervolemi olan hastada, hipervoleminin nedenlerini ve hastada görülen
belirtileri araştırınız.
3) Elektrolit dengesizliği olan
kaynaklandığını araştırınız.

hastada,

elektrolit

bozukluğunun

neden

4) Elektrolit dengesizliği olan hastada, görülebilecek belirti ve bulguları
araştırınız.
5) Elektrolit dengesizliği olan hastalarda, elektrolit dengesini sağlamak için
kullanılan tedavi yaklaşımları araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Hipovolemi

Hipovoleminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek

Hipervolemi

Hipervoleminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek

Hiponatremi

Hiponatreminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek

Hipernatremi

Hipernatreminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek

Hipopotasemi

Hiperpotasemi

Hipopotaseminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek
Hiperpotaseminin
nedenlerini,
belirtilerini, tedavisini ve bakımın
Okuyarak/Araştırarak
planlanmasında
önemli
adımları
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Homeostazis



Ekstraselüler



İntrasellüler



İnterstisyel



Anyon



Katyon



Osmalarite



Antidiüretik hormon



Aldesteron



Ozmos



Difüzyon



Aktif transport



Starling dengesi



Onkotik basınç



Hidrostatik basınç



Kolloid ozmotik basınç



Lenfatik sistem



Ödem



Hipovolemi



Hipervolemi



Hiponatremi



Hipernatremi



Hipopotasemi



Hiperpotasemi
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Giriş
Organizmanın, dış çevredeki değişikliklere uyum sağlamasına karşın iç çevrenin de
dengede tutulması gerekir. Vücudun fonksiyonel üniteleri olan hücreleri saran sıvı denizde
bulunana benzer bir elektrolit bileşimine sahiptir. Canlı vücudun iç sıvı dengesi, bütün
hücrelerin hayatı ve fonksiyonu için gerekli ve çok önemlidir, bu dengeye “Homeostazis”
denir (1-4).
Erişkin kadınlarda vücut ağırlığının yaklaşık %50-55’ini, erkeklerde ise %60’ını su
oluşturmaktadır. İnsan vücudundaki total vücut suyunun 2/3’ü hücre içi alanda (intraselüler),
1/3’ü de hücre dışı alanda (ekstraselüler) bulunmaktadır. Ekstrasellüler alanda bulunan su
miktarının yaklaşık 2/3’ü interstisyel, 1/3’ü intravasküler alanlara dağılmıştır. Total vücut
suyu yaş ilerledikçe azalmaktadır. Normal şartlarda vücudumuza yiyecek ve içeceklerle 2200
ml, metabolizma sonucunda da 3000 ml olduğu kabul edilen yaklaşık 2500 ml su girişi olur.
Vücuda alınan bu su miktarının, 1500 ml’si idrarla, 800-900 ml’si deri ve solunum yoluyla,
100 ml’si dışkıyla ve 50 ml’si terle atılarak suyun tamamı vücuttan uzaklaştırılır. Vücut
sıvısının pek çok fonksiyonu vardır. Ekstraselüler sıvı kan volümünü sağlar ve vücudun
taşıyıcı sistemi olarak görev yapar. Hücrelere su, elektrolit, besin maddesi ve oksijen taşır,
metabolizma attıklarını uzaklaştırır. İntraselüler sıvı, hücrelerin kimyasal fonksiyonu için
gerekli olan iç sıvı ortamını sağlar (1-4).
Elektrolitlerin genel olarak iyon denilen ayrı elektrik yüklü parçalara ayrılmakta olduğu
bilinir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü olanlara anyon denir. Elektrolitler
intraselüler, intravasküler ve interstisyel bölümlerde farklı yoğunluklarda bulunurlar.
Organizmada anyon ve katyonlar denge halindedir. Ekstraselüler sıvının en önemli katyonu
sodyum, anyonları klor ve bikarbonattır. İntraselüler sıvının en önemli katyonu potasyum
anyonları fosfat ve sülfattır. Elektrolitlerin her birinin özel fonksiyonları vardır. Elektrolitlerin
genel fonksiyonları; nöromüsküler irritabiliteyi, vücut sıvı volümü ve ozmolaritesini, sıvı
bölmeleri arasında vücut sıvılarının dağılımını, asit-baz dengesini sağlamaktır (1-4).
Sıvı ve elektrolit dengesi, alınanlar ve çıkartılanlar arasındaki eşitliğe bağlıdır. Vücutta
su kazancı susuzluk mekanizmasıyla dengelenir. Su kayıplarının dengelenmesinde ise en
önemli rol böbreklere aittir. Su ve sodyum dengesinin sağlanmasında böbrekleri etkileyen iki
önemli hormon, antidiüretik hormon (ADH) ve aldesterondur (1-4).
Sıvılar, elektrolitler, gazlar ve küçük moleküller, sıvı bölümlerini ayıran yarı geçirgen
membrandan serbestçe hareket ederler. Oksijen ve besinler hücrelere taşındığı ve artık ürünler
kanla hücrelerden uzaklaştırıldığı için bu hareket sürekli bir şekilde devam eder. Hücre dışı ve
hücre içi bölümler arasında sıvı ve elektrolit hareketi, ozmos, difüzyon ve aktif transport
mekanizmalarıyla gerçekleşir. Vasküler ve interstisyel aralıklar arasında sıvı hareketlerinin
kontrolü, kapillerlerin Starling dengesiyle sağlanır. Vasküler ve interstisyel bölüm arasında
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sıvı geçişinde, hidrostatik basınç, kolloid ozmotik basınç (onkotik basınç) ve filtrasyon
basıncı etkilidir (1-4).
Hidrostatik basınç; kanın kan damarları duvarına yaptığı basınçtır. Hidrostatik basınç
etkili olarak sıvıyı vasküler yatağın dışına interstisyel aralığa iter (1-4).
Kolloid ozmotik basınç; kan içindeki proteinlerin yarattığı basınçtır. Proteinler
büyüklükleri nedeniyle kapillerlerin duvarından serbestçe geçemezler. İnterstisyel aralıkta
birkaç protein vardır, büyük çoğunluğu vasküler aralıktadır. Vasküler aralıktaki kolloid
ozmotik basınç ile interstisyel aralıktaki sıvı, vasküler aralığa geçmekte zorlanır (1-4).
Hidrostatik ve kolloid ozmotik basınç arasındaki fark, vasküler ve interstisyel aralıklar
arasındaki sıvının hareketini belirler (1-4).
Plazma ve interstisyel sıvı arasında sıvı geçişini etkileyen diğer bir faktör lenfatik
sistemdir. Bu sistemin fonksiyonu, plazmadan interstisyel sıvıya kaçan çok az miktarda
proteinle birlikte fazla sıvıyı kapillerlere götürmektir (1-4).
Kapiller permiabilitenin ve hidrostatik basıncın artması, plazma proteinlerinin ve
lenfatik drenajın azalması ile ödem meydana gelir. Ödem interstisyel (hücreler arası) bölmede
fazla miktarda sıvı bulunmasıdır (1-4).
Birçok hastalıklarda, yaralanmalarda vücudun su elektrolit dengesinde değişiklikler
ortaya çıkar; ülseratif kolit, böbrek hastalıkları, yanıklar, konjestif kalp yetersizliği, karaciğer
sirozu, ciddi diyabet, hormonal bozukluklar, cerrahi müdahale, diüretik tedavi, düşük
sodyumlu diyet, hormon tedavisi, intravenöz tedavi. Belirtilen durumlara sahip hastaların ve
kritik durumda olan tüm hastaların aldığı ve çıkardığı sıvı miktarları, dikkatli bir şekilde
kaydedilmeli ve dengesizlik belirtileri gözlenmelidir (1-4).
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2.1. Sıvı Dengesizlikleri
2.1.1. Ekstraselüler Volüm Eksikliği (Hipovolemi)
Ekstraselüler volüm eksikliği veya hipovolemi, vücuttaki sodyum ve su içeriğinin
azalması şeklinde tanımlanır. Bireyde hipovolemi gelişmesi için vücutta bulunan sodyumun
mutlak olarak azalması gerekir (1-4).
2.1.1.1. Etiyoloji
Volüm eksikliği her zaman renal ve ekstrarenal anormal sodyum kaybı ile ortaya çıkar.
Volüm eksikliğinin en yaygın görülme nedenleri nazogastrik drenaj, diyare, kanama ve
fistüller gibi gastrointestinal kaynaklı kayıplar olduğu bilinir. Terleme aracılığıyla vücutta
görülen sıvı eksikliği fiziksel aktiviteye, vücut ve çevre ısısına bağlı olarak 100-2000ml/saat
arasında değişebilir. Renal kayıplar diüretik uygulamasına, ozmotik diürez ve tuz kaybına yol
açan nefropatilerin görülmesine neden olabilir (1-4).
2.1.1.2. Belirtiler
Genellikle nonspesifiktir ve elektrolit denge bozukluğuna, doku perfüzyonunun
azalmasına bağlıdır. En yaygın görülen semptomlar susama hissi, halsizlik, güçsüzlük, kas
krampları ve postüral baş dönmesidir. Şiddetli hipovolemi durumlarında senkop veya şok
gelişebilir. Deri turgorunda azalma ve mukozalarda kuruluk hipovoleminin kötü
göstergeleridir. Fizik muayene bulgularında hipotansiyon, taşikardi ve boyun ven
dolgunluğunda azalma gözlenebilir (1-4).
2.1.1.3. Tedavi
Tedavinin amacı, vücuttan kaybedilen sıvı içeriğine benzer solüsyonlarla
normovoleminin geri kazanılmasıdır. Hafif düzeyde hipovolemi tedavisi için oral yolla sıvı
replesmanı yeterlidir. Ancak şiddetli hipovolemi durumlarında intravenöz tedavi gereklidir.
Hemoraji, anemi veya intravasküler volüm eksikliği yaşanan vakalarda kan transfüzyonu veya
dekstran, albümin gibi kolloid madde içeren sıvıların vücuda replasmanı yapılmalıdır. Vücuda
verilecek olan sıvı miktarı için devam etmekte olan ve hissedilmeyen kayıplar da göz
önünde bulundurularak hesaplanma yapılmalıdır (1-4).
2.1.1.4. Hemşirelik Girişimleri
Hastanın yaşam bulguları takip edilir, laboratuvar tetkikleri yaptırılır, sonuçlar
değerlendirilir. Aldığı ve çıkardığı ölçülür, kaydedilir, günlük kilo takibi yapılır (her gün aynı
saatte, benzer giysilerle, aynı tartıda). Aşırı sıvı yüklenmesi belirti ve bulguları takip edilir.
Hijyenik bakımına özellikle ağız ve cilt bakımına önem verilir, dekübitüs olmasını engelleyici
önlemler alınır. Hasta sıvı almaya teşvik edilir, önemi anlatılır, hekim istemi doğrultusunda
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tedavisi dikkatle yapılır ve sonuçları değerlendirilir, istenmeyen durumlar görüldüğünde
hekime haber verilir, gerekliyse şoka ilişkin izlem ve bakım uygulamaları yapılır (3-4).

2.1.2. Ekstraselüler Volüm Fazlalığı (Hipervolemi)
Ekstraselüler volüm fazlalığı, renal sodyum retansiyonunda tuz alımına bağlı ortaya
çıkar. Vücut genelinde sodyum ve su tutulumu artmıştır (1-4).
2.1.2.1. Etiyoloji
Arteriyel kan volümünün azalmasına neden olan konjestif kalp yetersizliği, konstrüktif
perikardit, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom gibi durumlarda, vücut kan volümündeki
azalmayı yerine koymak amacıyla böbreklerden tuz ve suyun emilimini artırır. Retansiyona
neden olan su ve sodyum, vücutta volüm yüklenmesinin daha fazla artmasına sebep olur.
Akut glomerülonefrit, akut tübüler nekroz ve son dönem böbrek yetersizliği gibi böbrek
hastalıklarında primer renal sodyum retansiyonuna bağlı olarak arteriyel kan volümünün artışı
görülür (1-4).
2.1.2.2. Belirtiler
Ekstraselüler volüm fazlalığın en tipik bulgusu ödemdir. Ancak hipervolemide
hipertansiyon, taşikardi, takipne, dispne, boyun venöz dolgunlukta artış, akciğerlerde ince
raller, kalpte S3 gallop ritmi, hepatojuguler reflü ve asit birikimi gibi belirti ve bulgular da
gözlenmektedir (1-4).
2.1.2.3. Tedavi
Tedavide öncelikle sodyum kısıtlaması yapılmalı, diüretik uygulaması yapılarak volüm
fazlalığı giderilmeli ve altta yatan neden belirlenmelidir. Diüretik tedavisine yanıt alınamayan
veya belirgin hipervolemik tabloya sahip böbrek yetersizliği hastalarında diyaliz
uygulamasına ihtiyaç duyulabilir (1-4).
2.1.2.4. Hemşirelik Girişimleri
Hastanın yaşam bulguları alınır ve kaydedilir, kilo takibi yapılır, ödem belirti ve
bulguları değerlendirilir. Karın çevresi mezura ile ölçülür, sıvı ve tuz kısıtlaması yapılır.
Hekim istemine göre diüretikler verilir, yan etkileri (hipopotasemi vs.) gözlenir, solunum
sesleri izlenir, akciğer ödemi belirti ve bulguları izlenir, solunum hijyeni sağlanır, egzersiz
yaptırılır, yarı fawler oturtulur ve yastıklarla desteklenir, vücut hijyenine dikkat edilir,
dekübitüs olmaması için gereken önlemler alınır, hasta ve ailesine psikolojik destek sağlanır
(3-4).
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2.2. Elektrolit Dengesizlikleri
2.2.1. Hiponatremi
Plazmaki sodyum konsantrasyonunun 135 mmol/L’ den düşük olması durumudur.
Hastanede yatarak tedavi gören hastalarda sık görülmektedir (1-4).
2.2.1.1. Etiyoloji
Vücut solütlerinin vücut suyuna göre daha fazla eksilmesi ya da vücut suyunun vücut
solütlerine göre daha fazla artması bu sorunun ortaya çıkabilmektedir (1-4).
2.2.1.2. Belirtiler
Hiponatremide gözlenen semptomlar halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma ve baş
ağrısıdır. Plazmadaki sodyum oranına, hiponatreminin gelişim hızına, nörolojik bir hastalığın
bulunmasına ve bazı metabolik problemlerin olmasına bağlı olarak gelişir. Vücuttaki
hiponatremik tabloda artış olursa letarji, konfüzyon, dezoryantasyon gibi sorunlar görülebilir.
(1-4).
2.2.1.3. Tedavi
Tedavide plazma sodyum düzeyi arttırılarak vücuttaki sodyum eksikliği ortadan
kaldırılmalıdır. Tedavi stratejisi hiponatreminin etiyolojisine göre izotonik veya %3’lük
hipertonik NaCI infüzyonu ile sodyum eksikliğinin yerine konulması, su kısıtlaması ve
diüretik uygulaması şeklinde yapılarak sıvı fazlalığının giderilmesidir (1-4).
2.2.1.4. Hemşirelik Girişimleri
Hastaların aldığı-çıkardığı ölçülür, günlük tartılır, diyeti planlanır (tuz ilavesi) yaşam
bulguları alınır, kaydedilir. Hekim istemine göre tedavi uygulanır ve değerlendirilir (3-4).
2.2.2. Hipernatremi
Plazma sodyum konsantrasyonunun 145 mmol/L ‘den yüksek olmasıdır ve
hiponatreminin aksine her zaman hiperozmolar bir durumu yansıtır. Akut hipernatremi önemli
bir morbidite ve mortalite nedenidir (1-4).
2.2.2.1. Etiyoloji
Hipernatremi esas olarak bir su dengesi bozukluğudur. Hipernatremi sıvı alma
bozukluğu ile beraber hipotonik sıvı kaybı durumunda ortaya çıkar (1-4).
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2.2.2.2. Belirtiler
Hipernatreminin semptomları büyük oranda nörolojiktir ve hücre dışına ozmotik su
kaybı sonucu beyin hücrelerinde büzüşmeye bağlı olarak gelişir. Bulantı-kusma, huzursuzluk,
kas güçsüzlüğü, konfüzyon, somnolans, konvülziyon, fokal nörolojik defisitler ve koma
görülebilir. Aynı zamanda, susuzluk hissi ve hipernatreminin nedenine bağlı olarak hipo veya
hipervolemi bulguları da eşlik edebilir (1-4).
2.2.2.3. Tedavi
Tedavide amaçlar su kaybının azaltılması ve su kaybının belirlenerek yerine
konmasıdır. Su replesmanı yapılırken belirlenen su defisitinin yanı sıra ölçülebilen ve
hissedilemeyen su kayıpları da dikkate alınır (1-4).
2.2.2.4. Hemşirelik Girişimleri
Hastaların aldığı-çıkardığı sıvı ve kilo takibi yapılır, hasta bilinç seviyesindeki
azalmalar ve ileri nörolojik bozukluklar nedeniyle yaralanmalardan korunur, cilt bütünlüğünü
korumaya yönelik uygulamalar yapılır, yaşam bulguları izlenir (1-4).
2.2.3. Hipopotasemi
3,5 mmol/L’den düşük plazma potasyum konsantrasyonu olarak tanımlanır.
Hipopotasemi klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Özellikle tiazid
grubu diüretik kullanan hastalarda en sık görülen bir sorundur. Hipopotasemi kardiyovasküler
olumsuz etkileri nedeniyle hastane mortalitesini yaklaşık on kat arttırabilir (1-4).
2.2.3.1. Etiyoloji
Hipopotasemi hücre içine potasyum alımının azalması veya potasyum kaybının artması
sonucu gelişebilir (1-4).
2.2.3.2. Belirtiler
Halsizlik, miyalji ve alt ekstremitelerde kas zayıflığı en sık görülen yakınmalardır. Daha
şiddetli hipopotasemi ilerleyici güçsüzlüğe, hipoventilasyona ve sonunda komplet paraliziye
yol açabilir. Düz kas fonksiyonları da hipopotasemiden etkilenebilir ve paralitik ileus
gelişebilir. Hipopotaseminin en ciddi sonuçlarından birisi artmış aritmi riskidir. Erken
değişiklikler T dalgalarında yassılaşma ve negatifleşmedir, takiben U dalgası ortaya çıkar, ST
segmenti deprese olur ve QT intervali uzar. Hipopotasemiye, altta yatan etiyoloji ile ilgili
olarak sıklıkla asit-baz bozuklukları eşlik eder (1-4).
2.2.3.3. Tedavi
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Tedavinin amaçları; (1) Ciddi aritmi ve solunum yetersizliği gibi yaşamı tehdit edici
komplikasyonların gelişmesini önlemek. (2) Potasyum eksikliğini düzeltmek. (3) Kayıpları en
aza indirmek. (4) Altta yatan nedeni tedavi etmek şeklinde özetlenebilir. Tedavinin en önemli
yan etkisi hiperpotasemi riskidir (1-4).
2.2.3.4. Hemşirelik Girişimleri
Potasyumdan zengin yiyecekler önerilir (greyfurt, muz, portakal, incir, üzüm vb.).
Potasyum damar yolu ile saatte 8-10 Eq/L’den fazla verilmemeli ve serum fizyolojik içinde
perfüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Aldığı-çıkardığı izlenir, nabız sık aralıklarla kontrol
edilir, EKG değerlendirilir (3-4).

2.2.4. Hiperpotasemi
Plazma potasyum konsantrasyonunun 5.0 mmol/L’nin üzerine çıkması olarak
tanımlanmaktadır (1-4).
2.2.4.1. Etiyoloji
Hiperpotasemiden primer olarak renal atılımın azalması sorumludur. Addison hastalığı
veya konjenital adrenal enzim eksikliğine bağlı azalmış aldosteron sentezi, distal sodyum geri
emilimi bozularak hiperpotasemiye yol açar. Akut oligürik böbrek yetersizliğine sıklıkla
hiperpotasemi eşlik eder. Rabdomiyoliz, hemoliz, tümör lizis sendromu gibi hücre yıkımı ile
karakterize akut böbrek yetersizliklerinde hiperpotasemi oldukça belirgindir. Klinik pratikte
hiperpotaseminin nedeni en yaygın nedeni son dönem böbrek yetersizliği olarak belirlenmiştir
(1-4).
2.2.4.2. Belirtiler
Hiperpotaseminin derecesine ve gelişme hızına bağlıdır. Kronik hiperpotasemi
genellikle asemptomatiktir. Hiperpotaseminin en ciddi etkisi kardiyak toksisitedir. En erken
EKG değişikliği, T dalgasında sivrileşmedir. Hiperpotasemi şiddeti arttığında bunu PR
intervalinde uzama QRS kompleksinde genişleme, atrio-ventriküler iletinin gecikmesi ve P
dalgalarının kaybı izler. Hiperpotasemi hücre membranının parsiyel olarak depolarize ederek
membran eksitabilitesini bozar. Solunum kasları etkilenirse hipoventilasyon ve solunum
arresti gelişebilir. Hiperpotasemi renal amonyak oluşumunu ve henle kulpunda NH4+ geri
emilimini inhibe eder. Bu durum metabolik asidoza yol açar (1-4).
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2.2.4.3. Tedavi
Tedavi yaklaşımında hiperpotasemiye ait belirti ve bulguların varlığı ve şiddeti, plazma
potasyum düzeyi ve hiperpotaseminin gelişim süresi göz önünde bulundurulur.
Hiperpotaseminin acil tedavisinde; (1) Membran stabilizasyonu sağlayarak kardiyak etkileri
antagonize etmek, (2) Potasyumun hücre içine kaymasını sağlamak, (3) Vücuttan potasyum
atılımı sağlamak amaçlanır. Aynı zamanda diyette potasyum alımı kısıtlanır (1-4).
2.2.4.4. Hemşirelik Girişimleri
Hekim istemine göre ilaçlar uygulanır etki ve yan etkileri değerlendirilir, yaşam
bulguları, aldığı-çıkardığı, deri turgoru, mukozaların durumu izlenir, serum elektrolit
değerlerine bakılır, EKG bulguları dikkatle izlenir, ağızdan uygun gıdaları alması sağlanır (34).
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Uygulamalar

1) Volüm dengesizliklerinin tedavisinin ana hedefleri nelerdir? Araştırınız.
2) Elektrolit dengesizliklerinin tedavisinin ana hedefleri nelerdir? Araştırınız.
3) Volüm dengesizliği olan hastanın tedavisinde, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz.
4) Elektrolit dengesizliği olan hastanın tedavisinde, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz.
5) Sıvı elektrolit dengesizlikleri ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.)
tarayarak bu hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla
bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) Hipovolemi olan hasta uygulayacağınız girişimleri planlayınız.
2) Hipervolemi olan hastalarda görülen sorunları ve yönetiminde uygulanan
yaklaşımları inceleyiniz.
3) Hipernatremi olan hastanıza uygulayacağınız girişimleri planlayınız.
4) Hipopotasemi tedavisi alan hastanızda, tedavi esnasında dikkat edeceğiniz
noktalar ve hastanıza önereceğiniz uygulamalar nelerdir?
5) Hiperpotasemi olan hastalarda takip edilmesi gereken konular nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Organizmanın, dış çevredeki değişikliklere uyum sağlamasına karşın iç çevrenin de
dengede tutulması gerekir. Canlı vücudun iç sıvı dengesi, bütün hücrelerin hayatı ve
fonksiyonu için gerekli ve çok önemlidir, bu dengeye “Homeostazis” denir.
Sıvı ve elektrolit dengesi, alınanlar ve çıkartılanlar arasındaki eşitliğe bağlıdır. Vasküler
ve interstisyel bölüm arasında sıvı geçişinde, hidrostatik basınç, kolloid ozmotik basınç
(onkotik basınç) ve filtrasyon basıncı etkilidir.
Birçok hastalıklarda, yaralanmalarda vücudun su elektrolit dengesinde değişiklikler
ortaya çıkar. Kritik durumda olan tüm hastaların aldığı ve çıkardığı sıvı miktarları, dikkatli bir
şekilde kaydedilmeli ve dengesizlik belirtileri gözlenmelidir. Sıvı elektrolit dengesizliklerinin
erken dönemde saptanması, kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması
önemlidir.

54

Bölüm Soruları

1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi hipervoleminin belirtileri arasında değildir?
a) Takipne
b) Boyun venöz dolgunluk
c) Mukozalarda kuruluk
d) Dispne
e) Taşikardi

2) Aşağıdakilerden hangisi hipopotaseminin tedavisinde yer almaz?
a) Potasyumdan zengin yiyecekler önerilir
b) Potasyum damar yolu ile saatte 30-40 mEq/L’den verilmeli
c) Aldığı-çıkardığı izlenir
d) EKG değerlendirilir
e) Nabız kontrol edilir

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hipopotaseminin belirtileri arasında değildir?
a) Hiperventilasyon
b) Miyalji
c) ST segment depresyonu
d) T dalga negatifliği
e) Güçsüzlük
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi hipervolemi olan bir hastanın hemşirelik
bakımında yer alır?
a) Günlük kilo takibi yapılır
b) Aldığı - çıkardığı sıvı takip edilir
c) Akciğer ödemi belirti ve bulguları izlenir
d) Hekim istemine göre diüretikler verilir
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi sıvı elektrolit dengesizliğine neden olur?
a) Ülseratif kolit
a) Hormon tedavisi
b) Diyabetik ketoasidoz
c) Diüretik tedavi
d) Hepsi

Cevaplar: 1) c

2) b

3) a

4) e

5) e

56

KAYNAKLAR

1. Erol Ç (Editör). İç Hastalıkları, MN Medikal / Nobel Basım Yayın, 1. Baskı, 2.Cilt,
2009, s. 2729-2749.
2. Ignatavicius DD, Workman ML. Medical Surgical Nursing Critical Thinking for
Collaborative Care. Fifth edition, St. Louis, Elsevier Saunders, 2006, p.194-206.
3. Enç N. İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi. 2014, s. 53-60.
4. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı, İstanbul,
SANERC yayın, 2003, s.95-110.
,

57

3. ANEMİLER
PROF. DR. GÜLBEYAZ CAN, ARAŞ. GÖR. YASEMİN KALKAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1 Anemide Etiyoloji
3.2. Anemiyi Önleme
3.3. Anemide Belirti ve Bulgular
3.4. Anemide Tanı
3.5. Anemilde Tedavi
3.6. Anemide Hemşirelik Bakımı
3.7. Anemide Hasta ve Ailesi Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ülkemizde anemi sebeplerinin saptanması
Bakanlığının yürüttüğü çalışmaları inceleyiniz.

ve

önlenmesinde

Sağlık

2) Anemi hastası bireyler ile görüşerek, bu bireylerin hastalığının gelişiminde rol
oynayan risk faktörlerinin varlığını araştırınız.
3) Anemi tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında hastalığın varlığını
belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi seçeneklerini
araştırınız.
4) Anemi tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulana tedaviler sırasında
hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık
uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Anemide Etiyoloji

Aneminin gelişim sürecini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Anemiyi Önleme

Anemiyi önlemede
kullanılan yaklaşımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Anemide Belirti-Bulgular

Anemide önemli belirti ve
bulguları kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

AnemideTanı

Aneminin tanısında izlenen
süreci anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Anemide Sınıflandırma

Anemide sınıflandırmanın
nasıl yapıldığını
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

AnemideTedavi

Anemide tedavi seçiminin
nasıl yapıldığını
anlayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak

Anemide Hemşirelik
Bakımı

Anemik hastanın bakımının
planlanmasında önemli
adımları kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak/Tartışmalara
katılarak

Anemide Hasta ve Aile
Eğitimi

Anemik hasta ve ailesinin
eğitiminde önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak/Tartışmalara
katılarak

elde
veya
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Anahtar Kavramlar



Anemi



Hemşire



Bakım



Demir Eksikliği Anemisi



Malnütrisyon



Hemoglobinopatiler



Pernisiyöz Anemide



Talasemi



Orak Hücreli Anemi



Polisitemi



Kemik İliği Aspirasyonu



Endoskopi



Schilling Testi



Periferik Yayma
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Giriş
Anemi, hemoglobin değerinin normal değerinin altına (erkeklerde <14 gr/dl, kadınlarda
<12 gr/dl’nin, hamilelerde ise <11 gr/dl) düşmesi olarak tanımlanır. Anemi bir hastalık ya da
altta yatan bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkabilir (1, 2). Toplumumuzda önemli bir
sağlık sorunudur.
Dünyada anemiden etkilenen pek çok insan, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde yaşam sürmektedir. Gelişmiş ülkelerde hastanelere başvuran hastaların %30’undan
fazlasının anemik olduğu ve gelişmekte olan ülkelerde bu oranın daha yüksek olduğu
bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi çeşididir
(3). Çocuklarda görülme sıklığı %50-80'lere kadar çıkmaktadır. Basit bilgilenme ve beslenme
alışkanlıklarının düzenlenmesi ile demir eksikliği anemisi düzelebilmektedir (4)
Aneminin erken tanılanması ve tedavinin hemen başlanması önemlidir. Tedavide ilk
adım aneminin etiyolojisinin belirlenmelidir. Hastadan kapsamlı anamnez alınmalı, fizik
muayenesi yapılmalı, laboratuvar bulguları değerlendirilmeli ve elde edilen sonuçlar
doğrultusunda bakım ve tedavisi planlanmalıdır. Kitabınızın bu bölümünde aneminin
gelişiminde rol oynayan risk faktörler, hastalığa ilişkin belirti ve bulgular, anemi tedavisinin
planlanması ve bu hastaların hemşirelik bakımında uygulanması gereken girişimler kapsamlı
olarak tartışılacaktır (2, 5)
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3.1. Anemide Etiyoloji
Eritrositlerin olgunlaşması ve farklılaşması temel olarak böbrekler tarafından üretilen
eritropoetin tarafından kontrol edilir. Dolaşımda eritrosit sayısının azalması ile böbreklere
oksijen taşınması azalır. Bu durum doku hipoksisine neden olarak eritropoetin salınımı uyarır
ve eritropoez başlatılarak gerekli olan eritrosit üretimine başlanır. Kandaki eritrosit düzeyi
belli bir düzeye ulastığında eritropoez durur ve bu süreç insanın yasamı boyunca eritrosit
yapımındaki dengeyi sağlamak üzere devam eder. Ancak, sağlıklı eritrositlerin yapımı için
gerekli elemanların (vitamin B12, folik asit ve demir) gıdalarla alımı azaldığında, kemik
iliğinde eritrosit üretiminin bozulduğunda, herhangi bir nedenle eritrosit harabiyeti olduğunda
bu denge bozularak kanda hemoglobin düzeyi azalır ve anemi tablosu gelişir. Aneminin
gelişiminde pek çok mekanizma rol oynamaktadır ve yönetimi nedeninin tedavi edilmesi ile
sağlanmaktadır.
Aplastik anemiler kalıtsal olabileceği gibi virüs enfeksiyonları ve ilaç reaksiyonlarından
sonrada gelişebilir. Kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar gelişen kemik iliğini baskılayarak
hastada aplastik anemini gelişmesine neden olabilir.
Demir eksikliği anemisinin başlıca nedeni kan kaybı olabilir. Gelişme çağındaki
çocuklarda ve hamilelerde diyetle demir alımında azalma ile de ilişkili gelişebilir. Ayrıca
demir emiliminin bozulması da demir eksikliği anemisine neden olabilir.
Pernisiyöz anemide neden genellikle B12 vitamininin emiliminin çeşitli nedenlerle
azalmasıdır. İntrensek faktör yetersizliği olan pernisiyöz anemide esas bozukluk, mide
mukozasının normal salgı yapamayacak biçimde atrofik olmasıdır.
Folik asit eksikliği anemisi; yoksulluk ve bilgisizlik, kronik hastalıklar (böbrek
yetersizliği, kanser vb.) ve kronik alkolizm gibi nedenlerle genellikle yetersiz beslenen
kişilerde gelişir. Kanda alkol düzeyinin yüksek oluşu, kemik iliğini baskılayarak folik asit
kullanılmasını bloke eder. Antimetabolitler ve antikonvulsifler folik aside antegonist etki
yaparak DNA sentezini direkt olarak baskılar ve megaloblastik anemiye yol açar. Gebelik ve
emzirme dönemlerinde, kronik hemolitik anemi durumlarında folik asit gereksinimi artacağı
için folik asit eksikliği anemisi gelişir. Folik asit besinlerin pişirilmesi sırasında inaktive olur
ve hastada folik asit düzeyinin azalmasına neden olabilir.
Orak hücreli anemi, beta globin genindeki bir mutasyon sonucu gelişir. Oraklaşma
nedeniyle eritrositlerin ömrü kısalır ve hastada anemi tablosu gelişir olabilir.
Alfa veya beta globin biyosentezindeki kalıtsal bozukluklar nedeniyle bazı toplumlarda
talesemi de önemli bir sorun olabilir (6).
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3.2. Anemiyi Önleme
Toplumda anemi insidansının azaltılmasında en önemli yaklaşım yeterli gıda alımını
sağlayan sağlıklı yaşamın sürdürülmesidir.

3.3. Anemide Belirti ve Bulgular
Anemide belirti ve bulgular, aneminin ortaya çıkış hızı ve hastanın yaşı ile farklılık
göstermektedir. Akut kan kaybına bağlı anemilerde semptomlar daha şiddetli iken kronik
olarak gelişmiş olan anemilerde semptomlar hafiftir. Çocuklar ve gençler kronik anemiyi daha
iyi tolere ederken, yaşlılar kardiyovasküler sistemin kompansasyonunda yetersizlik nedeniyle
daha fazla etkilenmektedir. Halsizlik, yorgunluk, kırıklık, yüzde solukluk anemide sık görülen
belirti ve bulgulardır. Ancak semptomlar; aneminin nedenine, derinliğine, tipine göre kişiden
kişiye farklı olabilir (6).
Aplastik anemi: Kemik iliğinin yeteri sayıda eritrosit üretmemesine bağlı gelişen
aplastik anemide genel olarak tüm kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit ve trombosit) sayısında
düşüş vardır. Bu nedenle halsizlik, yorgunluk, çarpıntı gibi anemiye ilişkin bulguların yanı
sıra bu hastalarda lökosit sayısının azalmasına bağlı enfeksiyona eğilim artabilir,
trombositopeniye bağlı hastalarda ekimoz, çürük, diş eti kanaması ve epistaksiz gelişebilir.
Ayrıca aneminin derecesi ile ilişkili olarak sersemlik, konsantrasyon bozuklukları, el ve
ayaklarda uyuşma, libidoda azalma da görülebilir.
Demir eksikliği anemisi: Demirin gıdalar ile yetersiz alımına ya da demirin
emilimindeki yetersizliğe bağlı gelişen demir eksikliği anemisinde yorgunluk, halsizlik,
çarpıntı, mukozit veya glosit sık görülen bulgulardır. Bu hastalarda deri ve mukozalarda
solukluk, dilde kızarıklık, kabarıklık ve küçük çatlaklar artabilir. Tırnaklarda kırılma olup,
saçlarda matlaşma ve dökülme görülebilir.
Pernisiyöz anemi: Hastada unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi gibi nörolojik
belirtilerin görülmesine neden olabilir. Bazı hastalarda sinir fonksiyonlarında oluşan bozulma
ile kendini gösterebilir.
Folik asit eksiliğine bağlı anemi: Hastada halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı ve glosit
gelişebilir. Ağır beslenme bozukluğu gösteren kronik alkoliklerde folik asit yetersizliği ile
birlikte B12 vitamini de eksik olursa nevrit görülebilir.
Orak hücreli anemi: Orak hücreli aneminin en önemli ve klasik bulgusu "Ağrılı
Kriz"dir. Hastalarda tüm vücudu, özellikle kemikleri tutmakla birlikte, iç organları bile
tutabilen inanılmaz şiddette ağrılar olur. Hemen her hastada yılda 1-2 kriz olabilir. Hastalığın
şiddeti ve kriz sıklığı arasında yakından ilişki vardır. Ayrıca hastanın tüm sistemleri
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etkilenebilir, bu nedenle hastalarda taşikardi, kardiyomegali, aritmi ve kalp yetersizliği
gelişebilir, solunum ve böbrek fonksiyonları etkilenebilir.
Talasemi: Minör ve majör talesemi vardır. Talesemi minör hafif seyreder, bireydeki tek
bulgu anemi ve halsizliktir. Bu grup hastalarda demir eksikliği anemisi daha çok görülür.
Talasemi majör ise, hastalığın ağır seyreden şeklidir. Belirtiler bebekliğin 4-6. ayından sonra
başlar ve anemi nedeniyle bu hastaların yaşamı boyunca sürekli (3-4 haftada bir) kan nakli
yaptırması gerekir. Ancak, devamlı kan transfüzyonları ile vücutta aşırı bir demir birikimi
olur ve biriken fazla demir başta kalp olmak üzere pek çok organda hayatı tehdit eden
hasarlara neden olur. Hemoglobin zincirlerinin eksikliği nedeniyle eritrositlerin hücre
bütünlüğü bozulur ve eritrositler normal yaşam sürelerini tamamlayamadan “hemoliz”e olur.
Bu nedenle hastada sarılık gelişebilir. Bebeğin rengi solar, rahat uyumaz, yemek yemek
istemez ve kusar, gelişimi bozulur. Karaciğerde ve dalakta büyümeye bağlı olarak karın şişliği
görülür. Hastaların kemik yapısında özellikle de yüz kemiklerinde bozulmalar meydana gelir.
Polisitemi: Bu anemi türünde dolaşımda eritrosit sayısının ve hemoglobin
konsantrasyonu artmıştır. Semptomatik hastalarda klinik bulgular kan yoğunluğunun artması
ile ilişkilidir. Hastalarda hemoraji (GIS, üterin, serebral, vs.), portal hipertansiyon, arteriyel
tromboz (serebral, kalp, periferik arterler vs.), venöz tromboz (derin veya yüzeysel bacak
venleri, serebral, portal veya hepatik venler), parestezi, kaşıntı (özellikle sıcak banyodan
sonra), ateş, yanma hissi (özellikle ayaklarda), gece ve gündüz terlemesi ve kilo kaybı
görülebilir (6).

3.4. Anemide Tanı
Anemide tanı hastanın kliniğe anemi varlığını düşündüren belirti ve bulgular (halsizlik,
yorgunluk, solukluk vb.) ile başvurması ile başlar. Öncelikle hastanın şikâyetleri dikkate
alınarak, hastadan kapsamlı bir anamnez alınır ve hastanın fiziksel muayenesi yapılır (6, 7).
3.4.1. Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi
Bu tetkik işlemi trombositopeni, aplastik anemi, pernisiyöz anemi gibi hastalıkların
tanısında kullanılır. Biyopside kemik iliğinde yağ dokusu artışı saptanır. İnfiltrasyon ve bağ
dokusu artışı yoktur.
Kemik iliği aspirasyon işleminde ilik örneği posterior ilyak kemik, sternum ve
vertebraların spinal çıkıntılarından alınır ve işlem özel, kalın ve kısa iğnelerle yapılır.
Genellikle 0.5 mm3 ilik alınması tanı için yeterlidir. Bu material, lam üzerine yayılarak
kurutulur ve kan yayması gibi boyandıktan sonra mikroskop altında incelenir. Eğer
aspirasyonla ilik elde edilmez ise ya da aspirasyonla elde edilen materyalin iliği iyi
yasıttığından şüphelenir ise özel kesici iğnelerle biyopsi ya da açık cerrahi biyopsi yapılır.
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Kemik iliği aspirasyonu sırasında deri, deri altı ve periost tabakaları anestezi ile hissiz
hale getirebildiği halde ilik boşluğu duyarsızlaştırılamamaktadır. Bu sebepten dolayı iliğin
aspirasyonu sırasında hasta orta dereceli akut bir ağrı hissetmektedir.
Aspirasyonun yapıldığı yerde kanama olabilir. Uygulama bölgende kanama kontrolü
yapılmalıdır. Bölgeye soğuk uygulama kanamanın kontrolünde yararlı olabilir. Ayrıca
uygulama bölgesinde enfeksiyon belirti ve bulguları (eritem, lokal hassasiyet, ısı) işlem
sonrasında 2-3 gün boyunca izlenmelidir. Enfeksiyon gelişirse hekime bilgi verilmelidir (7,
8).
3.4.2. Endoskopik İncelemeler
Anemide endoskopik incelemeler sıklıkla demir eksikliği anemisinin etiyolojisinde
gastrointestinal patolojileri (örn. kolo-rektal kanserler, gastrointestinal emilim bozukluğu)
saptamak amacıyla yapılmaktadır. Bu konuda yayınlanan kılavuzlar demir eksikliği anemisi
olan hastalarda endoskopi ve kolonoskopinin birlikte yapılmasını önermektedir(9).
Endoskopi ile özofagus, mide ve duodenum gözle incelenir. Aynı zamanda görüntü
ekrana yansıtılır. Sıvı ve doku örnekleri alınabilir ve tedavi amaçlı kullanılabilir. Endoskopik
incelemelerin invazif bir girişim olması nedeniyle hastalarda pulmoner aspirasyon, aritmi,
perforasyon ve hemoraji gibi komplikasyonlar görülebilir.
Üst gastrointestinal sistemin endoskopik incelemesinde işlem öncesinde hastanın 6-8
saat aç kalması gerekir, acil uygulamalarda mide yıkanarak besin artıkları boşaltılarak
inceleme yapılabilir. İşlemden 1 saat kadar önce gerek duyulursa sedatif uygulanır ve hastanın
takma diş ve gözlüğü çıkarılır. Farinks lokal anestetik bir madde ile uyuşturularak kusma
refleksi önlenir. Bu işlem hafif anestezi yapılarak da gerçekleştirilebilir. Mideden alınan sıvı
ve biyopsi incelemeye gönderilir. İşlemden sonra yutma refleksi geri dönene kadar, 2-4 saat
hasta ağızdan beslenmez, ağrı, disfaji, kanama, ateş ve dispne belirtileri yönünden gözlenir.
İşlem rektal yol ile yapılacaksa bir gün öncesinden başlanarak ve işlemden 1-2 saat önce
lavman ile bağırsak boşaltımı yapılır. İşlem anında hastanın mahremiyetine saygı gösterilir.
İşlemden sonra bağırsak hareketleri normale dönünceye kadar ağızdan besin verilmez,
enfeksiyon, kanama ve perforasyon belirtileri ve yaşam bulguları izlenir (7).
3.4.3. Schilling Testi
Bu test, pernisiyöz anemide temel bozukluk olan intrensik faktör yetersizliğini saptamak
için yapılır. Radyoaktif B12 vitamininin parenteral olarak uygulanmadan önce ve
uygulandıktan sonra emilimi ölçülür. Bu test iki, bazen üç aşamada yapılır. Birinci aşamada
verilen B12 vitamininin idrardaki miktarı normal düzeyde ise pernisiyöz anemi sorunu
olmadığına karar verilir ve test sonlandırılır. Eğer verilen B12 vitaminin idrardaki düzeyi
anormal ise, testin ikinci aşamasına geçilerek hastaya B12 vitamini ile birlikte intrensik faktör
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verilir. Eğer sonuç kuşkulu ise üçüncü aşamaya geçilerek intestinal bakterilerin vitamin
B12'nin malabsorbsiyonuna neden olup olmadığı araştırılır.
3.4.4. Periferik Yayma
Periferik kan yayması anemi türünün tanımlanmasında önemli yaklaşımlardan biridir.
Bu işlem aneminin mikrositer, normositer, makrositer ya da hipokrom olup olmadığını
tanımlar.
Özgün
yapısal
anomalileri
(sferositler,
eliptositoz,
stomatositoz,),
hemoglobinopatileri (talasemi, orak hücre hastalığı) gösterir. Bu testte parmak ucundan alınan
bir damla kan lam üzerine yayılır. Uygun boyalarla boyanarak mikroskop altında kan
hücrelerinin şekil ve özellikleri değerlendirilir. Talasemide periferik kan yaymasında eritrosit
değişiklikleri çok belirgindir. Ağır mikrositoz ve hipokromiye ek olarak poikilositoz,
anizositoz ve target hücreleri mevcuttur, ayrıca çok sayıda çekirdekli eritrositler (normoblast)
görülür. Orak hücreli anemide periferik kan yaymasında “S” şeklindeki hemoglobinlerin
görülmesi ile konur (4, 6, 7).
3.4.3. Anemi Tanısında Laboratuvar
Anemide laboratuvar değerlendirmesinde tam kan sayımı (hemoglobin, hematokrit,
lökosit sayısı, trombosit sayısı, eritrosit indeksleri vb.) yapılır. Buna ek olarak ilk
değerlendirmede aneminin nedenin belirlemek amacı ile retikülosit sayımı, dışkıda gizli kan
aranması ve idrar incelemesi de yapılmaktadır. Laboratuvar değerlerinde bakılan sonuçlar
anemi çeşitlerine göre farklılık göstermektedir (Tablo 3.1).
Demir eksikliği anemisinde; serum ferritin düzeyi 10 ng/ml’nin altına düşmüştür. Total
demir bağlama kapasitesi artmıştır ve 350 mg/dl’nin üzerindedir. Tanı kan tahlilinde ferritin
ve demir bağlama düzeylerine bakılarak konur.
Folik asit eksikliğine bağlı gelişen anemilerde; folik asidin serumdaki düzeyinin, 5-10
mili-mikrogram arasında olması hafif, 5 mili-mikrogramdan düşük olması ise ağır folik asit
eksikliği olduğunu gösterir. Tanı için ayrıca eritrositlerdeki folat düzeyine bakılır. 1 ml
eritrositte 20 mili-mikrogramdan az oluşu folat depolarının boşaldığını gösterir. Periferik
kanda normokrom ve makrositer anemi bulunur.
Laboratuvar bulguları için örnek alınırken dikkat edilecek noktalar bilinmeli ve kan
örneği uygun koşullarda alınmalıdır (Tablo 3.2). (6, 10, 11)

3.6. Anemide Tedavi
Anemide nedene yönelik tedavi uygulanmaktadır. Örn. anemi kanama ya da eritrosit
harabiyeti ile ilişkili ise ve hastanın fonksiyonel durumu etkileniyor ise, hastalara eritrosit
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replasman tedavisi yapılabilir. Faktör eksikliğine bağlı gelişti ise, eksik olan faktör oral,
intramusküler yada intravenöz yolla verilir. Kolo-rektal kanserler ve kanama ile ilişkili
anemilerde cerrahi tedavi gerekebilir.
Aplastik anemide tedavi yaklaşımı destekleyici ve spesifik olmak üzere iki biçimde
yapılabilir. Destekleyici tedavide hastaya anemi tablosunu düzeltilmek için kan transfüzyonu,
nötropenide enfeksiyonların önlenmesini için antimikrobiyal tedavi ve ciddi alerjik
reaksiyonları önlemek için kortikosteroid uygulanabilir. Spesifik tedavide ise, hastalığın
tedavisi aneminin ağırlık derecesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafif düzeyde olan
anemiler tedavi gerektirmez iken, ağır aplastik anemiler kök hücre naklinin ve eş zamanlı
immünsüpresif tedavisinin uygulanmasını gerektirebilir. Konjenital aplastik anemilerde
androjen (testesteron veya oksimetolon) ve kortikosteroid (prednizolon veya metil
prednizolon) birlikte uygulanabilir (6).

Tablo 3.1. Anemide Önemli Laboratuvar Sonuçları

Test

Normal Sonuç

Demir
Eksikliği
Anemisi

Kronik
Hastalık
Anemisi

B12
Eksikliği
Anemisi

Folik Asit
Eksikliği
Anemisi

MCV

80 – 94 µm3



/N





Retikülosit

% 0.5 – 2.5



/N

/N

/N

Ferritin

18 – 270 ng/ml



/N





Demir

75 – 175 µg/dl

/N







TDBK

240 – 450 µg/dl





N

N

Bilirubin

<1.5 mg/dl

N

N

N

N

B12

100 – 700 pg/ml

N

N



N

Folik Asit

2 – 20 ng/ml

N

N/

N



Eritropoetin

4 – 27 mU/ml

N/



N/

N/ 

N-normal, -Normal değerin altında, - Normal değerin üstünde
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Tablo 3.2. Laboratuvar Bulguları ve Hemşirelik Bakımı
Test
Ferritin
Vücut demir
depolarının iyi
bir göstergesidir

Referans Aralığı
Erkek:
12-300 ng/dL
Kadın
13-150 ng/dL

Normalden sapma
nedenleri
 Ferritin Azaltan
Sebepler

 Hasta en az 10 saatlik açlıktan sonra kan
vermelidir.

 Menstruasyon

 Kan örneği biyokimya tüpüne en az 0.5
ml olacak şekilde alınmalıdır.

 Ciddi protein
eksikliği
 Demir eksikliği
anemisi
 Hemodiyaliz

Folik Asit
Megaloblastik
ve makrositik
aneminin
değerlendirilmes
inde önemlidir

3,1-17,5 ng/mL

 Ferritin Azaltan
Sebepler
 Folik asit eksikliği
anemisi
 Hemolitik anemi,
 Diyetle alımın az
olması
 Hemodiyaliz
 Malabsorbsiyon (örn.
çölyak hastalığı)

Total Demir
Bağlama
Kapasitesi
(Mobil demire
bağlanabilen
tüm proteinlerin
bir ölçümüdür.)

Erkek
225-480 ng/dL
Kadın
215-480 ng/dL

Hemşirelik girişimleri

 Kan alırken kalın iğnelerle kullanılmalıdır,
kanın hemoliz olması engellenmelidir.
 Ferritin düzeyinin 10 ng/ml’nin altına
düşmesi demir eksikliği anemisi tanısı için
uygundur.
 En azından 24 saat öncesine kadar
radyoaktif
madde
uygulamasından
kaçınılmalıdır.
 Alkol ve ilaçlar (örn., aminopterin,
aminosalisik asit, ampisilin, antimalaryal
ilaçlar) folik asit düzeyinin azalmasına
neden olurlar bu nedenle hastanın ilaç
alımı değerlendirilmelidir.
 Kan örneği biyokimya tüpüne en az 0.5
ml olacak şekilde alınmalıdır.
 Serum folik asit düzeyinin 2 ng/ml altında
olması folik asit düzeyi kesin eksikliği
gösterir.

 Total Demir
Bağlama
Kapasitesini Artıran
Sebepler

 Hastadan kan örneği en az 10 saatlik
açlıktan sonra alınmalıdır.

 Akut hepatitler

 Kanın hemoliz olması engellemek için kan
alırken kalın iğne kullanılmalıdır.

 Demir eksikliği
anemisi
 Oral kontraseptifler
 Polisitemi vera

 Kan örneği biyokimya tüpüne en az 0.5
ml olacak şekilde alınmalıdır.

 Total demir bağlama kapasitesi düzeyinin
350 ng/ml’nin üzerinde olması demir
eksikliği anemisinin varlığını gösterir.

 Hipokromik anemiler

Demir eksikliği ile ilişkili aneminin tedavisinde öncelikle eksik olan demir replasmanı
oral, intramusküler veya intravenöz yoldan tamamlanır. Oral demir tedavisi: demir fumarat,
demir glukonat, demir sülfat olarak verilebilir. Günlük doz yetişkinlerde genellikle 180 mg
elemanter demir şeklindedir. Bulguların şiddetine, ferritin düzeyine, hastanın yaşına ve
gastrointestinal yan etkilere bağlı olarak tedavi edici dozlar 100-200 mg arasında değişebilir.
Demir tedavisi eksiklik saptandığında hemen başlanmalıdır fakat, altta yatan nedeni bulmak
ve tedavi etmek esas olmalıdır. Demir emilimi çeşitli ilaçlarla azalabilir, bu nedenle her iki
ilaç arasında en az iki saat boşluk olmalıdır. Mide boşken alınan (yemekten 1,5-2 saat sonra)
ilaçlardaki demirin emilimi artar. Ayrıca, asitli meyve suları ve C vitamini emilimi artırırken,
70

diğer multivitaminler, kalsiyum ve antiasitler emilimi azaltırlar. Oral demir tedavisi bazı
hastalarda barsak hareketlerinde değişme, karın ağrıları, bulantı, kusmaya neden olabilir.
Hastada malabsorbsiyon var ise yada hasta tedaviyi tolere edemediği, tedaviye yanıtsız
kaldığı durumlarda paranteral demir tedavisine geçilir. Paranteral demir tedavisi:
intramusküler (uygulama ağrılı olabilir) yada intravenöz (demir sükroz, demir dekstran,demir
glukonat,) yolla yapılabilir. Her iki uygulamada da alerjik reaksiyon gelişme riski vardır (7,
12).
B12 vitamini eksikliği (Pernisiyöz anemi) ile ilişkili aneminin tedavisinde; vitamin B12
replesmanı yapılır. Başlangıçta bir hafta haftada beş gün, takiben hafta bir 5 hafta boyunda
100 mikrogram B12 vitamini, kas içine enjekte edilir. Daha sonra ayda bir kere 100
mikrogram B12 vitamini idame doz olarak uygulanmaya devam eder (6, 7).
Folik asit eksiliğine bağlı gelişen aneminin tedavisinde; folik asit replesmanı ve temelde
yatan hastalığın tedavisi yapılır. Oral sentetik folik asit tedavisine, genellikle bir hafta içinde
cevap alınır. Tedaviye başlanması ile 4-6 hafta sonunda serum folik asit düzeyi normale
ulaşır. Folat metabolizmasının doğumsal bozukluğu olan çocuklarda daha yüksek dozlara
folik asite ihtiyaç vardır, bu hastalarda folik asit genellikle parenteral uygulanır (6, 13).
Orak hücreli anemi tedavisinde kemoterapi, kemik iliği transplantasyonu ve uzun süreli
eritrosit transfüzyonu gibi üç temel tedavi yaklaşımı kullanılmaktadır. Endikasyon konan ve
uygun donörü olan hastalarda en iyi tedavi seçeneği kemik iliği transplantasyonudur (7, 14).
Talaseminin tedavisinde; kan transfüzyonu ve şelasyon (demir bağlayıcı tedavi)
yapılmaktadır. Kan transfüzyonu ile hastada derin anemi tablosu düzeltilip, işlevlerini
sürdürebilmeleri için dokulara yeterli oksijen sağlanmaktadır. Şelasyon; 10-15 transfüzyon
sonrası ve/ya da ferritin’in 1000 ng/L’nin üzerine çıktığında desferrioksamin (DFO) adlı
demir bağlayıcı ilacın intravenöz ve subkutan yoldan uygulanması ile yapılır (15).
Polisitemi tedavisinin iki temel amacı vardır: Kanın viskozitesini azaltmak ve kemik
iliği rezervini azaltmak. Bu amaçlara ulaşmak için hastaya flebotomi, miyelosupresif tedavi
ve radyoterapi yapılmaktadır. Hemoglobin değerini normal sınırlarda tutmak için yapılan
flebotomide, haftada bir veya iki kez 500 ml kan alınır (7).

3.7. Anemide Hemşirelik Bakımı
Hastalara primer bakım sağlayıcı olan hemşireler, anemi için riskli gruplarda yer alan
bireylerin farkında olmalıdır. Anemilerin erken tanılanması ve tedavisinin başlanması
prognoz açısından oldukça önemlidir.
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Aneminin en önemli komplikasyonu konjestif kalp yetersizliğidir. Bu nedenle anemik
hastaların konjestif kalp yetersizliğinin belirti ve bulguları açısından değerlendirilmesi
önemlidir. Hastada yetersizlik ile ilişkili halsizliğin varlığı değerlendirilmeli, günlük kilo
takibi ve aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılmalıdır (7).
Megaloblastik anemilerde nörolojik bulguların varlığı değerlendirilmelidir. Hastada
uyuşma ve karıncalanma var ise hekim istemi ile uygun tedavisi planlanmalı ve gerekli ise
hastanın beslenme alışkanlıkları düzenlenmelidir. B12 eksikliği anemisinde, tahıllı gıdaların
ve baklagillerin diyetle alımı arttırılmalıdır (7).
Aplastik anemide; hasta immünsüpresif tedavi aldığı için hastada anemi, enfeksiyon ve
kanamanın belirti ve bulguları araştırılmalıdır. Hastanın laboratuvar bulguları yakından
izlenmelidir. Hasta travmalardan korunmalı, yeterli uyku ve dinlenmesi sağlanmalıdır.
Kanama ve enfeksiyonun önlenmesi için gereken önlemler alınmalıdır (6).
Demir eksikliği anemisinde; demir eksikliği tablosu yanlış beslenme alışkanlığına bağlı
ise hastaya demirden zengin gıdaların neler olduğu (üzüm pekmezi, yeşil yapraklı sebzeler,
kırmızı et vb.) ve nasıl tüketilmesi gerektiği (özellikle yemekten 2 saat önce ve sonra süt
içeren ürünler kullanmamalı) açıklanmalıdır (Tablo 3.3).

Tablo 3.3. Demir, Folik asit ve B12’den Zengin Besinler
Demir bakımından zengin
besinler

B12 bakımından zengin
besinler

Folik asit bakımından
zengin besinler

 Et

 Karaciğer

 Karaciğer

 Kuru baklagiller

 Böbrek

 Kuru baklagiller

 Kurutulmuş meyveler

 Sığır eti

 Yumurta

 Pekmez

 Yumurta

 Portakal

 Fındık

 Süt

 Alabalık

 Fıstık

 Peynir

 Ispanak

 Susam

 Balık

 Mandalina

 Tahin

 Mayalı soya ürünleri

 Greyfurt

 Hurma

 Deniz yosunu

 Kavun

 Yeşil sebzeler

 Tahıl

 Karpuz
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B12 ve folik asit eksikliği ile ilişkili anemilerde; hastanın gıda alımı düzenlenmeli ve
diyette B12 ve Folik asitten zengin gıdaların alımı arttırılmalıdır (Tablo 3.3). Mukozit, glosit
ve dispepsi gelişen hastalarda sert, acılı-baharatlı ve sindirimi zor olan besinlerin alımı
kısıtlanmalıdır. Glosit nedeniyle hastanın iştahı azalabilir, bu durumda hastaya, yemekten
önce ve sonra, ağız bakımı verilmelidir.
Orak hücreli anemide; en önemli konu ağrının yönetimidir. Hastalarda ağrının görülme
sıklığı ve şiddeti farklı olabilir. Ağrı ölçeği ile ağrının şiddeti değerlendirilmelidir. Ağrı
krizini tetikleyen enfeksiyon, dehidratasyon, yorgunluğun, vb. varlığı araştırılmalı ve krizin
önlenmesi için gereken önlemler alınmalıdır. Bu hastalarda enfeksiyon gelişme riski fazla
olduğundan enfeksiyonu gösteren belirti ve bulgular araştırılmalıdır. Aktivite sırasında
yorgunluk olup olmadığı gözlenmelidir. Laboratuvar bulguları, hemoglobin, hematokrit
düzeyleri yakından takip edilmelidir.
Talasemide; hemolize bağlı sıvı volüm yetersizliğini önlemek için aldığı çıkardığı takibi
yapılmalıdır. Böbrek yetersizliğinin belirti ve bulguları yönünden hasta gözlenmelidir.
Aktivite sırasında yorgunluk belirtileri olup olmadığı araştırılmalıdır. Eritropoezi artırmak
için demir ve proteinden zengin diyet alması sağlanmalı ve bu konuda eğitim verilmelidir.
Splenektomi yapılan hastaların pnomökokal hastalıklara karşı aşı yaptırmaları gerekmektedir.
Bunun önemi ve sürekli enfeksiyon riski taşıdıkları hakkında hasta ve yakınına bilgi
verilmelidir. Kan transfüzyonu riskleri (demir yüklenmesi, volüm yüklenmesi, enfeksiyonlar,
akut ve reaksiyonları) bilinmeli ve hemşire transfüzyon sırasında ve sonrası hastayı takından
izlemelidir. Transfüzyon sırasında meydana gelen hipotansiyon, kaşıntı, mide bulantısı, baş
dönmesi gibi bulgular özellikle yaşlı hastalarda hekime bildirilmelidir.
Polisitemide; hipervolemi ile ilişkili bulguların varlığı izlenmelidir. Cildin durumu
kaşıntı yönünden takip edilmelidir. Kaşıntı varsa kaşıntının önlenmesinde hekim istemi ile
antihistaminik uygulanmalıdır. Ekstremitelerin rengi ve ısısı kontrol edilmelidir. Hasta
konjestif kalp yetersizliği belirtileri (nefes darlığı, ortopne) yönünden izlenmelidir. Tromboz
oluşumuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar (MI, inme, periferal gangren vb.) yönünden
takip edilmelidir (2, 6, 7).

3.8. Anemide Hasta ve Aile Eğitimi
Reçete edilen ilaçları düzenli kullanmasının önemi açıklanmalıdır. Demir preparatları
yüksek dozda tek seferde ya da günde üç kez alınmalıdır. Asit ortamda demir emilimi daha iyi
olacağından yemekten yarım saat önce alınması önerilmelidir. Demir eksikliği anemisinde,
hastalara ilaçlarını portakal suyu gibi C vitamini içeren içeceklerle birlikte alması, süt ve süt
ürünleri içeren yiyecek/içecekleri 2 saat önce/sonra alınmaması gerektiği söylenmelidir
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Demir, folik asit, B 12 bakımından zengin besinlerin neler olduğu öğretilmeli, liste
verilmelidir (Tablo 3.3). Vücudumuzda folik asit depoları sadece 4-6 ay yetecek kadardır. Bu
nedenle hastaların folik asitten zengin (kuruyemişler, yeşil yapraklı sebze ve meyveler,
buğday vb.) gıdaları alması sağlanmalıdır. B12 eksikliği anemisi yaşayan hastalara , zengin
tahıllı kahvaltılıklar, sığır eti, karaciğer, istiridye, balık (alabalık, mezgit, somon balığı) et,
yumurta, yoğurt gibi B12 vitamini yüksek gıdaları tüketmesi önerilmelidir.
Konstipasyonu önlemek için lifli gıdaların tüketilmesi önerilmelidir. Aktivite ve
dinlenme planının oluşturulmalıdır. Aktiviteler sırasında baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı,
nefes darlığı durumunda aktiviteyi durdurması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir
Enfeksiyondan korunmak için gereken önlemler öğretilmelidir. Stresin enerji düzeyine
etkisi ve etkili baş etme yöntemleri konusunda bilgi verilmelidir.
Flebotomi yapılan hastalara demir içeren preparatlar almaması önerilir. Kanama için
alınması gereken önlemler açıklanmalıdır. Öncelikle, aspirin ve türevi ilaçları almaması
önerilir. Alkol kullanımının ilerde kanamalara yol açabileceğinden azaltılması ya da hiç
alınmaması önerilmelidir (2, 6, 7).
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Uygulamalar

1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından aneminin önlenmesinde planlanan
projelerin sonuçlarını inceleyiniz.
2) Anemi tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım gereksinimlerini belirleyiniz
ve araştırma sonuçlarını temel alarak hastanıza uygun hemşirelik bakımını
planlayınız.
3) Anemi ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu hastalığın
gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları

1) Kemik ili aspirasyonu yapılacak hastanın hazırlığında hemşirenin rol ve
sorumluluklarını ve bu konu ile ilişkili yasal düzenlemeleri inceleyiniz.
2) Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda görülen sorunları ve
yönetiminde uygulanan yaklaşımları inceleyiniz?
3) Anemi ile ilişkili glositin yönetiminde hastaya önerilen yaklaşımları araştırınız.
4) Demir tedavisi alan hastalarda hangi yan etkiler görülmekte ve bu yan etkilerin
yönetiminde hastaya hangi yaklaşımlar uygulanmaktadır araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dünyada pek çok insan, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde; anemiden
etkilenmektedir. Olumsuz çevre şartları ve yetersiz beslenme aneminin en önemli
nedenleridir. En sık rastlanan anemi türü demir eksikliği anemisidir. Basit uygulamalar ve
eğitimle önlenebilir.
Aneminin tedavisi ile bireyin yaşam kalitesi artar, bu sebeple aneminin erken
tanılanması, tedaviye başlanması ve bakımı önem kazanmaktadır. Aneminin erken
tanılanması ve tedaviye başlanması prognoz açısından önemlidir. Hastanın anamnezi, fizik
muayenesi ve laboratuvar bulguları ile aneminin etiyolojisi belirlenir. Bu sorunun
yönetiminde hemşirelerin rol ve sorumlulukları anemi türüne bağlı olarak farklılık
göstermektedir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda
konsantrasyonunun artmasıdır?

eritrosit

sayısının

ve

hemoglobin

a) Demir eksikliği anemisi
b) Polisitemi
c) Aplastik anemi
d) Talasemi
e) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi demir bakımından zengin besinlerden biri değildir?
a) Kuru Baklagiller, Kurutulmuş Meyveler
b) Pekmez, Tahin
c) Hurma, Yeşil sebzeler
d) Fındık, Fıstık, Susam
e) Hiçbiri

3) Aşağıdakilerden hangisi aplastik anemiye ilişkin doğru bir bilgi değildir?
a) Kemik iliğinin yeteri kadar ya da hiç yeni hücre üretememesi durumudur.
b) Kalıtsal olabileceği gibi virüs enfeksiyonları ve ilaç reaksiyonlarından sonrada
gelişebilir.
c) Genellikle genç yaş hastalığı olup ortalama görülme yaşı 25’tir.
d) Hastalık kadınlarda daha sık görülür.
e) İlk bir yaşta görülmesi pek sık değildir, 60 yaşın üzerinde görülme sıklığı artar.
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4) Aşağıdakilerden hangisi polisitemi belirti bulgularından biri değildir?
a) Sessiz başlangıçlıdır ve sıklıkla tesadüfen saptanır.
b) Genelde bebek daha 6 aylıkken birdenbire başlar ve ağır kansızlık sonucu kalp
yetersizliği gelişir.
c) Semptomatik hastalarda klinik bulgular kan yoğunluğunun artması ile
ilişkilidir.
d) Hastalarda portal hipertansiyon, hemoraji (GIS, serebral, üterin vs.), arteriyel
tromboz, venöz tromboz, parestezi, yanma hissi, kaşıntı (özellikle sıcak
banyodan sonra) görülebilir.
e) Hastalarda ateş, gece ve gündüz terlemesi ve kilo kaybı görülebilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi kandaki ferritin düzeyini azaltan sebeplerden biri değildir?
a) Menstruasyon
b) Ciddi protein eksikliği
c) Demir eksikliği anemisi
d) Kronik hastalıklar (siroz, lösemi, kronik hepatit)
e) Hemodiyaliz

6) Aşağıda yer alan gıdalardan hangisi B12 vitamini içeriği açısından zengin değildir?
a) Sığır eti
b) Balık
c) Mayalı soya ürünleri
d) Yeşil yapraklı sebzeler
e) Tahıl
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7) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi demir eksikliği anemisinin tanısında
kullanılmaz?
a) Feritin
b) Demir
c) Total demir bağlama kapasitesi
d) Retikulosit
e) B12 vitamini

8) Aplastik anemisi olan hastanın bakımında önemli yaklaşımları açıklayınız?

9) Demir eksikliği anemisi olan hastanınbeslenme eğitiminde önemli noktaları
açıklayınız?

10) Orak hücreli anemisi olan hastanın bakımında önemli yaklaşımları açıklayınız?

Cevaplar: 1) b

2) e

3) d

4) b

5) d

6) d

7) e
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4. AKUT KORONER SENDROMLAR
YARD. DOÇ. DR. HİLAL UYSAL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Akut Koroner Sendromda Etiyoloji ve Risk Faktörleri
4.2. Akut Koroner Sendromda Belirti ve Bulgular
4.3. Akut Koroner Sendromda Tanı
4.4. Akut Koroner Sendromda Tedavi
4.5. Akut Koroner Sendromda Hemşirelik Bakımı
4.6. Akut Koroner Sendromda Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Akut Koroner Sendrom gelişmesinde etkili olan risk faktörlerini ve etkilerini
araştırınız.
2) Akut Koroner Sendrom sınıflandırılmasını araştırınız.
3) Akut Koroner Sendrom sınıflandırmasına yardımcı olan tanılama yöntemlerini
ve etkinliğini araştırınız ve tartışınız.
4) Akut Koroner Sendrom tedavisi ve bakımında hemşirenin dikkat etmesi
gereken girişimleri araştırınız ve etkinliğini tartışınız.
5) Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastaların ve ailesinin eğitiminde
özellikle vurgulanması gereken noktaları araştırınız ve tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Akut Koroner
Tanımı

Sendrom

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Akut
Koroner
Sendrom
tanımını ve sınıflandırmasını Okuyarak/Araştırarak
kavrayabilmek

Akut
Koroner
Sendrom
Akut Koroner Sendrom
gelişiminde
önemli
risk Okuyarak/Araştırarak
Etiyolojisi / Risk Faktörleri
faktörlerini kavrayabilmek
Akut Koroner Sendrom Akut Koroner Sendrom belirti
Okuyarak/Araştırarak
Belirti ve Bulguları
ve bulgularını kavrayabilmek
Akut
Koroner
Sendrom
Akut Koroner Sendromda
tanısında
izlenen
süreci Okuyarak/Araştırarak
Tanı
anlayabilmek
Akut Koroner Sendromda
Akut Koroner Sendromda
Okuyarak/Araştırarak/
tedavi seçimini, sürecini ve
Tedavi
Uygulama Yaparak
takibini kavrayabilmek
Akut Koroner Sendrom tanısı
Akut Koroner Sendromda konulan hastanın bakımının Okuyarak/Uygulama
Hemşirelik Bakımı
planlanmasında
önemli Yaparak
adımları kavrayabilmek
Akut Koroner Sendrom tanısı
konulan hasta ve ailesinin Okuyarak/Uygulama
Akut Koroner Sendromda
eğitiminde önemli adımları ve Yaparak/Tartışmalara
Hasta ve Aile Eğitimi
birincil / ikincil korunma katılarak
yaklaşımlarını kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

 Aspirin: Tromboksan A2 oluşumunu inhibe ederek trombositlerin fonksiyonlarını
kalıcı olarak engelleyen siklooksijenazları (COX-I) hedef almaktadır.
 Klopidogrel: PKG uygulanan hastalarda yardımcı antitrombosit tedavi olarak bu
ilacın aspirinden daha yararlı olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır.
 Prasugrel: Klopidogrole göre daha hızlı ve sürekli bir trombosit inhibisyonu sağlar.
 Fondaparinuks: Pıhtılaşmayı dolaylı yoldan engeller.
 Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör İnhibitörleri: Trombosit kümeleşmesi sürecinin
adımını bloke eder.
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Giriş
Akut Koroner Sendrom (AKS), koroner arter hastalığının bir sonucu olarak ortaya
çıkan, farklı klinik belirtilerin görüldüğü ancak temelinde ortak fizyopatolojinin olduğu bir
dizi sendromu içerir. AKS, Kararsız Anjina Pektoris (yeni başlayan egzersiz anjinası,
ilerleyici anjina, elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri olan/olmayan istirahat anjinası,
ılımlı troponin yükselmesi ve istirahat anjinası), ST segment yükselmesi bulunmayan
miyokart infarktüsü (NSTEMI) (Q dalgalı/Q dalgasız) ve ST segment yükselmesi bulunan
miyokart infarktüsünü (STEMI)(Q dalgalı/Q dalgasız) içermektedir (1).
AKS’nin ilk belirtisi göğüs ağrısı olmasına rağmen, tanının sınıflandırılması EKG’nin
değerlendirilmesi gerekmektedir. İki farklı kategoride incelenmektedir:
1) Akut göğüs ağrısı olan, ancak EKG’de ısrarcı ST-segment yükselmesi bulunmayan
AKS (NSTE-AKS) olan hastalarda ST-segment yükselmesi olmayan Miyokart
İnfaktüsü (NSTEMI) veya Kararsız Anjina Pektoris gelişmesi ihtimali yüksektir (Şekil
4.1) (1). Kararsız anjina pektoris ve NSTEMİ aterosklerotik plağın yırtılması ile
koroner arterlerde kısmi trombüs (pıhtı) oluşması ve bu trombüsün damar içinde
aralıklı olarak daralmaya (iskemi) neden olmasından meydana gelmektedir.
2) Akut olarak ortaya çıkan göğüs ağrısı EKG’de ısrarcı (>20 dk.) ST-segment
yükselmesinin görülmesi, ST-segment yükselmesi bulunan AKS (STE-AKS) şeklinde
ifade edilmekte ve genellikle akut koroner tıkanıklığı yansıtmaktadır. Bu hastaların
çoğunda ST-segment yükselmesi bulunan Miyokart İnfaktüsü (STEMI) gelişme
ihtimali yüksektir. STEMİ’de trombüs bulunduğu yerden kopup hareket eder ve
koroner arterin kan akımını durdurur. Bu durumda trombüs fibrinden zengin ve tam
tıkayıcıdır.

Şekil 4.1. Akut Koroner Sendrom Şematik Sınıflandırması(1)
(EKG = elektrokardiyogram; NSTEMİ = ST yükselmesi bulunmayan miyokart infarktüsü; STEMI = STyükselmesi olan miyokart infarktüsü)
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4.1. Akut Koroner Sendromun Etiyolojisi
AKS risk faktörleri kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen risk faktörleri olarak iki
grupta incelenmelidir.
Kontrol edilemeyen majör risk faktörleri: (1)Yaş (Erkeklerde 45 yaş ve üzeri;
kadınlarda 55 yaş ve üzeri olmak); (2)Cinsiyet (Erkeklerrisk altındadır. Kadınlar ise menopoz
sonrası risk altındadırlar); (3)Aile hikayesi (Birinci derece akrabasında erken yaşlarda koroner
arter hastalığı (KAH) veya başka bir aterosklerotik damar hastalığının olması);
(4)Özgeçmişinde KAH veya başka bir aterosklerotik damar hastalığının olmasıdır.
Kontrol edilebilen majör risk faktörleri:
 Fizyopatolojik olarak kontrol edilebilen risk faktörleri: (1) Total kolesterol, LDL
(Yüksek Dansiteli Lipoprotein) Kolesterol, Trigliseridlerin yüksek olması; (2) HDL
(Düşük Dansiteli Lipoprotein) Kolesterolün düşük olması; (3) Hipertansiyon; (4)
Diyabetes Mellitus; (5) Menopoz sonrası dönemde kadınlar risk altındadır. Ancak
hipertansiyon ve diyabetes mellitus kronik hastalıklar olduğu için değiştirilmesi
mümkün değildir, ancak kontrol altına alınabilirler.
 Yapılan araştırmalar sonucunda Akut Koroner Sendromun gelişmesinde etkili
olduğu kanıtlanmış diğer risk faktörleri; (1) Serumda Homosistein seviyesinin
yükselmesi; (2) Trombojenik faktörler (Fibrinojen); (3) İnflamatuvar faktörler (CReaktif Protein/CRP düzeyinde artış); (4) Bozulmuş açlık glikozu; (5) Pıhtılaşma ile
ilgili bozukluklar.
 Yaşam şekli ile ilgili kontrol edilebilen risk faktörleri: (1)Sigara içmek/sigara
dumanına maruz kalmak; (2) Fiziksel hareket/egzersiz azlığı; (3) Obezite; (4)
Aterojenik beslenme (Doymuş yağ, kolesterol ve kalorili diyet ile beslenme
alışkanlığı); (5) Aşırı alkol kullanmak; (6) Ekonomik ve psikososyal faktörler; (7)
Strestir (2,3,4,5).

4.2. Akut Koroner Sendromda Belirti ve Bulgular
Akut Koroner Sendromun en önemli belirtisi iskemik göğüs ağrısıdır. AKS’de göğüs
ağrısının sınıflandırılması:
Yeri ve yayılımı: Göğüs ağrısının en sık yayılma yeri; sol omuz veya her iki omuza, alt
çeneye boyun üst kısmına, sırt, sol kola, ön kolun iç yüzeyine ve yüzük parmağı ile serçe
parmağına kadar yayılabilir. STEMİ’ de bu belirtilere ek olarak epigastrik bölgede ağrı
olabilir.
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Çoğu kadın göğüs ağrısının boyuna, boğaza, omuza yada sırta yayılan şeklini
tanımlamakta ve Miyokart İnfarktüsü (Mİ) öncesinde bir aydan fazla süre öncü belirtiler
yaşadığını belirtmektedir. Erkekler ise sol kola yayılan klasik substernal ağrıyı
tanımlamaktadır.
Niteliği/şiddeti: Göğüs ağrısı, retrosternal basınç, ağırlık hissi, batıcı, yanma ya da
baskı ve sıkışma hissi şeklinde başlar ve STEMİ’de ölüm korkusu yaratacak kadar şiddetli bir
ağrı hissi oluşmaktadır.
Kadınlarda yaşlılarda göğüs ağrısının çok şiddetli olmayabileceği belirtilmektedir.
Anjinal göğüs ağrısı nefes alıp vermekle değişiklik göstermeyen bir karakterdedir.
Başlangıcı, süresi, sıklığı: Kararsız anjina pektoris ve NSTEMİ’de göğüs ağrısı aralıklı
(genellikle bir kaç dakika sürer) veya sürekli olabilir. Ağrı stabil anjina pektorise göre (3-15
dakika sürer) uzamıştır ve nitrogliserin alımı veya dinlenme ile azalmaz. STEMİ’de göğüs
ağrısı dilaltı nitrogliserin ile geçmez, 30 dakikadan daha uzundur. Saatlerce bazen günlerce
sürer, sadece intravenöz (İV) opioid (Morfin) uygulaması ağrıyı geçirebilir.
Hızlandıran/ kötüleştiren faktörler: Miyokardın oksijen gereksinimini artıran her
durum ağrıya neden olur: Hızlı yürüme, yokuş veya merdiven çıkma, yorucu/zorlayıcı fiziksel
hareket, derin üzüntü, keder, aşırı sevinç gibi duygusal durumlar, soğuk ve rüzgarlı havada
yürümek, ağır yemek, anemi varlığı, kan basıncının ani yükselmesi, taşikardi gibi durumlar
göğüs ağrısını başlatabilir ve/veya kötüleştirebilir. Göğüs ağrısı her zamankinden daha düşük
eforla veya dinlenme sırasında da olabilir.
Göğüs ağrısı ile birlikte görülen belirti ve bulgular: Göğüs ağrısı ile birlikte hastanın
dispne, endişeli olma, konfüzyon, ajitasyon, derinin soğuk, solgun ve nemli olması, mide
bulantısı, STEMİ’nin tipik bulgusu olarak fışkırır tarzda kusma ve aşırı terleme, hipotansiyon,
ölüm korkusu görülebilir. Ayrıca hastalarda nabız değişiklikleri (bradikardi ya da taşikardi),
S3 kalp sesi ve akciğerde raller duyulabilir (2-5).

4.3. Akut Koroner Sendromda Tanı
Fiziksel Muayene: Fiziksel muayene ile göğüs ağrısı, iskemiye bağlı olmayan kalp
bozuklukları (örneğin; akciğer embolisi, aort diseksiyonu, perikardit, kapak hastalıkları) veya
akut gelişebilecek akciğer hastalıkları gibi olası kalp dışı nedenleri (örneğin; pnömotoraks,
pnömoni, plevral efüzyon) ayırmaktır. Bu açıdan bütün ekstremitelerden ölçülen kan basıncı
farklılıkları, nabız düzensizlikleri, üfürümler AKS dışındaki tanıları gösteren fiziksel
muayene bulgulardır (6).
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Elektrokardiyografi (EKG): AKS tanısının konulmasında göğüs ağrısı bulgusu ile
acile gelen hastaların ilk değerlendirilmesinde 12 derivasyonlu EKG’nin yeri çok önemlidir.
AKS gelişmesinden şüphelenilen hastalarda istirahat halindeyken çekilen 12 derivasyonlu
EKG ilk değerlendirilemsi gereken tanıya yardımcı girişimdir. Hastaneye başvurudan sonraki
ilk 10 dk. içinde çekilmeli ve yorumlanmalıdır. Hastanın göğüs ağrısı devam ettikçe 12
derivasyonlu EKG’nin sıklıkla çekilmesi ve karşılaştırılması önemlidir (6).
Laboratuvar Testleri: Miyokart hücre hasarını gösteren kardiyak testler; Troponin T/I
ve kretatinin kinaz (CK) izoenzimi (MB) (CK-MB) öncelikli tercih edilen testlerdir. Kardiyak
Troponinler, NSTEMİ ve kararsız anjinanın birbirinden ayırt edilmesinde önemlidir. Buna ek
olarak kullanılacak görüntüleme teknikleri de diğer tanıları dışlamak ya da değerlendirmek
için kullanılabilir. Kardiyak Troponinler tanı belirlemede ve risk sınıflandırmasında
önemlidir. Troponinler, CK, CK-MB ve miyoglobin gibi kardiyak enzimlere göre daha özgül
ve duyarlı kardiyak testtir. Kardiyak troponinin düzeylerinin yükselmesi miyokart hücre
hasarını göstermektedir.
Başlangıç risk sınıflandırması için kardiyak troponinler önemli biyolojik belirteçlerdir.
Ancak daha kapsamlı prognostik bilgilerin elde edilmes için, yüksek duyarlıklı C-reaktif
protein (ydCRP) ve beyin natriüretik peptit (BNP) testlerinin uygulanabilirliği ve
geçerlilikleri doğrulanmıştır (6).

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri:
İnvazif olmayan tıbbi görüntüleme teknikleri içinde hızlı ve yaygın biçimde kullanılan
test Ekokardiyografidir (EKO). Stres EKO, iskemiye ilişkin objektif kanıt elde etmek
amacıyla stabil hastalarda yararlı olabilir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET), Tek Foton
Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi (SPET) ve dobutamin stres EKO gibi çeşitli görüntüleme
teknikleri, canlılığın ve miyokart revaskülarizasyon sonrası klinik sürecin belirlenmesi
açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirme sağlar. Manyetik Rezonans (MRG), miyokart
canlılığını, kalbin fonksiyonel durumu, perfüzyon ve hasarlı doku varlığını gösterme
açısından yüksek tanısal doğruluğa sahiptir. Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve MRG,
pulmoner emboli veya aort diseksiyonu gibi tanıları ayırt etmek için kullanılabilir. Stres
sintigrafisi (Teknezyum-99m, Talyum-201) istirahat sırasında iskemik tipte göğüs ağrısı olan
hastalarda uygulanmamalıdır. Ancak tekrarlanabilir iskemi için stres testinin öngördürücü
özelliği olduğu için EKG ile tanı konulamamış göğüs ağrısı olan, kalp yetersizliği (KY)
belirtileri bulunmayan, tekrarlayan ölçümlerde biyolojik belirteçleri normal değerlerde olan
hastalara taburcu olmadan önce uygulanması yararlı olur.
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İnvazif görüntüleme tekniklerinden koroner anjiyografi koroner arter hastalığının
şiddeti hakkında önemli bilgiler sağladığı için hasta için uygunsa öncelikli olarak düşünülen
bir girişimdir (6).

4.4. Akut Koroner Sendromda Tedavi
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından, Akut Koroner Sendromun tedavisi
sınıflandırılmıştır.
Kararsız Anjina Pektoris ve NSTEMİ’nin tedavisi için dört sınıf akut tedavi
belirtmiştir: (1) Anti-iskemik ilaçlar [Beta blokerler, Nitratlar, Kalsiyum Kanal Blokerleri];
(2) Antikoagülanlar [Standart heparin (fraksiyone olmamış heparin), Düşük Molekül Ağırlıklı
Heparin (DMAH)]; (3) Antitrombositik ilaçlar [Asetilsalisilik asit (Aspirin), Tienopiridinler
(tiklopidin ve klopidogrel), Glikoprotein (GP) IIb/IIIa reseptör inhibitörleri (Absiximab,
Eptifibatid, Tirofiban)] ve (4) Koroner revaskülarizasyon [Koroner anjiyografi, Perkütan
koroner girişim (koroner artere balon ve stent uygulaması), Koroner Arter Bypass Greft
(KABG)] (7).
STEMİ’nin akut fazındaki önerilen tedavi; (1) Antitrombotik ilaçlar: Aspirin,
Klopidogrel ve Antitrombinler; (2) Antiaritmik ilaçlar; (3) Betablokerler; (4) Nitratlar;
(5)Kalsiyum antagonistleri; (6) Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ACE-İ) ve
Anjiyotensin Reseptör Blokerleri (ARB)’dir (7).

4.4.1. Anti-İskemik İlaçlar
Anti-iskemik ilaçlar, kalp hızını, kan basıncını, preloadı düşürerek veya miyokardın
kasılma gücünü azaltarak miyokardın oksijen isteğini azaltır. Ayrıca koroner vazodilatasyon
sağlayarak miyokarda sunulan oksijen miktarını artırır.
Betablokerler, dolaşımdaki katekolaminlerin miyokarda olan etkilerini engeller ve kalp
hızını, kan basıncını ve kalbin kasılma gücünü azaltır. Bu sayede miyokardın oksijen
tüketimini azaltır.
Nitratlar vazodilatatör etkiye sahiptir. Miyokardın preload ve sol ventrikül diyastol
sonu volümünde azalma olmasına neden olur. Sonuçta bu durum miyokardın oksijen
tüketiminde azalma olması ile sonuçlanır (7).
Kalsiyum Kanal Blokerleri, vazodilatatör ilaçlardır. Atriyoventriküler iletiyi ve kalp
hızını doğrudan etkileme özellikleri de vardır (2-7).
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4.4.2. Antikoagülanlar
Standart Heparin (Fraksiyonlanmamış Heparin): Pıhtılaşmayı dolaylı yoldan
engelleyen Heparinin, subkütan yolla emilimi yetersizdir. Bu nedenle IV infüzyon olarak
uygulanması tercih edilir. Heparin, PKG sırasında uygulanan standart antikoagülan tedavidir.
Heparin İV bolüs olarak başlatılmakta ve infüzyon olarak kilogram başına idame dozu
uygulanmaktadır. Dar bir teröpatik etkiye sahip olduğundan sık sık aktive parsiyel pıhtılaşma
zamanının (aPTT) izlenmesi gerekmekte, sonuca göre dozlar titre edilmelidir (2-7).
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler (DMAH): Pıhtılaşmayı dolaylı yoldan
engelleyen DMAH’ler farklı farmakokinetik özellikleri vardır. Bu nedenle klinik açıdan
birbirlerinin yerine kullanılamazlar. AKS’de kullanılan DMAH dozları hastaların kilo
değerleri dikkate alınarak ayarlanmalıdır ve subkütan yol ile uygulanmalıdır (7).

4.4.3. Antitrombosit İlaçlar
Antitrombosit ilaçlar damar içinde trombüs oluşumunu engelledikleri için AKS tedavisi
için önemli yeri vardır (7).
Aspirin, tromboksan A2 oluşumunu inhibe ederk trombositlerin fonksiyonlarını kalıcı
olarak engelleyen siklooksijenazları (COX-I) hedef almaktadır. İkincil korunmada gösterilmiş
faydaları göz önüne alındığında, STEMİ’de tüm hastalarda süresiz kullanılmalıdır. Ancak
aspirin dozu tartışmalıdır. Aspirin için çok az kontrendikasyon vardır. Ancak aşırı duyarlılık
öyküsü, aktif gastrointestinal kanama, pıhtılaşma bozuklukları öyküsü ya da şiddetli karaciğer
hastalığı olanlar aspirin kullanmamalıdır. Akut durumda, aspirin çiğnenebilir tablet olarak
150-325 mg dozunda başlanmalıdır. Daha sonra ömür boyu oral olarak düşük dozlarda (75160 mg/gün) aspirin tedavisi devam etmelidir (7).
Klopidogrel: Birincil Perkütan Koroner Girişim (PKG) tedavisi uygulanan STEMİ
hastalarında Klopidogrel daha az araştırılmış olmakla birlikte, PKG uygulanan hastalarda
yardımcı antitrombosit tedavi olarak bu ilacın aspirinden daha yararlı olduğuna dair çok
sayıda kanıt bulunmaktadır. Bu nedenle, PKG uygulanmakta olan bütün STEMİ hastalarına
en hızlı şekilde Klopidogrel uygulanmalıdır (Yükleme dozu 300 mg ile başlanır, daha sonra
günlük doz 75 mg’dır) (6).
CURE çalışmasında 60 yaş üstündeki, önceden KAH geçirmiş, kardiyak enzimleri
yüksek veya STEMİ ve NSTEMİ hastalarında klopidogrel’in 300 mg’lık yükleme dozu
verildikten sonra aspirine ek olarak 9-12 ay günde 75 mg’lık idame dozunun, kardiyovasküler
nedenli ölüm, ölümcül olmayan Mİ veya inme gelişme riskini azalttığı gösterilmiştir (6).
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Prasugrel: Kimyasal yapısı klopidogrel’in aktif metabolizmasına benzer, Klopidogrel’e
göre daha etkili ve hızlı olarak trombositlerin inhibe edilmesini sağlar (6).
GP IIb/IIIa reseptör inhibitörleri (Absiximab, Eptifibatid, Tirofiban): Bu ilaçlar
trombosit kümeleşmesi sürecinin adımını bloke etmektedir (6).
Bivaluridin: Doğrudan trombine (Faktör IIa) bağlanır, fibrinojenin fibrine dönüşümünü
inhibe eder. Doğrudan trombini inhibe eden bivaluridin PKG uygulanan hastalarda yardımcı
antitrombosit tedavi olarak kullanılmaktadır. Bivaluridin İV bolüs olarak başlanmakta,
ardından kilogram başına doz ayarı ile saatlik infüzyon tedavisi ile doz devam edilmektedir.
Girişim tamamlandığında genellikle tedavi sona erdirilmektedir. aPTT takibine göre doz ayarı
yapılmaktadır (6).
Fondaparinuks: Pıhtılaşmayı dolaylı yoldan engeller. Klinik olarak kullanılabilir tek
seçici özelliğe sahip faktör Xa inhibitörüdür. Yapılan çalışmalarda, fibrinolitik tedavi
uygulamaları ile eş zamanlı uygulanabilecek antitrombin tedavisi (2.5 mg İV bolüs, kreatinin
≤3 mg/ml ya da 265 µmol/L ise 8 gün boyunca yada hastaneden taburcu olana kadar günde
bir kez SC yoldan 2.5 mg) olarak gösterilmiştir (6).

4.4.4. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
Bu inhibitörlerin azalmış ejeksiyon fraksiyonu (% 40) olan veya erken dönemde KY
gelişen hastalarda kullanılması gerektiği kesin olarak kanıtlanmıştır. ACE inhibitörlerini
tolere edemeyen hastalara Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB) verilmelidir (6).
4.4.5. Lipid Düşürücü Tedavi
İkincil korunmada statinlerin faydaları net bir biçimde tanımlanmıştır ve özgün
çalışmalarda erken ve yoğun statin tedavisinin yararını göstermiştir. Kontrendikasyon
bulunmayan tüm hastalarda, hemen statin tedavisinin başlatılması ve LDL kolesterol
düzeyinin 100mg/dl’nin altına inmesi, yüksek riskli hastalarda ise 80mg/dl’nin altına inmesi
hedeflenmektedir. Trigliseridler 150 mg/dlnin üzerinde ve/veya HDL kolesterol 40 mg/dl’nin
altındaysa yaşam şekli değişiklikleri üzerinde durulması önerilmektedir (6).

4.4.6. Perkütan Koroner Girişimler (PKG)
Koroner arterlerdeki tıkanıklığın ve semptomların ortadan kaldırılması, miyokart
iskemisinin ve fonksiyonunun düzeltilmesi için önemli bir girişimdir. STEMİ’yi izleyen ilk
saatlerdeki PKG uygulamaları üçe ayrılabilir: (1) Birincil PKG, daha önce ya da eş zamanlı
fibrinolitik tedavi uygulaması yapılan anjioplasti ve/veya stent uygulaması seklinde
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tanımlanır; (2) Farmakolojik reperfüzyon tedavisiyle birlikte uygulanan PKG (kolaylaştırılmış
PKG), planlanan bir PKG gecikmesini telafi etmek için PKG öncesinde uygulanan
farmakolojik reperfüzyon tedavisidir; (3) Farmakolojik reperfüzyon ile başarılı sonuç
olmaması durumunda uygulanan kurtarıcı PKG, fibrinolitik tedaviye rağmen koroner arter
tıkanmasının devam etmesi durumunda uygulanan PKG’dir (1).
STEMİ’de hastane evresinde, sol ventrikül hasarı olan hastaların ilk 12-24 saat boyunca
sürekli yatmaları önerilmektedir. Komplikasyonsuz hastaların ilk günün sonlarına doğru yatak
dışında oturmalarına, portatif tuvalet kullanmalarına, kişisel bakımlarını yapmalarına ve
yemeklerini yemelerine izin verilebilir. Hasta ertesi gün ayağa kalkabilir ve düz bir alanda
200 metre yürüyebilir (6).

4.4.7. Yaşam Şekli Değişiklikleri ve Risk Faktörlerinin Kontrolü
STEMİ’de temel yaşam şekli değişiklikleri; sigaranın bırakılması, kan basıncı kontrolü,
diyet ve kilo kontrolü önerileri ile fiziksel aktivitenin teşvikini içerir. Hastaya yaşam şekli
değişikliklerinin faydaları ve önemi açıklanmalıdır. Ancak hayat boyu süren bu alışkanlıklar
kolay değiştirilemez ve bu değişikliklerin uygulanması ve gerçekleşmesi uzun zaman alır. Bu
nedenle hastalar kardiyak rehabilitasyon programına dahil edilmeli ve izlenmelidir (6).
Sigaranın bırakılması
STEMİ’nin akut fazında ve iyileşme döneminde sigara içmeyen hastalar, sağlık
çalışanları için sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için ideal hastalardır. Ancak taburculuk
sonrası sigara sıklıkla tekrar başlanır ve rehabilitasyon süresince destek vermeye devam
edilmelidir (6).
Diyet ve kilo kontrolü
Korunma konusunda güncel kılavuzlar; geniş çeşitlilikte gıda tüketilmesini, kalori
alımının obeziteyi önleyecek şekilde düzenlenmesini, meyve, sebze, tam tahıllı besinler ve
ekmek, balık, et ve düşük yağlı süt ürünlerinin tüketiminin artırılmasını, doymuş ve trans
yağları sebze ve deniz kaynaklarından elde edilen tekli doymamış ve çoklu doymamış
yağlarla değiştirilmesini ve toplam yağları (üçte birinden azı doymuş yağ olmalı) toplam
kalori alımının <%30’una azaltılmasını, kan basıncının kontrolünü ve kan basıncı yüksekse
tuz alımının azaltılmasını önermektedir (6).
Güncel kılavuzlarda, beden kitle indeksinin (BKİ) < 25 kg/m2 olmasını belirtmektedir.
Ayrıca Beden Kitle İndeksinin (BKİ) 30kg/m2 ve bel çevresinin erkeklerde 102 cm,
kadınlarda 88 cm olması durumunda kilo verilmesinin obezite ile ilişkili pek çok risk
faktörünü düzelttiği, bu nedenle kilo verilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır (6).
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Fiziksel aktivite
Egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabilir ve hastanın
kendisine güvenini arttırabilir (6).
Kan basıncı kontrolü
STEMİ’li hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolü önemlidir. Yaşam şekli
değişikliklerine (tuz alımı azaltılması, fiziksel etkinliğin artırılması ve kilo verme) ek olarak,
Mİ sonrası önerilen ilaç tedavisi bu hedefe ulaşmak için yardımcı olabilir (6).
Psikososyal faktör girişimleri
Stres yönetiminin yararlı olduğuna dair pek çok kanıt bulunmaktadır. Aynı zamanda
hastaların grup oturumlarına katılımının da olumlu sonuçları olmaktadır (6).

4.5. Akut Koroner Sendromda Hemşirelik Bakımı
AKS’de hemşirelik bakımının amaçları arasında hastaların sürekli değerlendirilmesi,
göğüs ağrısının kontrol edilmesi, miyokarda oksijen ihtiyacının sunulması ve kalp debisinin
düzeltilmesi, gelişebilecek komplikasyonların belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, hasta ve
ailesinin sürekli eğitiminin planlanması ve uygulanması yer almaktadır. AKS hastasının
değerlendirmesi için öncelikle sağlık hikayesi ve fiziksel muayene yapılmalıdır:
Sağlık hikayesi: Göğüs ağrısının yeri, şiddeti, karakteri, yayılımı ve süresi, bulantı,
yanma, nefes darlığı ve anksiyete gibi ilişkili belirtiler; ağrının başlangıcından itibaren
uygulanan tedavi girişimleri; geçmiş sağlık hikayesi, özellikle kardiyak şikayetleri; kronik
hastalıklar; kullandığı ilaçlar ve bilinen ilaç alerjileri; sigara içme hikayesi ve ilaç ve alkol
kullanımını içeren hikayesi sorgulanır.
Fiziksel muayene: Anksiyete bulguları; yaşam bulguları; periferal nabızlar; derinin
rengi, sıcaklığı, nemliliği; bilinç bulanıklığı; kalp ve solunum sesleri; kalp ritmi; bağırsak
sesleri, abdominal hassasiyet bulguları değerlendirilir (3).
Miyokardiyal iskemi, miyokart infarktüsü nedeniyle oluşan “Akut Ağrı”da; göğüs
ağrısı/rahatsızlık, yeni başlangıçlı (< 2 ay) anjina, önceki stabil anjina özelliklerinde
değişiklik, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, epigastrik ağrı/hazımsızlık, çarpıntı,
bulantı/kusma, aşırı terleme ya da soğuk terleme, elektrokardiyogramda (EKG) değişiklikler:
Ağrı sırasında ST-segment elevasyonu ya da depresyonu, birçok derivasyonda derin simetrik
T dalga negatifliği şeklinde belirti ve bulgular oluşur. “Akut Ağrı”da hemşirelik girişimleri
aşağıdaki gibi planlanmalıdır:
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1. Ağrının karakteristik özellikleri değerlendirilir.


Kalitesi: Yanma, baskı hissi, boğucu, sıkıştırıcı tarzda.



Yeri: Substernal bölge; kollara, omuzlara, boyun, sırt ve çeneye yayılabilir.



Şiddeti: Stabil anjina pektroisten daha yoğundur.



Süresi: 30 dakikadan daha uzundur, genellikle birkaç saat sürer.



Başlangıcı: Çok düşük bir efor ile ya da istirahatte veya uyku sırasında.



Hafifleten faktörler: Genellikle dilaltı nitrogliserine ya da istirahate cevap
yoktur; pozisyon değişikliği ya da solunumdan etkilenmez (2,3,5,8).

2. Ağrı için kullandığı önceki tedaviler değerlendirilir. Hastaneye yatışta gelmeden önce
evde ağrıyı geçirmek için kullandığı teknikler veya tedavileri hakkında bilgi alınmalıdır. Bazı
hastalar acil servis ile bağlantıya geçmeden önce sublingual NTG ve tek doz aspirin alabiliyor
(8).
3. Miyokardiyal iskemi ya da hasarın kanıtı için ağrı sırasında hemen hastaya EKG
çekilmelidir.
4. Göğüs ağrısının ilk başladığından itibaren süresi kayıt edilmelidir. İlk ağrı
oluştuğundan beri 6 saatten daha az süre geçmişse, hastanın EKG’sinde akut ST-segment
elevasyonu ya da yeni sol dal blok bulguları varsa, intravenöz trombolitik tedavi için aday
olabilir (8).
5. Seri kardiyak enzimler izlenmelidir. CK-MB, troponin ve myoglobulin nektrotik
miyokart hücrelerinden dolaşıma salınmıştır. Bu testlerin seviyelerinde artış olması Mİ
sonrası süreçte karakteristiktir. Myoglobulin ve CK-MB ilk süreçte tespit edilebilir, ancak
troponin miyokart hasarı için daha hassas ve özgüldür, 10-14 gün için yüksek olarak kalır (8).
6. Eğer kardiyak enzimler negatif ise, diğer tanısal çalışmalara başlanır.


EKO (stres testi ile birlikte veya stres testi olmadan)



Egzersiz stres testi



Farmakolojik stres testi (dipridamol, adenozin ya da dobutamin ile)ve nükleer
görüntüleme: Egzersiz ve farmakolojik stres testi ve EKO, AKS’li hastalarda
ventriküler fonksiyon miyokardiyal perfüzyonunun değerlendirilmesinde
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yararlıdır. Testin seçimi egzersiz uygulanabilirliği ve istirahat EKG’sine
bağlıdır. Test sonuçları koroner anjiyografi için gereksinimler hakkında karar
verilmesinde kullanılabilir (8).
7. Ağrı ve ilaç tedavisi uygulamaları sırasında kalp hızı ve kan basıncı (KB) izlenir.
Ağrı sempatik uyarıların artmasına neden olur. Bu durum kalpteki oksijen hasarını artırır.
Taşikardi ve KB’daki artış ağrı ve anksiyete sırasında olur; Hipotansiyon Nitrat ve Morfin
uygulaması ile birlikte oluşur; bradikardi Morfin ve Betabloker uygulaması ile görülür
(2,3,5,8).
8. Hastanın göğüs ağrısı ve ilaçlara cevabı sürekli olarak gözden geçirilmelidir. İlacın
optimal dozlarına rağmen ağrı hafiflemezse, trombolitik tedavisi, anjiyoplasti, koroner
anjiyografi ya da By-Pass cerrahisi konularında değerlendirilmesi için hekime bilgi verilir.
Devam eden ağrı uzamış miyokardiyal iskemiyi gösterebilir ve acil müdahale edilmesi
gerekebilir (8).
9. Akut STEMİ hastaları, trombolitik tedavi için kesin ve göreceli kontrendikasyonlar
açısından değerlendirilir. Kılavuzların tavsiyelerine göre, fibrinolitik ajanlar STEMİ ile
hastaneye kabul edilen hastalara 30 dakika içinde uygulanmalıdır (8).
10. Ağrısının nedeni hakkında hastaya mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirme
yapılmalıdır. Hastanın miyokardiyal hasarın bir bulgusu olarak göğüs ağrısı/rahatsızlığının
anlamını, hemen tedavi edilmesinin yararı ve tedavide gecikmenin risklerini bilmeye ihtiyacı
vardır. Ağrının hemen tedavi edilmesi miyokart iskemisini azaltabilir ve hasarı önleyebilir
(8).
11. Ağrı sırasında sürekli 12 derivasyon EKG çekilmelidir. ST-segment ve T-dalgası
değişiklikleri tanıyı tanımlamak için yardım eder. STEMİ’de görülenlerin aksine unstable
anjina ve NSTMİ benzer EKG değişiklikleri gösterir (2,3,5,8).
12. Hekim istemine göre oksijen tedavisi uygulanır. Oksijen saturasyonu ölçülür.
Miyokardiyuma oksijen desteği sağlandığı zaman iskemi azaltılabilir (2,3,5,8).
13. Hekim istemine göre anti-iskemik tedavi verilir, etkinliği değerlendirilir ve
istenmeyen reaksiyonlar, belirti ve bulgular gözlenir. Erken yapılan etkili tedavi miyokarttaki
risklerin önlenmesine yardım eder.


Hekim istemine göre aspirin uygulanır. Aspirin göğüs ağrısının başlangıcından
24 saat içinde kullanıldığı zaman platelet agregasyonunu azaltır ve mortalite ve
morbiditeyi önemli oranda iyileştirir.
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Yüksek riskli hastalara antikoagülanların veya antiplatelet tedavi uygulanır.
Antikoagülanlar AKS’nin akut fazında uygulandığında Mİ’ın hasarının
büyümesini ya da Mİ gelişimini azaltır.



Nitrogliserin (NTG) infüzyonu uygulanır. Ağrıyı hafifletmek için doz titre edilir.
Mümkün olduğunca sistolik kan basıncı 90 mmHg’dan daha fazla olmalıdır.
NTG, damarlarda düz kasların rahatlamasına, periferal arter ve venlerde
vazodilatasyona neden olur. Hem preload hem de afterload’daki bu azalma
KB’da, ventriküle venöz dönüşte ve miyokart hasarında azalmaya neden olur.



İntravenöz olarak Morfin sülfat uygulanır. Morfin sülfat opioid analjeziktir ve
vazodilatasyon ile kalbin iş yükünü azaltır. Hastanın ağrı algılamasını ve
anksiyeteyi azaltır. Yan etkileri hipotansiyon, bradikardi, solunum hızında
azalma ve bulantıya neden olabilir, izlenmelidir.



Betabloker tedavi uygulanır. Betablokerler miyokardın oksijen hasarını,
infarktüs büyüklüğünü ve ilişkili komplikasyonların görülmesini azaltır.
Araştırmalarda Mİ’ın akut fazından ve bir yıllık takipte mortaliteyi azalttığı ve
yanı sıra infarktüsün tekrarlanmasının azalttığı gösterilmiştir.



Kalsiyum kanal blokerleri (KKB) uygulanır. KKB, hipertansiyon, kokain
toksisitesi, beta bloker tedavisi kontrendike olan ya da koroner spazmik refrakter
iskemisi olan hastalarda endikedir.



ACE inhibitörlerinin ya da ARB’ler uygulanır. Araştırmalar geniş transmural Mİ
sonrası, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve diyabetli
hastalarda uygulanmasını desteklemektedir. Çünkü Mİ’ın tekrarlama riskini,
kalp yetersizliğinin ilerlemesini ve mortalite riskini azaltabilir.



Trombolitik tedavisi uygulanır. Trombolitik ilaçlar plazminojeni plazmine
dönüştüren enzimlerdir, güçlü fibrinolitik aktiviteye sahiptir. Kılavuzlarda hasta
hastaneye ulaştıktan sonra 30 dakika içinde uygulanması tavsiye edilir.



Tanılama için koroner anjiyografi, elde edilen sonuca göre perkütan transmüral
koroner anjiyoplasti-stent ya da koroner arter By-Pass cerrahisi uygulanır.
Tanının belirlenmesi ve erken revaskülarizasyon, miyokart perfüzyonunu
optimize eder ve iskemi, infarktüs ve ilişkili komplikasyonların riskini azaltır.

Yapılan girişimler sonucunda, hastaya 0-10 arasında ağrının derecesi sorulduğunda 34’den daha yüksek bir derecelendirme olmaması, hastanın rahat görünmesi beklenir (2,3,5,8).
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4.6. Akut Koroner Sendromda Hasta ve Aile Eğitimi
AKS’de hasta eğitimi, hasta ve ailesinin öğrenmeye hazır olduğu zaman başlanır.
Hastanın öğrenme gereksinimleri belirlenir. Eğitim planlanırken eğitim düzeyleri ve önceki
deneyimlerinden yararlanılır. Eğitim sırasında yazılı ve görsel araçların kullanılması
öğrenmeyi kolaylaştırır. AKS’de hastaya verilecek eğitim planında şu başlıklar yer almalıdır:
-Kalbin anatomi ve işlevi hakkında, hastalık hakkında bilgi,
-Sigara, beslenme, kilo ve kolesterol kontrolü, kan basıncı kontrolü, stresin azaltılması,
egzersiz gibi KV risk faktörlerini azaltmanın yolları,
-Hastanın randevularına uyumunun önemi,
-Yaşam şeklinde yapması gereken değişiklikler (beslenme şekli, ilaç tedavisi, aktivite
ve sigaranın bırakılması)
Birincil (risk faktörlerinin gelişiminin önlenmesi) ve ikincil (koroner kalp hastalığı olan
hastaların takip ve tedavisi) korunmasında yaşam şeklinde yapılacak olumlu değişiklikler
büyük önem taşır (1,2,3,5,7,9).

4.6.1. Miyokart Infarktüsünden Korunmada Birincil Önlemler
Birincil korunmanın sağlanması için, tüm sağlıklı ve hasta bireylere risk faktörlerinin
gelişimini engelleyecek bir yasam şeklini benimsemelerinin önemi vurgulanmalıdır.
1- Sigaranın bırakılması. Sigara koroner spazma neden olur ve kullanılıyorsa
Betablokerlerin antiaritmik etkilerini azaltır.
2- Sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığının kontrolü. Hipertansiyonun tedavisi, lipid
düzeylerinin düzenlenmesi ve diyabetik hastalarda kan şekerinin daha kolay kontrolü
bakımından önemlidir.
3- Düzenli fiziksel aktivitenin yapılması. Risk faktörlerinin düzeltilmesinde, kardiyak
performansın artırılmasında son derece yararlıdır (LDL kolesterol düzeyinin düşürülmesi,
HDL kolesterol düzeyinin yükseltilmesi ile kardiyak ve kardiyak dışı mortalitede belirgin bir
düşme sağlanır).
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4.6.2. Miyokart Infarktüsü Sonrası Ikincil Önlemler
Koroner kalp hastalığı kronik bir hastalıktır ve STEMİ sonrası iyileşen hastalarda tekrar
Mİ geçirme ve erken ölüm riski yüksektir. Bu nedenle, hastaya yaşam şekli değişiklikleri ve
ilaç tedavisi de taburcu edilmeden önce açıklanmalı ve danışmanlık yapılmalı ve taburculuk
sonrası dönemde bütün hastalar rehabilitasyon programına dahil edilmelidir.
Rehabilitasyonda işe dönme de dahil olmak üzere, hastanın mümkün olduğunca tam
olarak eski yaşamına geri döndürülmesi hedeflenir. STEMİ’den sonra bütün hastalara
rehabilitasyon önerilmelidir. Süreç hastaneye yatar yatmaz başlatılmalı ve izleyen haftalar,
aylar boyunca sürdürülmelidir.
Sigaranın bırakılması: Sigaranın bırakılması ikincil önleme önlemleri arasında en
etkili olanıdır. Bunun için en etkin yöntemin sigara içen bireyin ikna edilmesi olduğu
belirtilmektedir. Bireyin sigara bağımlılığının düzeyi sorgulanır.
Beslenme şekli ve beden ağırlığının kontrol altında tutulması: Güncel önleme
kılavuzlarına göre; (1)Çok çeşitli besinlerin yenmesi; (2)Aşırı kilolu olunmaması, alınan
kalorilerin denetim altında tutulması; (3)Meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve tam tahıllı
ekmek ve unlu gıdalar, balık, yağsız et ve az yağlı süt ürünlerinin tüketilmesi; (4)Doymuş ve
trans yağlar yerine bitkisel ve deniz ürünü kaynaklı doymamış ve çoklu doymamış yağların
seçilmesi ve tüketilen toplam yağ miktarının toplam kalori miktarının %30’undan az olması,
bu nedenle de doymuş yağ payının üçte birden az olması, kırmızı et, sakatat, şarküteri
ürünleri, fast food türü yiyeceklerden kaçınılması, besinleri kızartmak yerine ızgara, buhar,
fırınlama, haşlama şeklinde pişirilmesi; (5)Kan basıncı yüksekse tuz tüketiminin azaltılması
önerilmektedir. İşlenmiş ve hazır gıdaların çoğunda tuz miktarı yüksektir. BKİ 30kg/m2 ya da
daha yüksekse ve bel çevresi erkeklerde >94cm, kadınlarda >80cm ise beden ağırlığının
azaltılması önerilmektedir.
Fiziksel aktivite yapmak: Haftada en az beş kez egzersiz testi rehberliğinde orta
yoğunlukta aerobik egzersiz yapılması önerilmektedir. Taburculuk sonrası dönem için 4-8
hafta boyunca düzenli olarak uygulayacağı aerobik egzersiz programı oluşturulmalıdır. Bu
programda aktivite düzeyi aşamalı olarak artırılmalı ve dinlenme periyotları da
planlanmalıdır. Hafif düz koşu ve aerobik dans gibi fiziksel zorlayıcı aktivitelere hekim
önerisine göre başlanmalıdır. Bu süreçte fiziksel olarak zorlayıcı, itme-çekme gibi
aktivitelerden uzak durması, aşırı soğuk ya da sıcak ortamlarda aktivite yapmaması önerilir.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı oluşturacak, yorucu, zorlayıcı aktivitelerden uzak durması
önerilir.
Göğüs ağrısı veya dispne olmadan iki kat merdiven çıkabilir hale geldiği zaman cinsel
aktivitede bulunabileceğiaçıklanır. Bu sırada göğüs ağrısı oluyorsa öncesinde hekimin
önerisine göre nitrogliserin alabileceği açıklanır. Alkol içildikten sonra cinsel aktivite
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yapabilmek için en az 1-2 saat geçmesi gerekmektedir. Yoğun veya stresli durumlarda cinsel
aktivite yapmaması, cinsel aktivite sonrası yorgunluk, göğüs ağrısı, nefes darlığı olduğunda
hekimine bildirmesi önerilir.
Psikolojik ve sosyoekonomik boyutları: Hasta ve yakınları eve döndükten sonra
depresyon ve huzursuzluk yaşayabilirler. Bu konuda bilgilendirilmeli ve gerektiğinde yardım
almaları konusunda teşvik edilmelidir. Hastalarda, hastalığı inkar etme en sık görülen
tutumdur. İşe başlama ve diğer aktivitelere yeniden başlama konuları hasta taburcu edilmeden
tartışılmalıdır.
İlaç tedavisi: Hasta ve ailesine hekimin önerdiği ilaçalrı kullanım amaçlarını, ilaçların
isim ve dozunu, yan etki ve gelişebilecek komplikasyonları hakkında bilgi verilir. Yiyecekilaç etkileşimi konusunda bilgilendirme yapılmalıdır ve ilaçalrını kullanırken aktivite, uyku,
çalışma durumuna göre planlama yapması açıklanır. Hekimin önerdiği şekilde sozlarını
almalı, kendi başına ilaç dozlarında değişiklik yapmaması gerektiği açıklanmalıdır.
Kan basıncı denetimi: Yaşam şekli değişiklikleri ve ilaç tedavisi ile kan basıncını
hasta için uygun sınırlara indirmek amaç olmalıdır.
Diyabet tedavisi: Yaşam şekli değişiklikleri (beslenme şekli, fiziksel aktivite, beden
ağırlığının azaltılması) ve ilaç tedavisi ile HbA1c değerini %6,5’in altına indirmek
hedeflenmelidir. Bununla birlikte diğer risk faktörlerinin de (hipertansiyon, obezite,
dislipidemi) tedavi edilmesi önemlidir.
Grip aşısı: Koroner arter hastalığı bulunan hastalara, dolayısıyla da STEMİ sonrasında
sağ kalan hastalara grip aşısı uygulanması endikedir. Hastalık sürecine olumlu katkılarından
dolayı grip aşısı yaptırılmasının önemi konusunda önerilerde bulunulmalıdır.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ve profilaktik amaçlı implante edilebilen
kardiyoverter defibrilatör yerleştirme konusunda hastalar bilgilendirilmelidir (1,3,5,7,9).
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Uygulamalar
1) Akut Koroner Sendrom tanısı ile kliniğe gelen hastanın bakım gereksinimlerini
belirleyin ve hastanızı tanılayıp uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
2) Avrupa Kardiyoloji Birliği’nin (ESC) Akut Koroner Sendrom ile ilgili güncel
kılavuzları takip edin ve yeni gelişmeler hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Uygulama Soruları
1) Akut göğüs ağrısı ile hastaneye gelen hastalara uygulanacak öncelikli
girişimleri neler olmalıdır? Araştırınız.
2) Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastanın tanılaması ve fiziksel
muayenesi nasıl yapılmalıdır? Araştırınız.
3) Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastaya uygulanacak perkütan koroner
girişim için işlem öncesi hazırlıklar ve işlem sonra uygulamalar neler
olmalıdır? Araştırınız.
4) Akut göğüs ağrısı olan hastaya uygulanacak girişimler neler olmalıdır?
Araştırınız.
5) Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hasta ve ailesinin eğitiminde hangi
konular önemlidir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Akut Koroner Sendrom, koroner arter hastalığının bir sonucu olarak ortaya çıkan, farklı
klinik belirtileriyle çok yaygın olarak görülen, ortak bir fizyopatolojik temeli paylaşan bir dizi
sendromu içerir. Tanı ve tedavi süreçlerini başlatan öncü belirti göğüs ağrısı olmasına
rağmen, tanının sınıflandırılması EKG’ye dayanmaktadır. AKS risk faktörleri kontrol
edilemeyen ve kontrol edilebilen risk faktörleri olarak iki grupta değerlendirilir. AKS’de
hemşirelik bakımında, hastanın değerlendirmesi için öncelikle sağlık hikayesi ve fiziksel
muayene yapılmalıdır. Hemşirelik bakımının amaçları, sürekli hasta değerlendirmesi, anjinal
ağrının kontrolü, miyokardın oksijen gereksiniminin karşılanması ve optimal kalp debisinin
sağlanması, komplikasyonların belirlenip önlenmesi, hasta/aile eğitimidir. AKS’de hastaya
verilecek eğitimin planı yapılırken, hastalık hakkında gerekli bilginin verilmesi (kalp
anatomisi ve işlevi), kardiyovasküler risk faktörleri ve bunları azaltmanın yolları (sigara,
beslenme, kilo ve kolesterolün kontrolü, kan basıncı kontrolü, stresin azaltılması, egzersiz),
hastanın randevularını ihmal etmemesinin önemi) ve yaşam şeklinde yapması gereken
değişiklikler (beslenme şekli, ilaç tedavisi, aktivite ve sigaranın bırakılması) hakkında bilgi
verilir. Birincil (risk faktörlerinin gelişiminin önlenmesi) ve ikincil (koroner kalp hastalığı
olan hastaların takip ve tedavisi) korunmasında yaşam şeklinde yapılacak olumlu değişiklikler
büyük önem taşır. AKS’de temel yaşam şekli değişiklikleri; sigaranın bırakılması, kan basıncı
kontrolü, diyet ve kilo kontrolü önerileri ile fiziksel aktivitenin teşvikini içerir. Hastaya yaşam
şekli değişikliklerinin faydaları ve önemi açıklanmalıdır.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Akut Koroner Sendrom gelişiminde önemli
risk faktörlerinden biri değildir?
a) Sigara içmek
b) Obezite
c) Doymamış yağlı diyet ile beslenme alışkanlığı
d) Diyabetes Mellitus
e) Hipertansiyon

2) Akut Koroner Sendromda göğüs ağrısının yeri ve yayılımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Sırt bölgesine
b) Alt çeneye
c) Boyuna
d) Alt ekstremitelere
e) Üst ekstremitelere

3) Aşağıdakilerden hangisi Akut
amaçlarından birisi değildir?

Koroner

Sendromda

Anti-İskemik

tedavinin

a) Miyokardın oksijen miktarını artırır
b) Koroner vazodilatasyon sağlar
c) Atriyoventriküler iletiyi etkiler
d) Pıhtı önler etkilere sahiptir
e) Miyokart ön yükü ve sol ventrikül diyastol sonu volümünde azalma sağlar
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4) Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendromda akut ağrının karakteristik
özelliklerinden birisidir?
a) Göğüs gölgesinde bağlar, yayılmadan aynı şiddette kalır.
b) 15 dakika sürer, aralıklı olarak ağrı tekrarlar.
c) Yanma, baskı hissi, boğucu, sıkıştırıcı tarzda.
d) Dil altı nitrogliserinle ya da dinlenince geçer
e) Pozisyon değişikliği ya da solunumdan etkilenir

5) Aşağıdakilerden hangisi miyokart infarktüsünden korunmada birincil önlemlerden
birisi değildir?
a) Sigaranın bırakılması
b) Sağlıklı beslenme
c) Vücut ağırlığının kontrolü
d) Düzenli fiziksel aktivite yapmak
e) İlaç tedavisi

6) Aşağıdakilerden hangisi Akut Koroner Sendrom tanısı konulan hastada baştan-ayağa
fiziksel muayenede öncelikle dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
a) Periferal nabızlar
b) Tırnak renk değişiklikleri
c) Derinin rengi, sıcaklığı ve nemliliği
d) Kalp ve solunum sesleri
e) Abdominal hassasiyet bulguları
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7) Miyokart infarktüsü sonrası ikincil önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Sigarayı bırakmak
b) Beslenme şekli ve beden ağırlığının kontrol altında tutulması
c) Ağır zorlayıcı fiziksel aktivite yapmak
d) Kan basıncının kontrol altında tutulması
e) Grip aşısı olmak

8) Kontrol edilemeyen majör risk faktörleri nelerdir? Yazınız.
Cevap
(1) Yaş (Erkek≥45 yaş; kadın≥55 yaş)
(2) Cinsiyet (Erkek cinsiyet ve menapoz sonrası kadınlarda)
(3) Aile hikayesi (Birinci derece yakınında erken yaşta KAH veya başka bir
aterosklerotik damar hastalığının olması)
(4) Özgeçmişte KAH veya başka bir aterosklerotik damar hastalığının olmasıdır.

9) Akut Koroner Sendromlarda kadınlarda görülebilecek göğüs ağrısı farklılıkları
nelerdir? Yazınız.
Yeri ve yayılımı
Niteliği/şiddeti

Cevap:
Yeri ve yayılımı

Çoğu kadın göğüs ağrısının boyuna, boğaza, omuza yada sırta
yayılan şeklini tanımlamakta ve Miyokart İnfarktüsü (Mİ)
öncesinde bir aydan fazla süre öncü belirtiler yaşadığını
belirtmektedir.

Niteliği/şiddeti

Kadınlarda
yaşlılarda göğüs
olmayabileceği belirtilmektedir.

ağrısının

çok

şiddetli
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10) Miyokart infarktüsünden korunmada birincil önlemler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:
 Sigaranın bırakılması. Sigara koroner spazma neden olur ve kullanılıyorsa
Betablokerlerin antiaritmik etkilerini azaltır.
 Sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığının kontrolü. Hipertansiyonun tedavisi, lipid
düzeylerinin düzenlenmesi ve diyabetik hastalarda kan sekerinin daha kolay kontrolü
bakımından önemlidir.
 Düzenli fiziksel aktivitenin yapılması. Risk faktörlerinin düzeltilmesinde, kardiyak
performansın artırılmasında son derece yararlıdır (LDL kolesterol düzeyinin
düşürülmesi, HDL kolesterol düzeyinin yükseltilmesi ile kardiyak ve kardiyak dışı
mortalitede belirgin bir düşme sağlanır)

Cevaplar: 1) C

2) D 3) D 4) C

5) E 6) B

7) C
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5. KALP YETERSİZLİĞİ
PROF.DR. NURAY ENÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. Kalp Yetersizliğinde Etiyoloji
5.2. Kalp Yetersizliğinde Belirti ve Bulgular
5.3. Kalp Yetersizliğinde Fonksiyonel Sınıflama
5.4. Kalp Yetersizliğinde Tanı
5.5. Kalp Yetersizliğinde Tedavi
5.6. Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakım
5.7. Kalp Yetersizliğinde Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kalp yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, bu bireylerin hastalığının
gelişiminde rol oynayan nedenleri araştırınız.
2) Kalp yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, mevcut şikayetlere göre
kalp yetersizliğinin fonksiyonel sınıflamasını araştırınız.
3) Kalp yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında hastalığın
varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi
seçeneklerini araştırınız.
4) Kalp yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulanan tedaviler
sırasında hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık
uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
5) Kalp yetersizliğinde etkili girişimleri araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kalp
Yetersizliğinin Kalp yetersizliğinin tanımını
Okuyarak/Araştırarak
Tanımı
kavrayabilmek
Kalp
Yetersizliğinin Kalp
yetersizliğinin
Okuyarak/Araştırarak
Nedenleri
nedenlerini kavrayabilmek
Kalp
Yetersizliğinin Kalp yetersizliğinin belirti ve
Okuyarak/Araştırarak
Belirti ve Bulguları
bulgularını kavrayabilmek
Kalp
Yetersizliğinin Kalp yetersizliğinin evrelerini
Okuyarak/Araştırarak
Evreleri
kavrayabilmek
Kalp
Tanı

Yetersizliğinde Kalp yetersizliğinin tanısında
Okuyarak/Araştırarak
izlenen süreci anlayabilmek

Kalp yetersizliğinde tedavinin
Kalp
Yetersizliğinde
nasıl
yapıldığını Okuyarak/Uygulama Yaparak
Tedavi
anlayabilmek
Kalp yetersizliği tanısı konan
Kalp
Yetersizliğinde hastanın
bakımının Okuyarak/Uygulama
Hemşirelik Bakımı
planlanmasında
önemli Yaparak/Tartışmalara katılarak
adımları kavrayabilmek
Kalp
yetersizliği
olan
Kalp
Yetersizliğinde
Okuyarak/Uygulama
hastanın eğitiminde önemli
Hasta Eğitimi
Yaparak/Tartışmalara katılarak
adımları kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar



Kalp yetersizliği



Fonksiyonel bozukluk



Ejeksiyon fraksiyonu (EF)



Dispne



Öksürük



Paroksismal noktürnal dispne (PND)



Ortopne



Akut pulmoner ödem



Noktüri



Fonksiyonel sınıflama



Diüretik



Vazodilatör



Pozitif inotropik ajanlar



Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE)



Anjiotensin reseptör blokerleri (ARB)



Tuz kısıtlaması
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Giriş
Kalp yetersizliği (KY), kalbin yapısında veya fonksiyonundaki bozukluk sebebiyle
dolumun ve/veya boşalmanın bozulduğu, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayabilecek
düzeyde yeterli kanı pompalayamadığı, karmaşık bir klinik sendromdur.
American Collage of Cardiology (ACC) kılavuzunda bu progresif süreci kliniğe
yansıtmak için bir sınıflama yayınlamıştır. Buna göre; Evre A, KY gelişmesi için yüksek risk
altında bulunan fakat miyokartta yapısal bozukluk olmayan hastaları; Evre B, miyokartta
yapısal bozukluğu olan fakat KY kliniği bulunmayan hastaları; Evre C, altta yatan yapısal
kalp hastalığına bağlı KY semptom ve bulguları olan hastaları, Evre D, mekanik dolaşım
desteğine, sürekli inotropik desteğe veya kardiyak transplantasyona ihtiyaç duyan son dönem
KY hastalarını kapsar (1-2).

115

5.1. Kalp Yetersizliğinde Etiyolojisi
Kalp yetersizliği, özellikle yaşlılar başta olmak üzere, toplumun büyük bir kısmını
etkileyen, kronik, ilerleyici bir hastalıktır. Tedavideki gelişmelere rağmen, KY’nin yıllık
mortalite oranı yüksektir. KY tanısı olan olguların yaklaşık % 50’si tanı aldıktan sonraki 5 yıl
içinde kaybedilirler. KY, dekompansasyonlar nedeni ile sık hospitalizasyon gerektiren kronik
bir durumdur. Bu, toplum için önemli ekonomik bir yüktür (1-2).
Sol ventrikül yapısını ya da fonksiyonunu değiştiren herhangi bir durum, hastada KY
gelişmesine neden olmaktadır. Toplumdaki risk faktörleri göz önüne alındığında,
hipertansiyon erkeklerdeki KY olaylarının %39’u, kadınlardakinin ise %59’unu oluşturarak,
KY gelişiminde en büyük etkiye sahiptir. Kalp kapak hastalıkları KY vakalarının %7-8’ini
oluşturur. Framingham çalışmasındaki verilere göre yüksek total kolesterol / yüksek dansiteli
lipoprotein (HDL) oranları ile karakterize dislipidemi KY gelişimi için bir risk faktörüdür.
Framingham çalışmasının sonuçları obezitenin, hem kadın hem de erkeklerde KY gelişimi
için bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Tablo 5.1’ de kalp yetersizliği nedenleri
sıralanmıştır (3).

Tablo 5.1. Kalp Yetersizliği Nedenleri (3)
Miyokart Hastalıkları
Koroner arter hastalığı

Kronik hacim yüklenmesi
 Regürjitan kapak hastalığı

 Miyokart infarktüsü

 İntrakardiyak (soldan-sağa) şant

 Miyokart iskemisi

 Ekstrakardiyak şant

Kronik basınç yüklenmesi

Pulmoner kalp hastalıkları

 Hipertansiyon

Kor pulmonale

 Obstrüktif kapak hastalığı

Pulmoner vasküler problemler

Noniskemik dilate kardiyomiyopati
 Ailesel ve genetik faktörler

Yüksek atımlı durumlar
Metabolik problemler

 İnfiltratif bozukluklar

 Tirotoksikoz

 Toksik ya da ilaca bağlı hasar

 Nütrisyonel problemler (beriberi)

 Metabolik bozukluklar
 Viral ya da diğer enfeksiyöz nedenler
Hız ve ritm problemleri
 Kronik bradiaritmiler
 Kronik takiaritmiler

Artmış kan akımı hacmi
 Sistemik arteriyovenöz şantlar
 Kronik anemi
Koronmuş (EF>%40-50) ejeksiyon fraksiyonlu
KY

EF – Ejeksiyon fraksiyonu
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5.2. Kalp Yetersizliğinde Belirti ve Bulgular
Sol kalp yetersizliğinin ana semptomu nefes darlığıdır. Nefes darlığı, nefes alıp
vermenim sıkıntı yaratması demektir. Nefes darlığı, pulmoner konjesyon nedeni ile meydana
gelir. Beş şekilde kendini gösterir (1-2):


Efor dispnesi



Öksürük



Paroksismal noktürnal dispne (PND)



Ortopne



Akut pulmoner ödem

5.2.1. Efor dispnesi
Genellikle kalp yetersizliğinin ilk semptomudur.
5.2.2. Öksürük
Eforda ya da istirahatte görülebilir, pulmoner konjesyona bağlıdır.
5.2.3. Paroksismal Noktürnal Dispne
Hastanın uykuya daldıktan birkaç saat sonra nefes darlığı ile uyanmasıdır. Gün
boyunca alt ekstremitelerde interstisyumda biriken sıvının, yatar durumda damar içine
geçmesi, sağ kalbe dönen kan miktarını artırır. Sonuç olarak akciğerlere giden kan ve
pulmoner konjesyon artar.
5.2.4. Ortopne
Hastanın yattığı anda nefes darlığı hissetmesidir. Başının altındaki yastık sayısını
arttırması ile azalır, oturunca geçer.
5.2.5. Dispnenin mekanizması
Dispnenin nedeni, sol ventrikül diyastolik basıncının artışıdır. Sol ventrikül diyastolik
basıncı, önce sol atriyuma sonra pulmoner venlere yansır. Bunun sonucunda pulmoner
kapiller basıncı yükselir, akciğerlerde damar içinde kan göllenir, hatta bir miktar serum da
interstisyuma geçer. Bütün bunlar pulmoner konjesyon olarak ifade edilir. Akciğerlerdeki bu
dolgunluk akciğerlerin esnek direncini (kompliyans) bozar ve nefes alıp verme sıkıntısı
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yaratır. İnterstisyumdaki sıvı, alveoller içine sızar ise akut akciğer ödemi denilen sol kalp
yetersizliği en ciddi şekliyle ortaya çıkar. Bu tablonun acilen düzeltilmesi gerekir.
5.2.6. Halsizlik
Atım hacminin azalmasına bağlı olarak iskelet adalesinin perfüzyonu bozulur. Bu da
halsizlik yaratır.
5.2.7. Noktüri
Gün boyunca kan böbrek dışındaki organlara gönderilir. Gece renal vazokonstriksiyon
azalır, idrar miktarı artar. Bu nedenle noktüri meydana gelir.
5.2.8. Serebral semptomlar
Serebral perfüzyon bozulmasına bağlı olarak konsantrasyon zaafı, konfüzyon, anksiyete
ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkar sağ kalp yetersizliği olan hastalarda iştahsızlık,
bulantı, sağ üst kadran ağrısı (ağrılı hepatomegali), ayaklarda şişlik gibi şikayetler görülür.

5.3. Kalp Yetersizliğinde Fonksiyonel Sınıflama
Kalp yetersizliği bulunan hastaların fonksiyonel durumu New York Kalp Cemiyeti
(NYHA) tarafından önerilen bir sınıflama ile ifade edilebilir. NYHA’nın tanımladığı
sınıflamaya göre dört sınıf (klas) vardır:





Klas I: Her zamanki fizik aktivite herhangi bir yakınmaya (halsizlik, nefes darlığı,
göğüs ağrısı, çarpıntı vb.) yol açmaz.
Klas II: Fiziksel aktivitede hafif kısıtlama mevcuttur. Günlük aktivite şikayete yol
açar.
Klas III: Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlama mevcuttur. Günlük aktivitenin
altında sayılabilecek bir efor, yakınma ortaya çıkar.
Klas IV: İstirahatte bile şikayetleri vardır (4).

5.4. Kalp Yetersizliğinde Tanı
Kalp yetersizliği tanısını doğrulama ya da dışlama da birkaç tanısal test
kullanılmaktadır. KY bulunan hastalarda aşağıdaki incelemelerin yapılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
5.4.1. Elektrokardiyografi
Kalp yetersizliğinden kuşkulanılan bütün hastalarda elektrokardiyografi (EKG)
yapılmalıdır.
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5.4.2. Toraks Grafisi
Pulmoner konjesyonun değerlendirilmesine olanak verir ve dispneye yol açan önemli
bazı pulmoner ya da torasik nedenleri ortaya çıkabilir. Toraks grafisi kardiyomegali,
pulmoner konjesyon ve plevrada sıvı toplanmasının saptanmasında yararlıdır ve dispneye
katkı yapan pulmoner hastalık ya da enfeksiyonları da gösterebilir.
5.4.3. Laboratuvar Testleri
KY’dan kuşkulanılan hastalarda rutin tanısal değerlendirmede tam kan sayımı
(hemoglobin, lökosit ve trombosit), serum elektrolitleri, serum kreatinin, tahmini glomerüler
filtrasyon hızı (GFR), glikoz, karaciğer işlev testleri ve idrar tahlili yapılır. Ayrıca Natriüretik
peptidlerin plazma konsantrasyonları KY tanısında ve kesinleşmiş kronik KY hastalarının
tedavisinde yararlı biyolojik göstergeler oluşturur. KY kuşkusu olan hastalarda klinik tablo
akut koroner sendromu (AKS) düşündürüyorsa Troponin I ya da T ölçülür.
5.4.4. Ekokardiyografi
Kalp
yetersizliği
tanısının
ekokardiyografiyle
doğrulanması
zorunludur.
Ekokardiyografi kolay erişilebilen, invazif olmayan, hızlı ve güvenli bir yöntemdir ve kalp
anatomisi (hacimler, geometri, kütle), duvar hareketi ve kapak işlevi konularında kapsamlı
bilgiler sağlar.
İnvazif olmayan diğer görüntüleme teknikleri; kardiyak manyetik rezonans (KMR)
görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleme, radyonüklid ventrikülografi, akciğer
fonksiyon testleri, egzersiz testi, ayaktan Elektrokardiyografi (EKG) izlenmesi (Holter)’dir
(1-3).

5.5. Kalp Yetersizliğinde Tedavi
Kalp yetersizliği tedavisinin iki temel amacı vardır.
1. Hastanın şikayetlerini azaltmak, fonksiyonel kapasitesini ve yaşam kalitesini
düzeltmek,
2. Beklenen yaşam süresini arttırmak, kullanılan ilaçlar sol ventrikül doluş basıncını
ve pulmoner konjesyonu azaltmaya, kalp debisini arttırmaya yöneliktir.
Kalp yetersizliği tedavisinin üç temel bileşeni vardır.
1. Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ya da düzeltilmesi,
2. Presipite eden nedenlerin ortadan kaldırılması, enfeksiyon, aritmi, aşırı alkol alımı,
tirotoksikoz, anemi gibi faktörlerin giderilmesi,
3. Kalp yetersizliğinin farmakolojik ajanlar (diüretikler, vazodilatörler, pozitif
inotropik ajanlar, adrenerjik agonistler, Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE)
inhibitörleri, anjiotensin reseptör (ARB) blokerleri, antiaritmik ilaçlar, antikoagülan
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ilaçlar) ve yaşam şeklinin (tuz kısıtlaması, aşırı yorgunluktan kaçınması, uykusuz
kalmaması, yorucu seyahatlere çıkmaması vb.) ile kontrolüdür (4).

Tablo 5.2. Kronik kalp yetersizliği tedavisinde hedefler
Değişken

Hedef

1. Prognoz

 Mortaliteyi azaltmak

2. Morbidite

 Belirti ve bulguları gidermek
 Yaşam kalitesini iyileştirmek
 Ödem ve sıvı retansiyonunu gidermek
 Egzersiz kapasitesini arttırmak
 Halsizlik ve nefes darlığını azaltmak
 Hastaneye yatırılma gereksinimini azaltmak
 Yaşam sonu bakımı sunmak

3. Önleme

 Miyokartta hasar oluşumu
 Miyokart hasarının ilerlemesi
Semptomların ve sıvı retansiyonunun yinelenmesi
 Hastaneye yatış

5.6. Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik bakımının amaçları;
1. Kardiyopulmoner fonksiyonları optimize etmek,
2. İstirahati sağlamak,
3. Farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek,
4. Deri bütünlüğünü sürdürmek,
5. Uygun beslenmeyi sağlamak,
6. Kalp yetersizliği hakkında hasta ve ailesinin eğitimini gerçekleştirmektir (5,6).
Bakım hemşirelik süreci doğrultusunda verilir. Kalbin hızı ve ritmi, kalp sesleri, kan
basıncı, periferal nabızlar değerlendirilir ve kaydedilir. Hastaya her 1-2 saatte bir pozisyon
değiştirilmesi ve derin nefes alıp vermesi veya spirometri kullanılması öğretilir. Solunum
sayısı ve ritmi değerlendirilir önemli bir değişiklik varsa hekime bildirilir. Taşikardi,
hipotansiyon, nabız kaybı, kardiyak aritmiler hekime bildirilir. Alınan çıkarılan sıvı miktarı
değerlendirilir ve kaydedilir. Santral venöz basıncı takip edilir, değişiklikler bildirilir. Günlük
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kilosu takip edilir (sabah kahvaltıdan önce, karnı aç iken, aynı saatte, aynı tartıyla, benzer
giysilerle), ödem belirti ve bulguları değerlendirilir (dispnede artış, sakrum ve alt
ekstremitelerde ödem). Duygusal ve fiziksel rahatlamasını sağlamak için düzenlemeler
yapılır (sakin bir ortam hazırlama, ziyaretçi kısıtlama) (5,6).
Serebral hipoksemiyi gösteren anksiyete, huzursuzluk gibi belirtiler takip edilir.
Entübasyon için gerekli malzeme ve acil ilaçlar hastanın yanında bulundurulur. Hastaya
valsalva manevrasını yaratan aktivitelerden kaçınması öğretilir. Sıvı volüm fazlalığı belirti ve
bulguları değerlendirilir. Asit varsa karın çevresi ölçülür ve kaydedilir. Dekübitüs oluşumunu
önlemek için cilt bakımına dikkat edilir. Anksiyete belirti ve bulguları değerlendirilir
(huzursuzluk, ajitasyon, terleme, taşikardi, tırnak ısırma vb.) (5,6).
Hiponatremi (halsizlik, yorgunluk, Na 137 mEq/L altında olması), hipopotasemi
(uyuşukluk, reflekslerde azalma, K 3.5 mEq/L altında olması) belirti ve bulguları
değerlendirilir, normalden sapmalar bildirilir. Malnütrisyon belirti ve bulguları (hasta normal
kilosunun altındadır, yorgunluk, serum albümin, hematokrit, hemoglobin ve lenfosit
değerlerinde azalma) değerlendirilir. Hastanın yediği ana ve ara öğün yüzdeleri takip edilir,
yeterli besin alımı olmazsa bildirilir. Hastaya besin gereksinimlerini karşılayan hoşuna
gidecek olan yiyecekler ve içecekler seçmede yardımcı olunur (5,6).
Yeni aktivitelerde hasta toleransı değerlendirilir (kan basıncı, nabız, solunum hızı, ritmi,
derinliği, bilinç düzeyi, enerjisi ve gücü ile ilgili hastanın sözlü ifadeleri). Aktivite
kısıtlamaları hekim istemine göre sürdürülür. Hasta göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, baş
dönmesi veya aşırı yorgunluk, halsizlik hissettiğinde hareket sonlandırması konusunda eğitilir
(5,6).
Uyku düzeni değerlendirilir. Düşmeyi önleme girişimleri uygulanır. Akut böbrek
yetersizliği belirti ve bulguları (idrar miktarı 30 ml/’den az, Kan üre azotu (BUN) ve kreatinin
yüksek, kreatinin klirensi düşük) değerlendirilir ve rapor edilir. Gerekli ise hasta diyaliz
işlemi için hazırlanır. Kardiyak aritmi belirti ve bulguları (düzensiz apikal nabız, defisit nabız,
atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi vb.) değerlendirilir ve bildirilir. Akut akciğer ödemi
belirti ve bulguları (dispne veya ortopnenin artışı veya aniden orta çıkması, raller-wheezing
de artış, pembe köpüklü balgam) değerlendirilir, bildirilir. Derin ven trombozu
(ekstremitelerde ağrı, ödem, her zamankinden farklı hissedilen bir sıcaklık, pozitif Homans
belirtisi), arteriyel emboli (periferal nabız dolgunluğunda azalma), serebral emboli (mental
durumda azalma, duyusal ve motor fonksiyonlarda değişiklik), pulmoner emboli (ani
başlangıçlı göğüs ağrısı, dispne, huzursuzluk) belirti ve bulguları değerlendirilir, rapor edilir.
Kardiyojenik şok belirti ve bulguları (huzursuzluk, letarji ya da konfüzyonda artış, sistolik
kan basıncının <80 mmHg’nın, ciltte siyanoz ve soğukluk, periferal nabız dolgunluğunda
azalma) değerlendirilir. Hekim istemine göre ilaç tedavisi yapılır, teröpatik etki ve yan etki
açısından hasta takip edilir ve kaydedilir (5,6).
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5.7. Kalp Yetersizliğinde Hasta ve Aile Eğitimi
Hasta eğitiminde başlıca konular, bunlarla bağlantılı beceriler ve uygun öz-bakım
davranışları Tablo 5.3’de özetlenmiştir (4,7).
Tablo 5.3. Hasta eğitiminde başlıca konular, bunlarla bağlantılı beceriler ve uygun öz-bakım
davranışları
Eğitim konuları
Kalp yetersizliği tanımı
ve etiyolojisi
Kalp yetersizliği belirti
ve bulguları

Beceriler ve Öz-bakım Davranışları
 Kalp yetersizliğinin nedenini ve semptomların neden ortaya çıktığını anlamak
 Belirti ve bulguları izlemek ve tanımak
 Vücut ağırlığını her gün kaydetmek ve hızlı kilo artışını fark etmek
 Hekimin nasıl ve ne zaman haberdar edileceğini bilmek
 Uygunsa ve tavsiye edildiyse esnek diüretik tedavisi uygulamak

Farmakolojik tedavi

 İlaçların endikasyon, doz uygulaması ve etkilerini anlamak
 Reçetelenen her bir ilacın yaygın yan etkilerini fark edebilmek

Risk faktörü
modifikasyonu

 Sigarayı bırakmanın önemini anlamak
 Hipertansiyon varsa kan basıncını izlemek
 Diyabet varsa iyi bir glikoz denetimi sürdürmek
 Obeziteden kaçınmak

Diyet tavsiyeleri

 Hekim tarafından önerildiyse sodyum kısıtlaması
 Aşırı sıvı alımından kaçınmak
 Ölçülü alkol tüketimi
 Malnütrisyonu izlemek ve önlemek

Egzersiz tavsiyeleri

 Fiziksel etkinlik konusundaki endişelerden kurtulmak ve rahatlamak
 Egzersizin yararlarını anlamak
 Düzenli egzersiz yapmak

Cinsel etkinlik

 Cinsel etkinlik konusundaki endişelerden kurtulmak ve sorunları sağlık
uzmanlarıyla tartışmak
 Özgül cinsel sorunları ve çeşitli baş etme stratejilerini anlamak

Bağışıklama

 Grip ve pnömokok hastalığı gibi enfeksiyonlara karşı bağışıklanmak

Uyku ve solunum
bozuklukları

 Obezlerde vücut ağırlığının azaltılması, sigarayı bırakma ve alkolden kaçınma
gibi önleyici davranışları anlamak
 Uygunsa tedavi seçeneklerini öğrenmek

Uyum

 Tedavi tavsiyelerini izlemenin önemini anlamak ve tedavi planını uygulama
konusundaki kararlılığı sürdürmek

Psikososyal boyutlar

 Kalp yetersizliği olan hastalarda depresif semptomların ve bilişsel bozuklukların
yaygın ve sosyal desteğin önemli olduğunu anlamak
 Uygunsa tedavi seçeneklerini öğrenmek

Prognoz

 Prognoz faktörlerinin önemini anlamak ve gerçekçi kararlar vermek
 Uygunsa psikososyal destek almak
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Uygulamalar

1) Kalp yetersizliği tedavisinin ana hedefleri nelerdir? Araştırınız.
2) Kalp yetersizliği tedavisinin hedeflerine göre yapılan uygulamalar nelerdir?
3) Kalp yetersizliği tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz.
4) Kalp yetersizliği ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu
hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) Kalp yetersizliği hastalarında görülen sorunları ve yönetiminde uygulanan
yaklaşımları inceleyiniz.
2) Sıvı volüm fazlalığı olan kalp yetersizliği hastanıza uygulayacağınız girişimleri
planlayınız.
3) Nefes darlığı olan hastanıza uygulayacağınız girişimleri planlayınız.
4) Diüretik tedavisi alan hastanızda görebileceğiniz yan etkiler nelerdir? Bu yan
etkilere yönelik planlayacağız girişimler nelerdir?
5) Kalp yetersizliği olan hastanızın beslenmesinde hangi konulara dikkat
edersiniz?
6) Kalp yetersizliği olan hastanıza vereceğiniz eğitimi planlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalp yetersizliği, kalbin yapısında veya fonksiyonundaki bozukluk sebebiyle dolumun
ve/veya boşalmanın bozulduğu, vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde
yeterli kanı pompalayamadığı, karmaşık bir klinik sendromdur.
Kalp yetersizliği tanısının konması ile hasta birçok sorun ile karşı karşıya kalmaktadır.
Kalp yetersizliği iyi tedavi edilemez ise hastanın morbidite ve mortalitesi artar. Hastaların iyi
bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç içinde hastaların yaşanan sorunları
izlenmeli ve bu sorunlarla başetmesini sağlayacak kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması
ve uygulanması gerçekleştirilmelidir.
Kalp yetersizliği tedavisi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının sürdürülmesini içerir. Bu
nedenle hasta ve ailenin eğitimi önemlidir. Verilecek eğitimin ve içeriğinin iyi planlanarak,
anlaşılır bir şekilde hastaya sunulması gerekir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliğinin nedenleri arasında
değildir?
a) Hipertansiyon
b) Miyokart infarktüsü
c) Kor pulmonale
d) Böbrek yetersizliği
e) Anemi

2) Aşağıdakilerden hangisi kalp yetersizliğinin tedavisinde yer almaz?
a) Diüretikler
b) Steroidler
c) Vazodilatörler
d) Pozitif inotropik ajanlar
e) Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri
3) Aşağıda yer alan belirtilerden hangisi kalp yetersizliğine özgü değildir?
a) Dispne
b) Öksürük
c) Noktüri
d) Ortopne
e) Dizüri
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliği olan bir hastada sıvı volüm
fazlalığına ilişkin belirti ve bulgular arasında yer almaz?
a) Boyun ven dolgunluğunda artma
b) Deri turgorunda azalma
c) Sakral ödem
d) Nefes darlığı
e) Karında asit

5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kalp yetersizliği olan bir hastada gaz alışverişinde bozulma hemşirelik tanısına yönelik yapılacak girişimler arasında yer alır?
a) Solunum sayısı ve ritmi değerlendirilir
b) Hastaya derin nefes alıp vermesi öğretilir
c) Hastaya spirometre kullandırılır
d) Oksijen inhalasyonu uygulanır
e) Hepsi
Cevaplar: 1) d 2) b 3) e

4) b

5) e
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6. KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
YARD. DOÇ. DR. HİLAL UYSAL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Etiyoloji
6.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Belirti ve Bulgular
6.3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Tanı ve Değerlendirme
6.4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Tedavi
6.4.1. Risk Faktörlerinin Azaltılması / Korunma
6.4.2. İlaç Tedavisi
6.4.3. İlaç Dışı Tedavi
6.5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hemşirelik Bakımı
6.6. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının gelişmesinde etkili olan risk
faktörlerini ve etkilerini araştırınız.
2) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının belirti ve bulgularını araştırınız.
3) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının
araştırınız.

fiziksel muayene bulgularını

4) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının tedavisinde sigaranın bırakılması
konusunda tedavi girişimlerini araştırınız.
5) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında pulmoner rehabilitasyon girişimlerinin
araştırınız ve etkinliğini tartışınız.
6) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı konulan hastanın ve ailesinin
eğitiminde özellikle vurgulanması gereken noktaları araştırınız ve tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kronik Obstrüktif
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığının
Hastalığının Tanımı
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Akciğer
tanımını Okuyarak/Araştırarak

Kronik Obstrüktif Akciğer
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığının
gelişiminde
Hastalığının Etiyolojisi /
Okuyarak/Araştırarak
önemli
risk
faktörlerini
Risk Faktörleri
kavrayabilmek
Kronik Obstrüktif Akciğer Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığının
Belirti
ve Hastalığının
belirti
ve Okuyarak/Araştırarak
Bulgular
bulgularını kavrayabilmek
Kronik Obstrüktif Akciğer
Kronik Obstrüktif Akciğer
Hastalığının
tanı
ve
Hastalığında
Tanı
ve
Okuyarak/Araştırarak
değerlendirmesinde
izlenen
Değerlendirme
süreci anlayabilmek
Kronik Obstrüktif Akciğer
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında tedavi seçimini, Okuyarak/Araştırarak/
Hastalığında Tedavi
sürecini
ve
takibini Uygulama Yaparak
kavrayabilmek
Kronik Obstrüktif Akciğer
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
tanısı
konulan
Okuyarak/Uygulama
Hastalığında
Hemşirelik hastanın
bakımının
Yaparak
Bakımı
planlanmasında
önemli
adımları kavrayabilmek
Kronik Obstrüktif Akciğer
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanısı konulan hasta Okuyarak/Uygulama
Hastalığında Hasta ve Aile ve ailesinin eğitiminde önemli Yaparak/Tartışmalara
Eğitimi
adımları
ve
korunma katılarak
yaklaşımlarını kavrayabilmek

132

Anahtar Kavramlar



Prodüktif Öksürük: KOAH’ın en sık görülen semptomlarındandır.



Spirometrik Değerlendirme: KOAH tanısını kesinleştirmek için tanının ayrımı ve
hastalık seyrinin izlenmesinde yararlıdır.



Bronkodilatatörler: KOAH’ın semptomatik tedavinin temelini oluşturmaktadır.



Antikolinerjikler: Muskarinik reseptörlerdeki asetilkolinin etkisini bloke ederek
bronkodilatasyon sağlar



Beta-2 agonistler: Beta-2 adrenerjik reseptörleri uyararak bronş düz kasların
gevşemesini sağlar.



Pulmoner Rehabilitasyon: Kronik solunum hastalarının fiziksel ve duygusal yönden
destek olmak ve sağlıklı yaşam şekli davranışlarını sağlamayı hedefleyen, egzersiz
eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği yaklaşımlarını kapsayan disiplinlerarası
yaklaşımların bir bütünüdür.



Uzun Süreli (günde 15 saatten fazla) Oksijen Tedavisi (USOT): KOAH’ta
hipoksemiye bağlı olarak gelişen polisitemi, kilo kaybı gibi sorunları iyileştiri. Efor
kapasitesini iyileştirir ve günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini
kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırır ve yaşam süresini uzatır.



İnvazif Mekanik Ventilasyon: Solunumsal desteğin invazif bir suni havayolu olmadan
üst solunum yolu kullanılarak verilmesidir.
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Giriş
KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı soeunu olmasına rağmen, yeterince
anlaşılamamakta ve doğru tedavi uygulanamamaktadır.
GOLD 2017 raporunda; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH), genellikle
zararlı partikül veya gazlara büyük oranda maruz kalması sonucunda hava akımında
kısıtlanma olması ve solunumdal belirti ve bulguların ortaya çıktığı yaygın, önlenebilir ve
tedavi edilebilir bir hastalık olduğu belirtilmektedir (12). Alevlenmeler ve ek hastalıklar
hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Bu durumda hastalığın yönetimi güçleşir (1,2).
KOAH’ta en sık ortaya çıkan belirti ve bulgular nefes darlığı, kronik öksürük ve kronik
balgam çıkarmadır. Hastalık genellikle yavaş ilerler ve bu nedenle de hastalar erken dönemde
yaşadıkları semptomların sebebi olarak sigara içmek veya yaşlanmanın doğasından
kaynaklandığını düşünürler. İlerleyen dönemde nefes darlığı şikayetleri artınca, geç dönemde
hastaneye başvururlar (2).

134

6.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Etiyoloji
KOAH’ta korunma ve tedavi için risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk faktörlerine
maruz kalınmasının en aza indirilmesi önemlidir (12). KOAH, genetik duyarlılık olan
bireylerin çevresel uyaranlarla karşılaşması sonucunda oluşan bir hastalıktır. KOAH
gelişiminde genetik risk faktörlerinin etkisinin ne kadar etkili olduğu tam olarak bilinmese de,
sigara içilmesi, ikincil iç ortam hava kirliliği, mesleki olarak olumsuz çalışma ortamları en
önemli çevresel risk faktörleri arasındadır (Tablo 6.1). Çevresel tütün dumanına maruz
kalınması ve dış ortam hava kirliliği de KOAH gelişiminde ve ilerlemesinde dikkat edilmesi
gereken önemli noktalardır. Ayrıca yoksulluk, yetersiz beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi
diğer risk faktörleri de hastalık gelişim sürecinde etkilidirler (2).
KOAH gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk faktörleri:
Genetik Faktörler: KOAH’ta eniyi bilinen genetik risk faktörü alfa-1 antitripsin
(AAT) eksikliğidir (12). KOAH’lı hasta sigara içmeye devam ederse, AAT eksikliği
nedeniyle panlobuler (Panasiner) amfizem gelişme riski daha yüksek olur (2).
Yaş ve Cinsiyet: Yaş, KOAH için bir risk faktörüdür. Ancak, sağlıklı yaşlanmanın
KOAH’a yol açıp açmayacağı tam olarak bilinmemektedir. Geçmişte KOAH, bir erkek
hastalığı iken, günümüzde tütün kullanma durumu her iki cinsiyette de arttığı için KOAH
gelişiminde her iki cinsiyetin de eşit hale geldiği bildirilmektedir (12).
Sigara: Sigara içimi KOAH’ta en yaygın karşılaşılan ve kolayca belirlenebilen bir risk
faktörüdür (12).ö Sigara içenlerde solunumsal semptomlar daha fazla oranda görülür ve yıllık
zorlu ekspiryum manevrasının 1. saniyesinde içinde dışarı atılan hava hacminin (FEV1)
azalmas oranı daha yüksektir ve bu durum KOAH mortalitesinin artmasına neden olmaktadır
(2). Sigara içmeye devam eden tüm KOAH’lı hastalarda sigaranın bırakılması temel bir
girişim olmalıdır. Bireyler aktif olarak sigara içmeseler bile yoğun sigara dumanına maruz
kalmaktan kaçınmalıdırlar (12). Ülkemizde yürürlüğe giren tütün kontrol yasasından sonra
tütün kullanımında %2’lik bir azalma olduğu görülmüştür. Bu sonuç elbetteki umut verici bir
durumdur (1,2).
Mesleki Maruziyet: KOAH’lı hastaların iş yerlerinde zararlı iritanlara maruz
kalmaması önerilmektedir (2).
İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği: Biyomas yakıt dumanına maruz kanülınmasını en aza
indirmek tüm dünyada KOAH prevelansını azaltmak için önemlidir. İç ve dış ortam hava
kirliliğinin solunum ve kalp hastalıklarının kötü seyretmesine neden olduğu bildirilmektedir
(1,2).
Akciğer Büyüme ve Gelişiminde Etkili Faktörler: Gebelik döneminde ve doğum
sırasında yaşanan olumsuz süreçler daha sonra da çocukluk ve adolesan dönemde risk
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faktörlerine maruz kalınması akciğer büyümesine neden olabilmektedir. Gebelikte veya
çocukluk döneminde yaşanan olumsuz süreçler (düşük doğum ağırlığı ve erken çocuklukta
görülen solunum enfeksiyonu gibi) yetişkinlik döneminde FEV1 değerinde azalma olmasına
ve KOAH gelişimi açısından risk oluşmasına neden olmaktadır (2,12). Düşük doğum ağırlığı
ile doğan çocukların daha sıklıkla bakteriyel veya viral solunum yolu infeksiyonu geçirdikleri
ve bu nedenle de yetişkin dönemlerinde akciğer fonksiyonlarında yetersizlikler olduğu
bildirilmiştir (3).
Yoksulluk ve eşitsizlik: Yapılan çalışmalarda sosyoekonomik durumda yetersizlik
olmasının KOAH gelişimi için önemli bir faktör olduğu belirtilmiştir. Yoksulluk ve eşitsizlik
sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda da bireyleri olumsuz etkilemekte ve hastalık gelişimi
ve sürecini kontrolsüz hale getirmektedir (2).
Astım / Bronşiyal Hiperreaktivitesi: Astımın KOAH gelişimine olan etkisi konusunda
bilimsel kanıtların henüz yeterli seviyede olmadığı belirtilmektedir. Çalışmalarda astım
sonrası hastaların %20’sinde hava akımı kısıtlılığı geliştiği belirtilmektedir (2). Astım
varlığının aşırı FEV1 kaybı ile de ilişkili olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır (12).
Kronik Bronşit: Mukus hipersekresyonu ile FEV1’deki azalma arasında bir ilişki
bulunduğu ve sigara içenlerde kronik bronşit varlığının KOAH gelişimine neden olabileceği
bildirilmiştir (2).
Enfeksiyonlar: Çocukluk döneminde şiddetli geçirilen solunum sistemi
enfeksiyonlarının yetişkin dönemde akciğer fonksiyonlarında azalmaya ve solunumla ilgili
semptomlarda artamaya neden olduğu bildirilmiştir. HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği
Virüsü) infeksiyonu ve Tüberkülozun da KOAH gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu
bildirilmiştir (12).
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Tablo 6.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Risk Faktörleri(2)
Risk Faktörleri
 Genetik faktörler
 Maruziyet
o Tütün dumanı
o Organik ve inorganik tozlara, kimyasal ajanlara ve dumana
o Ev içi biyomas yakıtlara maruziyet ve iyi havalanmayan evler
o Dış ortam hava kirliliği
 Akciğerlerin büyüme ve gelişmesindeki sorunlar
 Cinsiyet
 Yaş
 Solunum yolu enfeksiyonları
 Sosyo-ekonomik düzeyi
 Astım/bronşiyal hiperreaktivitesi
 Kronik Bronşit

6.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Belirti ve Bulgular
KOAH’ın en yaygın görülen semptomalrı nefes darlığı, kronik öksürük ve kronik
balgam çıakrmaktır (2) (Tablo 6.2).

Tablo 6.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Semptomlar(2)
Semptomlar
Nefes darlığı
 Kronik ve ilerleyici
 Eforla belirginleşen veya artan
Kronik öksürük
 Genellikle prodüktif
Kronik balgam çıkarma
 Genellikle mukoid, ataklarda pürülan
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6.3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Tanı ve Değerlendirme
Dünya’da ve Türkiye’de 210 milyon KOAH olduğu ve bunların büyük bir bölümünün
tanı almadığı (%70-90) tahmin edilmektedir. Erken tanı, risk faktörlerinden uzaklaşılması,
dolayısıyla hastalığın ilerlemesinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (4).
KOAH’ın erken dönemde tanılaması için en sıklıkla kullanılan yöntem spirometri
taramalarıdır. Ülkemizde spirometreye ulaşım ve uygun spirometri testi yapılması konusunda
sorunlar olduğunu gösteren bulgulardan birisi Türkiye Kronik Kastalıklar ve Risk Faktörleri
çalışmasıdır. Bu çalışmada ülkemizde sadece bireylerin %22.6’sında uygun spirometre ile tanı
konulduğu bildirilmiştir. Avrupa Solunum Derneği KOAH Denetim çalışmasında da akut
alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastaların sadece %49.3’ünde yatış
öncesinde bir spirometrik değerlendirmesi yapıldığı bildirilmiştir Bronkodilatatör sonrası
spirometrik ölçümü, tanı ve hastalık ağırlığının derecelendirilmesinde çok önemli bir
değerlendirmedir (5).
Nefes darlığı, kronik öksürük veya prodüktif balgam semptomları olan bireylerin,
bunların yanında risk faktörlerine maruziyet öyküsü de varsa KOAH’dan şüphelenilmesi
gerektiği ve spirometre kullanılarak tanılama yapılması önerilmektedir. Kırk yaş üzerindeki
bireyin kronik, ilerleyici, egzersiz sırasında artan bir nefes darlığı, kronik, bazen aralıklı
öksürük veya prodüktif balgam semptomları varsa, bunların yanında sigara içme, biyomas
yakıtlara maruz kalma, mesleksel toz ve kimyasallara maruz kalma gibi hikayesi varsa KOAH
tanısının olması söz konusu olabilir (5). Bu nedenle bireylerin erken dönemde
değerlendirilmesi ve risklerinin belirlenmesi önemlidir.
1. Semptomların Değerlendirilmesi: KOAH’ın günlük değişkenlik gösterebilen
semptomları ilerleyici nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarmadır. KOAH
semptomları en sıklıkla sabah saatlerinde hissedilmektedir. Ancak gün içinde ve ilerleyen
günlerde değişkenlik gösterebilmektedir (5). Hafif şiddette KOAH tanısı olan bireylerde
kronik öksürük ve balgam çıkarma yakınmaları temeldir. Orta şiddette KOAH tanısı olan
bireylerde hava akımı kısıtlılığı belirginleştiği için, günlük aktivitelerini de etkileyen nefes
darlığından şikayet ederler. Sıklıkla şikayet ettikleri konular nefes alırken zorlanma, çabuk
yorulma, yorgunluk hissidir (3).
Nefes darlığı KOAH’ta önemli bir yakınma olduğu için, bireylerin değerlendirilmesinde
Nefes Darlığı Skalası (Modified Medical Research Council, (mMRC) Dyspnea Scale), KOAH
değerlendirme testi (CATCOPD Assessment Test) ve KOAH kontrol anketi (CCQCOPD
Control Questionnaire) gibi ölçekler kısa ve anlaşılır özellikte oldukları için kullanılması
gerektiği belirtilmekte ve önerilmektedir (5).
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KOAH etiyolojisinde yer alan zararlı gaz ve partiküllere havayollarının ilk cevabı
öksürüktür. Başlangıçta aralıklı ve balgamsız öksürük iken, daha sonra her gün olan bir
yakınma haline gelebilir ve kronik kuru öksürük olabilir (5). Genellikle hastalar tarafından
sigaraya bağlanır ve önemsenmez. Başlangıçta öksürük aralıklı iken ilerleyen süreçte her gün
ve sıklıkla gün boyu yaşanabilir (3).
Kronik öksürük sıklıkla balgamlıdır. KOAH tanısı olan bireylerde, hava akım
kısıtlaması ile birlikte balgam genelde beyaz gri renkte, koyu kıvamlı, yapışkan, çıkartılması
zor, mukoid niteliktedir. Pürülan balgam olması inflamatuvar mediatörlerin artışına bağlıdır
ve balgamın pürülansı bakteriyel enfeksiyonu gösterebilir (5).
KOAH’ta hışıltılı solunum gün içinde veya günden güne değişkenlik gösterebilir.
Dinleme ile yaygın olarak inspiratuvar ve ekspiratuvar ronküsler duyulabilir. Hastalar zorlu
bir aktivite sonrası göğüste sıkışma hissi yaşayabilirler (5).
KOAH’ın ileri dönemlerinde yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı görülebilir. Bu
bulgular hastalık sürecinde büyük önem taşır ve başka hastalıklarla da (akciğer kanseri,
tüberküloz vb.) karışabilir (5).
2. Sağlık Hikayesi: KOAHTan şüphelenilen bireylerden detaylı tıbbi hikaye
alınmalıdır:
 Kronik Semptomlar yetişkinlikte ortaya çıkar, nefes darlığı, kuru öksürük ve/veya
balgam çıkarma, sıklıkla veya uzunsüren soğuk algınlığı şikayetlerinin varlığı
sorgulanmalıdır.
 Sigara içme durumu, pasif içicilik olup olmadığı, iç ve/veya dış ortam hava kirliliği ve
mesleki, çevresel maruziyetleri sorgulanmalıdır.
 Soygeçmişi (ailede KOAH veya diğer kronik solunum sistemi hastalıkları varlığı)
sorgulanmalıdır.
 Özgeçmişinde astım, alerji, sinüzit, nazal polip, çocukluk çağında solunum yolu
enfeksiyonu geçirip geçirmediği sorgulanmalıdır.
 Alevlenme veya daha önce hastaneye yatıp yatmadığı sorgulanmalıdır.
 Komorbiditelerin varlığı ( kalp hastalıkları, osteoporoz, maligniteler, uyku
bozuklukları metabolik sendrom, diyabet, anemi, anksiyete-depresyon, osteoporoz
gibi) açısından değerlendirilmelidir.
 Hastalarda aktivite kısıtlanması, işe gidememe, ekonomik durum, depresyon,
anksiyete durumu, cinsel yaşama etkileri sorgulanmalıdır.
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 Hasta hakkında bilgi (doğumu, yaşadığı çevre, çalışma ortamı, eğitim ve gelir durumu,
insan ilişkileri, sağlık inanışları, sosyal ve aile desteği, sağlık hizmetlerine ulaşma
durumu) elde edilmelidir (5).
3. KOAH’ta Fiziksel Muayene Bulguları: KOAH’lı bireylerin değerlendirilmesinde
fiziksel muayene önemli bir adımdır. Ancak bilinen bir gerçekte hava akımı kısıtlaması
bulguları, solunum fonksiyonları ileri düzeyde bozulduktan sonra ortaya çıkar (3).
 İnspeksiyonda; göğüs ön-arka çapında artma, genellikle hızlı ve yüzeysel solunum,
yardımcı solunum kaslarının kullanılması, ortopne pozisyonu, pursed-lips (büzük
dudak) solunumu, alt kostalarda paradoksik hareket, pretibiyal ödem, boyun venöz
dolgunluğu, kaşeksi, siyanoz, asteriksis bulguları görülebilir.
 Oskültasyonda; solunum seslerinin şiddetinde azalma, ekspiryumda uzama, ciddi
hava yolu obstrüksiyonunda sessiz akciğer, Wheezing, ronküs, raller duyulabilir.
 Palpasyonda; hepatojuguler reflü,
 Perküsyonda; hipersonorite saptanabilir (5).
4. Spirometrik Değerlendirme: KOAH tanısını koymak ve hastalık seyrini izlemek
için spirometrik muayene yapılması önemlidir (3). Spirometre ile FVC ve FEV1 ölçülmeli ve
FEV1/FVC oranı hesaplanmalıdır (5). Kronik semptomları ve risk faktörlerine maruziyet
öyküsü bulunan orta-ileri yaştaki yetişkinlerde spirometrik muayenede hava akımı
obstrüksiyonu saptanması (bronkodilatatör sonrası FEV1/FVC < %70) KOAH tanısını
kesinleştir (1,2).
Hava akım kısıtlanmasına göre KOAH ağırlığının sınıflandırılması Tablo 6.3’te
açıklanmıştır. Spirometrik ölçümlerin bronkodilatatör inhalasyonu sonrasında yapılarak
değişkenliğin en aza indirilmesi önerilmektedir (5).
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Tablo 6.3. Bronkodilatatör sonrası FEV1’e göre hava akım kısıtlanmasını sınıflandırma
(Bronkodilatatör sonrası FEV1/FVC < %70 olan hastalarda)(5)
GOLD* sınıflandırması

Spirometrik ölçüm (bronkodilatatör sonrası)

I: Hafif

FEV1 ≥%80 (beklenenin)

II: Orta

%50 ≤ FEV1 <%80 (beklenenin)

III: Ağır

%30 ≤ FEV1 <%50 (beklenenin)

IV: Çok ağır

FEV1 <%30 (beklenenin)

GOLD: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

*

Hastalığın Değerlendirilmesi: KOAH’ın şiddeti, alevlenmeleri, hastaneye yatış sıklığı
ve ölüm hakkında bilgi toplamayı sağlar (5).
Alevlenme Riskinin Değerlendirilmesi: Alevlenme; hastanın solunum yolu
semptomlarının beklenenden daha kötü olarak ortaya çıkması sonucunda rutin tedavisi dışında
ilaç tedavisinde değişiklik gerektiren akut durum olarak açıklanmaktadır. GOLD grubunun
açıklamasına göre, hastada gelişen hava akımı kısıtlamasının şiddetindeki artma, KOAH’ın
alevlenme sıklığını hastaneye yatış ve mortaliye gelişme riskini arttırmaktadır (1,5).
5. Akciğer Grafisi: Kalp yetersizliği, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanseri gibi
diğer hastalıkların ayırıcı tanıda yeri vardır. Gelişebilecek komplikasyonları değerlendirmeyi
sağlar (3).
6. Akciğer Volümleri ve Difüzyon Kapasitesi: Hastalığın erken döneminden itibaren
rezidüel volüm artar. Hava akımı kısıtlanması arttıkça total akciğer kapasitesinde artış olur.
Diffüzyon testi ise, amfizemin hastada yarattığı fonksiyonel etkileri hakkında bilgi sağlar (5).
7. Özel Durumlarda Yapılacak Tetkikler:
Arteriyel Kan Gazları (AKG) ve Oksijen Saturasyonu: FEV1 değeri %35’den az
olan veya solunum ya da kalp yetersizliği bulguları olan hastalarda pulse oksimetre ile oksijen
saturasyonu ölçümü (SaO2) yapılmalıdır. Oksijen saturasyonu %92’den az olanlarda arteriyel
kan gazları değerlendirilmelidir (5).
Egzersiz testleri: Egzersiz testleriyaşam kalitesindeki azalmanın en güçlü belirleyicisi
olarak görülmektedir (12). Altı dakika yürüme testi (6DYT), artan hızda mekik yürüme testi
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(AHMYT) ve kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET), KOAH’ta nefes darlığının şiddeti ve
egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde ve akciğer rezeksiyon cerrahisi öncesinde
değerlendirmede kullanılabilmektedir (5).
Kompleks Akciğer Fonksiyon Testleri: KOAH hastasının var olan semptomları ile
spirometri sonuçlarında uyuşmazlık durumunda akciğer fonksiyon testleri (statik akciğer
volümleri ve difüzyon kapasitesi testi) yapılabilir (2,3).
Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi (BT): KOAH hastalarında pulmoner tromboemboli
ve akciğer kanseri tanısı düşünülüyorsa Spiral BT; bronşektazi vb’den şüpheleniliyorsa
yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi değerlendirilmelidir. Bronşektazi, akciğer kanseri
ve emboli şüphesi dışında bilgisayarlı tomografi (BT) endikasyonu bulunmamaktadır (12).
Alfa-1 antitripsin: Kırk yaş altı KOAH hastalarında sigara öyküsü olmayan veya
ailesinde KOAH öyküsü olanlarda, alfa-1 antitripsin eksikliği varlığı araştırılmalıdır (2,3).
Ayırıcı Tanı: Hastalarda ortaya çıkan semptomlar karışabilmektedir. Kronik Astım ile
KOAH semptomlarının kesin olarak ayrımı yapılamamaktadır. Bir hastada hem astım hem
KOAH olabilmektedir (5,12).

6.4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Tedavi
KOAH tedavisinin amaçları, hastalığın ilerlemesini önlemek, semptomları iyileştirmek,
egzersiz toleransını artırmak, sağlık durumunun iyileştirilmesi, alevlenmeleri ve
komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek, mortalite oranını azaltmak, yaşam süresini
uzatmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Alevlenmelerin, risk faktörlerinin azaltılması ve
KOAH tedavisi konusunda hasta ve aile eğitimi KOAH’ta temel girişimler arasındadır (2,3).

6.4.1. Risk Faktörlerinin Azaltılması / Korunma
KOAH’ın her evresinde risk faktörlerine maruziyet olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Bu nedenle risk faktörlerinden korunmak önemlidir. KOAH tedavisinde başarılı olabilmek
için bu konu önemlidir. KOAH’ta özellikle sigara içilmemesi ve/veya sigara dumanına maruz
kalmaması, fiziksel aktivitenin sürdürülmesi, aşı programına alınması ve gerekli olduğunda
semptomatik tedavi programının uygulanması KOAH nedeniyle gelişebilecek
komplikasyonların gelişmesini önlemek için önemlidir (4,7).
Sigaranın bırakılması: KOAH hastalarında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı
önemli bir risk faktörüdür ve özelikle KOAH’ta alevlenmelere neden olduğu kesindir. Bu
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nedenle sigara kullanım öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca sigara içenlerin bırakmaları
ve sigara içilen yerlerde bulunmamaları yönünde motive edici olunmalıdır. Hastalığın
seyrinde olumlu yönde iyileşmeye katkı sağlamaktadır. FEV1’deki azalmayı önlemenin en
uzuc ve en etkin yolu olarak görülmektedir (2,3). Hastalığın doğal gelişimini, bir diğer ifade
ile ilerlemesini durdurduğu kanıtlanan tek girişim, sigara içiminin bırakılmasıdır (4).
Öncelikle sigara içen KOAH’lı bireyin tanınması gerekir. Sigarayı bırakmayı düşünen bir
bireye motivasyonunu artırıcı desteğin sağlanması önemlidir (7).
Günümüzde sigara bırakmada kullanılan 3 grup birincil ilaç bulunmaktadır: (1) Nikotin
Yerine Koyma Tedavisi; (2) Bupropion HCL; (3) Vareniklin’dir. Nikotini yerine koyma
tedavisi, nikotin nazal spreyleri, nikotin sakızları, dil altı tabletler, pastil vb. destek girişimleri
ile sağlanabilir. Ancak bu destek tedavisi girişimleri kesinlikle bir hekim gözetiminde
uygulanmalıdır (7).
Yoksulluk ve Eşitsizlik: Hastalığın en önemli risk faktörlerinden yoksulluk ve sağlıkta
eşitsizliğin iyileştirilmesi, sadece hastalığın gelişimini önlemede değil, hastalığın
ilerlemesinin durdurulması için de büyük öneme sahiptir. Bunun için, hükümetin sağlıkta
eşitsizliği azaltmaya yönelik bir program oluşturması ve hayata geçirmesi konusunda teşvik
edilmesi, kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratılması gereklidir (5).
İç ve Dış Ortam Partikülleri: KOAH tanısı konulduktan sonra bireylerin biyomas
yakıt dumanına maruziyetlerinin engellenmesi önemlidir (3). Bu durum özellikle kadınlarda
KOAH gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır (4). Evlerde dumana maruziyetin önlenmesi
için soba vb. ısınma araçlarının temizliğine özen gösterilmesi, evlerin sık sık havalandırılması
KOAH gelişmesinde ve alevlenmelerin önlenmesinde etkili yöntemlerdendir (6).
Çevresel partiküllere, tozlara, dumana ve organik antijenlere maruziyetin azaltılması da
akciğer fonksiyonlarındaki düşüşü azaltabilir. Ancak bu azalma sigaranın bırakılmasındaki
azalma kadar belirgin değildir (4).
Mesleki maruziyetler: KOAH gelişim riskini artırması yönünde mesleki maruziyetler
önemli risk faktörleri arasındadır. Bu nedenle işyeri ortamını iyileştirme çalışmalarına hız
verilmelidir (3). İşyeri ortamında toz, duman, gaz ve kimyasallarla karşılaşmanın azaltılması,
hastalığın ilerlemesinin önlenmesi açısından yararlı olacaktır. İş yerlerinde çalışanların kişisel
koruyucu maskeleri kullanmaları solunumsal maruziyetleri önlemeye yardımcı olacaktır.
Ayrıca riskli işyerlerinde çalışanalr için, sürekli eğitim programları planlanıp uygulanması
risklerin en aza indirilmesi açısından önemli girişimlerdir. Özellikle iş yerlerinde maruz
kalabilecekleri risk faktörlerinin olmasının yanında sigara içiliyor olması da riski
katlayacaktır. Bu nedenle riskli iş yerlerinde sigara içilmemesi yönünde de eğitim
programlarının oluşturulması ve tabiki gerekli yasal düzenlenmelerin de yapılması
gerekmektedir (4).

143

Fiziksel aktivite: KOAH hastalarında ekspiratuvar akım kısıtlaması geliştiği için nefes
darlığı semptomu görülür. Hastalarda nefes darlığının olması fonksiyonel kapasitede
azalmaya neden olur. Bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve hastalığın ilerlemesine,
sakatlık ve ölüme neden olur (6). Bu nedenle, KOAH hastalarının uygun kiloda olmaları,
sağlıklı beslenmeleri ve düzenli fiziksel aktivite yapmaları konusunda bilgilendirilmesi
gerekir (4). Ağır fiziksel aktiviteler yerine özellikle haftada en az beş gün ve günden en az 30
dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite (yürüyüş gibi) yapılması fonksiyonel kapasitenin
iyileşmesi için faydalı olacaktır. Düzenli olarak fiziksel aktivitelerini sürdüren KOAH
hastalarında hastalık gelişimi, hastalığın ilerlemesi ve komplikasyonların önlenmesi açısından
yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle de KOAH hastalığının tedavisi için, beslenme ve
fiziksel aktivite programlarının uygulanması yönünde hastanın teşvik edilmesi şarttır (4,6).
Aşılama: GOLD 2018’de, influenza aşısının KOAH hastalarında ölüm ve hastaneye
yatış gerektiren alt solunum yolu infeksiyonları gibi şiddetli hastalıkları azaltabileceği
belirtilmektedir (Kanıt B) (12). Bu nedenle tüm KOAH hastalarında yıllık profilaktik olarak
influenza aşılaması yapılması önerilmektedir. Ülkemizde influenza aşısı Eylül-Ekim ayları
arasında tek doz olarak uygulanmaktadır (3). Polisakkarid Pnömokok aşısının, 65 yaş
üstündeki, FEV1 değeri %40’ın altında olan ve ek hastalıkalrı olanlarda toplum kaynaklı
pnömoni insidansını azaltmak için yararlı olduğu gösterilmiştir (Kanıt B) (12).

6.4.2. İlaç Tedavisi
Stabil KOAH tedavisi için, ilaç ve ilaç dışı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
KOAH’ta ilaç tedavisinin amacı, KOAH semptomlarının, alevlenme sıklığı ve
şiddetininazaltılması, hastaların egzersiz kapasitesinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir.
KOAH’ın ilaç tedavisinde bronkodilatatörler, inhaler kortikosteroidler ve kombinasyon
tedavileri uygulanır. Diğer ilaç tedavileri olarak, mukolitik, antioksidan ve solunumu uyaran
ilaçların KOAH hastalarına yararlı olduğu tartışmalıdır ve rutin kullanımları
önerilmemektedir (Tablo 6.5) (7).


Bronkodilatatörler, semptomatik tedavinin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde
kullanılan bronkodilatatörler; Antikolinerjikler, Beta-2 agonistler ve Teofilindir.
KOAH’ta bronkodilatatör tedavisinde inhalasyon yolu tercih edilmesi önerilmektedir.
Bronkodilatatörler arasında uzun etkili olanların kısa etkili olanlara göre semptomların
azaltılması üzerine daha etkili olduğu ve hasta uyumunu artırma konusunda daha başarılı
olduğu belirttilmektedir (7).
o Antikolinerjikler (örn, İpratropium bromür), muskarinik reseptörlerdeki asetilkolinin
etkisini bloke ederek bronkodilatasyon sağlar (7).
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o Beta-2 agonistler, Beta-2 agonistler, bazal akciğer fonksiyonalrında iyileşme sağlar,
semptomları azaltır, egzersiz kapasitesini artırır, alevlenme sıklığını azaltır ve yaşam
kalitesini iyileştirir (7).
o Teofilin: Teofilin düşük doz kullanıldığında, solunum kasları ve diyafragmanın
kasılma gücünü arttırır, dispne ve alevlenmeleri azaltır, kortikosteroidlerin antiinflamatuvar etkisini arttırır (7).



Kortikosteroidler:
o Sistemik Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı yerine alevlenmeler sırasında
kullanılması önerilmemektedir.
o İnhaler Kortikosteroidler (İKS), FEV1 değeri beklenenin %60’ın altında stabil ve sık
alevlenme öyküsü olan KOAH’ta uzun etkili bir bronkodilatatörlere eklenen İKS’lerin
düzenli kullanımı semptomları, akciğer fonksiyonlarını, yaşam kalitesini iyileştirir ve
alevlenme sıklığını azaltır (7).



Mukolitiklerin, KOAH’ta alevlenme sıklığı ve şiddeti üzerindeki etkisinin çok az olduğu
bildirilmektedir (7).



İmmünoregülatörler, KOAH hastalarında alevlenme sıklık ve şiddetinde azalma
sağladığı bildirilmektedir. Ancak uzun dönemde nasıl bir etki sağladığını belirten
çalışmalar yeterli olmadığı için düzenli olarak kullanılması önerilmemektedir (7).



Alfa-1 antitripsin tedavisi, ciddi genetik alfa-1 antitripsin eksikliği olan, amfizemli genç
hastalarda uygulanması önerilmektedir (7).



Antibiyotiklerin KOAH’ta profilaktik olarak kullanılması önerilmemekte, sadece
alevlenmelerde kullanılması önerilmektedir (7).

6.4.2.1. KOAH Derecesine Göre Basamaklı İlaç Tedavisi Önerileri
KOAH tedavisinin hedeflerine ulaşılabilmesi için basamaklı bir tedavi yaklaşımı (Tablo
6.5) uygulanmalıdır. KOAH’ta FEV1 değerlendirmesinin özgüllüğü olmamasına karşın kolay
ve hızlı bir değerlendirme sağladığı için tercih edilmektedir. FEV1 değerlendirmesi ile birlikte
hastalık sürecinin ve gelişebilecek komplikasyonların değerlendirilmesi amacıyla diğer
değerlendirme kriterlerinden de yararlanılmaktadır (2,3).
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Evre I (Hafif) KOAH: KOAH’ta öksürük, balgam çıkarma ve whezing gibi
semptomların varlığında, gerektiğinde kısa etkili inhaler bronkodilatatörlerden
yararlanılmalıdır (Tablo 6.5). İnhaler tedavi uygulanamadığında yavaş salınımlı oral teofilin
tercih edilebilir.
Evre II (Orta) KOAH: Düzenli olarak kısa etkili bronkodilatatörlerin kullanılmasına
rağmen semptomları kontrol edilemiyorsa uzun etkili bronkodilatatörlerden yararlanılmalıdır
başlanmalıdır (Tablo 6.5). Dispnenin azaltılması, egzersiz toleransının ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmesinde uzun etkili bronkodilatatörlerden daha fazla fayda sağlanabilmektedir. Evre
II’den sonra hastaların pulmoner rehabilitasyon birimine yönlendirilmesi yararlı olacaktır.
Evre III (Ağır) KOAH: Bu evrede, uzun etkili antikolinerjik ve beta 2 agonistlerin tek
başına veya kombine olarak kullanılması, sürekli KOAH semptomları yaşayan, ancak yılda
birden fazla alevlenme geçirmeyen hastalarda bronkodilatasyon sağladığı için semptomları
azaltacaktır (Tablo 6.5).
Evre IV (Çok Ağır) KOAH: Ağır KOAH’ta uygulanan tedaviye ek olarak USOT ve
cerrahi tedavi uygulanması düşünülebilir (2,3).

6.4.3. İlaç Dışı Tedavi
KOAH’ın ilaç dışı tedavisi, pulmoner rehabilitasyon, USOT, Non-İnvazif Mekanik
Ventilasyon (NİMV) ve cerrahi tedavidir (3).

6.4.3.1. Pulmoner Rehabilitasyon
Pulmoner rehabilitasyon, 2013 yılında ATS/ERS kılavuzlarında “Kronik solunum
hastalarının fiziksel ve duygusal yönden iyilik halinde olması ve davranıl değişikliğinin
sağlanmasını hedefleyen hastalar tanılandıktan sonra, bireysel egzersiz eğitimi, beslenme
desteği, iş-uğraş terapisi, enerji koruma yöntemleri gibi yaklaşımları içeren uygulamaları
kapsamaktadır” şeklinde tanımlanmıştır (Tablo 6.4) (2,3). Pulmoner rehabilitasyon ekibinde,
Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Fizyoterapist, Hemşire, Diyetisyen/beslenme uzmanı, Egzersiz
Fizyoloğu yer almalıdır (7).
Pulmoner Rehabilitasyon programı, bireysel uygulanmalıdır ve hastalığın şiddeti, ek
hastalıklar, hastanın gereksinilerine göre belirlenmeliir. Pulmoner rehabilitasyon, semptomları
azaltmak, fonksiyonel kapasiteyi ve duygusal durumu iyileştirmek, yaşam kalitesini
yükseltmek, maliyet etkin yaklaşım sunmak ve uzun dönem için kalıcı davranış değişikliği
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sağlamak için etkin bir programdır. Pulmoner rehabilitasyon en az 8 hafta uygulandığında
etkinliği görülebilmektedir (7).

Tablo 6.4. KOAH’ta Basamak Tedavisi (spirometrik parametreler bronkodilatatör sonrası)(2,3)
I: Hafif
 FEV1/FVC
%70
 FEV1

II: Orta

III: Ağır

<  FEV1/FVC

<  FEV1/FVC

%70
≥

beklenen

IV: Çok Ağır
<  FEV1/FVC < %70

%70

%80  %50≤FEV1<%80  %30≤FEV1<%50
beklenen

beklenen

 FEV1 < %30 ya da FEV1
< %50 beklenen ve kronik
solunum yetersizliği ya da
sağ kalp yetersizliği

 Risk faktörlerinden kaçınma, influenza aşısı
 FEV1 < %40 ve/veya 65 yaş üzeri bireylerde pnömokok
aşısı
 Gerektiğinde kısa etkili bronkodilatatörler
 Pulmoner rehabilitasyon
 Semptomları kısa etkili bronkodilatatörler ile kontrol edilemeyenlerde
bir veya daha fazla uzun etkili bronkodilatatörlerle düzenli tedaviye
başlanması
 Tekrarlayan ataklar varsa İKS eklenmesi ±
Teofilin
 Kronik

solunum

yetersizliği varsa USOT
eklenmesi.
 Cerrahi

tedavi

düşünülmesi



Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz eğitiminde sürekli ya da aralıklı aerobik ve
güçlendirme egzersizleri uygulanmaktadır. Birey egzersizi tolere edebiliyorsa sürekli
egzersiz eğitimi uygulanmalıdır (7).



Ağır KOAH hastalarında kilo kaybı olmaktadır. Kilo kaybı durumunda özellikle de yağsız
beden kitlesinin kaybı sonucunda fiziksel aktivitede yetersizlik, mortalite riski ve yaşam
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kalitesinde azalma oluşmaktadır. Beslenme desteği egzersiz performansını artırır ve
pulmoner rehabilitasyon programına uyumu iyileştirir (7).


Hasta eğitiminde risk faktörleri, korunma, ilaç tedavisi ve yan etkileri konuları ele
alınmalıdır. Sigara içmemesi, pasif içicilikten uzak durulması, iç-dış ortam hava
kirliliğinin önelenmesi gibi konularda eğitim planlanmalıdır (7).

6.4.3.2. Uzun Süreli Oksijen Tedavisi
Uzun süreli oksijen tedavisi, çok ağır KOAH’lı olguların temel ilaç dışı tedavilerinden
biridir (Tablo 6.4). Kronik solunum yetersizliğinde istirahat hipoksemisi olan hastalarda
günde 15 saat ve üzerinde USOT uygulanması sağ kalımı arttırmaktadır (Kanıt B). Oksijen
tedavisinin esas amacı; deniz seviyesinde oksijen parsiyel basıncını 60 mmHg ve üzerinde,
oksijen saturasyonunu ise %90 düzeyinde tutmaktır. Bu değerler ile bireyin fonksiyonları
normal sınırlarda tutulabilecektir (2,3).


Oksijen verme yöntemleri: Oksijen tedavisi yüz maskesi veya nazal kanil ile
uygulanabilir. Hastanın ihtiyacına göre tercih edilir. USOT’un uykuyu kapsayacak
şekilde, günde en az 15 saat ve üzerinde uygulanması önerilmektedir. Ayrıca hastanın
evinden ayrıldığı durumlarda, oksijen satürasyonunu %90 ve üzerinde tutacak şekilde
portatif cihazlar sağlanmalıdır. Uzun süreli oksijen tedavisi alan bireylerde, çoğu zaman
uçak yolculuğu güvenli olmasına karşın, uçuş sırasında önceden aldıkları akım hızlarından
1-2 litre/dakika fazla olacak şekilde kullanmaları önerilmektedir (2,3).

6.4.3.3. Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon
NİMV, USOT’la birlikte kullanımının yararları bildirilmiştir. Optimal KOAH tedavisi
uygulanırken hasta stabil dönemdeyken gündüz hiperkapnisi oluyorsa, periyodik olarak
kontrol edilerek evde uzun süreli NİMV tedavisi uygulanabilir (7).

6.5.3.4. Cerrahi Tedavi
KOAH için uygulanan cerrahi girişimler olarak, akciğerde gelişen büller için
Büllektomi, hiperinflasyonu azaltmak için akciğer volüm azaltıcı cerrahi ve akciğer fonksiyon
kısıtlılığı, komorbid hastalıkları olan ilerlemiş KOAH’ı olan seçilmiş hastalarda Akciğer
transplantasyonu düşünülebilir. Ağır KOAH’lı hastalarda amfizemli alanların cerrahi olarak
çıkarılması diğer uygulanabilir bir yöntemdir (Tablo 6.4) (7).
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KOAH’ta sürekli izlem önemlidir. Tedavinin hedefine ulaşıp ulaşmadığı
değerlendirilmelidir. Hastanın risk faktörlerine maruziyeti, özellikle sigra içmesi veya pasif
içicilik, hastalığın ilerlemesi ve olası komplikasyonları, ilaç tedavisi ve ilaç dışı tedavi
hastalık alevlenmeleri ve ek hastalıklar yakından izlenmelidir (Tablo 6.5) (2,3).

Tablo 6.5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İzlemde Hastalık İlerlemesi ve
Komplikasyon Gelişimini Değerlendirmeye Yönelik Öneriler(2,3)
Ağır-çok ağır KOAH

Hafif-orta KOAH
Klinik değerlendirme

 Sigara içme durumu ve bırakma isteğinin sorgulanması
 Semptomların değerlendirilmesi
 Ek hastalıklar ve komplikasyonların varlığının fiziksel muayene ve gerekli ek tetkiklerle
incelenmesi
 Pulmoner rehabilitasyon (eğitim, egzersiz programı, beslenme, psikososyal destek)
 İlaç ve ilaç dışı tedavinin değerlendirilmesi
 Alevlenmelerin değerlendirilmesi


Komorbiditelerin değerlendirilmesi
Uzun süreli oksijen tedavisi ihtiyacı

Ölçümler
 FEV1
 Beden Kitle İndeksi
 mMRC dispne ölçeği
AKG
(FEV1 < beklenen %50’si, SaO2 < %90 ise
6 dakika yürüme mesafesi (yılda bir kez)

6.5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hemşirelik Bakımı
KOAH’ta hemşirelik bakımının amacı, hastanın etkin öksürme teknikleri ile hava yolu
temizliği ve hava yolu açıklığının sürdürülmesi, gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi,
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günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilmesinin sağlanması ve hasta/aile
eğitimidir (8).
Mukus sekresyon bezlerinde hiperplazi ve hipertrofi, bronşlarda artmış mukus üretimi,
yapışkan sekresyon, azalmış siliyer fonksiyon, alveolar duvar yıkımı, azalmış enerji ve
yorgunluk, nefes almada bozulma, bronkospazm, sigara içme nedeniyle oluşan “Etkisiz
Solunum Yolu Temizliği” tanısında, hastalarda solunum derinliği ve hızında değişiklik,
wheezing ve/veya kaba raller, solunum hızı ve derinliğinde değişiklikler, aylarca kalıcı
öksürük, sigaranın yarattığı öksürük, etkisiz öksürük, aşırı sekresyon varlığı, gürültülü,
uzamış ekspirasyon fazı, dispne, AKG’de değişiklik, solunum fonksiyon testlerinde vital
kapasite ve zorlu ekspirasyon zamanında azalma şeklinde belirti ve bulgular oluşur. “Etkisiz
Solunum Yolu Temizliği” tanısının hemşirelik girişimleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır (8,9):
1. Öksürük sonrası akciğerler dinlenir, kayıt edilir ve solunum seslerinde herhangi
önemli bir değişiklik değerlendirilir. KOAH’ta mukus üretiminde artma ile goblet
hücrelerinde hipertrofi ve hiperplazı gerçekleşir. Siliyer harekette bozulma etkisiz öksürüğe
ve sekresyonların çıkarılmasının zorlaşmasına neden olur. Hastalığın bu evrelerinde bağlı
olarak bu hastalarda solunum seslerinde azalma olur.
 Solunum seslerinde azalma ya da olmaması (mukus plak oluşumu nedeniyle
majör havayolu tıkanıklığını gösterir.)
 İnce ve/veya kaba raller duyulması(kaba raller hava yolu boyunca sıvı varlığını
gösterir. İnce raller kardiyak tutulumu ya da sekresyon varlığı gösterir.)
2. Solunum hızı, derinliğindeki değişiklikler değerlendirilir. Yardımcı solunum kasları
ya da tripod pozisyonunu kullanma durumu değerlendirilir. Solunum hızı ve ritmindeki
değişiklikler solunum sıkıntısının erken bulgularıdır. Hasta yardımcı solunum kaslarını
kullanır ve tripod pozisyonunu yaparak rahatlamaya çalışır.
3. Sekresyonların karakteristiği ya da değişiklikler (yoğunluğu, miktarı, rengi ve
kokusu) değerlendirilir. Rengi değişmiş ve kokulu sekresyon enfeksiyon bulgusudur. Kalın ve
inatçı sekresyonlar hipoksemiyi artırır ve dehidratasyonu gösterir.
4. Dudaklarda, mukozada ya da tırnak diplerindeki renk değişiklikleri değerlendirilir ve
kayıt edilir. Kronik bronşitte siyanoz daha yaygındır. Amfizemli hastada bu hastalığın ileriki
evrelerinde siyanoz gelişir
5. Hastanın hidrasyon durumu; deri turgoru, mukoz membranlar ve dil değerlendirilir.
Havayolu temizliği yetersiz hidrasyon ve kalın sekresyonlar ile bozulmuştur.
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6. Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu izlenir, arteriyel kan gazları değerlendirilir.
Hipoksi akciğerlerde sekresyonların artması nedeniyle olabilir. Oksijen saturasyonu %90 ve
üzerinde sürdürülmelidir.
7. Hastanın günlük yaşam aktiviteleri ile fiziksel yeterliliği değerlendirilir.
Sekresyonlarını çıkarabilme yeteneği değerlendirilir. Yorgunluk öksürmeyi kısıtlar.
Hipoksemi aktivite intoleransına neden olabilir. Fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı
solunum sıkıntısını gösterir.
8. Eğer mümkünse spirometre ile akciğer fonksiyonu değerlendirilir. Akciğer fonksiyon
testleri hastalığın şiddetini, prognozu ve tedavinin cevabını tanımlar.
9. Sekresyonları çıkartması için hasta öksürmeye teşvik edilir. Etkili öksürme teknikleri
öğretilir. Abdominal kasların kullanılması sağlanır. Kontrollü öksürme teknikleri
sekresyonların hareketi sağlar.
10. Havayolu temizliğini sağlamak için sekresyonların çıkartılmasına yardım edilir. Oda
havasının nemlendirilmesi sağlanır, hekim istemine göre mukolitik ilaçlar uygulanır. Göğüs
fizyoterapisi uygulanır: postural drenaj, perküsyon ve vibrasyon. Kontrendike değilse 2-3 litre
sıvı alımı tavsiye edilir. Sıvı alımı sekresyonların çıkartılmasına yardım edebilir. 2 saatte bir
pozisyon değişikliği ve aktivite tavsiye edilir. Aktivite sekreyonların kolay çıkarılmasına
yardım eder.
11. Eğer hasta etkili bir şekilde sekresyonları çıkaramıyorsa nazotrakeal aspirasyon
uygulanır. Aşırı kalın ve yoğun sekresyonlar havayolunu tıkayabilir. Aspire ederek havayolu
temizliği sağlanabilir.
12. Eğer gerekirse hasta entübe edilip mekanik ventilasyon uygulanır. Erken entübasyon
ve mekanik ventilasyon olası tehlikeli durumlarını önleyebilir.
13. Hekim istemine göre ölçülü doz inhaler ya da nebülizer yolu ile beta-2-adrenerjik
agonistler uygulanır. Bun ilaçlar bronko-konstrüksiyonu azaltarak solunumu rahatlatır.
14. Akut alevlenme durumlarında İV kortikosteroidler (takibinde oral tedavi) uygulanır.
Bu ilaçlar havayolunda inflamasyonu ve ödemi rahatlatır (8,9,10,11).

Etkin olmayan solunum ve mukus tıkaçları, akciğer doku elastikiyetinin kaybı,
atelektazi, artmış rezidüel volüm, bronkokonstrüksiyon, bronşlarda aşırı sekresyon birikimi
nedeniyle alt ve üst havayolu direncinde artma, ventilasyon- perfüzyon dengesizliği, oksijen
ihtiyacının artması nedeniyle oluşan “Gaz Alışverişinde Bozulma” tanısında, hastalarda
insprasyon ve/veya ekspirasyon oranında değişiklik (uzamış ekspirasyon fazı), aktif solunum
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fazı: yardımcı solunum kaslarını kullanmak, solunum hızı ve derinliğinde artış, hipoksemi
ve/veya hiperkapni, PaCO2’in 55mmhg’dan fazla olması, PaO2’nin 55mmhg’dan daha az
olması, taşikardi, anksiyete, rahatsızlık ve/veya irritabilite, konfüzyon ve/veya uyku hali,
solukluk ve/veya siyanoz, kan basıncında artma şeklinde belirti ve bulgular oluşur. “Gaz
Alışverişinde Bozulma” tanısının hemşirelik girişimleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır:
1. Düzenli olarak solunum hızı, derinliği, yardımcı solunum kaslarının kullanılması,
hiperkapni ve hipoksi belirtileri izlenmelidir. KOAH’lı hasta alveollerinde aşırı genişleme
vardır. Bu durum anteriyor-posteriyor göğüs çapında artışa (fıçı göğüs) neden olur. Hastalar
yardımcı solunum kaslarını kullanırlar. Hipoksi solunum çabasında artış ile ilişkilidir.
2. Hastanın genel görünümü değerlendirilir. Duruş, dik oturma isteği ve mental durum
KOAH alevlenmesinin şiddetini gösterir. KOAH’lı hasta ortopne pozisyonunda oturmayı
tercih eder. Bu pozisyon solunum iş yükünü rahatlatır.
3. Bilinç seviyesindeki değişiklikler ve rahatsızlık değerlendirilir. Bu durum hipoksinin
erken bulgusudur. Letarji ve uykuya meyil geç bulgusudur.
4. Yaşam bulguları değerlendirilir. Hipoksi ya da hiperkapni başlangıçta hipertansiyon,
taşikardi ve solunum hızında artışa neden olur.
5. Anksiyete seviyesi değerlendirilir. Dispne sıklıkla anksiyete seviyesinin artırır.
Anksiyete dokularda oksijen tüketimini artırır. Anksiyete hipokseminin kötüleşmesine neden
olan bir faktördür.
6. Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu izlenir ve arteriyel kan gazları değerlendirilir.
Artmış PaCO2 ve azalmış PAO2 solunum yetersizliği bulgularıdır. KAOH’ta akciğer rezervi
önemli oranda almış bu nedenle herhangi psikolojik stres akut solunum yetersizliğine neden
olur. Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu ölçümü oksijen durumunda bozulmayı
tanımlamaya yardım eder.
7. En iyi gaz değişimi için daha etkili solunumu sürdürmek amacıyla hastaya dik
oturtmak ve yüksek fowler pozisyon verilir. İki saatte bir hastaya sağ-sol pozisyon verilir.
8. Hastaya büzük dudak solunumu öğretilir. Bu teknik soluk verme sırasında pozitif
havayolu basıncının sürdürülmesine yardım eder. Bu şekilde karbondioksit tutulumu azaltılır,
tidal volümün artmasını sağlar, solunum hızını azaltır, alveolar ventilasyonu artırır.
9. Abdominal (diyafragmanın hareketini sağlar) ve diğer yardımcı solunum kaslarının
kullanılması için hastaya bilgi verilir.
10. Hekim istemine göre bronkodilatatörler ve antikolinerjiklerin kullanımı hakkında
hastaya bilgi verilir. Bu ilaçlar havayolu direncini artırarak solunum iş yükünü azaltır.
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11. Hastaya düşük akımlı oksijen tedavisi (nazal kanül ile 2L/dk) uygulanır. Eğer
yetersiz ise, yüksek akımlı oksijen tedavisi (venturi maskesi ile % 24-31 FiO2) uygulanır.
12. PaO2 seviyesi düşmüşse ya da PaCO2 seviyesi yükselmişse akciğerlerdeki
sekresyonun invazif olarak aspirasyonu sağlanır. Yüksek akımlı sistem ile FiO2 artırılır. Akut
bakım durumunda hipoksinin ve asidozun tedavisi için entübasyon ve mekanik ventilasyon
uygulanır.
13. Opioidler ve tranklizanlar gibi solunum depresanlarının uygulanması sırasında
dikkat edilir. Bu ilaçlar solunum iş yükünü artırarak hipokseminin sürdürülmesine neden
olurlar.
14. Hipoksemiyi önlemek için minimal seviyedeki aktiviteleri yapmaya teşvik edilir.
Bronkodilatatör tedavi sonrası istirahat periyotları sağlayarak aktivite planı yapılmalıdır.
15. Rehabilitasyon ekibi ile çalışılmalı ve hastaya taburculuk planı yapılmalıdır. KOAH
kronik bir hastalıktır. Bu nedenle yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürdürmek için
multidisipliner bir yaklaşım gereklidir (8,9,10,11).

Yetersiz oksijenlenme, dispne, beslenme yetersizliği, hava yolu direncinde artma
nedeniyle oluşan “Aktivite İntolaransı” tanısında, hastalarda yorgunluk, efor dispnesi,
aktivite azlığı, solunum ve kalp hızının artması şeklinde belirti ve bulgular oluşur. “Aktivite
İntolaransı” tanısının hemşirelik girişimleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır:
1. Hastanın sigara içme, aşırı sıcak hava, aşırı kilo, stres gibi oksijen gereksinimini
artıran durumlardan uzak durması önerilir.
2. Aktivite ve istirahat saatlerini gün içine yayarak planlaması yoğun enerji gerektiren
aktivitelerden kaçınması anlatılır. Enerjisini uygun şekilde kullanmasını sağlanır.
3. Günlük aktivitelerini egzersizlerini yavaş yavaş artırması önerilir.
4. Aktivite sırasında diyafragmatik solunum, büzük dudak egzersizini uygulaması
önerilir. Hastanın uygun biçimde oksijen tüketimine yardım eder.
5. Hekim istemine göre oksijen tedavisi uygulanır, oksijen tedavisinin etkinliğinin
değerlendirilmesi için oksijen saturasyonu izlenir.
6. Aktivite planı, oksijen tedavisi, bronkodilatatör inhalasyonu gibi uygulamalardan
sonra yapılır, aktivite toleransı kolaylaştırılır,

153

7. Hastanın aktivite sırasında yaşam bulguları ve mental durumu yakından izlenir
(8,9,10,11).

Boğulma hissi, Hastalık ve tedaviye ilişkin bilgi eksikliği, Sağlık durumunda değişiklik,
Hastalığa bağlı ölüm korkusu nedeniyle oluşan “Anksiyete” tanısında, hastalarda boğulma
hissi ve göğüste baskı, çaresizlik hissi, korku, endişe, anksiyeteli yüz ifadesi, kendinde ve
hastalığında odaklaşma şeklinde belirti ve bulgular oluşur. “Anksiyete” tanısının hemşirelik
girişimleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır:
1. Sessiz, sakin bir ortam sağlanır.
2. Akut solunum güçlüğü ataklarında hastanın yanında olunur, sakin ve güvenli
davranışlarla bakım sağlanır. Hastanın güvenini ve rahatlamasını sağlar.
3. Yapılan tedaviler ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.
4. Uygulanan tedavinin etkilerini almaya başladıktan sonra rahatlayacağı açıklanır.
5. Eğer çok gerekli ise anksiyeteyi gidermek için hekim istemine göre solunum kontrol
edilerek sedatif ve trankilizan uygulanır. Ancak kullanılan ilaçlar sonrası hasta gelişebilecek
yan etkiler açısından izlenmelidir (10,11).

Solunum iş yükünün artmasına neden olan artmış metabolik gereksinimler, ateş, dispne,
yorgunluk nedeniyle iştahsızlık, enerji düzeyinde azalma, sekresyon ve enfeksiyon nedeniyle
ağız hijyeninde bozulma nedeniyle oluşan “Beslenme dengesizliği: Beden Gereksiniminden
Daha Az Beslenme” tanısında hastalarda, ideal vücut ağırlığının %10-20’nin altında olması,
kas kaybı, hastalık durumunda metabolik talepler için kalori alımının yetersiz olması şeklinde
belirti ve bulgular oluşur. “Beslenme dengesizliği: Beden Gereksiniminden Daha Az
Beslenme” tanısının hemşirelik girişimleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır:
1. Hastanın beslenme alışkanlıklarını içeren beslenme hikayesi alınır. KOAH
hastalarında dispne, alması gereken kalori miktarını sürdürmesi için zorlar. Yemek yerken
hastanın dispnesi artabilir. Aşırı mukus ve öksürme tat duyusunda değişikliğe neden olur ve
iştahı azaltır. Diyetisyen desteği ile hastanın günlük alması gereken kalori miktarı
belirlenmelidir.
2. Yemek yemek için hastanın günlük enerji yeteneği değerlendirilir.
3. Ağız içinin değerlendirilmesi önemlidir. Kuru mukoz membran ve yetersiz diş bakımı
beslenme durumunu etkiler ve iştahı azaltır. Hastanın yemeklerden önce, sonra ve
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gerektiğinde ağız bakımı yapması/yapmasına yardımcı olur, ağızdaki kötü koku ve tadın
giderilmesine yardım eder.
4. Beslenme durumunu gösteren laboratuvar testleri (albümin, total protein, ferritin,
transferin) izlenir. Serum prealbümin ve albumin seviyeleri protein durumunu yansıtır, ferritin
ve transferin demir durumunu yansıtır. Bunlarda azalmış değerler zayıf sağlık durumunu ya
da diğer patolojileri gösterebilir.
5. Haftalık kilo takibi yapılmalıdır. Hastalar kilo durumlarındaki değişikliklerden
habersiz olabilirler. Ciddi bir beslenme desteği sırasında hasta günden yaklaşık 200 gram
kadar kilo alabilir.
6. Yüksek proteinli ve kalorili gıda alması, miktarı az ve sık öğünler yemesi önerilir,
öğünlerin tolere edilmesini kolaylaştırılır.
7. Çiğnemesi ve yutması kolay olan yiyecekleri tüketmesine teşvik edilir,
8. Fasulye, lahana, baharatlı gıdaları tüketmekten kaçınması önerilir. Gaz yapma
olasılığını azaltarak solunum sıkıntısının azalmasına yardım eder.
9. Yemeklerle birlikte sıvı almak yerine yemek aralarında sıvı tüketmesi önerilir.
10. Yemek yemeden önce hastanın dinlenmesi önerilir. Yemek öncesi bronkodilatatör
kullanımı ve yemek arasında büzük dudak solunumu yaparak yavaşça yemeğini yemesi
önerilir. Bu tekniklerin kullanılması dispne gelişimini azaltacaktır.
11. Hipoksemisi olan hastaların yemek sırasında maske yerine nazal kanül ile oksijen
tedavisi uygulanması ve pulse oksimetre ile oksijen saturasyonunun izlenmesi gerekir.
Hipoksi nedeniyle beslenme güçlüğünü gidermeye yardım eder.
12. Ağız içinin değerlendirilmesi ve bakımının sürdürülmesi ağız rahatı ve iştahın
sürdürülmesi için önemlidir (9,10,11).

6.6. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hasta ve Aile Eğitimi
KOAH’ta tanı konulduktan sonra hasta ve ailesi hastalık hakkında bilgilendirilmelidir.
Hasta tedaviye katılması için desteklenmelidir. Hasta ve ailesinin eğitimi bireysel olarak
hazırlanmış bir program dahilinde gereksinimlere yönelik olmalıdır (2,3).
Hastanın yaşam koşulları, mesleği, çevre ile ilişkileri, sosyal desteği, sağlık
hizmetlerine ulaşım durumu ile ilgili sorunları varsa bunların giderilmesi için hasta ve ailesi
ile birlikte bir plan çerçevesinde program oluşturulmalıdır (4).
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Uygulamalar

1) KAOH tanısı ile kliniğe gelen hastanın bakım gereksinimlerini belirleyin ve
hastanızı tanılayıp, uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
2) KOAH ile ilgili Ulusal ve Uluslararası güncel kılavuzları takip edin ve yeni
gelişmeler hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Uygulama Soruları

1) “Etkisiz Solunum Yolu Temizliği” tanısı konulan KOAH hastasında
uygulanacak öncelikli hemşirelik girişimleri neler olmalıdır? Araştırınız.
2) KOAH tanısı konulan hastanın tanılaması ve fiziksel muayenesi nasıl
yapılmalıdır? Araştırınız.
3) KOAH tanısı konulan hastanın semptomlarına göre değerlendirmesi nasıl
olmalıdır? Araştırınız.
4) KOAH tanısı konulan hastanın ve ailesinin eğitiminde hangi konular
önemlidir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yetersiz tanı tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de
ilgilendiren bir sorundur. Nefes darlığı, kronik öksürük veya balgam çıkarma yakınması olan
ve risk faktörlerine maruziyet öyküsü bulunanlarda KOAH düşünülmeli, tanı spirometre ile
doğrulanmalıdır. Kırk yaş üzerindeki bir kişinin eğer kronik, ilerleyici, özellikle egzersiz
sırasında artış gösteren nefes darlığı, kronik, bazen aralıklı olarak öksürük veya balgam
çıkarma yakınmaları varsa, sigara içiyorsa, evde ısınma ve pişirme amaçlı kullanılan biyomas
yakıtların dumanına, mesleksel olarak toz ve kimyasallara maruz kalma öyküsü varsa KOAH
olma olasılığı artmaktadır. KOAH düşünülen her bireyden detaylı bir tıbbi hikaye alınmalı ve
aşağıdakiler mutlaka sorgulanmalıdır. KOAH tedavisinde temel yaklaşım bireyin eğitimi, risk
faktörlerinin azaltılması, stabil KOAH tedavisi ve alevlenmelerin tedavisidir. Çünkü bu
etkinlikler, KOAH semptomları, alevlenmeler, hastaneye yatışlar, prognoz ve mortalite
üzerinde ilaç tedavisinden daha etkilidir. KOAH’ta hastalığın önlenmesi esas olmakla birlikte,
tanı konulduktan sonra hasta ve ailesi hastalık hakkında bilgilendirilmeli, hastanın tedaviye
etkin olarak katılması sağlanmalı ve olabildiğince aktif bir yaşam sürmeye yönlendirilmelidir.
KOAH’ın ilaç dışı tedavisi, pulmoner rehabilitasyon (PR), uzun süreli oksijen tedavisi
(USOT), Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon (NİMV) ve cerrahi tedaviden oluşmaktadır.
KOAH’ta hemşirelik bakımının amacı, hastanın etkin öksürme teknikleri ile hava yolu
temizliği ve hava yolu açıklığının sürdürülmesi, gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi,
günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilmesinin sağlanması ve hasta/aile
eğitimidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının gelişiminde rol
oynadığı düşünülen risk faktörlerinden birisi değildir?
a) Sigara içmek
b) İç ve Dış ortam Kirliliği
c) Çevresel ve Mesleki Maruziyet
d) Eğitimsizlik
e) Astım/Bronşiyal Hiperaktivitesi
2) Aşağıdakilerden hangisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının en sık görülen
semptomlarından birisi değildir?
a) Nefes Darlığı
b) Kronik Öksürük
c) Kronik Balgam Çıkarma
d) Akışkan Balgam
e) Mukoid, Pürülan Balgam
3) Aşağıdakilerden hangisi KAOH tedavisinde genel önlemlerden birisi değildir?
a) Tanı konulduktan sonra hasta ve ailesi hastalık hakkında bilgilendirilmeli
b) İşyerlerinde yeterli havalandırma yapılmasının sağlanması
c) Sigara içiminin bırakılması
d) Evlerde yemek pişirmek ve ısınmak amacıyla biyomas yakıtların
kullanılmaması
e) Fiziksel aktivitenin kısıtlanması
4) Aşağıdakilerden hangisi sigarayı bırakmaya hazır olmayan hastaların motivasyonunun
sağlanması için gerekli girişimlerden birisi değildir?
a) Sigara içmesiyle ilişkili bir faktör varlığı araştırılır.
b) Sigara içmenin risklerinden bahsedilir.
c) Sigaradan kurtulursa neler kazanabileceğinden bahsedilir.
d) Sigarayı bırakmayı engelleyen faktörlerden bahsedilir.
e) Tekrar tekrar görüşmeler yapılmasına gerek yoktur.
5) Aşağıdakilerden hangisi bronkodilatatörlerin özelliklerinden değildir?
a) Asetilkolinin etkisini bloke ederek bronkodilatasyon sağlar.
b) Bronş düz kas gevşemesini sağlar.
c) Solunum kaslarının ve diyafragmanın kasılma gücünü azaltır.
d) Egzersiz kapasitesini artırır.
e) Alevlenmeleri azaltır.
6) Aşağıdakilerden hangisi KAOH’ta uzun süreli oksijen tedavisi uygulama
yöntemlerinden birisidir?
a) Oksijen yüz maskesi veya nazal yolla uygulanabilir.
b) Tedavi süresi uykuyu kapsayacak şekilde, günde en az 15 saat ve üzerinde
uygulanır.
c) Ev dışındayken oksijen satürasyonunu %90 ve üzerinde tutacak şekilde portatif
cihazlar sağlanmalıdır.
d) Nazal kanülle oksijen tedavisi 3 litre/dakikalık bir akımla sağlanmalıdır.
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e) Hepsi
7) KOAH gelişiminde rol oynadığı düşünülen risk faktörleri nelerdir? Yazınız.
Cevap:



Genetik Faktörler
Yaş ve Cinsiyet



Sigara



Çevresel ve Mesleki Maruziyet



İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği



Akciğer Büyüme ve Gelişiminde Etkili Faktörler



Yoksulluk ve eşitsizlik



Astım / Bronşiyal Hiperreaktivitesi



Kronik Bronşit

 İnfeksiyonlar
8) KOAH tedavisinin amaçları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:


Hastalığın ilerlemesini önlemek



Semptomları iyileştirmek



Egzersiz toleransını artırmak



Sağlık durumunun iyileştirilmesi



Alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek



Komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek



Mortaliteyi azaltmak

 Yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini yükseltmek
9) Risk faktörlerinin azaltılması/korunması ile ilgili olarak mesleki maruziyetten
korunma yolları nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:
Mesleki maruziyetin KOAH gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle işyeri ortamını iyileştirme çalışmalarına hız verilmelidir. İşyeri ortamında toz,
duman, gaz ve kimyasallarla karşılaşmanın azaltılması, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi
açısından yararlı olacaktır. Solunumsal maruziyeti önlemek amacıyla, işyerlerinin yasal
olarak belirlenen aralarla kontrolünün yapılmasını sağlamak ve bunun için gerekli alt yapıyı
oluşturmak, çalışanların kişisel koruyucu maskeler kullanmaları konusunda uyarmak
gereklidir. Riskli işyerlerinde çalışan işçilere, endüstri yöneticilerine, sağlık çalışanlarına,
birinci basamak hekimlerine ve yasa koyuculara yönelik yoğun ve sürekli bir eğitim
başlatmak gereklidir. Sigara içmenin meslek hastalıkları gelişimini daha da artırdığı ve riskli
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işyerlerinde sigara içilmemesi gerektiği konularında eğitim ve gerekli yasal kontroller
yapılmalıdır.
10) Pulomoner Rehabilitasyonun temel bileşenleri nelerdir? Yazınız.
Cevap:


Egzersiz eğitimi



Hasta ve ailesinin eğitimi



Beslenme desteği




Psikososyal destek
Nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri



İş-uğraşı tedavisi

 Enerji koruma yöntemleri
Cevaplar: 1) D 2) D 3) E 4) E

5) C

6) E
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde akciğer kanserinin önlenmesinde Sağlık Bakanlığının yürüttüğü
çalışmaları inceleyiniz.
2) Akciğer kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, bu bireylerin hastalığının
gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin varlığını araştırınız.
3) Akciğer kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında hastalığın
varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi
seçeneklerini araştırınız.
4) Akciğer kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulana tedaviler
sırasında hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık
uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.

166

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Akciğer
Kanserinin Akciğer
kanserinin
Gelişiminde Önemli Risk gelişiminde önemli risk Okuyarak/Araştırarak
Faktörleri
faktörlerini kavrayabilmek
Akciğer
Korunma

Kanserinden

Akciğer
kanserinden
korunmada
kullanılan Okuyarak/Araştırarak
yaklaşımları kavrayabilmek

Akciğer Kanserinde Tarama

Akciğer kanserinin erken
tanısında
kullanılan Okuyarak/Araştırarak
yaklaşımları kavrayabilmek

Akciğer Kanserinde Tanı

Akciğer kanserinin tanısında
Okuyarak/Araştırarak
izlenen süreci anlayabilmek

Akciğer
kanserinde
Akciğer
Kanserinde
evrelemesinin
nasıl Okuyarak/Araştırarak
Sınıflandırma ve Evreleme
yapıldığını anlayabilmek

Akciğer Kanserinde Tedavi

Akciğer kanserinde tedavi
Okuyarak/Uygulama
seçiminin nasıl yapıldığını
Yaparak
anlayabilmek

Akciğer kanserli hastanın
Okuyarak/Uygulama
Akciğer
Kanserinde bakımının planlanmasında
Yaparak/Tartışmalara
Hemşirelik Bakımı
ödemli
adımları
katılarak
kavrayabilmek
Akciğer kanserli hastanın Okuyarak/Uygulama
Akciğer Kanserinde Hasta
eğitiminde önemli adımları Yaparak/Tartışmalara
Eğitimi
kavrayabilmek
katılarak
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Anahtar Kavramlar



Küçük hücreli akciğer kanseri



Küçük hücreli dışı akciğer kanseri



Bronkoskopi



Pozitron Emisyon Tomografi – Bilgisayarlı Tomografi (PET / BT)



TNM Evreleme



Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR)



Kristen rat sarcoma oncogene (K-RAS) mutasyonu



Anaplastik lenfoma kinaz (ALK)



Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS)



Kemoterapi



Radyoterapi



Hedef Tedavi



Özofajit



Ekstavazasyon



Alopesi



Vena Kava Supperior Sendromu
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Giriş
20. yüzyılın başlangıcında nadir görülen akciğer kanseri, sigara tüketiminin artması ile
birlikte görülme sıklığı artan ve günümüzde toplum sağlığını tehdit eden önemli sağlık
sorunlarından biri haline gelmiştir (1). Dünyada her yıl yaklaşık 1,1 milyon kişiye akciğer
kanseri tanısı konulmakta ve bunların büyük bir bölümü 2 yıl içinde ölmektedir. Ülkemizde
ise, bu sorunun yıllık insidansı erkeklerde yüz binde 61,6 kadınlarda yüz binde 5,1 olduğu ve
her iki cinste kanserle ilişkili mortalite nedeni olarak ilk sırada yer aldığı bildirilmektedir (2).
Akciğer kanserinin gelişiminden %94 oranında sigara sorumludur. Son yıllarda sigara
karşıtı kampanyaların başlatılması ile birlikte yapılan yasal düzenlemeler, erkeklerde akciğer
kanserinin görülme sıklığında düşüş sağlamış olsa da, kadınlarda sigara kullanımının artması
nedeniyle bu oran artmıştır. Durum böyle devam ederse, gelecek yıllarda akciğer kanserinin
erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görüleceği öngörülmektedir (1).
Akciğer kanserlerin erken tanısında ülkemizde kabul görmüş bir tarama programı
yoktur. Bu hastalığın önlenmesinde en iyi yaklaşım sigaraya başlamamak ya da başlandı ise
sigara kullanımını bırakmaktır. Erken dönemde belirti veren hasta sayısı az olduğundan ve
genellikle sigara içen bireylerde öksürük önemli bir belirti olarak değerlendirilmediğinden
dolayı bu hastalarda ilk tanı çoğunlukla ileri evrelerde konmaktadır. Hastalık tanısının ileri
evrede olması da, bu hastalığın iyileşme şansını azaltmaktadır. Tanın konması ile birlikte bu
hastalara uygulanacak tedavi yaklaşımlarını belirlemek için evreleme yapılmaktadır (2).
Erken evre hastalıkta adjuvan veya neoadjuvan kemoterapi ile birlikte cerrahi tedavi ve
radyoterapi ya da kemo-radyoterapi uygulanmakta, ileri evre hastalıkta cerrahi tedavi şansı
yoktur, primer tedavi kemo-radyoterapi ya da sadece sistemik tedavidir (3).
Akciğer kanseri tanısının konması ile hasta tanıyı kabullenme, tedaviyi sürdürme,
sosyal sorunlarla baş etme, ailesel sorumlulukları devam ettirme gibi tanıdan-tedaviye ve
tedavi sonrası döneme ilişkin pek çok soru ve sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Hastaların iyi
bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç içinde hastaların yaşanan sorunlar ile
başetmesini sağlayacak kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması
önemlidir. Hasta ve hasta yakınları yapılan tetkikler ve tedavi ile ilgili gelişmesi beklenen
sorunlar hakkında bilgilendirilmeli yaşadığı duyguları sağlık uzmanları ve kendisi için önemli
olan kişiler ile paylaşması teşvik etmelidir (4).
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7.1. Akciğer Kanserinde Etiyoloji ve Risk Faktörleri
Literatürde, akciğer kanserinin gelişiminde sigara başta olmak üzere asbest ve radon
maruziyeti, hava kirliliği, genetik yatkınlık, fibrotik doku oluşumu gibi pek çok nedenin
katkısı olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada hastalarımızın
%91.5’inde sigara kullanımının, %11.6’sında çevresel asbest maruziyetinin, %9.6’sında aile
öyküsünün ve %7.6’sında tüberküloz ile ilişkili fibrotik skar dokusu gelişiminin olduğu ifade
edilmiştir (5).
Sigara Kullanımı ve Pasif İçicilik: Akciğer kanserinin gelişiminde en önemli risk
faktörü sigaradır. Akciğer kanserinin sigara ile ilişkisi ilk 1950’li yıllarda gösterilmiştir ve
daha sonra yapılan pek çok çalışma ile bu ilişki doğrulanmıştır. Uzun süre sigara içenlerde,
içmeyenlere oranla akciğer kanseri gelişme olasılığının 10-30 kat daha yüksek olduğu tahmin
edilmektedir. Akciğer kanseri gelişme riski günlük içilen sigara sayısı ve içilen süre ile
artmaktadır. Ayrıca sigara içmeye başlama yaşı, inhalasyon derecesi, sigaradaki tar ve nikotin
içeriği ve filtresiz sigara kullanımı da akciğer kanserinin gelişiminde önemli rol
oynamaktadır. Bazı çalışmalarda sigara kullanımının yanı sıra, pasif sigara içiciliğin de bu
hastalığın gelişiminde önemli olduğu ve 25 yaşından önce sigara dumanına maruz kalanlarda,
25 yaşından sonra sigara dumanına maruz kalanlara kıyasla akciğer kanseri gelişme
olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Farklı çalışmalarda ise, 20 yıldan az sigara
içenlerde, sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra akciğer kanseri gelişme riski önemli derecede
azaldığı ve 10-15 yıl sonra bu riskin içmeyenler ile eşitlendiği ifade edilmiştir (2,6).
Radon Gazına Maruziyet: Radon doğal olarak toprak ve kayalarda olan görünmez,
renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Madende çalışan işçiler radon gazına maruz kalabilir
ve ülkenin bazı yerlerinde radon evlerde bulunabilir. Akciğerlerde hasara neden olan radon,
bu gaza maruz kalan bireylerde akciğer kanserinin gelişimine neden olabilir.
Asbeste Maruziyet: Asbest belli endüstrilerde kullanılan, doğal olarak lif şeklinde
bulunan bir grup minerale verilen isimdir. Asbest lifleri kolayca parçalara ayrılmaya
eğilimlidirler ve bu parçacıklar havada yüzebilir ve kıyafetlere yapışabilirler. Bu parçacıklar
solunduğunda akciğerlere yerleşir ve hücrelere hasar vererek akciğer kanseri gelişme riskini
artırabilir. Çalışmalar büyük miktarda asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme
riskinin maruz kalmayanlara göre 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu maruziyet
gemi yapımı, asbest maden ve üretimi, izolasyon çalışmaları ve fren tamiri gibi bazı sanayi
kollarında gözlenmektedir. Sigara içen asbest çalışanlarında da akciğer kanseri gelişme riski
daha da fazladır.
Akciğer Dokusunda Fibröz / Skar Doku Oluşumu: Sigara kullanımı kontrol altında
olsa bile, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik bronşit, pnömoni, tüberküloz ve
amfizem gibi akciğer hastalığı olan bireylerde akciğer kanseri gelişme riski artabilir ve
akciğer kanseri idyopatik fibröz doku ve akciğer tüberkülozuna bağlı gelişen skar doku
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zemininde gelişebilir. Meme kanseri ve Hodgkin Lenfoma tanısı ile radyoterapi uygulanan
hastalarda tedaviden 5-10 yıl sonra ışınlama zemininde oluşabilir (6).
Genetik: Literatürde sigara kullanmamış olsalar bile, bireylerin birinci derece
akrabalarında akciğer kanseri hikâyesinin olması bu hastalığın gelişme riskini arttırabileceği
pek çok çalışmada gösterilmiş ve bu risk artışının genetik ve/veya çevresel faktörler ile ilişkili
olabileceği ileri sürülmüştür (7). Ayrıca bu hastaların tümör dokusunda pek çok genetik
mutasyon saptanmıştır. Adenokarsinom tanısı konmuş hastaların %20’sinde epidermal
büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonunun pozitif olduğu saptanmıştır (8).
Beslenme İle İlgili Faktörler: Farklı çalışmalarda gıda alımındaki eksikliklerin akciğer
kanserinin gelişimi ile ilişkili olabileceği ileri sürülmüştür. Bazı hayvan çalışmalarında,
Vitamin A ve beta karotenden fakir beslenmenin akciğer kanseri riskini artırdığı, insanlarda
yapılan çalışmalarda diyetle alınan betakaroten/retinol miktarının arttırılmasının akciğer
kanseri riskini %40 oranında azalttığı bildirilmiştir. Farklı bir meta-analiz çalışmasında ise,
yüksek dozda betakaroten alımının sigara içenlerde akciğer kanseri gelişme riskini arttırdığı
gösterilmiştir. Sonuç olarak, uzun dönemde diyette yüksek oranda karotenoidlerin alınmasının
akciğer kanserini önlemede etkili bir yaklaşım olduğu kabul edilerek, yüksek risk gruplarında
ve sigara içenlerde bu hastalığın gelişme riskini arttıracağından, riskli hasta gruplarında
diyetle karotenoid alımının azaltılmasına ya da kesilmesine karar verilmiştir (6).

7.2. Akciğer Kanserinden Korunma
Akciğer kanseri gelişiminde sigara en önemli risk faktörüdür. Bu nedenle primer
korumada sigara kullanımının ve sigara dumanına maruziyetin engellenmesi en önemli
yaklaşımdır (6). Bu amaç doğrultusunda 2008 yılında, 4207 sayılı Kanunda değişiklik yapan
5727 sayılı karar ile “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Pasif içicileri korumaya
yönelik, dumansız bir Türkiye oluşturmak adına tüm kapalı alanlarda (restoran, bar ve kafeler
hariç) sigara tüketiminin yasaklanması amaçlanmış ve “Dumansız Hava Sahası” kampanyası
başlatılmıştır. 19 Temmuz 2009 tarihinde, tüm kapalı alanların yasaya dâhil olması
ile (lokanta, kahvehane, bar ve kafeler), Türkiye’de tüm kapalı alanların dumansız hale
getirilmesi sağlanmıştır (9). Ayrıca Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hizmete girmesi
ile sigara bırakma poliklinikleri sigarayı bırakmak isteyen kişilere hizmet sunmaya
başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda, 15 Yaş Üzeri Nüfusun Sigara içme oranı 2006
yılında %33,4 iken bu oran 2012 yılı için %27,1’e gerilemiştir. 2008 yılına göre yaklaşık 2
milyon 200 bin kişi sigarayı bırakmış, kapalı alanlarda sigara dumanına pasif
maruziyet %60 ve
yasak
olmamasına
rağmen
evlerde
sigara
içenlerin
oranı %35 azalmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Çevre Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde
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başlatılan projeler kapsamında ülke genelinde farklı bölgelerde asbest ve radon analiz ve ıslah
çalışmaları yapılmış ve gerekli önlemler alınmıştır (10).

7.3. Akciğer Kanserinde Tarama ve Erken Tanı
Akciğer kanseri, gelişmiş ülkelerin çoğunda olduğu gibi ülkemizde de kanser
ölümlerinin başında gelmektedir. Akciğer kanserlerine ilişkin belirti ve bulgular ile hasta
hekime başvurduğunda hastaların %50’sinden fazlasında tanı sırasında uzak metastaz vardır
ve ancak %20-25’ine rezeksiyon mümkündür. Bu hastalıkta 5 yıllık sağkalım oranlarının
genel olarak %13-15 olduğu bildirilmektedir. Hastalığın erken evrede saptanması ile sağkalım
oranları %60-80’lere çıkmaktadır. Bu nedenle akciğer kanserinin belirti vermeden, erken
dönemde yakalanması bu hasta grubunda tedavi şansını arttıracağından önemlidir. Pek çok
kanser türünde bu hastalığın erken dönemde yakalanmasında düzenli kanser taramalarının
yapılması önemli olduğu bildirilmiştir (2). Akciğer kanserinde de göğüs grafisinin ve balgam
sitolojisinin kullanıldığı farklı tarama çalışmaları yapılmıştır (12-15). Toplamda 37,000’in
üzerinde kişinin katıldığı bu randomize kontrollü çalışmalar tarama yapılan kişilerde küçük
hücreli dışı akciğer kanserlerinin daha erken evrede yakalandığını, daha çok rezeksiyon
yapılabildiğini ve 5 yıllık sağkalımın daha iyi (%35) olduğunu göstermiş olsa da (16),
hastalığa özgü mortalitenin değişmediği bildirilmiştir. Bu çalışma sonuçlarının negatif
yorumlanması akciğer kanseri taramalarının tarama programına alınmasını uzun yıllar
engellemiştir (11).
Ancak son yıllarda bilgisayarlı tomografi tekniğinin gelişmesi, tek kesitli daha sonra da
çok kesitli bilgisayarlı tomografi sistemlerinin kullanıma girmesi ve düşük doz bilgisayarlı
tomografinin (DDBT) akciğer parankiminin incelenmesinde geçerliliğinin kabul edilmesi ile
birlikte akciğer kanserine yönelik tarama çalışmaları yeniden gündeme gelmiştir (11).
National Lung Screening Trial (NSLT) çalışması ile akciğer kanseri mortalitesinin
azaltılabileceğinin gösterilmesinden sonra uluslararası pek çok kuruluş yüksek riskli
bireylerde DDBT ile taramayı önerilerine dahil etmiştir. NSLT çalışmasını örnek alarak bu
kuruluşlar 55- 74 yaş arasında 30 paket-yıl veya daha fazla sigara içmiş olup halen içenlere
veya 15 yıl içinde sigarayı bırakmış olanlara yılda bir DDBT ile tarama önermektedir. U.S.
Preventive Services Task Force (USPSTF) ise 55 - 80 yaş arasındaki yüksek riskli kişilere
(>30 paket-yıl sigara içmiş olanlar) DDBT ile tarama önermektedir. Ayrıca, 50 yaşın üzerinde
>20 paket-yıl sigara içmiş olanlara National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ek
olarak 1 adet risk faktörü varsa, American Association for Thoracic Surgery (AATS) ise
sonraki 5 yıl içinde riski %5 artmış ise tarama yapılmasını önermektedir. Avrupa’daki
kuruluşlar ise, akciğer kanseri taraması için önerilerde bulunmak için 2015- 2016 yıllarında
yayımlanması beklenen Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek (NELSON)
çalışmasının sonuçlarını beklemektedir. Ülkemizde ise, hala kabul görmüş bir tarama
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programı oluşturulmamıştır. DDBT ile taramanın yapılabilmesi için teknik olanakların ve bu
hizmeti verecek sağlık personelinin yeterli olması, halkımızın bu hizmete ulaşabilir olması ve
taramanın bizim için maliyet-etkin olması gerekir (11).

7.4. Akciğer Kanserinde Belirti ve Bulgular
Akciğer kanserinde öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı sık görülen
şikâyetlerdir. Bu sorunlar ile kliniğe başvuran ve akciğer kanseri tanısı konan hastaların çoğu
ileri evrededir. Bu hastaların %90’dan fazlasında lokal, bölgesel, metastatik yayılım vardır.
Semptomlar kitlenin bölgesel yerleşimine ve büyüklüğüne bağlı olabileceği gibi, metastaz
yapıp yapmadığı ve paraneoplastik sendromlara neden olup olmadığı ile de farklılık
gösterebilir (Tablo 7.1) (2).

Tablo 7.1. Akciğer Kanserinde Belirti ve Bulgular
Primer tümör ile
ilişkili
 Öksürük
 Dispne
 Wheezing
 Hemoptizi
 Göğüs ağrısı
 Yorgunluk
 Ateş
 Kilo kaybı

Bölgesel yayılım ile
ilişkili

Uzak metastaz ile
ilişkili

Paraneoplastik
sendrom ile ilişkili

 Superior vena kava
obstrüksiyonu:
yüzde şişlik

 Kemik metastazı:
Ağrı
 Merkezi sinir
sistemi metastazı:
Konfüzyon, baş
dönmesi, baş ağrısı,
bulantı-kusma vb.
 Karaciğer
metastazı: Karın
ağrısı

 Uygunsuz
antidiüretik hormon
sekresyonu:
Hiponatremi

 Sol rekurrent
larengeal sinir
paralizisi: Ses
kısıklığı
 Plevral efüzyon,
frenik sinir
paralizisi: Dispne

 Parathormon
analog sekresyonu:
Hiperkalsemi
(Squamöz hücre
karsinomunda çok
yaygındır)
 Hipertrofik
pulmoner
osteoartropati
 Ektopik ACTH
sekresyonu
(genellikle
hipokalemik
alkalozu gösterir)
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Bazı hastalarda ise akciğer kanseri, başka bir sağlık sorunu nedeniyle tetkik yaptıran
hastanın kontrol amaçlı çekilen göğüs grafisinde saptanabilir. Genellikle evre I ve II gibi,
erken evre akciğer kanseri tanısı konan bu hastaların çoğunluğunda hastalığa ilişkin herhangi
bir belirti ve bulgu yoktur. Bu hastalar asemptomatiktir (2).
7.4.1. Primer Tümör Kitlesi ile İlişkili Semptom ve Bulgular
Öksürük, akciğer kanserinde sık görülen semptomlardan biridir. Santral yerleşimli
tümörlerde sık karşılaşılan bu sorun, tümörün trakea ve bronşlarda yaptığı iritasyon ile
ilişkilidir. Bu semptom yeni ortaya çıkmış olabileceği gibi zemininde akciğer hastalığı olan
hastalarda var olan öksürüğün şiddetinin artması şeklinde de gözlenebilir. Özellikle 40 yaş
üstü hastalarda öksürüğe hemoptizi (balgamda kan olması) de eşlik edebilir. Tümör kitlesinin
büyümesi ve yer kaplayıcı lezyon oluşturması ile ilişkili solunum seslerinde azalma, stridor,
ronküs ve atelektazi görülebilir.
7.4.2. Primer Tümörün Lokal Yayılımı ile İlişkili Semptom ve Bulgular
Primer tümörün komşu dokulara lokal invazyonu veya intratorasik lenfatik yol ile
yayılımı sonucunda hastada farklı semptomlara neden olan Pancoast Sendromu, Vena Kava
Supperior Sendromu, frenik sinir paralizisi (diyafram paralizisi) ve Rekürren laringeal sinir
paralizisi gelişebilir.
Üst lob apeksine yerleşen primer akciğer tümörleri brakiyal pleksusa, stellat gangliyona
invazyon yapabilirler. Brakiyal pleksus invazyonu olan hastada omuz ağrısı, kolda güçsüzlük
şikâyetleri görülebilir. Bu hastaların fizik muayenesi sırasında, özellikle kolun
abduksiyonunda ağrı, kaslarda atrofi, reflekslerde azalma saptanabilir. Stellat gangliyonun
invazyonunda ise tek taraflı enoftalmi, pitozis, myozis ve anhidroz ile seyreden Horner
sendromu saptanabilir.
Sağ tarafta yer alan tümörler ise, superior vena kava obstrüksiyonuna neden olabilir.
Supperior vena kava sendromu gelişen hastaların boynunda ve üst ekstremitesinde genişlemiş
venler, yüzde ve göz kapaklarında ödem görülebilir. Bu hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve
görme bozukluğu şikâyetleri de görülebilir. Toraks duvarı tutulumuna bağlı omuz ve kol
ağrısı ile beraber, hastada kas atrofisi ve güç kaybı bulguları olabilir. Mediyastinal invazyona
bağlı frenik sinir tutulumu gelişebilir. Frenik sinir invazyonuna bağlı diyafragmanın tek taraflı
elevasyonu hastada nefes darlığına neden olabilir. Genellikle sol taraf tümörlerde daha sık
görülmekle birlikte rekürren laringeal sinir paralizisine bağlı hastada ses kısıklığı olabilir.
Perikart ve miyokardın tutulumuna bağlı hastada aritmi, kalp yetmezliği veya kalp tamponadı
gelişebilir. Posterior yerleşimli tümörlerde özofagusun etkilenmesine veya mediyastinal lenf
nodlarının özofagusa bası yapması sonucunda hastalarda disfaji saptanabilir (2).
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7.4.3. Primer Tümörün Uzak Organ Metastazı ile İlişkili Semptom ve Bulgular
Hasta her zaman primer kansere ait şikâyetler ile değil, bazen de uzak organ
metastazlarına ait semptomlar ile başvurabilir. Akciğer kanserinde metastaz genellikle kemik,
santral sinir sistemi, karaciğer, sürrenal bezler ve karşı akciğerde ortaya çıkabilir. Bu
hastalarda halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi nonspesifik yakınmalar sıklıkla görülür. Bunun
yanında metastazın bulunduğu organ ve sisteme bağlı yakınmalar da saptanabilir. Kemik
metastazında şiddetli kemik ağrıları, santral sinir sistemi metastazlarına bağlı baş ağrısı,
senkop, güçsüzlük, kognitif bozukluklar gibi nörolojik belirtiler ve epilepsi nöbeti görülebilir.
Karaciğer metastazlarında serum transaminaz ve bilirubin düzeyinde yükseklik, iştahsızlık ve
epigastrik ağrı saptanabilir. Ender olarak hasta karın ağrısı, bulantı ve hazımsızlık şikâyetleri
ile de başvurabilir. Genellikle küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda gelişen paraneoplastik
sendromlar da hastada farklı belirti ve bulguların görülmesine neden olabilir. Paraneoplastik
sendromda, tümörün kendisinden veya metastazlarından kaynaklanan hormon veya hormon
benzeri maddelerin salınımı sonucunda ektopik ACTH (adrenokortikotropik hormon)
salgılanması tetiklenerek “Cushing Sendromu”, ADH (antidiüretik hormon) salgılanmasına
tetiklenerek Uygunsuz ADH Sendromu, kemik metastazı olmadan hiperkalsemi görülebilir.
Sürrenal bez metastazları ise çoğunlukla asemptomatiktir (2).

7.5. Akciğer Kanserinde Tanı
Akciğer kanserinde tanı hastanın kliniğe akciğeri kanserinin varlığını düşündüren belirti
ve bulgular ile başvurması ile başlar. Öncelikle hastanın şikâyetleri dikkate alınarak, hastadan
kapsamlı bir anamnez alınır ve hastanın fiziksel muayenesi yapılır. Hastanın anamnezinde
sorgulanan semptomlar ile muayene bulguları bir araya getirerek hekim, genel bir kanaat
oluşturur. Eğer elde edilen bulgular, hekimin akciğer kanserinin varlığından şüphelenmesine
neden oluyor ise, hekim hastadan akciğer grafisi çektirmesini ister. Akciğer grafisinde soliter
pulmoner nodüllerin varlığı, pnömonik infiltrasyon, atelektazi, hiler dolgunluk, mediyastinal
genişleme, plevral sıvı, lokalize saydamlık artışı gibi görüntüler saptanabilir. Kitle 1 cm’nin
üzerinde olmadan akciğer grafisinde nadiren görülür. Çekilen akciğer grafisinde akciğer
kanserinin varlığını düşündürecek bulgulara rastlanır ise, hastalık tanısının konması için
hastadan biyopsisi ile doku örnekleri alınarak histopatolojik çalışmaların yapılması istenir ve
daha ileri radyolojik incelemeler yapılır. Akciğer kanserinin tanısı patolojik tanının konması
ile kesinleşir ve radyolojik çalışmaların sonuçlarına dayanarak hastalığın evrelendirmesi
yapılır.
Akciğer kanseri tanısında kullanılacak tanı yönteminin seçimi hastanın genel sağlık
durumu, tümörün boyutu, lokalizasyonu, metastazın varlığı dikkate alınarak yapılır.

175

7.5.1. Şüpheli Lezyonların Değerlendirilmesi
Şüpheli lezyonların değerlendirilmesi, balgam sitolojisi, bronkoskopi, transtorasik iğne
aspirasyonu, torasentez ve plevra biyopsisi gibi invazif ve non-invazif tanısal yaklaşımlar
kullanılarak ilgili alandan doku örneği alınarak yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında
bronşlardan, akciğerden alınan doku örnekleri ve mediyastenden çıkartılan lenf nodları
patolojiye gönderilerek, patolog tarafından incelenir ve akciğer kanserinin varlığı saptanmaya
çalışılır. Akciğer kanserinin tanısı patolojik tanının konması ile kesinleşir (17).
Balgam Sitolojisi: Akciğer kanserinde bronş lümenine dökülen malign hücreler,
sekresyona karışarak balgam içerisinde dışarı atılır. Balgam hastadan en kolay elde edilebilen
materyaldir. Balgam sitolojisi için balgam örneği sabah alınmalıdır. Hastadan sabah ilk
balgamını plastik kap içerisine çıkartması istenir ve elde edilen bu örnek hemen laboratuvara
ulaştırılmalıdır. Daha sonra gönderilecek ise, buzdolabında bekletilmelidir. Balgam
çıkaramayan hastalarda, %15 serum fizyolojik ve %20 propilen glikol karışımı inhalasyonu
yapılarak balgam örneği alınabilir. Bu sitolojik değerlendirme ayrı günlerde 3 kez tekrar
edilmelidir. Balgamın sitolojik incelemesi akciğer kanserlerinin tanısında önemlidir.
Deneyimli sitolog tarafından yapılan incelemelerde yanlış pozitiflik oranı düşük olup, %1-3
arasındadır. Balgamın tanısal değeri tümörün lokalizasyonu (santral, periferik) ve balgam
örneğinin uygun koşullarda korunması ile ilişkilidir. Periferik bronş kanserlerinde %50
civarında olan sitoloji pozitifliği, santral bronş kanserlerinde %80’lere ulaşmaktadır (18).
Bronkoskopi: Bronkoskopi santral ve endobronşiyal akciğer tümörlerinin tanısında
kullanılan en önemli tanı yaklaşımlardan biridir. İşlem sırasında fiberoptik ve rijid olmak
üzere iki tip bronkoskop kullanılmaktadır. Santral yerleşen ve endobronşiyal komponenti
olan tümörlerde tanı değeri %90’ın üzerindedir. Buna karşılık periferik lezyonlarda bu
yaklaşımın tanısal değeri %40’a kadar düşmektedir. Bronkoskopi işlemi sırasında lezyondan
direkt biyopsi, bronş içi yıkama ve fırçalama ile hücre elde edilmekte, transbronşiyal biyopsi
ile parenkim içi kitleden ince iğne ile doku örneği alınmaktadır. Günümüzde bronkoskopinin
tanı değerini arttırmak için videobronkoskop ve endobronşiyal ultrasonografi (EBUS),
otofloresan bronkoskopi (OFB), elektro manyetik navigasyon diagnostik bronkoskopi (ENB)
gibi farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır (2). Günümüzde mediyastinal lenf nodlarının
histopatolojik örneklemesi için en sık kullanılan iki invazif yaklaşım transözofagial
endoskopik ultrasonografi (EUS) ve EBUS yöntemleridir (19).
Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi: Periferik tümörlerde bilgisayarlı
tomografi veya ultrasonografi eşliğinde yapılan transtorasik ince iğne aspirasyon (TTİİ)
biyopsisi akciğer kanseri tanısının konmasında önemli bir yaklaşımdır. Bu biyopsi işlemine
bağlı hastada kanama, pnömotoraks gibi komplikasyonlar gelişebilir, hasta bu konuda
bilgilendirilmeli ve işlem sonrası yakından takip edilmelidir (2).
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Mediastenoskopi: Cerrahi işlem olan mediyastenoskopide, mediastinoskop ya da
video-mediastinoskop kullanılarak genel anestezi altında mediyastendeki lenf nodlarından ve
kitlelerden biyopsi örneği alınır. Mediyastenoskopi akciğer kanseri tanısını koymak ve
evrelemeyi yapmak amacı ile kullanılır (2). Özellikle lenf nodu değerlendirmenin altın
standart yöntemidir ve gerekli olgularda, EUS ve EBUS yöntemleriyle ulaşılamayan lenf
nodlarından histopatolojik örnekleme için kullanılmaktadır (19).
Torakoskopi: Lokal anestezi altında hastanın toraks kavitesinin içine girilerek
lezyonlardan biyopsi almak, plevral sıvıyı boşaltmak için kullanılan bir cerrahi işlemdir (2).
Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi: Genel anestezi altında uygulanan Video Yardımlı
Göğüs Cerrahisi (VATS), hastaya tanı koymak yada hastalığın tedavisi yapmak amacıyla
kullanılabilen, günümüzün en popüler endoskopik cerrahi işlemidir. Bu işlem sırasında
lobektomi, pnömonektomi gibi açık cerrahide yapılan hemen hemen tüm işlemler rahatlıkla
uygulanabilmektedir. Hasta konforu, postoperatif ağrı ve kozmetik açıdan sonuçları oldukça
iyidir (2).
Torakotomi: Minimal invazif yöntemler ile tanı konamayan hastalarda en son çare
olarak torakotomi yapılır. Torakotomi sırasında kitleden direkt biyopsi alınır ve hastalığın
evresine göre gereken cerrahi rezeksiyon uygulanır (2).

7.5.2. Lokal ve Sistemik Yayılımın Değerlendirilmesi
Akciğer kanserinin lokal ve sistemik yayılımı Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik
Rezonans Görüntüleme, Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ve BT kombinasyonu (PET-BT),
kemik sintigrafisi gibi farklı radyolojik çalışmaların yapılması ile saptanır (17).
Bilgisayarlı Tomografi: Radyolojik görüntüleme yöntemlerinden biri olan bilgisayarlı
tomografi (BT), akciğerde primer lezyonun anatomik yerleşiminin ve boyutunun
saptanmasında, nodal tutulum varlığının belirlenmesinde, lokal yayılımın saptanmasında ve
hastalığın evrelemesinde kullanılır. İlk tanı aşamasında hastalığın evresinin belirlenmesi için
kullanılan bu yöntem, tedavinin başlanması ile arada hastanın tedaviye olan cevabını
değerlendirilmek ya da tedavi sonrası takibe alınan hastalarda nüksleri belirlemek amacı ile
hastadan yaptırması istenir (2). Özel bir hazırlığı yoktur, bazı hastalarda test sırasında
kullanılan radyopak maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme: Manyetik rezonans görüntüleme, akciğer
kanserinin tanısında bilgisayarlı tomografiye alternatif bir görüntüleme yöntemi değildir.
Yumuşak dokularda daha iyi görüntüye sahip olması, birçok planda kesit alması gibi
özellikleri nedeniyle beynin, mediyastenin, superior sulkusun, göğüs duvarının, kalp ve büyük
damarların, diyafragma ve spinal kanalın daha ayrıntılı değerlendirilmesine kullanılır.
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Akciğer kanserinde özellikle beyin metastazlarının taranmasında istenir (2). Kontrast madde
kullanımı ile kitleyle akciğer parankim değişiklikleri arasındaki ayırım yapılabilmekte ve
mediyasten ile kitlenin ilişkisi daha kolay gösterilebilmektedir (19). Özel bir hazırlığı yoktur,
bazı hastalarda test sırasında kullanılan radyopak maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
Pozitron Emisyon Tomografisi: Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ve BT
kombinasyonu (PET-BT), Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi
cihazlarının birleşmesi ile oluşan hibrid bir görüntüleme yöntemidir. Uzun yıllardır bilinen
bir yöntem olmasına karşılık PET-BT ile tarama akciğer kanseri hastalarında 1990’lı yıllardan
sonra kullanılmaya başlanmıştır
(2). PET taraması sırasında hastaya intravenöz
Fludeoxyglucose (FDG)
(glikozun radyoaktif hale getirilmiş şekli) verilir.
Florodeoksiglukoz, kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine girer ve hücrenin glikoz
kullanımını gösterir. Normal hücrelere kıyasla, kanser hücrelerinin metabolizma hızı daha
yüksek olduğunda, FDG kanser hücrelerinde daha fazla tutulur ve tümör dokusunun yeri
görüntülenebilir hale gelir.
PET-BT taraması yapılacak hastada hazırlık bir gün öncesinden başlar. Hastaya istirahat
etmesi ve bol su içmesi önerilir. İncelemeye gelmeden önce, hastanın en az 4-6 saat aç olması
istenir. Diyabetik hastaların kan şeker düzeyleri normale yakın hale getirilmelidir. Açlık kan
şeker düzeyi 150 mg/dL ve altında olmalıdır. PET-BT çekilmeden hastaya damardan FDG
enjekte edilir ve yaklaşık 45-60 dakika sakin bir ortamda bekletilir. Takiben 20-25 dakika
boyunca hastadan önce BT, daha sonra PET görüntüleri alınır. İncelemeye beyinden pelvis
bitimine kadar vücut bölümü dahil edilir. Tümör hücreleri kadar aktif şeker kullanan beyin,
kalp gibi organlarda, farmasötiğin atılım yolu olan böbrek ve mesanede yoğun FDG birikimi
olduğundan değerlendirilmez. Enfeksiyon ve enflamatuvar olaylarda da FDG tutulumu yoğun
olabilir. İnceleme sonrası kesit kalınlığına bağlı yaklaşık 250-700 aksiyel BT görüntüsü, 200400 PET görüntüsü oluşur. Bu görüntüler BT, PET ve PET-BT füzyonu yapabilen iş
istasyonunda incelenir ve raporlaması yapılır. Organların kendine has temel FDG tutulum
paterni vardır. Lezyonlar, organlara göre daha yüksek değerde tutulum gösteriyorsa
hipermetabolik, daha düşük tutulum gösteriyorsa hipometabolik ve hiç tutulum göstermiyorsa
nonmetabolik olarak isimlendirilir ve standart alım değeri [standart uptake value (SUV]
kullanılarak raporlandırılır. SUV değerinin 2,5-3,0 üzerinde olması malignite açısından
sensitif ve spesifik olarak kabul edilmekteydi. Ancak yapılan çalışmalar SUV değerinin
malign/benign ayırımında fikir vermesine karşın kesin bir tanı değerinin olmadığını
gösterdiğinden, günümüzde daha çok takipte ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde
kullanılması önerilmektedir. Çok yüksek SUV değerleri, hastanın yaşam süresi ile yakından
ilişkilidir. PET-BT ile primer tümör, mediyastenal lenf nodları ve sistemik metastazlar
değerlendirilebilir. Adenokanserlerin bazı tipleri, karsinoid ve 1 cm’den küçük tümörlerde
yalancı negatiflik, enfeksiyöz ve enflamatuvar durumlarda yalancı pozitiflik görülebilir (17).
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Akciğer Kanserinin Tanısında Laboratuvar: Akciğer kanseri için hiçbir laboratuvar
bulgusu spesifik değildir. Bazı hastalarda lökositoz, trombositopeni, trombositoz ve eozinofil
sayısında artış olabilir. Lökositoz gelişimi tümör ile ilişkili pnömoni gelişen hastalarda,
lökopeni ve trombositopeni kemik iliği tutulumu olan hastalarda, eozinofil sayısındaki artışı
ise ilerlemiş vakalarda görülebilir. Ayrıca karaciğer metastazı olan hastalarda transaminazlar
ve bilirubin düzeyi yükselebilir, kemik metastazı olanlarda ise kalsiyum ve alkalen fosfataz
düzeyi artabilir. Nöron spesifik enolaz (NSE) özellikle küçük hücreli kanserli hastalarda hem
serum hem de plevra sıvılarında yüksektir. Karsinoembryonik antijen (CEA) artışı, karaciğer
metastazı gelişimi ile ilişkili olabilir.

7.6. Akciğer Kanserinde Sınıflandırma
Akciğer kanserlerinde sınıflandırma tümörün yerleşimi ve hücre tipi temel alınarak
yapılmaktadır. Tümörün yerleşim yeri dikkate alarak yapılan sınıflandırmada akciğer kanseri
“periferik” ve “santral” hastalık olarak tanımlanmaktadır. Tüm akciğer kanserlerinin %42’sini
oluşturan periferik tümörler, akciğer dokusunun içinde ya da periferde yer alır, çapları
genellikle 1-3 cm arasındadır, sınırları düzgün ve yuvarlaktır. Kenarları düzgün olduğundan
bu tümörler madeni paraya benzer ve “coin” lezyon olarak tanımlanır, günümüzde daha çok
tek akciğer nodülü olarak bilinmektedir. Santral yerleşimli tümörler ise, kendini bronşiyal ya
da perihiler kitle olarak gösterir. Bu nedenle hava yolunun daralmasına ya da tıkanmasına
neden olarak gaz alış verişini olumsuz etkileyebilir (19).
Hücre tipine temel alınarak yapılan sınıflandırmada ise, akciğer kanseri küçük hücreli
akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak iki ana gruba
ayrılmaktadır (19).

7.6.1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %85’ini oluşturur
ve adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom, büyük hücreli akciğer kanseri ve diğer nadir alt
tiplerini kapsamaktadır (19).
Adenokarsinom: Terminal bronşiyol epitelinden köken alan adenokarsinomlar tüm
akciğer kanserlerinin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Genellikle heterojen periferik kitle
ile ve erken metastaz yaparak kendini gösteren adenokarsinomlar, sigara öyküsü olmayan
kişilerde, bazen de akciğer hastalığına bağlı skar dokusu zemininde gelişebilir (20,19).
Adenokarsinomda EGFR gen mutasyon ve amplifikasyonları (%20-30), K-RAS (Kristen rat
sarcoma oncogene) mutasyonları (%30), ALK gen düzenlenimi (%2-13) görülür.
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Adenokarsinom tanısı almış hastalarda EGFR ve ALK taraması yapılarak hastaya EGFR-TKI
(EGFR - tirozin kinaz inhibitörler) tedavisi verilip verilmeyeceğine karar verilir (20).
Skuamöz hücreli karsinomlar: Bronş epitelinde gelişen skuamöz hücreli karsinom
genellikle santral yerleşimli bir tümördür. Gelişimi sigara kullanımı ile ilişkilidir bu tümör
tüm akciğer kanserlerinin %30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca perihiler yumuşak dokuları,
akciğer parankimi ve hiler lenf nodlarını infiltre edebilir (20). Yerleştiği bronş lümenine
endobronşiyal uzanım oluşturarak bronşiyal tıkanma ve distalde postobstrüktif pnömoni
oluşturabilmektedir. Hastalarda ayrıca hemoptizi de sık görülebilir (19). Adenokanserlerin
tersine skuamöz hücreli kanserler geç metastaz yaparlar (2). Skuamöz hücreli karsinomda p53
mutasyonu (%30-50), phosphoinositide-3-kinase catalytic alpha polypeptide (PI3KCA) ve sex
determining region Y-box 2 (SOX2) gen amplifikasyonları (%33), fibroblast growth factor
receptor (FGFR1) gen amplifikasyonu (%22) sık görülür (20).
Büyük hücreli akciğer kanseri: Büyük hücreli akciğer kanserleri tüm akciğer
kanserlerinin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Bu tümörlerin büyüme hızı yüksektir ve
erken dönemde metastaz yaparlar. Tipik yerleşim yeri akciğer periferidir (19).

7.6.2. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Tüm akciğer kanserinin %14 kadarını oluşturan küçük hücreli akciğer kanserinin
gelişimi genellikle sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sıklıkla santral yerleşimli olan bu tümörler
klinik olarak agresiftir ve bölgesel lenf nodu tutulumu ve uzak organ metastaz yapma sıklığı
daha fazladır. Küçük hücreli akciğer kanseri paraneoplastik sendromların en sık nedenidir.
Kemoterapiye cevap vermesine rağmen teşhis sırasında genellikle ileri evrede oldukları için
hastaların prognozları kötüdür (2,19,20).

7.7. Akciğer Kanserinde Evreleme
Farklı merkezler arasında standart bilgi alışverişini sağlayan evreleme sistemi, akciğer
kanseri tanısı konan hastalara uygulanacak tedavi planının oluşturulmasına, tedavi
sonuçlarının ve prognozun belirlenmesine destek olmaktadır (3). Bu nedenle akciğer
kanserinin tedavisindeki ilk adım doğru evrelemenin yapılmasıdır.
7.7.1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Evreleme
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin evrelemesinde, uluslararası TNM (tümör - lenf
nodu - sistemik metastaz) evreleme sistemi kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmada “T” primer
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tümörün boyutunu ve yayılımını, “N” bölgesel lenf nodlarının tutulumunu ve “M” metastaz
varlığını göstermektedir (Şekil 7.1) (3).
Tümörün sınıflandırılması: uzun aksta ölçülen tümör boyutu [T1a (≤2 cm), T1b (2 – 3
cm), T2a (3 – 5 cm), T2b (5 – 7 cm), T3 (>7 cm)], endobronşiyal yayılım [ana bronşa uzanan
tümörün karinaya uzaklığı 2 cm’den fazla ise T2 ve az ise T3 veya hilusa uzanarak akciğerde
kısmi lober atelektaziye veya pnömoniye yol açmış ise T2, lober atelektazi veya pnömoni
yaygın ise T3], invazyon derecesi [visseral plevraya invazyon var ise T2; diyaframa,
mediyastinal plevraya, frenik sinire, pariyetal perikarda ve göğüs duvarına (superior sulkus
tümörleri dahil) invazyon var ise T3; mediyastene, karinaya, trakeaya, kalp, büyük damarlara,
özefagusa veya vertebra gövdesine invazyon var ise T4] ve primer lezyondan bağımsız satellit
nodülün varlığı [aynı lobda satellit nodülün olması T3, farklı ipsilateral lobda olması T4]
dikkate alınarak yapılmaktadır (Şekil 7.1) (3).
Lenf nodu tutulumunun sınıflandırılması: Lenf nodu tutulumunun olmaması N0,
tümör ile aynı tarafta hiler, peribronşiyal, interlober, lober, segmental, subsegmental lenf
nodlarında tutulum olması N1, subkarinal ve/veya ipsilateral mediyastinal lenf nodlarında
tutulum olması N2, kontrlateral mediyastinal, kontrlateral hiler, ipsilateral veya kontrlateral
skalen, ya da supraklaviküler lenf nodu gruplarında tutulum olması N3 hastalık olarak kabul
edilmektedir (Şekil 7.1) (3).
Metastazın sınıflandırılması: Metastatik yok ise M0, toraks içinde yayılım var ise
M1a ve uzak organ metastazı var ise M1b olarak tanımlanmaktadır (Şekil 7.1) (3).
TNM sınıflandırmasında seyri benzer olan hastalar tedavi planına karar verebilmek ve
hastalığın seyrini belirleyebilmek için aynı evre içinde gruplanmakta ve hastaların evresi
tanımlanmaktadır (Tablo 7.2). Hastalık evresi yüksek olan hastaların iyileşme şansı
azalmaktadır: 5 yıllık sağkalım oranları Evre Ia’da %49, Evre Ib’de %45 iken, Evre IIa’da bu
oran %30’a, Evre IIb’de %31’e, Evre IIIa’da %14’e, Evre IIIb’de %5’e ve Evre IV’de %1’e
düşmektedir (3).
7.7.2. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Evreleme
Biyolojik ve klinik özellikleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinden oldukça
farklı olan Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin evrelemesinde farklı bir evreleme sistemi
kullanılmaktadır. Hastalık “sınırlı” ve “yaygın” olarak tanımlanmaktadır. Tümör bir
hemitoraksa sınırlı; aynı ya da karşı tarafa hiler, mediyastinal ve supraklaviküler lenf bezi
metastazı var ise; aynı taraf plevral efüzyon (sitoloji +/-) mevcut ise hastalık “sınırlı hastalık”
(TNM'ye göre Evre I, II, III), bu kapsamına girmeyen tümörler ise “yaygın hastalık” (TNM'ye
göre Evre IV) olarak kabul edilmektedir. Sınırlı hastalıkta 5 yıllık sağkalım oranları %31.4
iken, yaygın hastalıkta bu oran %8.4-1.5’e düşmektedir.
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Şekil 7.1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde TNM Sınıflandırması
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Tablo 7.2. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Evreleme
T/M

Subgrup

N0

N1

N2

N3

T1a ≤2 cm

Ia

IIa

IIIa

IIIb

T1b 2 – 3 cm

Ia

IIa

IIIa

IIIb

T2a 3 – 5 cm

Ib

IIa

IIIa

IIIb

T2b 5 – 7 cm

IIa

IIb

IIIa

IIIb

T3 >7 cm

IIb

IIIa

IIIa

IIIb

T3 (aynı lobda satellit nod)

IIb

IIIa

IIIa

IIIb

T3 (Diğer)

IIb

IIIa

IIIa

IIIb

T4 Invasyon

IIIa

IIIa

IIIb

IIIb

T4 Ipsilateral nod

IIIa

IIIa

IIIb

IIIb

M1a Kontrlateral nod

IV

IV

IV

IV

M1a Plevral nod /efüzyon

IV

IV

IV

IV

M1b Uzak organ metastaz

IV

IV

IV

IV

T1

T2

T3

T4

M1

7.8. Akciğer Kanserinde Tedavi
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Evre IA, IB, IIA, IIB ve bazı Evre IIIA olan
hastalar erken evre olarak kabul edilmektedir. Bu hastalarda cerrahi tedavi tek başına (Evre
IA ve IB) ya da adjuvan veya neoadjuvan kemo-radyoterapi ile birlikte uygulanmaktadır. Evre
IIIB hastalarda ise, cerrahi tedavi şansı yoktur, primer tedavi kemo-radyoterapidir. Evre IV
hastalar ise sadece sistemik tedavi ile tedavi edilmektedir (3,21).
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin tedavisinde hastalık “sınırlı” ise hastalığın
tedavisinde kemoterapiyi takiben radyoterapi, “yaygın” ise kemoterapi uygulanmaktadır.
Ayrıca son zamanlarda, TNM evrelemesine dahil edilmiş ve bu evrelemeye göre Evre 1 olan
bazı KHAK (%2-5) ameliyat edilmesinin sağkalımı arttırdığı gösterildiğinden, bu hastalara
cerrahi tedavi uygulaması da yapılabilmektedir (3, 22).
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Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde, hastalığın lokalizasyonu ve hastanın genel
sağlık durumu temel alınarak lobektomi, pnömonektomi ve wedge rezeksiyonu yapılabilir.
Ayrıca, günümüzde teknolojinin gelişmesi ile VATS ve Robotik cerrahi gibi farklı
yaklaşımlar da uygulanabilmektedir (21).
Evre II-III KHDAK’de cerrahi tedavi sonra genellikle cisplatin bazlı (vinorelbin veya
etoposide ile) kemoterapi uygulaması onerilmektedir. Cisplatin-pemetrexed, CisplatinDosetaksel veya Cisplatin-Gemsitabin KHDAK’nın adjuvan tedavisinde kullanılabilen diğer
kemoterapi kombinasyonlardır. Performansı iyi olmayan ve cisplatini tolere edemeyecek
olguların adjuvan tedavisinde Carboplatin-paklitaksel başlanmaktadır (23).
ALK ve EGFR mutasyonu olan metastatik KHDAK’de hedef tedavilerin kullanımı
önerilmektedir. Günümüzde EGFR mutasyonu olan hastalara erlotinib ve gefitinib, ALK
mutasyonu olanlara da crizotinib başlanmaktadır. Bazı hastalarda Bevacizumab da tedavi
seçeneklerinden biri olabilir (24).

7.9. Akciğer Kanserinde Hemşirelik Bakım
Akciğer kanseri tanısının konması ile hasta tanıyı kabullenme, tedaviyi sürdürme,
sosyal sorunlarla baş etme, ailesel sorumlulukları devam ettirme gibi tanıdan-tedaviye ve
tedavi sonrası döneme ilişkin pek çok soru ve sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Akciğer
kanser tanısının konması genellikle ölüm ile bağdaştırıldığından bu hasta grubu ve ailesi
tanıyı ilk duyduklarında umutsuzluk, anksiyete, korku, kızgınlık ve inkâr gibi farklı duygusal
tepkilerde bulunabilmektedir. Ölümün yanı sıra hastalığın ilerlemesi ile hasta yaşanacak ağrı
korkusunu düşünmeye başlamaktadır. Kişilik yapısına, önceki yaşam deneyimine dayanarak
farklı emosyonel tepkiler vermektedir. Bu nedenle, akciğer kanseri tanısı alan hastaların
bakımından sorumlu ve diğer sağlık uzmanlarına kıyasla zamanının çoğunu hasta ile geçiren
hemşireler, hasta ve ailesinin psikolojik durumunu yakından izlemelidir. Hasta ve ailesinin
gereksinimleri doğrultusunda psikososyal sorunlarla baş etmelerinde destek olacak kaynakları
tanımlamalı ve başetme becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarına destek olunmalır.
Gerektiğinde, hastadan sorumlu hekim ve liyazon psikiyatrisinde çalışan uzmanlarla iletişime
girerek hastaya uygun tedavi yaklaşımının başlatılmasında destek olmalıdır. Buna ek olarak
hastanın yaşadığı psikososyal sorunları önemli derecede azalttığından ve hastaların iyi bir
tedavi süreci geçirmesine destek olduğundan yapılan tetkikler ve tedavi/bakım süreci
hakkında hastayı bilgilendirmelidir. Tedavi aşamasında hastaların kendisi ile ilgili kararlarda
aktif rol üstlenmesini ve bu dönemde yaşadığı duygu-durum değişikliklerini yansıtan günlük
tutmasını ve yaşadıkları duyguları kendisi için önemli olan kişilerle paylaşmasını teşvik
etmelidir (25).
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7.9.1. Hastalığa İlişkin Şikâyetlerin Yönetimi
Akciğer kanserinde öksürük, solunum paterninde değişiklik (wheezing, stridor, dispne),
göğüs duvarında ve kemiklerde ağrı, hemoptizi, kilo kaybı ve halsizlik hastalarda sık görülen
şikâyetlerdir. Tümörün büyüklüğüne, yerleşimine ve yayılımın bağlı olarak farklılık gösteren
bu sorunlar ya hastalık tanısı konmadan önce ya da hastalığın ilerlemesi ile ortaya çıkabilir (4,
25, 26).
Ana bronşa uzanan tümörler, solunum yolunun açıklığını kısıtlayarak gaz alış verişinin
bozulmasına ve mukozada yer alan reseptörleri uyararak sekresyon artışına neden olabilir. Bu
hastalarda dispne ve öksürük sık karşılaşılan sorunlardır. Ayrıca tümör kitlesinin büyümesi ve
yer kaplayıcı lezyon oluşturması ile hastaların solunum seslerinde azalma, stridor, ronküs ve
atelektazi de görülebilir. Hastada nefes darlığı, mediyastenal tümörlerde görülen frenik sinir
invazyonuna bağlı diyafragmanın tek taraflı elevasyonu ile de ilişkili olabilir. Etkili solunumu
sağlamak için bu hastalara semi-fawler pozisyon ya da rahat nefes alabileceği uygun pozisyon
verilmeli, pursed-lips solunum yapması önerilmeli ve hekim isteme göre O2 ve ilaç tedavisi
başlanmalıdır. Solunum hızı ve ritmi, cilt ve mukozanın rengi, kapiller dolum zamanı, mental
durum değişiklikleri değerlendirilmeli ve gereksinime göre arteriyel kan gazı bakılmalıdır.
Öksürük, hastanın uyku kalitesinin bozulmasına, göğüs ağrısına neden olabilir. Bu hastalara
hekim istemi ile antitüssif ilaç tedavisi başlanmalı ve öksürük nöbeti ile baş etmede etkili
derin nefes alma ve öksürme egzersizleri öğretilmelidir (4, 25-29).
Üst lob apeksine yerleşen primer akciğer tümörlerinde brakiyal pleksus invazyonuna
bağlı omuz ağrısı, kemiğe metastaz yapan tümörlerde ise şiddetli kemik ağrısı görülebilir.
Ağrının şiddeti vusual analog skala (VAS) kullanılarak, günde bir kez ya da her şift başında
izlenmelidir. Hastanın ağrı düzeyine göre planlanan analjezik tedavi saatinde belirlenen dozda
uygulanmalıdır. Bu hastalarda oluşan ağrının yönetiminde genellikle opioid analjezikler
kullanıldığından, bu ilaçlar ile ilişkili yan etkileri (konstipasyon, bulantı-kusma, nörolojik
bulgular vb.) önlemede etkili girişimler planlanmalıdır. Ayrıca ağrı ile baş etmede gevşeme,
hayal kuma, müzik dinleme gibi farklı non-farmakolojik yaklaşımların kullanımı
planlanmalıdır (26).
Posterior yerleşimli tümörlerin özofagusu etkilenmesi veya mediyastinal lenf nodlarının
özofagusa bası yapması sonucunda hastalarda disfaji görülebilir. Hastalığın ilerlemesi
iştahsızlık ve kaşeksinin gelişmesine neden olabilir (2). Bu nedenle, son bir ayda hastanın kilo
kaybının %10 veya daha fazla olması önemlidir. Hemşire, beslenme uzmanı ve hekim ile
görüşerek hastanın gıda alımı düzenlenmelidir. Hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi
planlamalıdır. Hastanın günlük aldığı kalori miktarı arttırılmalı, bulantı-kusma, özofajit gibi
beslenmeyi engelleyecek sorunlar araştırılmalı ve gerekli ise hekim istemi ile uygun beslenme
tedavisi başlanmalıdır. Hastanın genel durumunu ve gereksinimi dikkate alınarak enteral ya
da total parenteral beslenme başlanmalıdır (28, 29).
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Hastalığın ilerlemesi ile hastanın aktivite düzeyi de kısıtlanabilir. Bu hastalarda kronik
yorgunluk en önemli bulgulardan biridir. Bu sorunla başetmede destek olması için hemşire
hastaya özgü aktivite/istirahat programı oluşturmalı ve GYA gerçekleştirmede hastaya destek
olmalıdır (28, 29).
Ayrıca, sağ tarafa yerleşmiş olan tümörlerde superior vena kava obstrüksiyonu, santral
sinir sistemi metastazı olanlarda baş ağrısı, senkop, güçsüzlük, kognitif bozukluklar gibi
nörolojik belirtiler ve epilepsi nöbeti görülebilir. Bu bulguların varlığı yakından izlenmeli ve
gerekli ise, hekim istemi ile hastaya uygun tedavi başlanmalı ve hemşirelik girişimleri
planlanmalıdır (4, 27).

7.9.2. Tedavi ile İlişkili Semptomların Yönetimi
Tedavi sürecinin başlaması ile birlikte, genellikle hastada hastalığa ilişkin şikâyetler
gerilemekte ve hastaların yaşam kalitesi artmaktadır. Nadiren tedaviye cevapsız kalan hastalar
vardır. Bu dönem içinde uygulanan tedavi ile ilişkili sorunlar ön plana geçmektedir. Bu
sorunların yönetimine bazen hemşirenin yanı sıra diğer sağlık uzmanlarının da katılımı da
gerekli olabilir.
Post-operatif dönemde hastada ağrı, kanama, aktivite toleransında azalma sık görülen
şikâyetlerdir. Bu nedenle ameliyat sonrası ilk gün hastada vital bulgular, ağrı ve günlük
drenaj miktarı yakından takip edilmelidir. Hasta erken dönemde mobilize edilmeli, planlanan
solunum egzersizlerini düzenli yapması ve yeterli gıda alması sağlanmalıdır. Drenaj miktarı
beklenenden fazla ise hekime bildirilmeli ve hekim istemi ile yönetiminde hastaya uygun
yaklaşımlar planlanmalıdır. Ağrısı var ise, ağrının yönetiminde pozisyon değişikliği, dikkati
dağıtma gibi farklı non-farmakolojik yaklaşımların kullanımı önerilmeli ve hekim istemine
uygun analjezik tedavi başlanmalıdır (4, 25, 26).
Radyoterapi sürecinde hastalarda yorgunluk, öksürük, özofajit ve tedavi bölgesinde
kızarıklık sık görülen şikâyetlerdir. Genellikle tedavinin ikinci haftasında ortaya çıkan bu
şikâyetlerin varlığı ve şiddeti ışınlama alanına, ışınlama sırasında kullanılan tekniğe ve
hastanın bireysel özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Periferal tümör
ışınlamalarında, hastanın yaşam kalitesini etkileyecek reaksiyonlar nadir iken, santral tümör
ışınlaması yapılan hastalarda özofajit sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. Radyoterapi ile
ilişkili reaksiyonların çoğu tedavinin tamamlanması ile genellikle iki hafta içinde iyileşir.
Yorgunluk ise, radyoterapinin tamamlanmasından sonra da belli bir süre devam edebilir.
Radyoterapi döneminde iyi bir tedavi sürecinin tamamlanabilmesinde hasta ve ailesinin
radyoterapi ile ilişkili reaksiyonlar hakkında bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin önceden
alınması önemlidir (25-27).
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Özofajit, çoğu hasta tarafından yutkunma sırasında yaşanan boğaz ağrısının varlığı
olarak bildirilir, bazı hastalarda ise gıda alımını olumsuz etkileyen, beslenme desteğini
gerektirecek kadar ciddi kilo kaybına neden olan sorun olarak yaşanabilir. Bu nedenle,
radyoterapinin başlaması ile birlikte özofajitin gelişmesini önlemek amacı ile hastaya boğazı
tahriş etmeyen, protein ve kalori değeri yüksek gıda alması önerilmelidir. Özofajit gelişen
hastalarda ise, hekim istemi ile uygun tedavi planlanmalı, gerekli ise enteral ve parenteral
beslenme başlanmalıdır (28, 29).
Öksürük ve yorgunluk tedavinin tamamlanması ile birlikte belli bir süre sonra iyileşir.
Hastaya öksürük ile başetmesi için papatya çayı, ıhlamur içmesi, yorgunlukla başetmesi için
de haftada üç kez yarım saat hafif egzersiz ya da yürüyüş yapması tavsiye edilebilir. Kemik
metastazı olan bazı hastalarda yürüyüş ve egzersiz yapmak kontrendike olabilir, bu hastaların
aktivite planlanmasında hekime danışılmalıdır (27-29).
Kemoterapi sürecinde bulantı-kusma, alopesi, tat almada değişim, iştahsızlık, diyare,
kabızlık, ciltte döküntü, kan sayımında düşme hastalarda sık görülen şikâyetlerdir (Tablo 7.3).
Ayrıca bazı hastalarda ilaç uygulaması sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. etoposide ve
carboplatin) ve ekstravazasyon da gelişebilir. Kemoterapi sürecinde görülen yan etkilerin
sıklığı ve şiddeti uygulanan tedavi protokolüne ve hastaların bireysel özelliklerine bağlı
olarak farklılık göstermektedir (4, 26, 27).
Sıklıkla etoposide ve carboplatin uygulaması ile ilişkili olan aşırı duyarlılık reaksiyonu
hızlı müdahale gerektiren sorunlardan biridir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişme riski yüksek
olan ilaçların ilk uygulaması yavaş başlatılmalı ve hastada şiddetli baş ağrısı, göğüste şıkışma
/kızarıklık, dispne, hipotansiyon gibi aşırı duyarlılık reaksiyonunun gösteren bulguların
varlığı yakından izlenmelidir. Reaksiyon gelişirse ilaç uygulaması durdurulmalı, hastaya
semi-fawler pozisyon verilmeli, O2 inhalasyonuna başlanmalı ve hekim istemine göre
antihistaminik tedavi ve IV sıvı desteği başlanmalıdır (28, 29).
İlaç uygulaması sırasında nadir olarak ilaç ekstravazasyonu görülebilir. İlacın damar
dışına kaçmasına bağlı olarak uygulama bölgesinde ağrı ve kızarıklık gelişir. İlaç uygulaması
durdurulmalı, bölgeye sızan ilaç mümkün olduğunca geri çekilmelidir. Takiben
ekstravazasyon etoposide ve vinorelbin gibi bitki alkaloidlerine bağlı gelişti ise hastaya iki
gün boyunca günde dört kez 15 dakikalık ılık uygulama, diğer ajanlara bağlı
ekstravazasyonda ise soğuk uygulama yapması önerilmelidir (4, 28).
Özellikle cisplatin bazlı tedavi alan hastalar tarafından sıklıkla bildirilen bulantı ve
kusma, kemoterapi sürecinde hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bazen de sıvıelektrolit dengesinin bozulmasına neden olan önemli yan etkilerden biridir. Bu hastalarda
uygulanan protokolün ematojenite düzeyi dikkate alınarak hekim istemi ile etkili antiemetik
tedavi planlanmalıdır. Ayrıca hastaya tedaviden sonraki birkaç gün boyunca aç kalmaması,
günlük en az üç litre sıvı tüketmesi, beslenmede bulantıyı artırmayan gıdaları seçmesi (peynir,
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sandviç, tost, yoğurtlu gıdalar, çorba … vb.), tatlı, yağlı, tuzlu, baharatlı gıdalardan uzak
durması ve dikkatini dağıtacak aktivitelere katılması, ferah ortamda oturması önerilmelidir (4,
26).
Tedavi protokolünde cisplatin, carboplatin ve etoposide uygulanan hastalarda tat alma
duyusunda değişiklik sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu hastalarda cisplatin ve
carboplatin hastanın metalik tat duyusu almasına neden olurken, etoposide tatlı tat alma
duyusunun artmasına neden olabilir. Etoposide uygulaması hastalarda aşırı tükürük üretimini
de tetikleyebilir. Tat duyusunda oluşan değişikliklerin etkisini azaltmak için, hastaya tadı
keskin olan gıdalar tüketmesi ve yeterli gıda alması önerilmelidir (4, 28, 29).
Bazı hastalarda uygulanan tedavi protokolüne bağlı olarak diyare veya konstipasyon
gelişebilir. Konstipasyon sıklıkla tedavi protokolünde etoposide, carboplatin, gemsitabine,
vinorelbine uygulanan ya da opioid analjezik kullanan hastalarda görülür. Diyare ise
genellikle campto tedavisi alanlarda olur. Her iki sorunun yönetiminde hastanın beslenme
alışkanlığında değişiklikler yapılmalıdır. Konstipasyon gelişme riski olan hastalara armut,
incir, kaysı, nohut, fasulye gibi lif ağırlıklı gıdalar ile beslenmesi ve günde en az üç litre sıvı
alması önerilmelidir. Diyare gelişme riski olan hastalara ise patates, muz, kavun gibi lif
içeriğinden fakir gıdalar tüketmesi ve diyare geliştiğinde bol sıvı alması önerilmelidir (4, 28,
29).
Kemoterapi tedavisine bağlı kan sayımındaki düşme genellikle tedaviden sonra 7-14.
günlerde görülür. En fazla etkilenen parametre lökosittir. Eritrosit ve trombosit değerleri
genellikle kür sayısı arttıkça veya hasta terminal döneme yaklaştıkça görülebilir. Lökosit
değerlenin düşmesi ile ilişkili nötropeni, halsizlik ve hastanın vücut ısısının 380C ve üstüne
artması ile kendini gösterebilir. Nötropeni gelişme riski yüksek olan bazı hastalarda hekim
istemi ile koloni stimulan faktör (CSF) başlanabilir. Nötropeni gelişen ve/veya ateşi yüksek
olan hastalara ayaktan veya yatarak antibiyotik tedavisi başlanabilir. Bu hastalardan mümkün
ise tedaviye başlanmadan hemokültür alınmalı ve laboratuvara gönderilmelidir. Derin
nötropeni gelişen hastaların kliniğe yatırılarak, nötropeni odasına alınması gerekebilir. Bu
hastalarda koruyucu izolasyon önlemleri alınmalıdır. Anemiye bağlı yorgunlukta hastaya
aktivite / egzersiz programı oluşturulmalı. Trombositopenide de kanama riskini azaltıcı
girişimler hakkında hasta bilgilendirilmelidir. Ayrıca gerekli ise derin anemi ve
trombositopeni gelişen hastalarda hekim istemi ile kan transfüzyonu uygulaması yapılmalı ve
kan transfüzyonuna bağlı reaksiyonlar yakından izlenmelidir (4, 28, 29).
Kemoterapi sırasında hastanın beden imajını ve emosyonel durumunu olumsuz
etkileyen alopesi de cisplatin bazlı tedavi alan hastalarda sıklıkla görülen yan etkilerden
biridir. İlk tedaviyi takiben 15-18. günde gelişen alopesi geçici bir yan etkidir. Tedavinin
tamamlanması ile saçlar yaklaşık iki ay içinde tekrar uzar. Bu dönem içinde hastaya peruk,
eşarp, şapka, bandana gibi yaklaşımları kullanabileceği açıklanarak, hasta psikolojik olarak
desteklenmelidir (28, 29).
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Metastatik KHDAK’nın sistemik tedavisinde diğer bir seçenek hedef yönelik
tedavilerdir. Bu hastaların tedavisinde kullanılan çoğu ilaç (erlotinib, gefitinib, crizotinib)
oral formdadır. Bu nedenle hastaların ilacı nasıl kullanması gerektiği (erlotinib: aç karnına,
yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra; gefitinib ve crizotinib: aç ya da tok karnına alınabilir,
fark etmez), yan etkilerin neler olduğu konusunda bilgilendirilmesi ve yakından takip
edilmesi oldukça önemlidir. Gefitinib ve erlotinib tedavisi sırasında hastalarda en sık görülen
yan etkisi akne benzeri döküntüler ve diyare, crizotinib alanlarda bulantı-kusma, bevacizumab
alan hastalarda hipertansiyon ve kanamadır (24, 30).
Akne benzeri döküntüler genel olarak yüzde, boyunda, sırtta, göğüsün üst kısmında,
abdominal bölgede, avuç içinde ve ayak tabanı gibi subakeos bezlerin yoğun olduğu
bölgelerde görülmektedir. Tedaviye başladıktan birkaç gün sonra başlamakta ve 2 veya 3
hafta içinde yoğunluğu artmaktadır. Yapılan çalışmalarda akne benzeri döküntülerin
yoğunluğunun ilaca olan cevap ile doğrudan ilişkili olduğu ve bu hastalarda sağkalımın daha
iyi olduğu gösterilmiştir. Ciltte oluşan akne benzeri döküntüler bazı hastaların tedaviyi ret
etmesine ve sosyal yaşamdan uzaklaşmasına neden olsa da, hayatı tehdit edici toksisite
değildir. Tedaviye başlamadan hastalara tedavi boyunca günde iki kez cildine, özellikle kuru
olan bölgelere, alkol ve parfüm içermeyen nemlendirici sürmesi önerilmelidir. Güneşe
çıkmadan 1-2 saat önce cildine çinko oksit veya titanyum dioksit içeren, 15 ve üstünde
koruyucu faktör içeren güneş koruyucu losyonlar uygulamasını ve cildini güneşten
korumasını tavsiye edilmelidir. EGFR inhibitörleri ile ilişkili diyare genellikle tedaviye
başladıktan 3 hafta içerisinde gelişir. Anti EGFR ajanı kaynaklı diyarenin yönetimi standart
diyare yönetimi ile benzerdir. Genellikle diyet değişiklikleri ve lopermid kullanımı ile yeterli
kontrol sağlanırken, bazen ilaç dozunun azaltılmasını gerektiren bir toksisite olarak karşımıza
çıkabilir. Bu nedenle hasta ve ailesi ile yapılan ilk görüşmede bu konunun önemi açıklanmalı
ve diyare geliştiğinde, bu sorunu hekim ya da hemşiresine bilgilendirmesinin önemi
vurgulanmalıdır (24, 30).
Bevacizumab tedavisi sırasında kan basıncı <140/90 mmHg olmalıdır. Tedavi sırasında
kan basıncında artış olan hastalarda tedaviye ara verilmeli ve hekim istemi ile standart antihipertansif tedavi (kontrendikasyon yok ise ACE inhibitörü) başlanmalıdır. Antihipertansif
ilaçlara rağmen şiddetli hipertansiyon (sistolik KB ≥ 200 mm Hg veya diyastolik KB≥ 110
mmHg) devam eder ise tedavi kesilmelidir. Tedaviyi takiben 1 hafta boyunca kan basıncı
izlemine 3x1 davam edilmelidir. Gerekli ise anti-hipertansif tedavi düzenlemesi için hasta
kardiyolojiye yönlendirilmelidir. Genellikle burun kanaması sık bildirilen sorunlardan biridir.
Tedavinin kesilmesini gerektirmez, ancak ciddi kanamalar olur ise tedavi uygulamasına son
verilir ve hekim istemi ile gerekli tedavi planlanır (24, 30).
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7.10. Akciğer Kanserinde Hasta ve Aile Eğitimi
Akciğer kanseri tanısının konması ile hasta ve ailesi şok, inkâr, korku kızgınlık gibi
farklı duygu-durum değişiklikleri yaşamaktadır. Kişilik yapısına, önceki yaşam deneyimine
dayanarak farklı emosyonel tepkilerde bulunabilmektedir. Bu nedenle, eğitime başlamadan
hasta ve ailesi eğitime açık olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğitim programı hastanın
bireysel özellikleri, eğitim düzeyi, genel sağlık durumu ve ihtiyaçları temel alınarak
planlanmalıdır. Ağrısı olan, yaşlı olan hastalarda eğitim süresi kısa tutulmalı, yoğun soru
soran hastaların öncelikle sorularına cevap verilmeli, kapsamlı bilgi talebinde bulunanlara
eğitim daha kapsamlı yapılmalıdır. Eğitim sırasında görsel araçlar kullanılmalı, tıbbi
terimlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca hastalara önceden hazırlanmış eğitim
broşürleri de verilmelidir. Bilgilendirme tek seansta yapılmamalı, hasta ve ailesini
gereksinimine odaklı olmalıdır (22-25).
Cerrahi tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesi yapılaması gereken hazırlıklar
açıklanmalı ve sigara kullanan hastaların sigara kullanımını bırakması için destek
sağlanmalıdır. Uygulanacak cerrahi işlem, post-operatif dönemde hastanın karşılaşacağı
sorunlar ve başetme stratejileri açıklanmalıdır. Bazı hastaların belli bir süre yoğun bakım
ünitesinde kalması gerekebilir. Bu hastalara yoğun bakım ünitesinin işleyişi ve ziyaretçi
kısıtlaması olduğundan yakınlarını kısıtlı göreceği açıklanmalıdır. Ayrıca hastalara post
operatif dönemde uygulayacağı solunum ve öksürme egzersizlerini; omuz, kol ve ayak
egzersizlerini nasıl yapması gerektiği ameliyat öncesi öğretilmelidir. Varis çorabının kullanım
amacı ve ne zaman ve nasıl giymesi /çıkartması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
Ameliyat sonrası ateş, ağrı, nefes darlığı gibi sorunların varlığının önemli olduğunu ve sağlık
uzmanlarına bilgi vermesinin önemi açıklanmalıdır. Odada dolaşırken ve hareket ederken
drenaj tüplerini nasıl koruması gerektiği öğretilmelidir. Yara pansumanı hangi sıklıkta
değiştirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Taburcu olan hastalara order edilen
ilaçları ne zaman ve hangi sıklıkta kullanması gerektiği, yan etkilerinin neler olduğu
açıklanmalı ve sorun olduğunda ulaşabileceği telefon numaraları yazılı olarak verilmelidir
(21, 23).
Radyoterapi uygulaması planlanan hastalara radyoterapi süreci ve tedavi sırasında
hastaların uyması gereken kurallar açıklanmalıdır. Tedavi sırasında hastanın odada tek başına
kalacağı, fakat bu sırada radyoterapi teknisyeni tarafından sürekli gözleneceği, onunla kapalı
devre sistemi ile konuşabileceği; ışınların vücuduna girişini, ağrı ve acı hissetmeyeceği;
radyoterapist tarafından kendisine verilen pozisyonu koruması gerektiği; ve radyoterapi
sonrası radyoaktif olmayacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca hasta ve ailesine tedavi
bölgesinin çizgilerle işaretlenebileceği ve ışınlanan alını gösteren bu çizgilerin tedavi süresi
boyunca silmemesi gerektiği açıklanmalı ve tedavi alanında yer alan cildin bütünlüğünü
koruması için alması gereken önlemler vurgulanmalıdır (4, 21, 23).

190

Kemoterapi ve hedef tedavi uygulanan hastalara tedavide kullanılan tedavi protokolü
dikkate alınarak tedavinin yan etkileri ve bu yan etkilerle başetmede uygulayabileceği
yaklaşımlar açıklanmalıdır. Özellikle yan etkilerin tedaviyi takiben 1-2 gün içinde başladığı,
yaklaşık 1 hafta sürüdüğü ve bazen hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilenebileceği
vurgulanmalıdır. Tedavi ile ilişkili herhangi bir sorun olduğunda ulaşabileceği telefon
numaraları yazılı olarak verilmelidir (21-25).
Pek çok hasta tanının konması ile birlikte farklı bitkisel yaklaşımların kullanımına
başvurabilmekte. Hekim onayı olmadıkça bu tür yaklaşımların kullanımı yasaklanmalıdır.
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Uygulamalar
1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından akciğer kanserinin önlenmesinde
planlanan projelerin sonuçlarını inceleyiniz.
2) Akciğer kanseri tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz ve 2014 yılında gerçekleştirilen Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan
Uygulamaya–Konsensüs kararlarını ve araştırma sonuçlarını temel alarak
hastanıza uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
3) Akciğer kanseri ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu
hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
Aşağıda yer alan kitapları inceleyiniz:
 Akciğer Kanserinde Palyatif Bakım, Ed. G. Can, A. Aydıner, Nobel Tıp
Kitabevleri, Mart 2015, ISBN: 978-605-335-137-5
 Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım, ed. A. Aydıner, G.Can, İpomet
Matbaacılık San ve Tic. Ltd Şti, İstanbul 2010. ISBN:978-605-125143-1
 Onkoloji Hemşireliği. Ed. G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, Ocak 2015,
ISBN: 978-605-335-068-2
 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya–Konsensus 2014, Ed.
G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, ISBN: 978-605-335-138-2
 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul
Konsensusu, ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010.
ISBN:978-975-420-775-0
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Uygulama Soruları

1) Bronkoskopide yapılacak hastanın hazırlığında hemşirenin rol
sorumluluklarını ve bu konu ile ilişkili yasal düzenlemeleri inceleyiniz.

ve

2) VATS ameliyatı yapılan hastalarda görülen sorunları ve yönetiminde
uygulanan yaklaşımları inceleyiniz?
3) Mediyastenal radyoterapi ile ilişkili özofajitin yönetiminde hastaya önerilen
yaklaşımları araştırınız.
4) Cisplatin bazlı tedavi alan hastalarda gelişen bulantı ve kusmanın yönetiminde
ne planlanmalı ve hangi yaklaşımların kullanımı planlamalıdır araştırınız.
5) Erlotinib tedavisi alan hastalarda hangi yan etkiler görülmekte ve bu yan
etkilerin yönetiminde hastaya hangi yaklaşımlar uygulanmaktadır araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akciğer kanserinin gelişiminde en önemli neden sigaradır. Ülkemizde sigara kullanımı
ile ilişkili yapılan yasal düzenlemeler son yıllarda sigara kullanım oranlarını azalmıştır. Ancak
hala akciğer kanserlerin erken tanısında ülkemizde kabul görmüş bir tarama programı yoktur.
Hastalığın erken dönemde saptanabilmesi için gelecek yıllarda ülkemizde bu konu ile ilişkili
çalışmalara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu hastalığın erken evrede saptanması hastaların
tedavi olma şansını arttırmaktadır.
Akciğer kanseri tanısının konması ile hem hasta hem de ailesi pek çok soru ve sorunla
karşı karşıya kalmaktadır. Hastaların iyi bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç
içinde hastaların yaşanan sorunların izlenmedi ve bu sorunlarla başetmesini sağlayacak
kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinin gelişiminde önemli risk
faktörlerinden biri değildir.
a) Sigara
b) Astragalus
c) Genetik
d) Tüberküloz
e) Radon
2) Aşağıda yer alan radyolojik yöntemlerden hangisi akciğer kanserinin erken tanısında
kullanılan yaklaşımlardan biridir.
a) Manyetik Rezonans
b) Akciğer Grafisi
c) Ultrason
d) Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT)
e) Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
3) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akciğer kanserinin tanısında kullanılan
yaklaşımlardan biri değildir.
a) Balgam sitolojisi
b) Transtorasik iğne aspirasyonu
c) Bronkoskopi
d) Santinel lenf nodu biyopsisi
e) Torasentez ve plevra biyopsisi
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi cisplatin bazlı kemoterapi alan hastalarda
gelişen bulantı ve kusmanın yönetiminde kullanılmaz
a) Zencefil
b) Dikkati başka yöne çekmek
c) Gıdaları sık ve az miktarda tüketme
d) Baharatlı gıdaların tüketiminden kaçınmak
e) Sıvı alımını kısıtlamak
5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi mediyastinal radyoterapi alan hastalara verilen
eğitim kapsamında yer almaz.
a) Radyoterapi sonrası hasta radyoaktif olacağı konusunda bilgilendirilmelidir
b) Tedavi sırasında hastanın odada tek başına kalacağı açıklanmalıdır
c) Işınlanan alını gösteren çizgileri silmemesinin önemi açıklanmalıdır
d) Radyoterapi teknisyeni tarafından kendisine verilen pozisyonu koruması
konusunda bilgilendirilmelidir
e) Tedavi alanında yer alan cilde sıcak uygulamama yapmaması konusunda
bilgilendirilmelidir.
Cevaplar: 1) b 2) d

3) d

4) e

5) a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Meme Kanserinde Etiyoloji ve Risk Faktörleri
8.2. Meme Kanserinden Korunma
8.3. Meme Kanserinde Tarama ve Erken Tanı
8.4. Meme Kanserinde Belirti ve Bulgular
8.5. Meme Kanserinde Tanı
8.6. Meme Kanserinde Sınıflandırma
8.7. Meme Kanserinde Evreleme
8.8. Meme Kanserinde Tedavi
8.9. Meme Kanserinde Hemşirelik Bakım
8.10. Meme Kanserinde Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde Meme Kanserinin önlenmesinde Sağlık Bakanlığının yürüttüğü
çalışmaları inceleyiniz.
2) Meme Kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, bu bireylerin hastalığının
gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin varlığını araştırınız.
3) Meme Kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında hastalığın
varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi
seçeneklerini araştırınız.
4) Meme Kanseri tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulana tedaviler sırasında
hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık
uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceğiz

Meme
Kanserinin Meme
Kanserinin
Gelişiminde Önemli Risk gelişiminde önemli risk Okuyarak/Araştırarak
Faktörleri
faktörlerini kavrayabilmek
Meme
Korunma

Kanserinden

Meme
Kanserinden
korunmada
kullanılan Okuyarak/Araştırarak
yaklaşımları kavrayabilmek

Meme Kanserinde Tarama

Meme Kanserinin erken
tanısında
kullanılan Okuyarak/Araştırarak
yaklaşımları kavrayabilmek

Meme Kanserinde Tanı

Meme Kanserinin tanısında
Okuyarak/Araştırarak
izlenen süreci anlayabilmek

Meme
Kanserinde
Meme
Kanserinde
evrelemesinin
nasıl Okuyarak/Araştırarak
Sınıflandırma ve Evreleme
yapıldığını anlayabilmek

Meme Kanserinde Tedavi

Meme Kanserinde tedavi
Okuyarak/Uygulama
seçiminin nasıl yapıldığını
Yaparak
anlayabilmek

Meme kanserli hastanın
Okuyarak/Uygulama
Meme
Kanserinde bakımının planlanmasında
Yaparak/Tartışmalara
Hemşirelik Bakımı
ödemli
adımları
katılarak
kavrayabilmek
Meme Kanserinde
Eğitimi

Hasta

Meme kanserli hastanın Okuyarak/Uygulama
eğitiminde önemli adımları Yaparak/Tartışmalara
kavrayabilmek
katılarak
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Anahtar Kavramlar



Meme kanseri



Mamografi



Ultrasonografi



Pozitron Emisyon Tomografi – Bilgisayarlı Tomografi (PET / BT)



TNM Evreleme



Her2/neu



Meme Koruyucu Cerrahi



Mastektomi



Kemoterapi



Radyoterapi



Hedef Tedavi



Lenfödem



Ekstavazasyon
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Giriş
Meme kanseri, kadınlar arasında %24,9 ile en sık görülen kanser türüdür. Yıllar
içerisinde meme kanseri görülme sıklığında artış olsa da erken tanı ve tedavi yaklaşımlarının
gelişmesi ile mortalite oranları azalmıştır.
Meme kanseri heterojen bir hastalıktır. Literatürde, bu hastalığın gelişiminde kadın
olmak, 40 yaş ve üstünde olmak, genetik açından yatkın olmak, 12 yaşından önce adet
görmek, 35 yaşından sonra doğum yapmak, 55 yaşından sonra menopoza girmek ... gibi pek
çok nedenin rol oynadığı bildirilmiştir. Bu hastalığın önlenmesinde sağlıklı beslenmenin,
fazla alkol alımının kısıtlaması, egzersiz yapmak ve özellikle postmenopoze dönemde aşırı
kilo alımını önlenmek önemli olduğu vurgulanmıştır.
Meme kanserinin taranmasında kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme
muayenesi (KMM) ve mamografi bilinen ve sıklıkla kullanılan yaklaşımlardır. Son dönemde
ülke çapında taramaların yaygınlaşması ile meme kanseri ile ilişkili mortalite oranlarında
azalma sağlanmıştır.
Meme karsinomları in situ ve invazif karsinomlar olmak üzere iki ana gruba
ayrılmaktadır. Tedavi kitlenin özelliklerine (örn. östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve
HER2/neu durumu vb.) ve hastalığın yayılımına (örn. lenf nodu tutulumu ve organ metastazı)
dayanarak planlanmaktadır. Bu hastalığın tedavisinde cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi,
endokrin tedavi, hedef tedavi pek çok yaklaşım kullanılmaktadır. Hastanın bakımı ve eğitimi
hastalık ve tedavi ile ilişkili sorunların yönetimine odaklanmaktadır. Meme kanseri tanısının
konması ile hasta ve ailesi şok, inkâr, korku kızgınlık gibi farklı duygu-durum değişiklikleri
yaşamaktadır. Kişilik yapısına, önceki yaşam deneyimine dayanarak farklı emosyonel
tepkilerde bulunabilmektedir. Bu süreç içinde hastanın desteklenmesi iyi bir tedavi sürecinin
planlanmasında önemlidir.
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8.1. Meme Kanserinde Etiyoloji ve Risk Faktörleri
Meme kanseri heterojen bir hastalıktır. Literatürde, bu hastalığın gelişiminde kadın
olmak, 40 yaş ve üstünde olmak, genetik açından yatkın olmak, 12 yaşından önce adet
görmek, 35 yaşından sonra doğum yapmak, 55 yaşından sonra menopoza girmek ... gibi pek
çok nedenin rol oynadığı bildirilmiştir (1,2)
Cinsiyet: Kuşkusuz meme kanserinin gelişiminde en önemli faktördür. Meme
kanserinin kadınlarda görülme sıklığı %24,9 iken, erkeklerde bu oran %1’in altıdadır (1,3).
Yaş: Hastalığın ortaya çıkışında yaşın da önemli bir yeri vardır. 30 yaşın altında
görülme sıklığı %2,2 olan meme kanseri 30–50 yaşları arasında ciddi bir şekilde artış
göstermektedir insidansı 30-39 yaşları arasında %14,8’e, 40-49 yaşları arasında %30,6’ya
yükselmektedir. 50 yaş sonrası ise görülme sıklığı azalarak 50-59 yaşları arasında %25,5’e,
60-69 yaşları arasında %16,8’e, 70 yaş sonrası ise %10,1’e düşmektedir (3).
Reprodüktif öykü: Erken menarş (12 yaşından önce), geç menopoz (55 yaşından
sonra) östrojen hormonuna maruz kalma süresinin uzamasına neden olduğundan meme
kanseri gelişme riskini arttırmakta; bu sürenin kısalması ise azaltmaktadır. İlk menarş yılında
her 1 yıllık gecikme hastalığın gelişme riskini %10 azaltırken, menopozda adetin devam ettiği
her 1 yıl için risk %3 artmaktadır (1).
Tam dönem gebelikle ilişkili olan meme epitelinin terminal diferansiasyonu da meme
kanseri gelişiminin önlenmesinde önemlidir. Bu nedenle hiç doğum yapmamış olmak ya da
ilk canlı doğumu daha ileri yaşta yapmak da bu hastalığın gelişme riskini arttırmaktadır (2).
Genetik Yatkınlık: Meme kanserinde aile öyküsü önemlidir. Anne, teyze, kız kardeş,
kız çocuğu gibi anne tarafından olan birinci derece akrabalarda meme kanseri hikayesinin
olması bu hastalığa yatkınlığı arttırmaktadır. BRCA 1 ve/veya BRCA2 genlerin mutasyonun
varlığı da bu hastalığın gelişiminde önemli rol oynamaktadır. BRCA1 mutasyonunu olanlarda
meme ve/veya over kanseri gelişme riskini %65 iken, BRCA2 mutasyonunun olanlarda %45.
Meme kanseri tanısı konmuş hastaların %10’unda BRCA 1 ve/veya BRCA2 mutasyonu
pozitiftir. Bu hastalarda tanı daha genç yaşta, 45 yaş altında konmakta ve hastaların %3550’sinde aile hikayesi genellikle yoktur (1,2).
Radyasyona maruz kalma: Özellikle 10-14 yaşları arasında, meme dokusunun
geliştiği dönemde, memenin radyasyona maruz kalması meme kanseri gelişme riskini
artırmaktadır. Benzer etkiyi 30 yaşından önce toraks bölgesine uygulanan teröpatik
radyoterapi işlemi sonrası da gözlenmiştir. Meme dokusunun kırk beş yaşından sonra
radyasyona maruz kalması veya memeye radyoterapi uygulanması bu hastalığın gelişme
riskini arttırmamaktadır. Tanısal amaçla gerçekleştirilen radyolojik tetkiklerin etkisi ise
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tartışmalıdır. Genetik yatkınlık olmadığı sürece risk yok veya dikkate alınmayacak kadar
düşük kabul edilmektedir (2).
Proliferatif meme lezyonları (Atipi içeren ve içermeyen): Atipik lobular/duktal
hiperplazi gibi meme dokusunda oluşan atipik proliferatif lezyonlar meme kanseri gelişme
riskini arttırmaktadır. Bu lezyonlar multifokal olduğunda risk daha fazla artmaktadır (2).
Meme kanseri öyküsü: Meme kanseri olanlarda kontrlateral meme kanseri gelişme
riski yüksektir (2).
Dens meme yapısı: Mamografik görüntüde dens meme yapısına sahip olan kadınlarda
meme kanseri gelişme riski yüksektir (2).
Oral Kontraseptif Kullanımı: Oral kontraseptiflerin meme kanseri gelişimine etkisi
tartışmalıdır. Çalışmalarda özellikle östrojen–progestojen içeren oral kontraseptiflerin uzun
süreli kullanımının premenopozal meme kanseri gelişme riskini arttırdığı bildirilmiştir (4). Bu
risk genellikle ilaç kesildikten 10 yıl sonra azalmaktadır (1).
Hormon Replasman Tedavisi: Çalışmalarda hormon replasman tedavisinin kombine
(östrojen ve progesteron içeren) formda ve uzun süre kullanıldığında, menopoza yakın
dönemde başlandığında meme kanseri gelişme riskini arttırdığı bildirilmiştir. Östrojenprogesteron içeren hormon replasman tedavisinin uzun süre kullanımında risk artışı %26 (RR
1.26 %95CI 1.00-1.59) iken (5), menopoza girdikten sonra 5 yıl içinde kullanıldığında bu
oran %43’tür (RR 1.43 %95CI 1.35–1.51) (6). Risk hormon replasman tedavisi kesildikten
birkaç yıl sonra düşüyor (4).
Alkol kullanımı: Günlük 10 g alkol kullanımı meme kanseri gelişme riskini %10
arttırmaktadır. Alkol kullanımı androjen ve östrojen düzeyini arttırdığından, alkol
kullananlarda özellikle hormon pozitif meme kanseri gelişme riski (östrojen reseptörü ER (+)
%12; ER (-) %7) yüksektir. Bu risk artışında alkole başlama yaşı ve kullanım süresi önemli
değildir (7).
Beslenme: Bazı gıdaların alımı meme kanserinin gelişimi ile ilgili olabilir. Literatürde
serum östrojen düzeylerini arttırdığından yağ içeriği yüksek gıdaların uzun süreli tüketiminin
meme kanseri gelişme riskini arttırabileceği bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda, trans yağ
asitlerinin (çikolata, şeker, krakerlerin, paket sandviçlerin yapımında kullanılır) kullanımının
meme kanseri gelişme riskini artırabileceği bildirilmiştir. Ayrıca çoklu doymamış yağların
kullanımının postmenopoze, doymuş yağların kullanımının ise hormon pozitif meme
kanserinin gelişimi ile ilişkili olabileceği ifade edilmiştir (2). Glisemik indeksi yüksek
gıdaların yoğun tüketimi de bu hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği gösterilmiştir (8).
Obezite: Menopoz sonrası vücut yağ oranının yüksek olması postmenopoze meme
kanseri gelişme riskini %12 arttığı ( RR 1.12 %95 CI 1.07–1.18) bildirilmiştir (9).
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Sedanter Yaşam: Avrupa’da meme kanseri vakalarının %9’nun yetersiz aktivite ile
ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu ilişkiyi inceleyen bir çalışmada sedanter yaşamın meme
kanseri gelişme riskini %23 arttırdığı gösterilmiş olsa da, sonuç istatistiksel açıdan anlamlı
bulunamamıştır (10).
Komorbidite: Diyabetes Mellitus tanısı olan hastalarda meme kanseri gelişme riskinin
%23 daha fazla olduğu bildirilmiştir (9).
Literatürde meme kanserinin gelişimine katkısı olabileceği düşünülen pek çok neden
tanımlanmış ve farklı risk hesaplama modelleri oluşturulmuştur (Gail Modeli, Claus Modeli,
Ford Modeli, BRCAPro, Bodian, Myriad, Tyrer-Cuzick, Manual Model, Rosner-Colditz,
Couch Modeli, Hultson Murday Modeli, vb.). Bunlar arasında en fazla kullanılanlar modifiye
Gail modeli, Claus modeli ve BRCAPro’dur. Modifiye Gail modelinde bireyin yaşı, ırkı,
menarş yaşı, ilk tam dönem hamilelik yaşı veya nulliparite, meme kanseri olan birinci derece
akraba sayısı, geçmişte bireyin yaptırdığı meme biyopsi sayısı ve meme biyopsi sonuçları
dikkate alarak bilgisayar ortamında gelecekte meme kanseri gelişme riski hesaplanmaktadır
(2). Ancak yeni tanı konan hastaların sadece %20-30’unda meme kanserinin nedeninin
saptanabildiği, %75-80’inde ise hastalığın gelişimini tetikleyen nedenin ne olduğu
saptanamadığı bildirilmiştir (1,2,11)

8.2. Meme Kanserinden Korunma
Meme kanserinin gelişme riskini azaltmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri
yapılabilir. Sağlıklı beslenmek, fazla alkol alımını kısıtlamak, egzersiz yapmak ve özellikle
postmenopoze dönemde aşırı kilo alımını önlenmek bu hastalığın önlenmesinde önemli
yaklaşımlardır.
Farklı çalışmalarda, beslenmede yağ alımının kısıtlanması ve kilo kontrolünün
sağlanması bu hastalığın önlenmesinde önemli yaklaşımlar olduğu bildirilmiştir. Posadan
zengin gıdaların tüketimi, özellikle homon bazlı meme kanserinin gelişimini önlemede etkili
olabileceği ifade edilmiştir (8). Pek çok çalışmada soya tüketiminin de yararlı olabileceği
ifade edilmiş, ancak etkinliğine ilişkin kesin karara varılamamıştır. Özellikle güneşin etkisi ile
oluşan D vitamini düzeyinin yüksek olması hastalığın önlenmesinde önemli bir yaklaşım
olduğu vurgulanmıştır, ancak vitamin E, C, A veya beta-karoten kullanımının yararı
tanımlanamamıştır. Farklı çalışmalarda düşük selenyum düzeyinin meme kanseri gelişme
riskini arttığı bildirilmiş olsa bile, yüksek düzeylerinin koruyucu etkisi gösterilememiştir.
Ayrıca kafein kullanımının yararlı etkisi gösterilememiştir (2,8,9).
Bazı çalışmalarda çocukluk ve adolesan dönemde vücut yağ oranının yüksek olması
premenopozal meme kanseri gelişme riskini %8 azalttığı (RR 0.92 %95CI 0.87–0.97), orta
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yaşlı kilolu kadınların kilo vermesi postmenopoze dönemde gelişen meme kanserinin görülme
sıklığını azaltmada etkili olabileceği ifade edilmiştir (9).
Meme kanserinin önlenmesinde egzersiz yapmak da önemlidir. Çalışmalar hangi yaşta
olursa olsun kadınların egzersiz yapmasının meme kanseri gelişme riskini %12 oranında
azalttığını göstermiştir (RR 0.88 %95 CI 0.85–0.91). Ancak gençlere ve orta yaşlılara kıyasla
egzersizin geç yetişkinlik döneminde yapılması postmenopoze meme kanserinin gelişiminin
önlenmesinde daha etkili (50 yaş ve sonrasında egzersiz yapmak riski %17 azaltmakta)
olduğu da vurgulanmıştır. Premenopoze meme kanseri ile ilişkili çalışma sonuçlarının net
olmadığı ve etkinin daha düşük olduğu ifade edilmiştir (25-50 yaşları arasında egzersiz
yapmak riski %11, 25 yaşının altında yapmak %10 azaltmaktadır). Ayrıca bir çalışmada
günde 30 dakikadan az egzersiz yapanlar ile karşılaştırıldığında, 90 dakikadan fazla egzersiz
yapanlarda meme kanseri gelişme riskinin %25 oranında azaldığı gösterilmiştir (10).
Erken yaşta doğum yapmak ve doğum sonrası bebeği emzirmek de meme kanserinin
gelişme riskini azalttığı bildirilmiştir. Bu riski azaltmada gebelik sayısından çok, genç yaşta
doğum yapmanın önemli olduğu ve 30 yaşından önce yapılan her doğumun (belli bir süre
emzirme periyodunu ile de ilişkili) bu riskin azaltılmasında katkısı olduğunu göstermiştir.
Doğum sonrası bebeği belli bir süre emzirmenin hem premenopoze hem de postmenopoze
meme kanseri gelişme riskini azalttığı her 12 aylık emzirme süresinin risk azaltma oranının
%4.3 olduğu belirlenmiştir (12).
Bazı yüksek riskli kadınlara bu hastalığın gelişimini önlemek için ooferektomi, bilateral
profilaktik mastektomi yapılabilmekte ya da tamoksifen veya raloksifen ile tedavi
başlanabilmektedir (2). 40 yaşında overektomi olan kadınlarda risk %40 azalmaktadır (1).
Tamoksifen veya raloksifen kullanımının yararı 5.4 yıllık takipte %38 (RR 0.62; CI: 0.56–
0.69) olduğu bildirilmiştir. Farklı çalışmalarda korunmada eksemestanın, anastrozolun ve Non
steroid antieflamatuar ilaçların da kullanılabileceği bildirilmiştir (4).

8.3. Meme Kanserinde Tarama ve Erken Tanı
Meme kanserinde tarama, “tanı” koymak için değil, görünüş te sağlıklı olan kişilerde
hastalığa ilişkin bulguları, henüz klinik belirtilerin görülmediği dönemde yakalamak için
yapılmaktadır. Çalışmalar 40-74 yaşları arasında gerçekleştirilen taramaların meme kanseri
mortalite oranlarını %20 oranında azalttığını göstermiştir. Bu nedenle meme kanserinin erken
tanısında düzenli tarama yapılması önemlidir (13). Meme kanserinin taranmasında kendi
kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi (KMM) ve mamografi bilinen
ve sıklıkla kullanılan yaklaşımlardır. Literatürde, sağkalıma katkısı olmasa da KKMM’yi
düzenli yapan kadınların hastalığı daha erken dönemde saptayabildiği bu nedenle
toplumumuzda meme sağlığı ile ilgili farkındalığı arttırmak için bu yaklaşımın kullanılması
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gerektiği bildirilmiştir (14-16). Klinik meme muayenesi, periferal kitlelerin ya da mamografi
ile taranması zor olan kitlerin tespit edilmesinde önemli bir yaklaşım. Bu yaklaşım mamografi
ile birlikte kullanıldığında meme kanserini belirleme şansı %5-20 oranında artmaktadır.
Meme kanserinin erken tanısında etkinliği en yüksek tarama yaklaşımı mamografidir. Meme
kanseri ile ilişkili kitle ve kalsifikasyonları belirleme oranı %85. Meme kanserinin erken
tanısında her üç yaklaşımın kombine edilerek kullanılması önemlidir (15).
8.3.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)
Meme kanserinin erken tanısında kendi kendine meme muayenesi, 20 yaşından itibaren
her ay, adet kanamasından 5-7 gün sonra, memelerin gergin ve hassas olmadığı dönemde
yapılması önerilmektedir. Menstruasyondan önce hormonal etkilere bağlı olarak meme
dokusu daha dolgun ve gergin olacağından yapılmamalıdır, bu dönemde yapılan palpasyon
bulguları yanıltıcı olabilir. Kendi kendine meme muayenesini emziren annelerde memeler boş
iken, menopoza girmiş olan ve menstruasyon kanaması düzenli olmayan kadınlarda ise aynın
belli bir günü seçilerek yapılmalıdır (Şekil 8.1) (17).
8.3.2. Klinik Meme Muayenesi
Meme kanserinin erken tanısında klinik meme muayenesi (KMM) 20 yaşları arasında 3
yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir yapılması önerilmektedir. KMM ile küçük olan, yavaş
büyüyen tümörlerin saptanması zor olabilir, bu yaklaşımın herhangi bir teknik donanım
gerektirmemesi, pratisyen hekim veya hemşireler tarafından da uygulanabilir (17,18)
8.3.3. Mamografi
Mamografi, memedeki kitleyi belirlemek için kullanılan özel bir görüntüleme
yöntemidir. En büyük avantajı kitlenin elle hissedilmeden 2 yıl önce belirleyebilmesidir.
Meme kanserinin erken tanısında ülkemizde, mamografi taramalarının 50-70 yaşları arasında
2 yılda bir yapılması önerilmektedir. 70 yaşın üzerinde sağkalıma katkısı daha az olduğundan
mamografi taramalarına devam edilmesi önerilmiyor. Çalışma sonuçları, 50-69 yaşları
arasında yapılan yıllık mamografi taramalarının mortalite riskini %20-35 azalttığını
göstermiştir. Mamografinin kitleyi saptama duyarlılığı yağlı memede %80-98 iken, dens
memede bu oran %30-48 arasındadır (18).
Dens memede mamografiye ek olarak 3-boyutlu meme ultrasonografi kullanılarak ek
değerlendirmeler yapılabilir. Ayrıca, mamografinin etkinliğinin düşük olduğu 40 yaş ve altı
grupta meme kanserinin erken tanısında manyetik rezonans görüntüleme de kullanılabilir (2).
Mamografi raporlarında meme dokusunda görülen değişikliklerin tanımlaması
“American College of Radiology” tarafından geliştirilen BIRADS sınıflandırması
kullanılmaktadır (Tablo 8.1) (19).
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İlk Adım: Gözle Muayene
Vücudun belden yukarısı çıplak olarak aynanın karşısına geçilir, kollar iki yana rahatça bırakılır ve her iki
meme birbiri ile karşılaştırılarak memelerin yapısı, şekli, büyüklüğü ve meme uçlarının durumu dikkatlice
incelenir. Memelerin şekil ve büyüklüğünde değişim, meme derisinde şişkinlik, çukurlaşma (içe çekilme), renk
değişikliği, meme başında içe çekilme olup olmadığı kontrol edilir. Aynı değerlendirme eller baş hizasından
yukarıya doğru kaldırılarak da yapılır (Şekil 8.1a). Özellikle meme başında bir değişme olup olmadığına, meme
başlarından birinin fazla aşağıda veya yukarıda olup olmadığına ve iki meme arasında büyüklük ve şekil
yönünden bir farklılık olup olmadığına bakılır. (Bazı kadınlarda normalde iki memenin büyüklüğü aynı
olmayabilir). Eller kalçalara konulup bastırılarak pektoral kaslar gerilir (Şekil 8.1b). Bu pozisyonda da meme
derisinde herhangi bir içe çekilme, büzülme veya meme uçlarından birinin içe çekilip çekilmediği incelenir.
Ayrıca bu pozisyonda meme kenarlarında bir düzensizlik olup olmadığına bakılır. Görerek yapılan muayene
sonunda her iki meme başına bastırılarak meme başından akıntı olup olmadığı kontrol edilir (Şekil 8.1c).

1a

1b

1c

İkinci Adım: Elle Muayene
Bu aşamasında, memeler elle dokunularak değerlendirilir. Bu yaklaşımda meme dokusu ayakta ve
yaratarak değerlendirilir. Sağ memenin muayenesi için sağ kol başın üzerine kaldırılır (Şekil 8.1d). Memenin dış
kenarından başlayarak sağ elin üç orta parmağı saat yönünde yavaşça bütün meme üzerinde gezdirilerek meme
dokusu incelenir. Parmaklar yavaş yavaş kaydırılırken küçük dairesel hareketlerle meme başına doğru gelinir
(Şekil 8.1e). Parmaklar ile önce yüzeysel, daha sonra derin palpasyon yapılır. Daha sonra koltuk altı ve köprücük
kemiği üstündeki alan da palpe edilir. Aynı işlem sol meme için de tekrarlanır ve sırtüstü yatar pozisyonda da
tekrar edilir (Şekil 8.1f). Düz bir zemin üzerine uzanarak muayene edilecek tarafın sırt ve skapula altına ince bir
yastık veya katlanmış bir havlu konur. Yine o taraftaki el başın altına konularak kol kaldırılır. Böylece meme
dokusu kostalar üzerine yayılır ve memedeki anormal oluşumlar daha kolay palpe edilebilir. Palpasyona
memenin dış kenarından başlanarak meme başına kadar devam edilmelidir. Eğer daha önce mastektomi ya da
kitle eksizyonu yapılmışsa insizyon yeri yeni kitle oluşumu veya cilt değişiklikleri yönünden kontrol edilir.

1d

1e

1f

Şekil 8.1. Kendi Kendine Meme Muayenesi
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Tablo 8.1. BIRADS sınıflaması
Kategori

Sonuç

BIRADS 0

İlave görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var

BIRADS 1

Normal mamografi

BIRADS 2

Benign bulgular mevcut

BIRADS 3

Muhtemelen benign bulgular mevcut

BIRADS 4

Şüpheli bulgular mevcut
4A: hafif derecede kuşkulu bulgular mevcut
4B: orta derecede kuşkulu bulgular mevcut
4C: ileri derecede kuşkulu bulgular mevcut

BIRADS 5

Yüksek olasılık ile malignite düşündüren bulgular mevcut

BIRADS 6

Malign olduğu bilinen (biyopsi ile verifiye) ancak henüz kesin tedavi
uygulanmamış olgular

8.4. Meme Kanserinde Belirti ve Bulgular
Meme dokusunda oluşan değişiklikler genellikle ilk önce hasta tarafından fark edilir.
Memede kitle ve ağrı, meme başında çekilme ve akıntı, meme derisinde ülser, ödem ve eritem
sıklıkla hastayı hekime getiren şikayetleridir.
Memede kitle: Genellikle kitlenin boyutu ≥1 cm olduğunda hasta tarafından saptanan
en önemli bulgudur. Ancak bu bulgu her zaman meme kanseri ile ilişkili olmayabilir;


Adet görmek ya da hormonal değişimler çoğu zaman, gerçek olmayan kitlelere
neden olabilir. Bunlar normaldir ve ortaya çıktıkları gibi, adet sonrası iz
bırakmadan yok olabilir.



Memeler ortalamadan büyükse, alt kısımlarında, yarım ay biçiminde bir
kalınlaşma hissedilebilir. Bu vücudun geliştirdiği normal taşıyıcı dokudur.
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Kadınların kaburgaları çıkıntılı olduğundan, bazen kitle zannedilebilir. Bunlar,
göğüs kemiğine bağlantıları ile tanınabilir.



Gerçek kitleler bile kötü huylu olmayabilir. Tüm meme biyopsilerinin %65-80’i
iyi huylu çıkar.

Memede ağrı: Meme kanserinde sık görülen bir belirti değildir. Seyrek olarak tümör
bölgesinde keskin, aralıklı ve hasta tarafından “bıçak saplanır” diye tanımlanan bir ağrıdan
söz edilir. Genellikle hastalığın geç dönemlerinde görülür.
Meme başında çekilme: Zamanla tümör büyümeye ve etrafındaki dokulara yayılmaya
başladığında retraksiyon belirtileri görülür. Subareolar bölgeye yerleşen kitleler meme başının
içeriye çekilmesine neden olabilir.
Meme başında akıntı: Kadınların %20’sinde meme ucundan akıntı gelebilir. Genelde
temiz sütlü, sarımtırak veya yeşile kaçan akıntılar meme kanseri ile ilişkili olmayabilir. Kanlı
veya sulu akıntılar meme kanserinin bulgusu olabilir, genellikle anormal akıntıların %10 bu
hastalıkla ilişkili. Meme ucundan gelen akıntı:


Kanlı veya sulu, kırmızı, pembe veya kahverengi renkte ise,



Yapışkan ve berrak renkli veya kahverengiden siyaha doğru giden renkte ise,



Meme ucunu sıkmadan kendiliğinden gelirse,



Yalnızca tek tarafta ise,



Sütün dışında bir sıvı ise dikkate alınmalıdır.

Meme derisinde ülser, ödem ve eritem: İnflamatuar meme hastalıklarında ve paget
hastalığında görülebilir. Tümör hücreleri cooper ligamentlerindeki lenf damarlarında
ilerleyerek, derinin yüzeysel lenf damarlarına ulaşır. Bu damarları tıkamaları sonucu lenf
dolaşımı bozularak deride ödem meydana gelir. Tümör hücrelerinin daha sonra deriye doğru
yayılmasıyla deride eritem ve sonrada ülser meydana gelir.
Portakal kabuğu görünümü (Peau d’orange): Büyüyen kitle Cooper ligamentlerini
gererek derinin portakal kabuğu görünümünü almasına neden olur. Bu durum bazı vakalarda
açıkça görüldüğü halde, bazı vakalarda tümörün bulunduğu kısım parmaklarla sıkıştırıldığı
zaman geçici olarak meydana gelir. Portakal kabuğu görünümü, vakaların oldukça gecikmiş
olduğuna işaret eder.
Hastalığın Yayılımı ile İlişkili Bulgular: Meme kanserlerinde metastaz, lenfatik yolla
ve kan yoluyla olur. İlk yayılım bölgesi genellikle koltuk altı lenf nodlarıdır. Ayrıca meme
kanseri kemiğe, akciğere, karaciğere, beyne metastaz yapabilir. Bu organlara yayılmış meme
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kanseri ağrı, öksürük, baş dönmesi, yorgunluk gibi farklı belirti ve bulgular ile kendini
gösterir. Koltuk altında lenf nodüllerinin pozitif ve negatif olması, uzak organ metastazının
olması meme kanserinin klinik evrelemesinde ve sağkalımda önem taşır (17,19).

8.5. Meme Kanserinde Tanı
Hasta meme kanserine ilişkin belirti ve bulgular ile kliniğe başvurduğunda, öncelikle
hastadan kapsamlı anamnez alınır, hastanın klinik meme muayenesi yapılır.
Hasta 35 yaşın üstünde ise ve elde edilen bulgular meme kanserinin varlığını
düşündürüyorsa ve hastanın elinde mamografi sonucu yok ise, hastadan öncelikle mamografi
çektirmesi istenir. BIRADS sınıflamasına göre lezyonu BIRADS 1, 2 ve 3 olan hastalarda
kitlenin solid ya da kistik olup olmadığını değerlendirmek için ultrasonografi yapılır.
Mamografideki lezyon ultrasonografi de görüntülenemiyor ise hasta 1 ya da 2 yıl boyunca 3
ile 6 ayda bir klinik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile takip edilebilir. Lezyon büyürse
doku biyopsisi yapılır. BIRADS 4 ve 5 olan olgularda ise ince iğne aspirasyon biyopsi, trucut core biyopsi, insizyonel biyopsi ya da eksizyonel biyopsi yapılır (19)
Hasta 35 yaşından küçük ve meme kanseri olma şüphesi çok zayıf ise, hastaya bir iki
menstrüel siklus sonrasına kontrol randevusu verilir. Bu süre sonunda kitle kayboldu ise rutin
takip yeterlidir. Kitle varlığı devam ediyorsa kitle ultrasonografi ile takip edilir ve gerekli ise,
biyopsi alınarak kitle sitolojik olarak incelenir (19).
8.5.1. Meme Biyopsisi Yapılacak Hastanın Hazırlığı
Biyopsi kararı verildiğinde pek çok hasta endişe duyar. Öncelikle hastaya biyopsinin
alıma amacı açıklanmalı ve süreç açıklanmalıdır (Tablo 8.2).
Hastaya non-steroid antienflamatuar ilaçlar, vitamin E takviyesi, sarımsak, antikoagülan
gibi kanama riskini arttıran ilaç veya gıda takviyeleri kullanıyorsa, kanama riskini azaltmak
için işlem öncesi bu maddeleri kesmesi önerilmelidir. Yapılacak biyopsinin türüne bağlı
olarak bazen hastaya işlem öncesi en az 6 saat aç olacak şekilde gelmesi gerektiği
açıklanmalıdır. Günümüzde çoğu biyopsi işlemleri hafif sedasyon veya lokal anestezi ile
yapılmaktadır ve işlem sonrası hasta bir şeyler içmeye ve yemeye başladığında eve gönderilir.
İşlem sonrası eve gönderilmeden önce hasta evde biyopsi işlemi ile ilgili izlemesi ve sağlık
uzmanına bildirmesi gereken komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmelidir. Biyopsi
bölgesinde hafif ağrı ve morluk olması normaldir, ancak ödem, kızarıklık ve şiddetli ağrı olur
ise bu bulguları sağlık uzmanına bildirmesinin önemi açıklanmalıdır. Biyopsi bölgesindeki
pansuman iki gün sonra çıkartılabilir, ancak kadın hastalara memenin hareketini kısıtlamak ve
işleme bağlı hassasiyeti azaltmak için sutyenini 3-7 gün boyunca kullanması önerilmelidir.
İşleme bağlı ağrıyı azaltmada hastaya parasetamol alması önerilebilir. Bir hafta boyunca
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yoğun kol aktivitelerinden kaçınması önerilmelidir. Takiben patoloji raporunun sonucunun da
açıklanacağı kontrol randevusu verilerek hasta eve gönderilmelidir. Gelen raporun sonucuna
göre hemşirenin rol ve sorumlulukları farklılık göstermektedir. Rapor negatif ise, biyopsi
bölgesi kontrolü yapılıp hasta eve gönderilir ancak pozitif ise, daha ileri tetkiklerin yapılması
ve gerekli tedavinin planlanması için ilgili birimlere yönlendirilir (20,21).

Tablo 8.2. Meme Biyopsisi Türüne Göre Hastanın Hazırlığı
İnce İğne Aspirasyon Biyopsi
 Hasta az da olsa hematom ve enfeksiyon riski olduğu konusunda bilgilendirilmeli.
 İşlem sonrası uygulama bölgesine pansuman yapınız.
 Hastayı, gelen sonuca göre eksizyonel biyopsi yapılması gerekebileceği konusunda
bilgilendiriniz.
Tru-cut core biyopsi
 Hastayı işlemin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve özel bir hazırlık gerektirmediği
konusunda bilgilendiriniz.
 Hastayı kitlenin çıkarılmayacağını, sadece kitleden örnek alınacağı konusunda
bilgilendiriniz.
 Hastayı işlem sonrası kanama, hematom ve enfeksiyon bulgularının varlığını
izlemesi konusunda bilgilendiriniz.
 Hastayı, gelen sonuca göre eksizyonel biyopsi yapılması gerekebileceği konusunda
bilgilendiriniz
Eksizyonel biyopsi
 İşlem sonrası uygulama bölgesine sıkı pansuman yapınız, pansumanı 24-48 saat
sonra çıkartılabilir.
 Hastayı işlem sonrası kanama, hematom ve enfeksiyon bulgularının varlığını
izlemesi konusunda bilgilendirin.
 Hastaya meme dokusunda hassasiyeti azaltmak için analjezik ilaç alabileceğini ve
destekli sutyen takabileceği konusunda bilgilendiriniz.
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8.6. Meme Kanserinde Sınıflandırma
Histolojik olarak meme karsinomları in situ ve invaziv karsinomlar olmak üzere iki ana
gruba ayrılmaktadır. İn situ karsinomda malign epitelyal hücreler bazal membranla çevrili
duktus ve asinuslar içinde sınırlı iken, invaziv (infiltratif) karsinomda neoplastik hücreler
bazal membranı aşarak stromaya invazyon yapmıştır. Bu nedenle invaziv karsinomlar,
lenfatik ve kan damarlarını invaze ederek bölgesel lenf düğümlerine ve uzak organlara
metastaz yapabilme kapasitesine sahiptir.
8.6.1. İn situ karsinomlar
İn situ karsinomlar kendi içinde “in situ duktal karsinom” ve “in situ lobüler karsinom”
olarak iki gruba ayrılmaktadır.
İn situ duktal karsinom: Memenin duktuslarından kaynaklanan ve bazal membranı
aşmamış (invazyon yapmamış) olan tümördür. Genellikle muayenede ele gelmez,
mamografide mikrokalsifikasyon olarak görülebilir ya da meme başından gelen kanlı/şeffaf
akıntısı ile kendini belli eder. Bu nedenle günümüzde tarama mamografilerinin yaygınlaşması
ile birlikte in situ duktal karsinomların görülme sıklığı geçmiş yıllara kıyasla artmıştır. Kitle
oluşturmadığı için, tel ile veya radyoaktif madde ile işaretlenerek cerrahi olarak çıkarılır.
Cerrahi olarak çıkartılmaz ise, düşük dereceli olanların üçte biri 30 yıl kadar sonra invaziv
kansere dönüşmekte, yüksek dereceli olanlarda ise bu süre beş yıla kadar inmektedir.
Tedavide meme koruyucu cerrahi (MKC) ve ardından radyoterapi uygulanmaktadır. Nüks
etme riski olan endokrin duyarlı hastalara, yüksek riskli genç hastalara nüks etme riskini
azaltmak amacı ile tamoksifen kullanımı onerilmektedir (22).
In situ lobüler karsinom: Genellikle 35-55 yaşları arasında olan premenopoze ve
hormon replasman tedavisi alan postmenopoze kadınlarda sık görülen bir tümördür ya da
farklı bir nedenle yapılan meme biyopsi dokusunda saptanan mikroskopik bir bulgudur. Kitle
oluşturmaz, meme başı akıntısına neden olmaz. Varlığını gösteren kendine üzgü bir klinik ve
mamografik bulgusu yoktur. Sıklıkla multisentrik ve bilateraldir. Metastaz yapmaz (19).
8.6.2. İnvaziv karsinomlar
Memenin pek çok invasiv karsinomu vardır. İnvasiv karsinomlarda %70-80 ile invasiv
duktal karsinom ve %5-15 ile invasiv lobular karsinom en sık görülen tipleridir. Tübüler
karsinom, invaziv kribriform karsinom, medüller karsinom, müsinöz karsinom, invaziv
papiller karsinom, invaziv mikropapiller karsinom, apokrin karsinom, sekretuar (juvenil)
karsinom, adenoid kistik karsinom, metaplastik karsinom, nöroendokrin karsinom,
inflamatuar karsinom ise memenin nadir görünen invasiv karsinomlarıdır. Çoğunun görülme
sıklığı %2’nin altındadır (19).
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İnvaziv duktal karsinom – Bu karsinomların çoğunda östrojen ve progesteron
reseptörleri ve HER-2/neu pozitiftir.
İnvaziv lobüler karsinom - Hormon replasman tedavisi alan kadınlarda daha sık
görülen tümördür. Seyri histolojik alt tipe göre farklılık göstermektedir. Klasik tip invasiv
karsinomlara kıyasla tubulolobuler tip olan invasiv karsinomlarda seyir daha iyi, pleomorfik
ve solid tip olanlar ise daha kötüdür. Bu karsinomların çoğu östrojen ve progesteron reseptörü
pozitif, HER-2/neu negatiftir.
Tübüler karsinom - Meme karsinomlarının %2’sini oluşturmaktadır. Günümüzde
taramaların yaygınlaşması ile insidansı artmıştır. Aynı memede multifokal ya da bilateral
olabilirler. Çoğunda östrojen ve progesteron reseptörü pozitif, HER-2/neu negatiftir. Tübüler
karsinomda prognoz çok iyidir ve multifokal olgular dışında aksiller metastaz nadir görülür.
İnvaziv kribriform karsinom - İnvaziv karsinomların nadir görülen bir tipi olup
tübüler karsinom gibi çok iyi prognoza sahiptir. Tümöral kitle 1-3 cm çapında, sert kıvamlı,
düzensiz sınırlıdır ve çevreye doğru yıldızsı uzantıları vardır. Olguların %80’inde kribriform
paternde in situ duktal karsinom tümöre eşlik etmektedir. Genellikle östrojen ve progesteron
reseptörü pozitif, HER-2/neu negatiftir.
Medüller karsinom - Medüller karsinom genellikle 50 yaşın altında olan kadınlarda ve
BRCA1 geni mutasyonu olanlarda sık görülen tümördür. HER-2/neu genellikle negatiftir.
Müsinöz karsinom - Az görülen bir tip olup meme karsinomlarının %1-6’sını
oluşturur. Daha çok ileri yaş kadınlarda görülür ve prognozu iyidir. Hormon reseptörleri
genellikle pozitif, HER-2/neu negatiftir.
Sekretuar (juvenil) karsinom - Genellikle 30 yaş altındaki kadınlarda nadir görülen
tümörlerden biridir. Prognozu oldukça iyidir.
İnflamatuar karsinom – Lenfatik invazyona bağlı lenfatik drenaj bozulmuş ve deride
ödemin yanı sıra eritem, indurasyon, hassasiyet ve portakal kabuğu görünümü vardır.
Tübüler karsinomun, invaziv kribriform karsinomun, sekretuar karsinomun ve invaziv
lobüler karsinomun tubulolobuler tipinin prognozu iyidir. Buna karşın metaplastik
karsinomun, invaziv lobüler karsinomun pleomorfik ve solid tiplerinin, invaziv mikropapiller
karsinomun ve inflamatuar karsinomun prognozu kötüdür. Medüller karsinomun prognozu ise
tartışmalıdır, ancak invaziv duktal karsinoma göre daha iyidir (19).
Sonuçta günümüzde meme kanseri için tanımlanan 20 majör tip ve 18 minör subtip
olmak üzere çok sayıda hastalık tipi bulunmaktadır. Ancak son dönemde tanımlanan bu
tiplerin biyolojik olarak önemli olup olmadığı tartışılıyor. Çünkü genetik, epigenetik ve
transkriptomik değişiklikler nedeniyle meme kanseri çok farklı histolojik ve biyolojik
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özelliklere sahip, klinik bulguları farklı olan, ve tedaviye cevapta farklılık gösteren heterojen
bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da meme kanserinin sınıflamasında yeni bir
“taksonomi” geliştirme ihtiyacını doğurmuştur. “Moleküler Sınıflama” olarak bilinen bu
sınıflama ilk olarak 2000 yılında Perou ve Sorlie tarafından yapılan gen ekspresyon
farklılıklarını gösteren kapsamlı bir çalışma ile önerilmiştir. Bu çalışma ile çok sayıda gen
ekspresyonuna göre, meme kanserleri, ilk olarak lüminal A, lüminal B, HER-2, bazal ve
normal meme benzeri olmak üzere beş gruba ayrılmıştır ve bu sınıflandırma ile hedefe
yönelik tedavi ve daha da önemlisi bireyselleştirilmiş tedavi programlarının uygulanmasına
olanak sağlamıştır (Tablo 8.3) (23).

Tablo 8.3. Meme Kanserinde Moleküler Sınıflandırma

Klinik ve
biyolojik
özellikler

Histolojik
korelasyon

Tedaviye
cevap

Lüminal A

Lüminal B

HER2/neu

Basal benzer

 İMK’nin ~%50’si
 ER/PR pozitif
 HER2/neu negatif

 İMK’nin ~%20’si
 ER/PR pozitif
 HER2/ neu (pozitif
ya da negatif)
 Proliferasyonu
Lüminal
A’dan
daha yüksek
 Histolojik
grad’ı
Lüminal
A’dan
daha yüksek






 İMK’nin ~%15’i
 Çoğu ER/PR ve
HER2/ neu negatif
(triple negatif)
 Proliferasyonu
yüksek
 Yaygın
TP53
mutasyonu var
 BRCA1 mutasyonu
var
(germline,
sporadik)

 İnvaziv
duktal
karsinom
 Mikropapiller
karsinom



İMK’nin ~%15’i
ER/PR negatif
HER2/neu pozitif
Proliferasyon
yüksek
Yaygın
TP53
mutasyonu var
Histolojik
grad’ı
yüksek
Nodal
tutulum
pozitif
Yüksek
dereceli
invaziv
duktal
karsinom

 Endokrin tedaviye
cevap (tamoksifen
ve
aromataz
inhibitörleri) var
 Lüminal A kadar
iyi olmayabilir
 Kemoterapiye
cevap
değişken
(Lüminal
A’dan
cevap daha iyi)

 Trastuzumaba
(Herceptin) cevap
var

 Endokrin tedaviye
ya da trastuzumaba
(Herceptin) cevap
yok

 Antrasiklin grubu
kemoterapiye cevap
var

 Prognoz, lüminal A
kadar iyi değil

 Prognoz genellikle
kötü

 Platinum
grubu
kemoterapiye
ve
PARP
inhibitörlerine
duyarlı
 Tümü değil ama
prognoz genellikle
kötü

 Tübüler karsinom
 Kribriform
karsinom
 Düşük
dereceli
invaziv
duktal
karsinom
 Klasik
lobüler
karsinom
 Endokrin tedaviye
cevap var

 Kemoterapiye
değişken

Prognoz

 Prognoz iyi





 Yüksek
dereceli
invaziv
duktal
karsinom
 Metaplastik
karsinom
 Medüller karsinom

İMK – İnvaziv meme kanserleri, ER – Östrojen reseptörü, PR – Progesteron reseptörü; HER 2/neu –
İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü, c-erbB2 olarak da bilinir.
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8.7. Meme Kanserinde Evreleme
Meme kanserinin tedavisindeki ilk adım doğru evrelemenin yapılmasıdır. Evrelemede,
uluslararası TNM (tümör - lenf nodu - sistemik metastaz) evreleme sistemi kullanılmaktadır.
Bu sınıflandırmada “T” primer tümörün boyutunu ve yayılımını, “N” bölgesel lenf nodlarının
tutulumunu ve “M” metastaz varlığını göstermektedir (Tablo 8.4). TNM sınıflandırması seyri
benzer olan hastalar aynı evre içinde gruplayarak hastalara uygulanacak tedavi planının
oluşturulmasına, tedavi sonuçlarının ve prognozun belirlenmesine destek olmaktadır (Tablo
8.5) (24). Hastalık evresi yüksek olan hastaların iyileşme şansı azalmakta ve sağkalım oranları
düşmektedir (3, 11)

Primer Tümör (T)

Tablo 8.4. Meme Kanserinde TNM Sınıflandırması
Tx
T0
Tis
T1
T2
T3
T4

Bölgesel lenf nodu tutulumu (N)

Nx
N0

Uzak
Metastaz
(M)

N1

N2

N3

M0
M1

Primer tümör değerlendirilemiyor
Primer tümöre ait bulgu yok
İn situ karsinom ve Paget Hastalığı
Tümörün en büyük boyutu ≤ 20mm
Tümörün en büyük boyutu > 20 mm fakat ≤ 50 mm
Tümörün en büyük boyutu > 50 mm
Tümör herhangi bir boyutta fakat göğüs duvarı ve/veya cilt tutulumu
(ülserasyon veya cilt nodülleri) var
Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor (örneğin önceden çıkarılmış)
Bölgesel lenf nodlarında metastaz yok
Aynı taraf düzey I ve II aksiller lenf nodlarında hareketli metastatik lenf
nodları
Aynı taraf düzey I ve II aksiller lenf nodlarında birbirine yapışık veya
fikse lenf nodları; veya klinik olarak tespit edilmeyen aksiller lenf
nodlarında metastaz olmaksızın klinik olarak tespit edilen internal
mammaryan lenf nodlarında metastaz var
Aynı taraf düzey I ve II aksiller lenf nodlarında metastaz olsun ya da
olmasın aynı taraf infraklaviküler lenf nodu metastazı (Düzey III); veya
klinik olarak aksiller lenf nodu metastazı ile birlikte klinik olarak tespit
edilmiş aynı taraf internal mammaryan lenf nodlarında metastaz; veya
aksiller ya da internal mammaryan lenf nodlarında metastaz olsun ya da
olmasın aynı taraf supraklaviküler lenf nodlarında metastaz var
Uzak metastaza ait klinik veya radyolojik bulgu yok
Klinik ve radyolojik olarak tespit edilen uzak metastaz ve/veya histolojik
olarak 0,2 mm’den büyük uzak metastaz var
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Supraklavikuler
İnfraklavikuler, Düzey III

Halsted
ligamenti

Aksiler, Düzey II

T1
T1c
>10–20 mm

Aksiler ven
Aksiler, Düzey I
T1b
>5–10 mm
Internal
mammarya

T1a
>1–5 mm

T2

Minor
pektoral kas

>20–50 mm
pN1mi: >0.2-2 mm ve/veya
200’den fazla hücre

pN1a: 1-3 lenf nodu
metastazı (en az bir
tanesi >2.0 mm)

>50 mm

T3

T4a
pN2a: 4-9 lenf nodu
metastazı (en az bir
tanesi >2.0 mm)
pN3a: 10 lenf
nodu metastazı (en
az bir tanesi >2.0
mm)
Pektoral kas tutulumu
olmaksızın tümör doğrudan
göğüs duvarına uzanmış

Şekil 8.2. Meme Kanserinde TN Alt Grup Sınıflandırması
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Tablo 8.5. Meme Kanserinde Evreleme
Evre

T

N

M

Evre 0

Tis

N0

M0

Evre IA

T1

N0

M0

Evre IB

T0, T1

N1mi

M0

Evre IIA

T0, T1

N1

M0

T2

N0

M0

T2

N1

M0

T3

N0

M0

T0, T1, T2

N2

M0

T3

N1, N2

M0

Evre IIIB

T4

N0, N1, N2

M0

Evre IIIC

Herhangi bir T

N3

M0

Evre IV

Herhangi bir T

Herhangi bir N

M1

Evre IIB

Evre IIIA

Uzak organ metastazının değerlendirilmesinde hastadan akciğer grafisi, kemik
sintigrafisi, karaciğer ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) ya da Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-BT) yaptırması istenebilir.
PET-BT’nin <1 cm lezyonlarda ve/ya da düşük gradlı tümörlerde yanlış negatif sonuç verme
olasılığı yüksek, aksiller nodal tutulumu belirlemede duyarlılığı düşük olduğundan erken evre
hastalığın evrelemesinde kullanılmaz, genellikle tedavi yanıtının değerlendirilmesinde
kullanılır (25).

8.8. Meme Kanserinde Tedavi
Tedavi kararı kitlenin özelliklerine (örn. östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve
HER2/neu durumu vb.) (Tablo 8.6) ve yayılımına (örn. lenf nodu tutulumu ve organ
metastazı) dayanarak karar verilmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastada lokal
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hastalık var ise, cerrahi tedavi tek başına ya da radyoterapi (RT) ile birlikte kullanılabilir;
sistemik yayılım söz konusu ise hastalığın tedavisinde kemoterapi, endokrin tedavi, hedef
tedavi yaklaşımları birbirleri ile ya da cerrahi tedavi ve radyoterapi ile kombine edilerek
kullanılabilir. Tedavi seçimi tümör histolojisi, primer tümörün klinik ve patolojik özellikleri,
aksiller nod durumu, tümörün hormon reseptörü içeriği, HER2/neu düzeyi saptanabilir
metastatik hastalık olması veya olmaması, hastanın komorbid hastalıkları, yaşı ve menopoz
durumu gibi pek çok prognostik faktörün varlığına ya da yokluğuna dayanmaktadır. Meme
kanseri erkekte de ortaya çıkar ve meme kanserli erkek hastalar postmenopozal kadınlara
benzer şekilde tedavi edilir (20,23,25).
Kemoterapi öncesi, tedavide kullanılacak ajana ve tedavi dozuna karar verebilmek için
hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, tam kan sayımı ve antrasiklinli tedavi alması
planlanan hastalardan kalp fonksiyonlarının incelenmesi için EKO yaptırması istenebilir.

8.9. Meme Kanserinde Hemşirelik Bakım
Meme kanseri tanısının konması ile birlikte çoğu hasta özellikle ilk bir yıl içinde
karmaşık bir tanı ve tedavi sürecinden geçmektedir. Hasta pek çok tetkik ve farklı cerrahi
girişimler [meme ameliyatı ve rekonstrüksiyonu] yaptırmak zorunda kalabilir. Çoğu hasta
radyoterapi uzmanı ile görüşerek 6-7 haftalık radyoterapi sürecini tamamlayabilir. Neredeyse
hepsi tıbbi onkoloji uzmanı ile görüşerek adjuvan ve ya neoadjuvan tedavi alıp
almayacaklarını görüşmek zorunda kalabilir. Kemoterapi kararı verilen hastalar 4-16 kür
kemoterapi almak zorunda kalabilir. Pek çok hastaya hormonal tedavi başlanabilir. İleri evre
meme kanseri olan hastalarda tedavi daha uzun sürebilir. Hastalığı kontrol altına almak amacı
ile hasta çok sayıda kemoterapi alabilir ve metastatik hastalarda palyatif bakım desteğine
ihtiyaç duyabilir.
Meme kanseri tanısı konan hastalar ile çalışan hemşireler bu hastalığın tanısında,
tedavisinde ve izleminde kullanılan yaklaşımları bilmeli ve multidisipliner ekibin bir üyesi
olarak tedavi sürecine aktif olarak katılmalıdır:
 Hastanın bilgi ve destek gereksinimini değerlendirmeli ve uygun girişimleri
planlamalıdır.
 Hastaya psikolojik destek sağlamalı ve başetmesine destek olmalıdır.
 Hastayı uygulanacak tedavi yaklaşımlarını açıklamalı ve lenfödem, nötropeni,
yorgunluk, cilt değişiklikleri, bulantı-kusma gibi tedavi ile ilişkili yan etkiler ile
başetmesinde hastaya destek olmalıdır.
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 İhtiyaca göre hastayı liyazon psikiyatrisine, fizyoterapi birimine, algolojiye ve diğer
birimlere yönlendirmelidir (21).

Tablo 8.6. Meme Kanserinde Önemli Prognostik Parametreler
Tümör boyutu
 Genellikle küçük tümörlerin seyri daha iyi.
Lenf nodu tutulumu
 Genellikle lenf nodu tutulumunun negatif olması en iyidir ya da tutulan lenf nodunun
sayısının az olması çok olmasından daha iyidir.
Lenfovasküler İnvazyon
 Lenfovasküler invazyonun olması agresif hastalığı düşündürür.
Histopatolojik grad [Scarff-Bloom-Richardson ölçeğine göre]
 Düşük olanlara kıyasla gradı yüksek olan tümörlerin nüks etme şansı daha fazladır.
ER/PR durumu
 Östrojen ve progesteron reseptörü pozitif olan hastalar hormon tedaviden de yarar görür.
Yaklaşık olarak meme kanserlerinin %75’i östrojen reseptörü pozitif. Negatif olanlarda
seyir daha kötüdür.
HER2 ekspresyonu
 Patoloji raporunda HER2 ekspresyonunun varlığı 0 ile 3+ arasında bildirilir. 0 ve 1+
negatif, 2+ ve 3+ pozitif olarak kabul edilir.
 Meme kanseri hastalarının %15-30’unda HER2 ekspresyonu pozitiftir.
 HER2-positif tümörler daha hızlı büyür ve daha agresiftir, hastalığın evresine göre
farklılık göstermekle birlikte sağkalımları kötüdür, trastuzumaba cevap verir
Oncotype DX assay [Genomic Health, Inc.]
 Oncotype DX aşağıda yer alan meme kanseri gruplarında nüks etme riskini ve kemoterapi
yararını hesaplamak için kullanılmaktadır:
o Yeni tanı almış
o Evre I veya II
o Lenf nodu negatif
o Östrojen reseptörü pozitif
 21 gen ekspresyon paneline dayanarak hesaplanan skorun değerine dayanarak nüks etme
riski düşük, orta, yüksek olarak tanımlanır. Nüks etme riski düşük olan hastalar
tamoksifenden, yüksek olan hastalar ise adjuvan kemoterapiden daha fazla yarar görür.

222

8.9.1. Meme Kanseri Tanısı Yeni Konan Hastaya Yaklaşım
Meme kanseri tanısı yeni konan çoğu hasta korku, şok ve endişe yaşamaktadır. Konan
tanıya inanmamaktadır ve psikolojik açıdan olumsuz etkilenmektedir. Olumsu etkilenmiş
olsalar da çoğu hasta herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan yeni hastalık tanısı ile
başetmekte ve hastalığına uyum sağlamaktadır. Bazılarında ise psikolojik etkilenme daha
uzun sürmektedir. Endişeli görünen bu hastalar hastalığın tanısı, seyri ve tedavisi ile ilişkili
sürekli soru sormaktadır.
Bu tür hastaların öncelikle endişe ve korkularını ifade etmesine izin verilmek önemlidir.
Genç hastalar genellikle hastalığa bağlı çalışma yaşamının, kariyerinin etkilenip
etkilenmeyeceğini endişesini yaşarlar. Çocuk sahibi olan hastalar çocukları ile ilişkili endişe
duyar, onların büyümesini görme şanslarının olup olmayacağını merak ederler. Orta yaşlı
olanlar ise ailesi ile ilgili sorumluluklarını sürdürüp sürdüremeyeceklerini, yaşlı ebeveynleri
var ise, gelecekte onlara bakım bakamayacakları konusunda endişelidir. Kız çocuğu olanlar,
gelecekte kızlarının meme kanseri olup olmayacağını merak ederler.
Takiben hastanın aklında olan sorular cevaplanmalı ve tedavi süreci boyunca uygulanan
tetkikler ve tedavisi hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaya endişeli olmasının normal ve
yaşanması gereken bir duygu olduğu açıklanmalı ve ona destek olmak için tedavi süreci
boyunca yanında olacağınızı ifade etmelisiniz. Bu hastada güven duygusunu güçlendirip
rahatlamasını sağlar.
Ayrıca hasta ile ilk görüşmesinde hemşire, hastanın bilgi ihtiyacını değerlendirmeli ve
ihtiyacı doğrultusunda eğitim planlamalıdır. Hastayı gereksiz bilgi ile yüklememelidir,
tedavisini temel alınarak hastaya özgü planlanmalıdır.
Bilgilendirme sırasında hastanın hastalığına ilişkin endişelerini azalttığından, hastalık
ile ilişkili başetme gücünü arttırdığından ve tedaviye uyumunu güçlendirdiğinden özellikle
patoloji raporunda yer alan olumlu sağkalım sonuçları vurgulanmalıdır (Tablo 8.5). Ayrıca
bilgilendirme sırasında yapılacak açıklamalarda tarama testlerinin sonuçları da dikkatte
alınmalıdır. Karaciğer enzimlerindeki artış karaciğer metastazı ile ilişkili olabilir. Kalsiyum
ve alkalen fosfataz düzeyindeki artışlar kemik metastazını düşündürebilir. Akciğer grafisi,
kemik taraması, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografi [PET]-BT tarama
sonuçları metastazı gösterebilir. Metastatik hastalarda sağkalım oranlarının düşük olduğu göz
önüne alındığında, hastalara gereksiz iyileşme umudu aşılanmamalıdır, bilgilendirme
tedavinin etkinliğine odaklanmalıdır. Bu hastalarda yanlış bilgilendirme sağlık uzmanlarına
olan güvenini olumsuz etkileyebilir, sağlık uzmanlarına yönelik kızgınlığını arttırabilir ve
hastaların tıp dışı farklı tedavi arayışlarına girmesine neden olabilir (21)
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8.9.2. Cerrahi Tedavi Planlanan Hastada Hemşirelik Bakımı
Meme kanserinde primer tedavi yaklaşımı tümörün cerrahi olarak çıkartılması ve
patolojik olarak değerlendirilmesidir. Cerrahi girişimin şekli hastanın klinik durumuna, risk
faktörlerine, tümörün lokalizasyonuna, tümörün büyüklüğüne, hastalığın klinik evresine ve
hastanın tercihlerine göre değişmekle birlikte cerrahide meme koruyucu cerrahi ve
mastektomi en sık kullanılan cerrahi tedavi yaklaşımlarıdır. Cerrahi tedavi sırasında lenf
nodunun tutulumunu saptamak amacı ile hastaya santinel lenf nodu biyopsisi [SLNB] ve
gerekli ise aksiler lenf nodu küretajı [ALNK] yapılabilir. Cerrahi tedavinin türüne bağlı
değişmekle birlikte cerrahi tedaviyi takiben hastaların en fazla ifade ettiği sorunlar da ağrı,
enfeksiyon, fiziksel mobilitede azalma, vücut imajında değişiklik ve seksüel disfonksiyondur.
Cerrahi tedavi kararı alanın hastaların bakımından sorumlu hemşire hastayı cerrahi tedavi
işlemine hazırlamaktan, cerrahi işlemin gerçekleşmesinde cerraha destek olmaktan ve cerrahi
işlem sonrası cerrahi tedaviye bağlı komplikasyonları izleyerek hekim istemi ile uygun
tedavinin zamanında başlatılmasından ve hastaların yaşam kalitesinin geliştirilmesinden
sorumludur (26).

8.9.3. Radyoterapi Sırasında Hemşirelik Bakımı
Tedavi yaklaşımı olarak yıllardır kullanılmasına rağmen, pek çok hasta radyoterapi
alacağından dolayı endişeli olabilir. Tedavi öncesi hastaların radyoterapi süreci hakkında
bilgilendirilmesi hastanın etkili bir tedavi süreci tamamlamasında önemlidir. Bilgilendirme
hastaların kendi tedavisi ile ilgili kararlara katılmasını kolaylaştırmakta, endişelerini
azaltmakta ve tedaviye uyumunu kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte bilgi gereksinimleri
karşılanmaz ise, hastalar tedaviye ilişkin farklı endişeler yaşamaya devam ederek tedavisini
tamamlayamayabilir. Hatta bazen uygun olmayan bir tarzda davranabilir ve gereksiz yere
sağlık uzmanlarının daha fazla zaman harcamamıza sebep olabilirler (27).
Hasta eğitimi radyoterapi hemşiresinin temel sorumluluklarından biridir. Hemşirelik
alanında bilgilendirmenin hasta memnuniyetine etkisini ve radyoterapi sırasında hasta
eğitiminin ne olması gerektiğini değerlendiren pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda
hasta eğitiminin kapsamının genel değil, meme radyoterapisine özgü planlanmasının önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca hastaya verilecek eğitimin genel olarak meme radyoterapi sürecine ve
etkisine, tedavinin amacına, tedavi sırasında oluşan reaksiyonlara [önleme girişimlerine,
yönetimine], tedavi sırasında yapılması gereken tetkiklere ve kontrol randevularına
odaklanması gerektiği de bildirilmiştir. Radyoterapi ile ilgili bilgilendirmenin ne zaman
yapılması gerektiği ile ilgili tanımlanmış bir standart olmaması ile birlikte hasta eğitiminin
hastanın sağlık uzmanı ile ilk karşılaştığı ilk andan başlayarak, etkinliğini artırmak amacı ile
haftalık olarak kontrol randevularında tekrarlanmasının önemli olduğu saptanmıştır. Ayrıca
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tedavi sürecine ilişkin standart bir eğitimin önceden her haftaya özgü planlanarak hastanın
gereksinimleri temel alınarak verilmesinin daha doğru olacağı bildirilmiştir (27)
Bu nedenle radyoterapi alması planlanan hastaları tedavi öncesi değerlendirerek,
aşağıda yer alan konuları temel alarak radyoterapi hemşiresi hastayı kapsamlı bir şekilde
bilgilendirmeli ve hastaya:
Radyoterapi amacının ne olduğu ve hastalığı nasıl etkileyeceği,
İlk görüşmede ekstrernal radyoterapini alanının belirlenmesi amacı ile tedavi bölgesinin
çizgilerle işaretleneceği ve tedavi süresi boyunca bu çizgilerin silinmemesi gerektiği,
Tedavinin hafta içi her gün olmak üzere yaklaşık 6 hafta süreceği ve bir tedavi seansının
1-3 dakika arasında olduğu,
Tedavi sırasında odada tek başına kalacağı, fakat bu sırada bir radyoterapist tarafından
sürekli gözleneceği, onunla kapalı devre sistemi ile konuşabileceği,
Işınların vücuduna girişini, ağrı ve acı hissetmeyeceği,
Radyoterapist tarafından kendisine verilen pozisyonu [kol başının altına] koruması
gerektiği ve özellikle ilk tedaviler sırasında ağrıya neden olarak bu pozisyonun biraz rahatsız
edici olabileceği, bu nedenle kol egzersizlerine devam etmesi gerektiği ve gerekirse tedaviden
1 saat önce ağrı kesici alabileceği,
Eksternal radyoterapi sonrası radyoaktif olmayacağını,
Tedaviye aç gelmemesi gerektiği, hafif bir şeyler yiyerek gelmesinin uygun olacağı,
Tedavisi olumsuz etkilenebileceğinden hekim önermedikçe multivitamin kullanmaması
gerektiği
Tedaviye her gün tanımlanan saatte gelmesinin önemi açıklanmalıdır (17,27)
Radyoterapi sırasında hastalar fiziksel, psikolojik ve psikososyal hem kendisini hem de
aile ilişkilerini etkileyen pek çok sorun yaşamaktadır. Cilt değişiklikleri, yorgunluk, sinir veya
pektoral kas enflamasyonuna bağlı ağrı, meme dokusunda ödem, ağrı ve hassasiyet
radyoterapi sırasında hastalar tarafından sık bildirilen sorunlardır. Ancak bu sorunlardan
etkilenme düzeyi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Bazı hastaların günlük yaşamına
etkilenmeden devam ederken bazı hastalar da tedavinin neden olduğu semptomlara bağlı
günlük yaşamını sürdürmede zorluk çekebilirler (27). Tanımlanmış yetki ve sorumlulukları
göz önüne alındığında, günümüzde radyoterapi hemşireleri sadece hastaların cilt
değişikliklerinin önlenmesinde ve yorgunluğun yönetiminde aktif rol üstlenmektedir diğer
sorunların yönetiminde ise radyoterapi uzmanına destek olmaktadır.
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Günümüzde cilt reaksiyonlarının önlenmesine ve yönetimine ilişkin henüz dünya
çapında kabul görmüş bir standart yok, bu nedenle radyoterapi uzmanının önerisi olmadan,
özellikle tedaviden hemen önce hastalara tedavi alanına herhangi bir nemlendirici losyon
sürmesi veya sıcak ve soğuk uygulama yapması, yara bandı yapıştırılması yasaklanmalıdır
(28).
Geçmişte tedavi alanına aksila giriyor ise hastaların yıkanması ve deodorant kullanması
yasaklanmaktaydı. Klinik araştırmalarda bu yaklaşım etkinliği gösterilemediğinden ve tedavi
süreci boyunca hastanın yıkanmaması hastanın kendisini rahatsız hissetmesine neden
olabileceğinden günümüzde hastalara cildini su ve tahriş etmeden sabunla yıkaması ve
yumuşak havlu ile taputman yaparak tamamen kurutması tavsiye edilmektedir (28).
Ayrıca tedavi sırasında cilt bütünlüğünü korumak amacı ile hastalara sıkan ve tahriş
eden kıyafetleri giymekten kaçınması, rahat ve pamuklu kıyafetler giymesi önerilmelidir. Yaz
aylarında cildin doğrudan güneş ışınlara maruziyeti engelleyerek ve güneşe çıkarken en az 30
korucu faktör içeren güneş losyonları kullanmasının önemi açıklanmalıdır. Tedavi sırasında
hastanın havuza ve hamama girmesi yasaklanmalıdır. Kuru deskuamasyona bağlı kaşıntı olan
hastalara, hastanın rahatlığı sağlamak amacı ile radyoterapi uzmanın önerisi ile uygun bir
nemlendirici ve kortikosteroid içeren losyon kullanımı önerilebilir. Kanamalı ve akıntılı olan
yaş deskuamasyonlarının kontrolünde pansuman uygulaması yapılabilir. Hyaluronic acid
içeren pomatlar radyoterapi uzmanın önerisi ile başlanabilir. Ayrıca sigara kullanımı cilt
reaksiyonlarının şiddetini artıracağından sigara içen hastalarda radyoterapi sırasında sigara
kullanmamasının önemi açıklanmalı ve hasta sigarayı bırakması için teşvik edilmelidir (28)
Alüminyum klorohidrat içeren deodorantlar hariç, radyoterapi sırasında cilt
bütünlüğünde hasar yok ise tedavi sırasında deodorant kullanımı önerilebilir. Alüminyum
klorohidrat içeren deodorantların kullanımın bolüs etki yaparak uygulanan cilt dozunu
arttıracağından kullanımı önerilmemektedir (28).
Meme radyoterapisi alan hastaların sık deneyimlediği diğer bir sorun yorgunluktur.
Radyoterapiye bağlı yorgunluk, sadece tedavi döneminde değil tedavi sonrası üzün süre
devam ederek hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlardan biridir. Anemi,
uykusuzluk, beslenme yetersizliği, hipotiroidi, depresyon, öncesinde kemoterapi almış olma,
ağrı gibi pek çok nedeni vardır. Yönetiminde primer yaklaşım nedenine yönelik tedavidir
[Anemi yönetimi, depresyon yönetimi, vb.]. Bununla birlikte yorgunluğun yönetiminde
omurga veya kemik metastazı yok ise, hastaya haftada üç kez 20-30 dk aerobik egzersiz
yapması önerilebilir (28).
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8.9.4. Sistemik Tedavide Hemşirelik Bakımı
Meme kanserinin sistemik tedavisinde hastaya, prognostik faktörlerin özelliklerine ve
hastanın tedaviye verdiği cevaba göre farklı ilaçların [Adriamisin, Fluorouracil, Paclitaxel,
Docetaxel, Herceptin, tamoksifen, anastrazol vb.] kombinasyonunu içerek tedavi protokolleri
kullanılmaktadır. Kullanılan tedavi protokolüne dayanarak hastalarda bulantı/kusma,
yorgunluk, saç kaybı, kilo artışı, iştahsızlık, eklem ve kas ağrısı, sıcak basması ve
konstipasyon gibi bazen hastaların tedaviyi ret etmesine neden olacak farklı yan etkiler
görülmektedir. Bu hastaların bakımında amaç tedaviye bağlı gelişen semptomların oluşmasını
engelleyerek veya kontrol altına alarak hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir (28).
Adriamisin bazlı tedavi alan meme hastalarında sık yaşanan sorunlardan biri bulantı ve
kusmadır. Bulantı-kusma ile başetmesini sağlamak için bu hastalara yemeğinin hastanın
bulunduğu ortamdan farklı bir ortamda hazırlanarak gün içinde 3 yerine öğün sayısı 5-6'ya
çıkartılarak az ve sık miktarda tüketmesi önerilmelidir. Ayrıca sıcak yiyeceklerden daha iyi
tolere edildiğinden sandviç, peynir, yağsız tost, ezilmiş patates gibi soğuk servis yapılan
gıdalar tercih edilmesi ve elma suyu, kızılcık suyu, limonata, nane çayı yavaşça
yudumlanarak içmesi tavsiye edilmelidir. Tatlı, yağlı, çok tuzlu, baharatlı ve ağır kokulu
besinleri bulantıyı arttıracağından yememesi tavsiye edilerek, yediği besinlere karşı isteksizlik
oluşabileceğinden bulantı - kusma döneminde sevdiği yemekten kaçınması açıklanmalıdır. Bu
girişimlere ek olarak hastanın kemoterapi protokolünde yer alan en emetojenik ajan temel
alınarak hekim istemi ile en az üç gün boyunca uygun antiemetik ajan kullanımı önerilmelidir.
Bulantı ve kusmanın kontrolünde hekim istemi ile hastaya 5HT3 reseptör antagonistleri,
nörokinin reseptör antagonistleri [aprepitant], ve kortikosteroid uygulanabilir (17,28).
Miyelosupresyon veya kan sayımında düşme, tedavi sırasında tedavi dozunun
azaltılmasına veya tedavinin ertelenmesine neden olan en önemli yan etkilerden biridir.
Özellikle doksorubisin, siklofosfamide ve Paclitaxel tedavisi alan meme hastalarında görülme
riski yüksektir. Yaş, önceden radyoterapi tedavisi görme, kemik metastazlarının varlığı,
böbrek fonksiyonlarının yetersizliği, yüksek tedavi dozu ve uzun süreli tedavi bu riski
artırırken kullanılan tedavi protokolünün türü de miyelosupresyonun derecesinde önemlidir.
Miyelesupresyonda en önemli sorun nötropenidir. Nötropenide hastanın lökosit sayısı düşerek
hastada enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu hastalara özellikle tedaviyi takip eden bir hafta
sonra enfeksiyonlu kişilerle görüşmemesi, günlük kişisel hijyenine dikkat etmesi [özellikle
ağız ve perine bölgesi] önerilmelidir. Ayrıca hastaya vücut ısısı kontrolü öğretilerek vücut
ısısının 24 saatte bir kez 38.5oC veya 3 kez 38oC’in üzerine yükselir ise bu sorununu hekimine
bildirerek, hekimin önerilerini uygulaması gerektiği açıklanmalıdır (28).
Yorgunluk, meme hastalarını farklı şekilde etkileyen çok boyutlu bir kavramdır. Kan
sayımında hemoglobin değerinin düşmesi ile ilgili olabileceği gibi ağrıya, depresyona ve
ilaçların etkisine bağlı oluşabilir. Özellikle taksan bazlı tedavi alan hastalarda sık yaşanan bir
sorundur. Omurga veya kemik metastazı yok ise, hastaya haftada üç kez 20-30 dk aerobik
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egzersiz yapması önerilebilir. Ayrıca ağrıya bağlı yorgunluğu olan hastalara analjezikler;
anemiye bağlı yorgunluğu olan hastalara eritrosit süspansiyonu, ve depresyona bağlı
yorgunluğu olan hastalara antidepresanlar ve psikostimulanlar verilebilir (28).
Oral mukozitler sık görülmemekle birlikte özelikle tedaviyi takiben bir hafta sonra
hastanın kan sayımında lökosit değerinin düşmesi ile hastalar tarafından bildirilen bir yan
etkidir. Bu nedenle oral mukozit gelişen hastalardan kan sayımı istenmesi ve nedene yönelik
tedavinin [antiseptik, antifungal ajanlar, topikal analjezikler ve büyüme faktörleri gibi]
planlanması önemlidir (28). Bu sorunun önlenmesinde, düzenli ağız bakım protokollerinin
uygulanması ve bolüs 5 fluoracil alan hastalarda ağızda buz tutulması [kryoterapi] yararlı
girişimler olabilir (29). Bu konuda yapılan meta-analizlerde Çin tıbbının, kryoterapinin, ağız
bakım protokollerinin ve balın oral mukozitlerin görülme sıklığını ve şiddetini azaltmada
etkili olduğu (29), mukozitlerin tedavisinde ise etkili olmadığı, bildirilmiştir (29,30).
Alopesi, kemoterapiye bağlı gelişen geçici veya kısmı saç kaybı olarak tanımlanabilir.
Saç kaybının derecesi kullanılan ilacın türüne, dozuna ve uygulama süresine bağlı değişim
göstermekle birlikte genellikle geçicidir. Methotrexate, 5-Fluorouracil, az miktarda saç
kaybına neden olurken doksorubisin ve siklofosfamide veya paklitaxel alan hastalarda da tam
saç kaybı meydana gelir. Alopesi tedavi dozunun azaltılmasını gerektiren bir yan etki
olmamasına rağmen, bireyin fiziksel görünümünü olumsuz etkileyerek hastanın vücut
imajında, cinsel yaşamında ve öz-güveninde değişikliğe neden olarak hastaların yaşam
kalitesini olumsuz etkilemektedir. Saç kaybı genellikle tedaviyi takiben 2 hafta sonra başlar
ve tedavinin kesilmesi ile 8 hafta içinde saçlar tekrar çıkmaya başlar, bu konu hakkında
hastanın bilgilendirilmesi önemlidir (28).
Nörotoksisite, özellikle taksan bazlı tedavilerin sinir sistemini etkilemesi sonucunda
oluşan el ve ayaklarda uyuşma-karıncalanma ve konstipasyon gelişimi ile kendini gösteren bir
sorundur. El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, özellikle taksan bazlı tedavi alan hastalar
tarafından sık ifade edilen bir sorundur. Bu sorun hastaların çoğunda geçici olmakla birlikte,
bazı hastalarda uzun süre devam edebilir, uygulanan ilacın dozunun azaltılması veya ilacın
kesilmesi gerebilir. Konstipasyonda hastaya laksatiflerin kullanımı, lifli diyet ile beslenmesi
ve sıvı alımı artırması önerilebilir (28).
Hormonal tedaviler hastada sıcak basması, atralji, miyalji, libido azalması, vajinal
kuruluk, osteoporoz ve hiperkolesterolemi gelişmesini tetikleyebilir. Bazı hastalarda tendinit,
karpal tünel sendromu, kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı osteopeni ve osteoporoz
görülebilir. Tamoksifen kullanımı hastalarda vajinal kanamaya, tromboemboliye ve
endometriyal kansere neden olabilir. Vajinal kuruluğu önlemek için hastaya cinsel ilişki
sırasında su bazlı kayganlaştırıcı ve vajinal dilalatörlerin kullanımı önerilebilir. Sıcak
basmalarını önlemede: Pamuklu, hafif kıyafetler giymesi sentetik ve yünlü kıyafetlerin
kullanımından kaçınması; sigara, çay, kahve tüketimini azaltması ve gevşeme egzersizleri
yapması ve yatmadan önce ılık bir duş alması önerilebilir. Atraljinin yönetiminde, hastanın
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kullandığı ilaç değiştirilebilir, hastaya egzersiz yapması ve akupunktur yapması önerilebilir
(28, 31).

8.9.5. Terminal Dönemde Hasta Bakım
Kanser hastalarında kontrolü genellikle zor olan semptomlardan biri ağrıdır ve ağrı
özellikle kemik metastazı olan hastalarda sık görülen bir sorundur. Psiko-eğitim, destek
psikoterapi ve bilişsel davranışsal girişimlerin ağrının kontrolünde etkili olduğu gösterilen
non-farmakolojik yaklaşımlardır. Bununla birlikte zihin-beden terapileri de multidisipliner
yaklaşımın bir parçası olarak kronik ağrının kontrolünde ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmesinde önerilen yaklaşımlardır. Müzik dinlemek ağrı düzeyini ve opioid
gereksinimini azaltmaktadır, anacak bu yararın etkisi küçük ve klinik önemi tam olarak
açıklanmamıştır. Kanser ağrısının farmakolojik tedavisinde “saatinde ilaç” ve “basamak
yöntemi” gibi iki anahtar kavram etkili ağrı kontrolünün sağlanmasında çok önemlidir.
Kanser ağrısında hangi ilaç veya yöntem kullanılırsa kullanılsın, dikkat edilmesi gereken
nokta ilaçların etki süresi dikkate alınarak ilaçların belli aralıklarla uygulanmasıdır [“saatinde
ilaç”]. Ayrıca Dünya sağlık örgütünün kanser ağrısında basamak tedavisi önerileri dikkate
alınarak analjezik ilaçlar etki gücüne göre adım adım tedaviye eklemelidir. Bu yaklaşımda,
hekim istemi ile birinci basamakta hafif ağrılara yönelik non-opioidler [parasetamol, aspirin,
nonsteroid antienflamatuar ilaçlar] ve gerektiğinde adjuvan analjezikler kullanılmalıdır. İkinci
basamakta non-opioidlerle kontrol altına alınamayan, orta derecede ağrısı olan hastalarda
birinci basamak tedaviye zayıf opioidler [kodein, tramadol] eklenmelidir. Üçüncü
basamakta zayıf opioidlerle kontrol altına alınamayan şiddetli ağrısı olan hastalar için güçlü
opioidlere [morfin, fentanil] geçilmelidir [“basamak yöntemi”] (32)

8.10. Meme Kanserinde Hasta ve Aile Eğitimi
Meme kanseri tanısının konması ile hasta ve ailesi şok, inkâr, korku kızgınlık gibi farklı
duygu-durum değişiklikleri yaşamaktadır. Kişilik yapısına, önceki yaşam deneyimine
dayanarak farklı emosyonel tepkilerde bulunabilmektedir. Bu nedenle, eğitime başlamadan
hasta ve ailesi eğitime açık olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğitim programı hastanın
bireysel özellikleri, eğitim düzeyi, genel sağlık durumu ve ihtiyaçları temel alınarak
planlanmalıdır. Ağrısı olan, yaşlı olan hastalarda eğitim süresi kısa tutulmalı, yoğun soru
soran hastaların öncelikle sorularına cevap verilmeli, kapsamlı bilgi talebinde bulunanlara
eğitim daha kapsamlı yapılmalıdır. Eğitim sırasında görsel araçlar kullanılmalı, tıbbi
terimlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca hastalara önceden hazırlanmış eğitim
broşürleri de verilmelidir. Bilgilendirme tek seansta yapılmamalı, hasta ve ailesini
gereksinimine odaklı olmalıdır (17).
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Cerrahi tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesi yapılaması gereken hazırlıklar
açıklanmalıdır. Uygulanacak cerrahi işlem, post-operatif dönemde hastanın karşılaşacağı
sorunlar ve başetme stratejileri açıklanmalıdır. Ayrıca hastalara post operatif dönemde
uygulayacağı el, kol ve omuz egzersizlerini nasıl yapması gerektiği ameliyat öncesi
öğretilmelidir. Ameliyat sonrası ateş, ağrı, gibi sorunların varlığının önemli olduğunu ve
sağlık uzmanlarına bilgi vermesinin önemi açıklanmalıdır. Yara pansumanı hangi sıklıkta
değiştirilmesi gerektiği, drenlerin ne zaman çıkartılacağı ve kanama kontrolünün nasıl
yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Taburcu olan hastalara order edilen ilaçları
ne zaman ve hangi sıklıkta kullanması gerektiği, yan etkilerinin neler olduğu açıklanmalı ve
sorun olduğunda ulaşabileceği telefon numaraları yazılı olarak verilmelidir (26).
Radyoterapi uygulaması planlanan hastalara radyoterapi süreci ve tedavi sırasında
hastaların uyması gereken kurallar açıklanmalıdır. Tedavi sırasında hastanın odada tek başına
kalacağı, fakat bu sırada radyoterapi teknisyeni tarafından sürekli gözleneceği, onunla kapalı
devre sistemi ile konuşabileceği; ışınların vücuduna girişini, ağrı ve acı hissetmeyeceği;
radyoterapist tarafından kendisine verilen pozisyonu koruması gerektiği; ve radyoterapi
sonrası radyoaktif olmayacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca hasta ve ailesine tedavi
bölgesinin çizgilerle işaretlenebileceği ve ışınlanan alını gösteren bu çizgilerin tedavi süresi
boyunca silmemesi gerektiği açıklanmalı ve tedavi alanında yer alan cildin bütünlüğünü
koruması için alması gereken önlemler vurgulanmalıdır (27).
Sistemik tedavi uygulanan hastalara tedavide kullanılan tedavi protokolü dikkate
alınarak tedavinin yan etkileri ve bu yan etkilerle başetmede uygulayabileceği yaklaşımlar
açıklanmalıdır. Özellikle yan etkilerin tedaviyi takiben 1-2 gün içinde başladığı, yaklaşık 1
hafta sürüdüğü ve bazen hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanmalıdır.
Tedavi ile ilişkili herhangi bir sorun olduğunda ulaşabileceği telefon numaraları yazılı olarak
verilmelidir (28).
Tüm meme hastalarına sağlıklı kalmaları için yağ alımının kısıtlanması ve sebze
ağırlıklı beslenmeye ağırlık verilmesinin önemli olduğu açıklanarak sağlıklı beslenmesi (8) ve
egzersiz yapması (10) ve hekim onayı olmadıkça tedavi ile birlikte bitkisel yaklaşımları
kullanmaması hakkında bilgilendirilmelidir.

230

Uygulamalar
1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından meme kanserinin önlenmesinde
planlanan projelerin sonuçlarını inceleyiniz.
2) Meme kanseri tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz ve 2014 yılında gerçekleştirilen Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan
Uygulamaya–Konsensüs kararlarını ve araştırma sonuçlarını temel alarak
hastanıza uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
3) Meme kanseri ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu
hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
Aşağıda yer alan kitapları inceleyiniz:


Onkoloji Hemşireliği. Ed. G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri, Ocak 2015,
ISBN: 978-605-335-068-2



Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya–Konsensüs 2014, Ed. G.
Can, Nobel Tıp Kitabevleri, Mart 2015, ISBN: 978-605-335-138-2



Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010 İstanbul Konsensüsü,
ed. G.Can Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul 2010. ISBN:978-975420-775-0
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Uygulama Soruları
1) Hasta güvenliğinin sağlanmasında, sitostatik ilaçların hazırlanması ve
uygulanması sırasında dikkate alınması gereken hususları inceleyiniz.
2) Klinikte meme ışınlaması yapılan hastalarda görülen reaksiyonları ve önerilen
yaklaşımları araştırınız.
3) Taksan bazlı tedavi alan hastalarda gelişen periferal nöropatinin yönetiminde
hastaların kullandığı yaklaşımları araştırınız.
4) Hormonal tedavi ile ilişkili sıcak basmasının yönetiminde hastaların kullandığı
yaklaşımları araştırınız.
5) Yorgunluğun yönetiminde haftada üç kez yapılması önerilen 30 dakikalık
yürüyüşlerin etkinliğini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Meme kanserinin gelişiminde rol oynayan pek çok neden var. Ülkemizde meme kanseri
taramalarının yaygınlaşması ve tedavi olanaklarındaki gelişmeler meme kanseri ile ilişkili
mortalite oranları azalmıştır.
Meme kanseri tanısının konması ile hem hasta hem de ailesi pek çok soru ve sorunla
karşı karşıya kalmaktadır. Hastaların iyi bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç
içinde hastaların yaşanan sorunların izlenmeli ve bu sorunlarla başetmesini sağlayacak
kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi meme kanserinin gelişiminde önemli risk
faktörlerinden biri değildir.
a) 35 yaşından sonra doğum yapmış olmak
b) Egzersiz yapmak
c) Genetik
d) Hormon replasman tedavisi kullanmak
e) Postmenopoze dönemde kilo almak
2) Aşağıda yer alan radyolojik yöntemlerden hangisi meme kanserinin erken tanısında
kullanılan yaklaşımlardan biridir.
a) Mamografi
b) Kemik sintigrafisi
c) Kranyal manyetik rezonans
d) Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT)
e) Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
3) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi neme kanserinin tanısında kullanılan
yaklaşımlardan biri değildir.
a) Mamografi
b) Kendi kendine meme muayenesi
c) Ultrasonografi
d) Santinel lenf nodu biyopsisi
e) Parasentez
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kemoterapi ile ilişkili oral mukozitlerin
yönetiminde kullanılmaz
a) Kryoterapi
b) NaCl ile ağız bakımı
c) Baharatlı gıdaların tüketiminden kaçınmak
d) Gıdaları sık ve az miktarda tüketme
e) Karadut
5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi radyoterapi ile ilişkili cilt reaksiyonlarının
yönetiminde hastalara verilen eğitim kapsamında hastaya söylenmez.
a) Işınlanan alını gösteren çizgileri silmemesi
b) Tedavi alanında güneşten koruması
c) Cilt bütünlüğünü korumak için yeterli gıda alması ve bol sıvı tüketmesi
d) Radyoterapi sırasında balenli ve sıkı süt iyen kullanmaması
e) Tedavi bölgesinde kızarıklık olduğunda hekim istemi ile uygun pomat
sürebileceği
Cevaplar: 1) b 2) a

3) e

4) d

5) c

235

KAYNAKLAR

79. Kamińska M, Ciszewski T, Łopacka-Szatan K, Miotła P, Starosławska E. Breast
cancer risk factors. Prz Menopauzalny 2015;14(3):196-202.
80. Koçak S, Çelik L, Özbaş S, Dizbay Sak S, Tükün A, Yalçın B. Meme Kanserinde Risk
Faktörleri, Riskin Değerlendirilmesi Ve Prevansiyon: İstanbul 2010 Konsensus
Raporu. Meme Sağlığı Dergisi 2011;7(2): 47-67
81. Özmen V. Türkiye’de Meme Kanseri: Klinik ve Histopatolojik Özellikler (13.240
Olgunun Analizi). J Breast Health 2014; 10: 98-105
82. Friis S, Kesminiene A, Espina C, Auvinen A, Straif K, Schüz J. European Code
against Cancer 4th Edition: Medical exposures, including hormone therapy, and
Cancer. Cancer Epidemiol 2015; 39(Suppl 1):S107-19.
83. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, Lacroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et
al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women:
principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial.
JAMA 2002, 288(3): 321–333.
84. Beral V, Reeves G, Bull D, Green J. Breast cancer risk in relation to the interval
between menopause and starting hormone therapy. J Natl Cancer Inst 2011;
103(4):296–305.
85. Scoccianti C, Cecchini M, Anderson AS, Berrino F, Boutron-Ruault MC, Espina C,
Key TJ, Leitzmann M, Norat T, Powers H, Wiseman M, Romieu I. European Code
against Cancer 4th Edition: Alcohol drinking and Cancer. Cancer Epidemiol
2015;39(Suppl 1):S67-74.
86. Norat T, Scoccianti C, Boutron-Ruault MC, Anderson A, Berrino F, Cecchini M,
Espina C, Key T, Leitzmann M, Powers H, Wiseman M, Romieu I. European Code
against Cancer 4th Edition: Diet and Cancer. Cancer Epidemiol 2015;39(Suppl
1):S56-66.
87. Anderson AS, Key TJ, Norat T, Scoccianti C, Cecchini M, Berrino F, Boutron-Ruault
MC, Espina C, Leitzmann M, Powers H, Wiseman M, Romieu I. European Code
against Cancer 4th Edition: Obesity, body fatness and Cancer. Cancer Epidemiol
2015;39(Suppl 1):S34-45.
88. Leitzmann M, Powers H, Anderson AS, Scoccianti C, Berrino F, Boutron-Ruault MC,
Cecchini M, Espina C, Key TJ, Norat T, Wiseman M, Romieu I. European Code
against Cancer 4th Edition: Physical activity and Cancer. Cancer Epidemiol
2015;39(Suppl 1):S46-55.
89. Sahin S. Kanserde erken tanı ve tarama programları. Ege Tıp Dergisi 2015;54(Ek
Sayı) 41-45

236

90. Scoccianti C, Key TJ, Anderson AS, Armaroli P, Berrino F, Cecchini M, BoutronRuault MC, Leitzmann M, Norat T, Powers H, Schüz J, Wiseman M, Romieu I.
European Code against Cancer 4th Edition: Breastfeeding and Cancer.
Cancer Epidemiol 2015;39(Suppl 1):S101-6.
91. Armaroli P, Villain P, Suonio E, Almonte M, Anttila A, Atkin WS, Dean PB, de
Koning HJ, Dillner L, Herrero R, Kuipers EJ, Lansdorp-Vogelaar I, Minozzi S, Paci
E, Regula J, Törnberg S, Segnan N. European Code against Cancer, 4th Edition:
Cancer screening. Cancer Epidemiol 2015;39(Suppl 1):S139-52.
92. Akyolcu N, Uğraş GA. Kendi Kendine Meme Muayenesi: Erken Tanıda Ne Kadar
Önemli? Meme Sağlığı Dergisi 2011;7 (1):10-14
93. Yilmaz D, Bebis H, Ortabag T. Determining the awareness of and compliance with
breast cancer screening among Turkish residential women. Asian Pac J Cancer Prev
2013;14(5):3281-8
94. Ozmen V. Breast cancer screening: current controversies. J Breast Health 2011;7:1-4.
95. Can G. Meme Kanseri ve Bakım. in Durna Z (Ed) Kronik Hastalıklar ve Bakım, Nobel
Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2012, ss. 187-200
96. Auvinen A, Hakama M. Cancer Screening: Theory and Applications in Reference
Module in Caplan M (ed), Biomedical Sciences, Elsevier Inc, 2014, 464-480. ISBN:
978-0-12-801238-3, doi:10.1016/B978-0-12-801238-3.02744-6
97. Haydaroğlu A. Meme Kanserinde Tanı. Meme Sağlığı Dergisi 2007;3(2):100-106
98. Peppercorn J. Need to Improve Communication in Breast Cancer Care. Journal of
Clinical Oncology 2012; 30(15):1744-1746
99. Can G. Nursing Care And Management in Aydiner A, Igci A, Soran A (ed) Breast
Disease: Management and Therapies, Springer, 2016. ISBN: 978-3-319-26010-5
100.
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9. AKUT VİRAL HEPATİTLER
PROF. DR. GÜLBEYAZ CAN, ARAŞ.GÖR. EMİNE EMEL
KAYIKÇI

239

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Akut Viral Hepatitlerde Etiyoloji
9.2. Akut Viral Hepatitlerde Bulaşma Yolları
9.3. Akut Viral Hepatitlerden Korunma
9.4. Akut Viral Hepatitlerde Belirti ve Bulgular
9.5. Akut Viral Hepatitlerde Tanı
9.6. Akut Viral Hepatitlerde Tedavi
9.7. Akut Viral Hepatitlerde Hemşirelik Bakımı
9.8. Akut Viral Hepatitlerde Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Akut viral hepatit tanılı hastalarda hastalığın bulaştırma yollarını araştırınız.
2) Akut viral hepatit tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında
hastalığın varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları inceleyiniz.
3) Akut viral hepatit tanısı konan bireyde gelişen sorunlara yönelik uygun
hemşirelik girişimlerini planlayınız
4) Akut viral hepatit tanısı konan bireye eğitim planı oluşturunuz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Akut
Viral Akut
viral
hepatitlerden Okuyarak/Araştırarak
Hepatitlerden
korunmada alınması gereken
Korunma
önlemleri anlayabilmek
Akut
Viral Akut viral hepatitlerin tanısında Okuyarak/Araştırarak
Hepatitlerde Tanı
izlenen süreci anlayabilmek
Akut
Viral Akut viral hepatitli hastanın Okuyarak/Araştırarak/
Hepatitlerde
bakımının
planlanmasında Tartışmalara katılarak
Hemşirelik Bakımı
önemli adımları kavrayabilmek
Akut
Hepatitlerde
Eğitimi

Viral Akut viral hepatitli hastanın Okuyarak/Araştırarak/
Hasta eğitiminde önemli adımları Tartışmalara katılarak
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
 Antijen
 Antikor
 Bağışıklama
 Bulaşma
 Fulminan Hepatit
 Hepatit
 Karaciğer Enzimleri
 Karaciğer hastalıkları
 Virüsler
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Giriş
Karaciğerin belirgin nekroz ve inflamasyonu ile seyreden viral hepatitler, tüm dünyada
hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HEV)
gibi başlıca birbirinden farklı beş hepatotropik virüsün neden olduğu önemli sağlık
sorunlarından biridir. Bu virüsler karaciğeri enfekte ederek, karaciğerde inflamasyona ve
hepatosellüler nekroza neden olmaktadır. Tüm karaciğerde akut inflamasyon gelişir. Hepatit
A ve E sekel bırakmadan iyileşirken, hepatit B, C ve D belli oranlarda kronikleşerek siroz ve
hepatosellüler karsinoma dönüşebilir. Bazen fulminan seyredebilir ve ölüme yol açabilir.
Viral hepatitlerin tarihçesine bakıldığında kliniği ilk olarak Hipokrat tarafından
tanımlanmıştır. Blumberg'in 1963 yılında Avustralya antijenini (Hepatit B Virüsü) bulmasıyla
viral hepatitlerin tarihinde yeni bir dönem açılmış ve ardından 1973 yılında hepatit A virüsü,
1977 yılında hepatit D virüsü, 1989 yılında hepatit C virüsü ve 1992 yılında hepatit E virüsü
bulunmuştur. Bu virüslerden Hepatit A ve E genellikle fekal-oral yoldan, diğerleri ise
perkütan yol ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle görülme sıklığı yaşa, coğrafik bölgeye,
sosyo-ekonomik durum ve iklim koşullarına göre farklılık göstermektedir. Dünyada %70–90
ile Hepatit A en sık bildirilen enfeksiyondur. Hepatit B’nin görülme sıklığı ise %10–90 ve
Hepatit C için bu oran %1’dir. Ülkemizde de benzer oranlar söz konusudur. Hepatit A
geçirilme sıklığı yetişkinlerde %80’lerin üzerinde iken, hepatit C virüsü toplumun yaklaşık
%1’ini etkilemektedir. Çocuklarda sıklıkla hepatit A virüs enfeksiyonu görülürken,
yetişkinlerde genellikle hepatit B virüsü ile karşılaşılmaktadır (1).
Viral hepatit enfeksiyonlarının seyri genellikle anikterik, subklinik veya asemptomatik
olması nedeniyle hastalığın yayılımı kolaydır. Günümüzde Dünya nüfusunun %5’i HBsAg
taşıyıcısı iken, yaşayanların 1/3’ünde ise hepatit B virüsü seropozitiftir. Ülkemizde HBsAg
pozitif bireylerin oranı %3.9-12.5 arasındadır. Hepatit A ve B için geliştirilmiş koruyucu
aşıların olması hastalığın kontrolünde önemlidir (2).
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9.1. Akut Viral Hepatitlerde Etiyoloji
Viral hepatitler; dünyada ve ülkemizde yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarıdır. Akut
viral hepatitlerin gelişiminde hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit
Delta (HDV) ve hepatit E (HEV) gibi başlıca beş hepatotropik virüs rol oynamaktadır.
HAV zarfsız, 27-28 nm çapında, kübik simetri görünümünde, lineer pozitif polariteli ve
RNA’sı tek sarmallı bir virüstür. HAV düşük pH’ya dayanıklıdır; ancak yüksek ısıda,
formalin ve klor varlığında inaktive olmaktadır. HAV -20°C’de yıllarca, buzdolabında
aylarca, organik maddeler içinde günlerce canlılığını devam ettirebilir. HAV tatlı su, kaynak
suyu, deniz suyu ve deniz kabuklularında aylarca canlı kalabilmektedir. Bu virüs fekal ve oral
yolla bulaşarak, yaygın enfeksiyonlara neden olan bir virüstür (3).
HBV Hepadnaviridae ailesinin orthohepadna-virüs cinsinde yer alan, zarflı ve kısmen
çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Parenteral yolla gecen HBV en yaygın “serum hepatit” tipi
olup, akut ve kronik karaciğer hastalığının en önemli patojen etkenlerinden birisidir. HBV ile
karşılaşan erişkinlerin %5-10’unda, yeni doğanların ise ≈ %90’ında virüs kalıcı hale
gelmektedir (4).
HCV, Flaviviridea ailesinin Hepacivirus cinsi içerisinde yer alan bir RNA virüsüdür.
HCV hepatositlerin sitoplazmasında replike olur, ancak direk sitopatik etkileri
bulunmamaktadır. Enfeksiyonun gidişatı hepatositlerin hücreden hücreye enfekte olmasına ve
HCV antijenlerine karşı T hücre immün cevabının kuvvetine bağlıdır. HCV’nün bilinen altı
genotipi ve 50’den fazla subtipi vardır. Bu durum HCV’ye karşı aşı geliştirilmesinin en
önemli engellerinden biridir. Hepatit C Virüsü enfeksiyonu, tüm dünyada, kronik karaciğer
hastalığı ve sirozun en sık görülen nedenlerinden biridir (5).
HDV zarflı ve sferik bir partiküldür ve içerisinde bir nükleokapsidi bulunur.
Nükleokapsid, RNA genomu ve tek bir yapısal proteinden (hepatit delta antijeni-HDAg)
oluşur. Hepatit delta virüsü replikasyon bakımından defektif bir virüs olup kendi zarf
proteinlerini yapamaz. Bu nedenle viral bütünlüğünü sağlamak için HBV yüzey antijenini
kullanır, dolasıyla delta enfeksiyonu ancak HBV varlığında olabilmektedir. HDV
enfeksiyonunun görülme sıklığı, HBV enfeksiyonundan daha az olmakla birlikte oluşturduğu
hastalık tablosunun daha ağır olması nedeniyle günümüzde halen önemini ve ciddiyetini
korumaktadır(6).
HEV tek sarmallı, pozitif polariteli, 7,2 kb büyüklüğünde 3’ucu poliadenile RNA
genomu olan bir virüstür. Hepatit E virüsünün hücrelere bağlanması, girişi ve replikasyonu
tam olarak bilinmemekle birlikte, alpha virüs cinsine benzer bir şekilde replike olduğu
düşünülmektedir (7).
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9.2. Akut Viral Hepatitlerde Bulaşma Yolları
Viral hepatitler bireye farklı yollar ile bulaşmaktadır. Hepatit A ve E genellikle fekaloral yolla, Hepatit B, C ve D ise cinsel temasla ve kan yoluyla bulaşmaktadır. Viral
hepatitlerin başlangıçta anikterik, subklinik ya da asemptomatik seyretmesi, bu hastalığın
yayılımında önemli rol oynamaktadır (3-7).
Hepatit A ve Hepatit E enfeksiyonları genellikle sanitasyon koşullarının iyi olmadığı,
alt yapı problemlerinin sık olduğu bölgelerde görülmektedir. Enteral yolla bulaşan hepatit A
ve E, bu bölgelerde hastalığın bulaşmış sular ile yıkanan sebze ve meyvelerin ve iyi
pişirilmeyen yemeklerin tüketilmesi bireye geçmektedir. Ayrıca bazı yayınlarda Hepatit A
virüsünün ender de olsa kan transfüzyonu ya da doğum sırasında anneden çocuğa
geçebileceği bildirilmiştir (3,7,8). Yaşam koşulları dikkate alındığında bazı bireyler, hepatit A
ve E açısından yüksek riskli olduğu kabul edilmektedir:
 Hepatit A ve E insidansının düşük olduğu ülkelerden, insidansının orta veya yüksek
olan bölgelere seyahat edenler.
 Hepatit A ve E ile enfekte kişilerle aynı ortamı paylaşanlar (yuva, kreş, kışla, yurt)
veya bu ortamda bireye bakım verenler.
 Kanalizasyon işçileri.
 Damar içi uyuşturucu bağımlıları.
 Hepatit A ile enfekte kişilerle cinsel ilişkide bulunanlar
 Oral-anal seks birlikteliğinin sık olduğu eşcinsel gruplar (7,9)
Parenteral, cinsel temas ve perinatal yol ile bulaşan HBV enfeksiyonunun bulaşması
yatay ya da dikey olabilir. Dikey bulaşma, örn. virüsün taşıyıcı anneden fetüse geçmesidir.
Sıklıkla 3. trimesterde perinatal yolla olan bu geçişte, virüs anneden çocuğa transplasental,
perinatal yolla veya postnatal dönemde geçmektedir. Doğum sırasında enfekte kanın, amnios
sıvısının yutulmasına, materno – fotal mikrotransfuzyona bağlı gelişmektedir. Gebeliğin 1. ve
2. trimesterinde akut hepatit B enfeksiyonu geçiren annelerde enfeksiyonun fetüse geçişi çok
enderdir. Özellikle Güneydoğu Asya ve Japonya’da perinatal bulaşma sıktır (4).
Yatay bulaşma, HBsAg kan, dışkı, idrar, safra, gözyaşı, tükürük, semen ve vajina
salgıda bulunduğundan, parenteral ve cinsel yolla olur. Örn. sünnet, kan kardeşliği, cinsel
yaşamın ergenlikte başlaması bazı ülkelerde bu virüsün yatay geçişi arttıran davranışlardır (4).
HBV’ünün parenteral yolla geçişi enfekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonun yapılması ve
enfekte kan ürünleri ile bulaşmış delici-kesici aletler ile bireyin yaralanması sonucunda olur.
Oral yolla bulaşma, ancak enfekte kanın hasara uğramış mukozaya teması sonucunda
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gerçekleşebilir. Hepatit B virüs geçişi kardeşler, akrabalar, arkadaşlar arasında ve özellikle de
aynı evde yaşayan kişiler arasındaki yakın temas, tıraş makinesi, jilet, havlu, diş fırçası, banyo
malzemeleri gibi ortak malzemelerin kullanılması ile kan, tükürük ve seröz sıvıların hasarlı
cilt veya mukozaya temas etmesi sonucunda olur. Hepatit B’nin %40–50 oranında bu yolla
kazanıldığı düşünülmektedir. Kan ile teması olmadıkça cinsel yolla bulaşma riski düşüktür.
Homoseksüeller arası cinsel birliktelik hepatit B için en riskli cinsel bulaşma şeklidir (1).
Yaşam koşulları dikkate alındığında bazı bireyler, hepatit B açısından yüksek riskli
olduğu kabul edilmektedir:


Taşıyıcı anneden doğan bebekler



Enfekte kişilerle cinsel ilişkide bulunanlar



Çok sayıda cinsel partneri olan kişiler



Cinsel yolla bulaşan hastalığı olan kişiler



Hemcinsleri ile cinsel ilişkide bulunan erkekler



Damardan ilaç kullanma zorunluluğu olan kişiler



Enfekte kişilerle aynı evi paylaşanlar



İş yerinde kana maruz kalan sağlık personeli



Hemodiyaliz hastaları



Hepatit B insidansı orta veya yüksek olan bölgelere seyahat edenler (HBsAg
prevalansı2%) (9-11)

HCV enfeksiyonunun en önemli bulaşma yolu, kan yoluyladır. HCV enfeksiyonu bulaşı
yönünden risk grubundaki kişiler; çoklu cinsel temas, enfekte donörden solid organ
transplantasyonu, intravenöz ilaç kullanımı, mesleki olarak bu hasta gurubu ile yakın temas
içinde olan kişiler, hemodiyaliz hastaları, enfekte anneden doğan bebekler (%5’den daha az)
ve intranazal kokain kullanıcılarıdır. HCV pozitif bir kişiden iğne batması yolu ile hastalığın
bulaşma riski %3’tür. Bu oran bu şekilde bir bulaş yoluyla Hepatit B virüsü (HBV) için %30
iken, İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) için ise %0,3’tür (5).
Hepatit D, akut hepatit B enfeksiyonu ile birlikte süperenfeksiyon şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. En önemli bulaşma yolu parenteral yoldur (6).
Hepatit E virüsü genellikle kontamine besinlerin ve özellikle suyun tüketilmesi ile oral
yoldan bulaşır. Vertikal geçiş ile ilgili bulgular sınırlı. HEV ile enfekte anneden doğan bebeğe
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enfeksiyonun geçtiği dönem gebeliğin 3. Trimesteri olarak bildirilmiştir. Hepatit E virüsü için
diğer bir bulaş yolu kandır. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki kan dönerlerinde HEV
antikor pozitiflik oranlarının %2,3 ile %32,6 arasında olduğu bildirilmiştir (7).

9.3. Akut Viral Hepatitlerden Korunma
Akut viral hepatitlerde korunma hepatit türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Fekal-oral yolla bulaşan Hepatit A ve E virüs bulaşının kontrolünde sanitasyonun sağlanması
önemli iken, perkütan yol ve cinsel temasla bulaşanlarda kanla temasın önlenmesi ve güvenli
cinsel yaşam ve kan transfüzyonun sağlanması önemlidir. Hepatit B ve A için koruyucu
aşıların varlığı da önemlidir.
9.3.1 Hepatit A ve E
Hepatit A bulaşının kontrolündeki en önemli adım, su ve besinlerin kirlenmesinin
önlenmesidir. El yıkamaya önem verilmesi, güvenli su ve gıdaların kullanılması, kullanılan
suların dezenfekte edilmesi ve atık suların kontrolü gibi önlemler HAV enfeksiyonundan
korunmayı sağlar (3).
Ayrıca 12-23 aylık tüm çocuklara ve Hepatit A salgınlarının görüldüğü toplumlarda
yaşayan, çalışan veya bu ülkelere sık (10 yılda ≥3 kere) veya uzun süre (6 ayı aşan) seyahat
eden 1 yaş ve üzerindeki kişilere Hepatit A aşısı uygulaması önerilmektedir. Aşı 6 ay ara ile 2
kez uygulanır. Seyahate gideceklerde aşılama geziden en az 1 ay önce yapılmalıdır. Nadir (10
yılda iki kere), kısa süreli seyahat edenlerde korunmayı sağlamak için immün globülin
uygulaması yapılmalıdır (10-12).
Serolojik olarak Hepatit A tanısı almış kişi ile yakın temasta (ev içi temas, cinsel temas,
uyuşturucu paylaşımı) olan kişilere 12 ay – 40 yaş arasında ise aşı, 40 yaş üstünde ise immün
globülin (0.02 mL/kg) uygulanmalıdır, immün globülin yok ise aşı uygulanmalıdır.
İmmün yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, aşı ya da bileşenlerine karşı alerjisi olan
bireylere ve 1 yaşından küçük çocuklara maruziyet sonrası korunmada tek doz immün
globülin uygulaması yapılmalıdır (3,8).
9.3.2. Hepatit B ve D
Hepatit B’den korunmada toplumun bilgilendirilmesi, aşı programlarının sürdürülmesi
ve güvenli kan transfüzyonunun sağlanması önemlidir.
HBV enfeksiyonundan korunmak isteyen herkes ve riskli gruplar aşılanmalıdır. Hepatit
B aşısı, ilk iki dozu birer ay ara ile, üçüncü doz ise ikinci dozdan 5 ay sonra olmak üzere 3
dozda uygulanır. Ancak rutin aşı şemasına alternatif aşı şemaları (örneğin 0, 1, 4 ay veya 0, 2,
4 ay) oluşturulmuş ve bu şemalar doğrultusunda yapılan aşılamalarda da 0,1,6 ay şemasına

248

benzer antikor yanıtı oluştuğu gösterilmiştir. Aşılama öncesi serolojik durum ve aşılama
sonrası antikor yanıtının oluşup oluşmadığı değerlendirilebilir (10-12)
Sağlık çalışanlarında bulaşmayı önlemek için aşılama yapılmalı ve kan yoluyla bulaşan
enfeksiyonlardan korumada önerilen standart önlemler alınmalıdır. Hastaya temas etmeden
önce ve sonra eller su ve sabunla yıkanmalı, kesici ve delici aletler kullanıldıktan sonra özel
delinmeye dirençli kutulara atılarak imha edilmelidir. Kaza ile HBsAg pozitif kan ile
bulaşmış iğne batan kişilere ilk 24 saat içinde 0.06 ml/kg immün globülin uygulanmalıdır.
HbsAg pozitif anneden doğan çocuklara ise, doğum sonrası 12 saat içinde 0.5 ml
immünglobulin ile birlikte aşı yapılması önerilmektedir. Bu uygulama %70 oranında kronik
hepatit B enfeksiyonu gelişme riskini azaltmaktadır (4).
Kontamine cerrahi aletlerin ve cerrahi ortamda kullanılan örtülerin antiseptiklerle
yüzeysel dezenfeksiyonu mümkün değildir. Çünkü Hepatit B virüsü, bulaştığı cansız objelerle
örneğin kurumuş kanda bir hafta kadar canlılığını korumaktadır. Bu aletler kan ile uzun süreli
temas halinde bulunacakları için mutlaka kuru hava sterilizatörlerinde en azından bir saat süre
ile 180 °C da sterilize edilmelidir. Bu düzenek yok ise aletler 20 dakika süre ile
kaynatılmalıdır. Endoskop gibi kırılgan, cam içeren aygıtlar ise ideali etilen oksid
sterizasyonundan geçirilmeli, bu olanak yok ise 15 dakika %0.1 gluteradehid steril edilmelidir
(4, 9).
Cinsel yolla bulaşmanın önlenmesinde, tek eşli cinsel yaşamın sürdürülmesi
önerilmelidir. Çok eşli yaşamda kondom kullanımı önemlidir. HBsAg pozitif bir kişi ile
korunmasız cinsel ilişki yaşamış olan bireylere ilk 48 saat içerisinde 0.06 ml/kg profilaktik
immün globülin ve hepatit B aşısı yapılmalıdır (4).
Hepatit B enfeksiyonu ile mücadele delta virüs enfeksiyonunu da azaltabilir. Bu nedenle
buna yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli ve HBV enfeksiyonu bulunan olgular delta virüs
enfeksiyonu açısından izlenmelidir (6).
9.3.3. Hepatit C
Günümüzde kan vericilerinde anti-HCV taramasının yapılması transfüzyona bağlı HCV
enfeksiyonu riskini önemli derecede azaltmıştır. Bu nedenle kanda dönörlerde Hepatit C
virüsü taramasının yapılması bu hastalığın kontrolünde önemlidir. Koruyuculuğu ve
güvenilirliği kanıtlanmış bir HCV aşısı henüz üretilememiştir (13).
9.3.1 Hepatit E
Hepatit E enfeksiyonundan korunmada; kullanılan suların ve besinlerin dışkı ile
kontaminasyonun önlenmesi, salgın sırasında suların kaynatılarak ya da klorlanarak
kullanılması, zoonotik bulaşın önlenmesi için yiyeceklerin hijyenik ve pişirme kurallarına
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uyularak hazırlanması, yüksek endemik bölgelere seyahatlerde yiyecek-içecek tüketiminde
dikkatli olunması önemlidir. Ayrıca Hepatit E için klinik deney çalışması aşamasında olan, iki
farklı aşı geliştirilmiştir. Etkinliği ile ilgili sonuçlar iyi olan aşılar 0., 1. ve 6. ayda 3 doz
uygulanmıştır (7).

9.4. Akut Viral Hepatitlerde Belirti ve Bulgular
Viral hepatitlerin varlığını gösteren en önemli belirti ve bulgular yorgunluk, gözlerde
sarılık, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde beyazlaşmadır. Ancak bazı hastalarda
hastalık asemptomatik olabilir. Tanı, testlerde karaciğer fonksiyonlarda viral hepatitlerin
varlığını düşündüren bozulmanın görülmesi ile saptanır. Bu hastalıkta görülen değişiklikleri,
belirti ve bulguları birbirini takip eden dört evrede tanımlayabiliriz: kuluçka (semptomsuz)
evresi, prodromal evre, ikterik evre ve iyileşme evresi (1,14).
Kuluçka Evresi (Asemptomatik Dönem): Virüsün vücuda girmesi ile hastalık
belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süreyi tanımlar. Başlangıçta hastada hiçbir bulgu
yok iken, daha sonra laboratuvar kan analizleri ile bulgu vermeye başlar. Bu dönemde
hastalığın farkına varılması neredeyse imkansızdır. Akut viral hepatite yol açan etkenlerin
kuluçka süreleri değişmektedir. Kuluçka dönemi, Hepatit A' da, 2-7 hafta (ortalama 4 hafta),
Hepatit B' de 2-6 ay, Hepatit C' de 6-7 hafta, Hepatit D ise 2-6 ay, Hepatit E ise 2-8 hafta
olarak değişmektedir (1,14).
Prodromal Evre: Hastalığın başlangıç belirtileri ile ikterin ortaya çıkışı arasında geçen
süredir. Başlıca yakınmalar halsizlik, bulantı-kusma, iştahsızlık, karnın üst kadranlarında ağrı
ve ateştir. Karın ağrısı sağ üst kadran ile lokalizedir. Yetersiz ve kötü tat alma, kötü kokular
alma, sigaraya karşı tiksinme veya sigaraya karşı isteksizlik gibi farklı belirtiler de görülebilir.
Hepatit A’nın prodromal evresinde grip-benzeri şikayetler (ateş, miyalji, iştahsızlık, halsizlik,
bulantı, kusma) görülebilir. Hepatit B’nin prodromal evresinde ise ikterden yaklaşık 1 hafta
önce ortaya çıkan ateş, döküntüler (ürtiker veya çocuklarda papüler akrodermatit-Gianotti
hastalığı) ve artropati (simetrik, gezici olmayan, küçük eklemleri tutan) görülmektedir.
İmmün kompleksler nedeniyle gelişmektedir. Bu durum bazen 3 haftaya kadar uzamakta ve
en tehlikeli belirtileri B tipi verir. İdrar rengi koyulaşma görülür. Bu dönem grip veya üst
solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırılmaktadır (1,14).
İkterik Evre (Sarılık Dönemi): Tüm etkenlerin klinikleri birbirine benzer. Sarılığın
ortaya çıkması ile birlikte ateş düşmekte, idrar rengi koyulaşırken dışkının rengi açılmaktadır.
Hastanın yakınmaları bu evrede azalmaktadır. Bu dönemin ilk günlerinde 1-2 gün süren
kaşıntı olabilir. İkter ne kadar fazla oranda ise iyileşme süreside bir o kadar uzun sürmektedir.
İkter ortalama 1-3 hafta kadar sürerken, bazı vakalarda ise 6 aya kadar devam edebilir.
Yapılan fizik muayene ile olguların %50-80’inde hepatomegali, %25’in de ise splenomegali
saptanır. Hepatit C virüs enfeksiyonu bulunan olguların sadece %25’i ikterik seyretmektedir.
Buna karşılık E tipi AVH olgularının ise büyük çoğunluğu ikterik seyretmektedir (1,14).
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İyileşme Evresi: Sarılığın kaybolduğu ve hastanın tüm yakınma ve bulgularının
gerilediği (klinik iyileşme) dönemdir. Genellikle 1-4 hafta sürer. Hasta kendini iyi
hissetmeye başlar. Karaciğer fonksiyon testleri normale döner. Halsizlik, yorgunluk ve
iştahsızlık gibi bulgular birkaç ay daha devam edebilir. Genellikle ikterin başlaması ile
birlikte transaminazlar ve bilirubin değerlerinde 1-3 ay içinde tamamen normale dönme
(biyokimyasal iyileşme) görülmektedir. Serolojik olarak ise yaklaşık 2-3 ay içinde
serokonversiyon gelişerek antijen kaybolmakta ve antikorlar oluşmaktadır (virolojik
iyileşme). En son olarak karaciğer histolojisinde düzelme ile hastalığın iyileşme dönemi
tamamlanır (histolojik iyileşme) (1,14).
Bazı hastalarda hastalığın seyri ile ilişkili farklı sorunlar yaşanabilir. Hastalarda kolestaz
uzayabilir, relaps, fulminan hepatit, kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinom (HCC)
gelişebilir.
Uzamış kolestaz: Bazı olgularda ikter normalden daha uzun sürebilir (2-6 ay). Bu dürüm
sıklıkla A tipi hepatitte görülür, hastanın prognozu iyidir, hasta sekel kalmadan tam iyileşir.
Relapslarla seyreden hepatit: Bu durum A tipi hepatit virüsü olan olgularının %1.815’inde görülebilir. Hepatit bulgularının daha hafif şeklinin görülmesi ile gelişen bir tablodur,
relaps sırasında serum transaminaz seviyesinde, bazen ise bilirubin seviyesinde artış görülür.
Bu tablo hastada sekel bırakmadan tam iyileşir (1).
Fulminan Hepatit: En tehlikeli ve mortalitesi en yüksek (~%90) komplikasyondur:
mortalite oranları HAV <%0.1, HBV %0.1, HCV Çok nadir, HDV %2-20, HEV <%1. Yaş
arttıkça mortalite artar. Hızla gelişen karaciğer nekrozu karaciğer yetmezliğine ve yetmezliğin
sonucunda ensefalopatinin gelişmesine neden olur.
Fulminan hepatit ikterin başlangıcı ile birlikte genellikle ilk 12 hafta içinde ortaya çıkar.
Bu durumun ilk 2 hafta içinde ortaya çıkması Fulminan hepatit, 2-12 hafta içinde gelişmesi
ise subfulminan hepatit olarak tanımlanır. HDV ile ilişkili yüksek mortalite süperenfeksiyon
ile ilişkilidir. HEV’ne bağlı Fulminan hepatit görülme sıklığı az olmasına rağmen, bazen gebe
kadınlarda özellikle 3. trimesterde görülme sıklığı %10-20’ye çıkabilir. Fulminan hepatitin
seyri farklı olabilir. Bazen bu durum çok hızlı bir seyir izlemekte, sarılık gözden
kaçabilmektedir. Hastalık akut psikoz veya meningo-ensefalit ile karıştırılabilir. Fulminan
hepatit kendini genellikle ikterin artması, kusma, fetor hepatikus, konfüzyon ve koma ile
gösterir. Transaminaz değerlerinde hızlı azalma ve protrombin zamanında ilerleyici uzama
görülmektedir. Komanın erken evrelerinde flapping tremor saptanabilir. Ayrıca ateş,
lökositoz, kanamalar ve karaciğerde küçülme ortaya çıkabilir (1).
Kronik hepatit (KH), siroz ve hepatosellüler karsinom (HCC): AVH olgularında
serokonversiyonun gelişmemesi sonucu ortaya çıkan bu tablolar, kronik enfeksiyonu yansıtır.
Kronikleşme sıklıkları etkene göre değişir. Kronik hepatit gelişme riski B tipinde
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yenidoğanda %90, 6 yaşına kadar %5-10 ve adolesan ile yetişkinlerde ise %1-5 sıklığında
iken E tipinde kronikleşme söz konusu değildir. İmmünosupresif hastalarda KH gelişme riski
sağlıklılara göre daha yüksektir. D tipinde konfeksiyonda B tipine benzer, süperenfeksiyonda
daha sık KH gelişme riski vardır. C tipinde ise olguların en az %85’inin kronikleştiği
bilinmektedir (1).

9.5. Akut Viral Hepatitlerde Tanı
Akut viral hepatitlerde tanı hastanın kapsamlı anamnezinin alınması, fiziksel
muayenenin ve kan, idrar ve dışkı örneklerinin incelenmesi ile konur.
9.5.1. Anamnez
Hastanın kendisini tamamen iyi hissettiği zamandan başlanarak alınmalıdır. Bireyin
yaşam tarzı, kullandığı ilaçlar, mesleği, seyahat ettiği bölgeler, kan transfüzyonu hikayesi
sorgulanmalıdır. Özellikle riskli davranışların olması ve hastaların kan transfüzyonu alması
kanla bulaşan hepatitlerin gelişiminde önemli faktör olabilir, oral-fekal yolla bulaşan
hepatitlerde ise hijyenik koşulların kötü olması hastalığın gelişimi ile ilişkili olabilir.
Anamnez sırasında hastalar tarafından en sık bildirilen şikâyetler yorgunluk ve bulantı ve
bazen kusmadır (3-7).
9.5.2. Fiziksel Muayene
Fizik muayene sırasında saptanan en belirgin bulgu sarılıktır. Bilirubin düzeyinin 2-2.5
mg/dl’nin üzerine yükselmesi ile gelişen ikter, genellikle deri ve mukoza ve gözlerde görülür.
Sarılık sadece sklerada gelişir ise, bu durum subikter olarak tanımlanır. Hepatit C’de olguların
çoğu anikterik olduğundan ve subklinik seyrettiğinden, akut donemde tanınması oldukça
güçtür (3-7).
9.5.3. İdrar ve Dışkı Örneklerinin İncelenmesi
İdrarda bilirubin taraması ve dışkı renginde değişiklikler olup olmadığı araştırılır.
Bilirubin, ilk idrarda saptanır (bu dönemde hastada sarılık yoktur), takiben kanda yükselmesi
ile birlikte, idrarda negatifleşir. Kolestazın ilerlemesi ile bilirubin barsığa ulaşamaz ve bu
dönemde idrara geçmez. İyileşme sürecinin başlaması ile birlikte tekrar idrarda görülebilir.
Hastalarda kolestaz derecesine bağlı olarak dışkının rengi açılır ve beyazımsı renk alır (3-7).
Hepatit A virüsü farklı yöntemler kullanılarak dışkıda saptanabilir, ancak ikterin
gelişmesi ile bu virüs dışkıda en fazla 7 gün pozitif olduğundan dışkı taraması hepatit A
virüsünün tanısında tercih edilen bir yaklaşım değildir (3,8).
9.5.4. Kan Örneklerinin İncelenmesi
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Kanda akut viral hepatitlerin gelişimi ile ilişkili virüsün varlığı ve karaciğer hasarının
derecesi araştırılır. Kanda Alanin aminotransferaz (ALT, AST, AP, GGT, Total Bilirubin,
Direkt Bilirubin, Total protein, albumin, protrombin zamanı ve tam kan sayımı değerlerine
bakılmaktadır. Karaciğer hasarına bağlı olarak hastanın karaciğer enzimleri (AST, ALT)
yükselir. Asemptomatik olguların erken dönemde saptanmasında yararlı bir tarama testidir.
Karaciğer enzimlerinde yükselme ikterden 1-2 gün önce veya sonra en üst noktaya ulaşır, artış
10-50 kat arasında olabilir. Normal değerde 8-10 kat yükselmesi akut hepatit tanısı için
değerlidir. ALT genellikle AST’den yüksektir. İkterik seyreden olgularda bilirubin seviyeleri
değişik derecelerde yükselir. Direkt bilirubin artışı ön planda iken, total bilirubin seviyeleri
genellikle 30 mg/dl’yi aşmaz. Akut viral hepatit olgularında alkali fosfataz düzeyi normal
veya hafif artmıştır. Yükseklik seviyesi ile prognoz arasında bir ilişki yoktur. Hepatit C
olgularında transaminaz seviyelerindeki artışlar genellikle 20 katın altındadır.
Transaminazların hızlı düşüşü Fulminan hepatit gelişme riskinin göstergesi olabilir. Albumin
ve globülin değerleri, protrombin zamanı genellikle normaldir. Protrombin zamanının
uzaması hastanın Fulminan hepatit yönünden yakın takibini gerektirir. Hastada minör
pıhtılaşma bozuklukları ve fibrinojen düzeyinde azalma ortaya çıkarken, herhangi bir kanama
komplikasyonu görülmemektedir. Fulminan hepatitin göstergesi pıhtılaşma faktörlerinde ileri
derecede azalma olabilir (3-7).
Hepatit türünün ve durumunun belirlenebilmesi için hastanın kanında serolojik testler
ve antikor taraması yapılır.
Hepatit A: Tanı kanda Anti-HAV IgM antikorlarının varlığının belirlenmesi ile konur,
çünkü Anti-HAV IgM antikorları kanda semptomlar başlamadan 5-10 gün evvel yükselmeye
başlayıp, 4 haftada en üst noktaya ulaşır ve 4-5 ay içinde serumdan kaybolur. Bununla
birlikte, akut evrede yükselmeye başlayan IgG antikorları ömür boyu serumda kalır ve
geçirilmiş A tipi hepatiti gösterir (3,8).
Hepatit B: Akut dönemde AST- ALT yükselir. Hepatit B virüsünün tanısında üç antijen
(HBsAg, HBeAg, HBcAg) ve üç antikorun (Anti-HBs, Anti-HBe, Anti-HBc) varlığı
önemlidir.
 HBsAg - Hepatit B surface (yüzey) antijeni: Akut enfeksiyon varlığında kanda ilk
olarak belirlenen göstergedir. Virüse maruz kalındıktan sonraki yaklaşık 6 hafta
içinde kanda saptanır. 4-14 hafta kanda bulunur. Tetkiklerde pozitif bulunması ya
hastalığın akut döneminde olduğunu ya da hastalık geçirildikten sonra bağışıklık
oluşmadığını (inaktif taşıyıcı, kronik hepatit, siroz, karaciğer kanseri)
düşündürmektedir.
 HBeAg - Hepatit B e antijeni akut dönemde HBsAg’den sonra ortaya çıkar ve ondan
önce kandan temizlenir. Kanda bulunması virüsün etkin bir şekilde çoğaldığını ve
yoğun enfeksiyon varlığını gösterir. Akut dönemde yaklaşık 10 hafta kanda bulunur,
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bu süreyi aşması kronikleşmeyi düşündürür. Anti-HBe’nin görülmesi ise
enfektivitenin gerilediğini ve virüsün çoğalmasının durduğunu düşündürmektedir.
 HBcAg - Hepatit B c (core-çekirdek) antijeni. Kanda bulunmazken, karaciğer
hücrelerinde bulunur.
 Anti-HBs - Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikordur ve iyileşme
döneminde ortaya çıkar. Akut hepatit varlığından sonra %10-15 negatif kalabilir.
Kişinin bağışıklık olduğunu yansıtır ve yaşam boyu pozitiftir. Akut enfeksiyon
geçirildikten sonra 6 ay içinde HBsAg kandan kaybolmaz ve anti-HBs oluşamaz ise
kronikleşmeden kuşkulanılır. Anti-HBs pozitifliği doğal yoldan virüsü almakla veya
aşılanma sonucunda elde edilir.
 Anti-HBe – ‘‘Hepatit B e’’ antijenine karşı oluşan antikordur.
 Anti-HBc – ‘‘Hepatit B c’’ antijenine karşı oluşmuş antikordur. Akut ve kronik tüm
olgularda bulunabilir. Genellikle HBsAg hızla kaybolurken, anti-HBs oluşmaya
başlar, ancak bazen akut dönemde her iki testte negatif sonuç verebilir. Bu dönem
“pencere dönemi” olarak adlandırılır. Bu dönemde hastanın akut dönemde olduğunu
gösteren anti-HBc IgM testi pozitiftir. Hastalığın akut dönemi geçtikten sonra AntiHBc-IgG testi pozitif olur, bu da kişinin HBV aldığının göstergesidir. Anti-HBc IgG
en güvenilir gösterge olduğundan HBV ile karşılaşma olup olmadığını ortaya
çıkartmak için mükemmel bir tarama testidir. Virüs kanda temizlendikten sonra,
bağışıklık oluşsa dahi ömür boyu titresi azalmakla birlikte pozitif olarak kalır. Testler
sonucunda anti-HBc-IgG negatif bulunması kişinin virüsle hiç karşılaşmadığını,
HBsAg negatif, anti-HBs pozitif ise kişinin aşılandığını gösterir (4, 10, 11).
Hepatit C: Hepatit C taraması hepatit A ve hepatit B testleri negatif çıkarsa yapılır.
Karaciğer enzimleri yüksektir. Akut evrede bazen anti-HCV negatif olabilir ve pozitifleşmesi
süre olarak 6 ayı alabilir. Akut hepatitlerde HCV-RNA, kronik hepatit C’lerde anti-HCV ve
HCV-RNA pozitiftir (5, 13).
Hepatit D: IgM antikorları ‘‘anti-HDV IgM’’ akut enfeksiyon olduğunu gösterir. AntiHBc IgM ile birlikte ise koenfeksiyon, anti-HBc IgG ile birlikte ise süper enfeksiyon olarak
adlandırılır (6).
Hepatit E: Antikorlar ‘‘anti-HEV IgM ve IgG’’ erken dönemde oluştuğundan tanı
aşamasında zorluk oluşturmaktadır (7).
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9.6. Akut Viral Hepatitlerde Tedavi
Akut viral hepatitlere özgü özel bir tedavi yaklaşımı yoktur. Hastalara hastalık ile ilişikli
şikâyetleri hafifletmek için destek tedavi uygulanmaktadır. Oral alımı normal, sağlık
durumları iyi olan hastalar ayaktan izlenirken, oral alımı bozulmuş ve karaciğer sentez
fonksiyonlarında bozulma (uzamış protrombin zamanı, mental durum değişiklikleri) saptanan
hastalar klinik düzelme sağlanana kadar hastaneye yatırılmaktadır. Özel bir diyeti yoktur.
Alkol ve hepatotoksik ilaçların alımı kesilmelidir. Alkol alımı en az 1 yıl kısıtlanmalıdır.
Biyokimyasal testler normale dönene ve hasta kendini iyi hissedene kadar egzersiz
kısıtlanmalıdır (3-7).
Hepatit A enfeksiyonunun spesifik tedavisi bulunmamaktadır. Hastanın şikayetlerinin
iyileştirilmesi ve fulminan hepatit gelişiminin erken dönemde saptanabilmesi için yakın izlem
gerekir. Hastaların büyük çoğunluğunun hastanede yatarak tedavi alması gerekmez. Fulminan
hepatit, koagulopati, ensefalopati, karın ağrısı ya da kusma ile birlikte inatçı bulantı, bilirubin
ya da transaminaz yüksekliği olanlar hastanede yatarak tedavi edilerek izlenir. Klinik belirti
döneminde yatak istirahati önerilir ancak günlük aktivitelerinde kısıtlamaya gerek yoktur.
Diyet yağ kısıtlaması yapılmadan yeteri kadar protein ve kalori oluşmalıdır. yapılmaz. Akut
viral hepatitli hastalarda protrombin zamanı (PTZ) kolestaz ve Fulminan seyir esnasında
yükselebilir. Kolestaza bağlı ise PTZ yüksekliği tedavisinde üç gün boyunca 10 mg K
vitamini intramusküler yapılır. İştah azalması, bulantı ve kusması olan hastalarda sodyum
potasyum klorürlü glikoz solüsyonları kullanılabilir. Aksi bir durum oluşmadıkça hastaların
Hastaların ilaç kullanmamaları önerilmektedir (3).
Hepatit B tanısı konan bazı hastalara viral replikasyonu engellemek ve karaciğerde
histopatolojik iyileşme sağlamak için interferon ve bir nükleozid analoğu olan Lamivudin
uygulanmaktadır. Kronik HBV taşıyıcıları hepatosellüler kanser açısından risk altında
olduğundan bu yönde takip edilmektedir. Hepatit B pozitif hastalar yaşadığı bölgedeki sağlık
birimine bildirilmektedir (4).
Hepatit C virüsü olan semptomatik olgularda 12 hafta beklenir ve bulguların iyileşip
iyileşmediği izlenir. 12. haftada HCV-RNA bakılır, pozitif ise hekim istemi ile tedavi
başlanabilir. Tedavide 12 haftalık pegile interferon uygulaması yapılır. Viral yükü yüksek
olanlarda ise, tedaviye Ribavirin eklenebilir. Asemptomatik olgularda ALT yüksek ise,
tedaviye başlanmaktadır (5,13).
Hepatit D uzun süreli ve yüksek dozda interferon tedavisi önerilebilmektedir (6).
HEV enfeksiyonunun gidişatı komplikasyon görülmeyen hastalarda genellikle iyidir. Bu
nedenle çoğu zaman tedaviye gerek duyulmamaktadır. İmmün yetmezliği olan hastalarda
gelişen kronik HEV enfeksiyonunda hastalara pegile interferon (hem alfa-2a hem de alfa 2b)
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ya da ribavirin kombine tedavi ya da tek balına başlanabilir. Bu hastalarda tedavi 3 – 12 ay
sürmektedir (7)

9.7. Akut Viral Hepatitlerde Hemşirelik Bakımı
Akut viral hepatitlerde uygulanan hemşirelik bakımının amacı virüsünün yayılmasını
önlemek ve hastanın hastalıktan etkilenmesini azaltmaktır.
Hepatit A ve E oral-fekal yolla bulaştığı için hasta izole edilmelidir, enterik önlemler
alınmalıdır: enfeksiyonun önlenmesinde en etkili yol, enfekte kişilerin su, yiyecek benzeri
kaynakları kontamine etmelerini önlemek ve el yıkamadır. Bu nedenle Hepatit A ve E tanısı
konan hastaların tabak kaşığı ayrılmalı, kullandığı tuvalet sık aralarla çamaşır suyu ile
dezenfekte edilmelidir. HAV pozitif olan hastalar yaşadığı bölgedeki sağlık birimine
bildirilmelidir. Prodromal evrede hastanın yakın temasta olduğu bireyler taranarak hekim
istemi ile immün globülin uygulanmalıdır. HAV bulaşma riski yüksek olan grupların hepatit
A aşısı ile aşılanması tamamlanmalıdır.
Hepatit B,C ve D kan ve sekresyonlar ile bulaştığından hasta seronegatif oluncaya kadar
kan ve kan sıvılarıyla ilgili koruyucu önlemler alınmalıdır. Sağlık personeli mutlaka eldiven
kullanarak çalışmalıdır. İğne batmalarına karşı dikkatli olmalıdır. Hastaların özel malzemeleri
(jilet, tırnak makası) başkaları tarafından kullanılmamalıdır.
Tüm hepatit türlerinde hastanın yağdan fakir, protein ve vitamin yönünden zengin gıda
ile beslenmesi sağlanmalıdır. Hekim istemi olmadıkça hastanın ek ilaç alması
engellenmelidir.
Deri kaşıntısı olan hastalarda iritan olmayan sabun kullanılmalıdır. Banyo suyuna
nemlendirici eklenmelidir. Pamuklu ve yumuşak giysiler giymesi sağlanmalıdır.
Karaciğer biyopsisi yapılan hastalar, biyopsiden sonra yatak istirahatine alınmalıdır.
Giriş bölgesine 15-30 dakika boyunca kum torbası karaciğere bası yapacak şekilde
konulmalıdır. Hasta kanama ve ağrı yönünden takip edilmelidir. Hemogram alınmalı ve
kanama yönünden değerlendirme yapılmalıdır.
Hastanın karaciğer enzimleri ve bilirubin değerleri takip edilmelidir. Fulminan hepatit
bulguları ve bilinç durumu takip edilmelidir.
Viral hepatitlerde yorgunluk, bulantı-kusma, iştahsızlık, gözlerde sarılık, idrar renginde
koyulaşma ve dışkı renginde beyazlaşma hastalarda sık görülen şikâyetlerdir. Hastanın günlük
aktivitelerini çok fazla yorulmadan sürdürmesi sağlanmalı ve var olan şikayetlerin
yönetiminde uygun girişimler planlamalıdır.
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Aktivite Entoleransının Yönetiminde


Akut dönemde (ikter düzelene, karaciğer fonksiyonları normale dönünceye kadar)
hasta yatak istirahatine alınmalıdır,



Hastanın genel sağlık durumu ve aktivite toleransı dikkate alınarak hastaya özgü
aktivite programı oluşturulmalıdır,



Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede hastaya destek olunmalıdır.

Bulantı Kusmanın Yönetiminde


Hastanın az ve sık aralıklarla beslenmesi sağlanmalıdır,



Bulantı döneminde derin nefes alması, kitap okuması vs. önerilmelidir,



Kusması olur ise, dehidratasyon belirti ve bulguları izlenmelidir,



Gerekirse hekim istemine uygun antiemetik verilmelidir.



Oral alımı değerlendirilmeli ve karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda
değerlendirme yapılarak hekim istemi ile destek tedavisi planlanmalıdır.

Beslenmede Değişikliğin Yönetiminde


Günlük gıda alımı değerlendirilmeli ve haftalık kilo takibi yapılmalıdır,



Günlük gıda alımı hastanın kalori ihtiyacına göre düzenlenmelidir,



Küçük ve sık öğünler halinde beslenmesi sağlanmalıdır,



Hastanın kızartılmış, yağlı gıdalar alması kısıtlanmalı, haşlama ve karbonhidrat
içeriği zengin gıdalar alması sağlanmalıdır.



6-12 ay alkol alımı kısıtlanmalıdır.
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Tablo 9.1. Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C: Genel Bakış

Bulaşma yolu

HEPATİT A
Fekal-oral yolla
 Enfekte kişi ile yakın
temasta olmak
 Enfekte kişi ile cinsel
ilişkide bulunmak
 Kontamine yiyecek ve
içecekleri tüketmek

Akut
Kronik

Serolojik Test

Hastalığın Önemi

Kronik
enfeksiyon
riski

Akut Enfeksiyonda
Semptom Olasılığı

Risk altındaki bireyler

 Hepatit A insidansı orta
veya
yüksek
olan
bölgelere seyahat edenler
 Enfekte kişilerle cinsel
ilişkide bulunanlar
 Enfekte kişilerle aynı evi
paylaşanlar veya bakım
verenler
 Hemcinsleri ile cinsel
ilişkide bulunan erkekler
 Uyuşturucu kullananlar
 Pıhtılaşma
bozukluğu
olan hastalar

 6
yaşın
altındaki
çocuklarda ikter görülme
sıklığı <%10
 6-14 yaş çocuklarda ikter
görülme sıklığı %40–50
 14 yaşın üzerinde olan
bireylerde ikter görülme
sıklığı %70–80
 Yok

HEPATİT B
Enfekte kan, meni ve diğer vücut
sıvıları ile temasta bulunmak:
 Taşıyıcı annenin bebeği olmak
 Enfekte kişi ile cinsel ilişkide
bulunmak
 Kontamine iğne ucunu, şırıngayı ve
diğer enjeksiyon malzemelerini
paylaşmak
 Enfekte iğne ucu veya diğer kesici
aletlerle yaralanma
 Taşıyıcı anneden doğan bebekler
 Enfekte kişilerle cinsel ilişkide
bulunanlar
 Çok sayıda cinsel partneri olan
kişiler
 Cinsel yolla bulaşan hastalığı olan
kişiler
 Hemcinsleri ile cinsel ilişkide
bulunan erkekler
 Damardan ilaç kullanma zorunluluğu
olan kişiler
 Enfekte kişilerle aynı evi paylaşanlar
 İş yerinde kana maruz kalan sağlık
personeli
 Hemodiyaliz hastaları
 Hepatit B insidansı orta veya yüksek
olan bölgelere seyahat edenler
(HBsAg prevalansı2%)
 1 yaşın altındaki bebeklerde
semptom gelişme sıklığı < %1%
 1-5 yaş arasındaki çocuklarda
semptom gelişme sıklığı %5–15
 5 yaş üzerindeki bireylerde semptom
gelişme sıklığı %30–50
Not: Yeni enfeksiyon bulaşmış
immünosuprese bireylerde semptom
görülme sıklığı %5-15
 Aşılanmamış bireylerde kronik
enfeksiyon
görülme
sıklığı
bebeklerde >%90%, 1-5 yaş
çocuklarda %25–50, ve 5 yaş üstü
çocuklarda ve yetişkinlerde %6–10

 Akut hastalığı olan çoğu
hasta karaciğerde hasar
oluşmadan
iyileşir;
nadiren öldürücü olabilir

 Akut hastalığı olan çoğu hasta
karaciğerde hasar oluşmadan iyileşir;
nadiren öldürücü olabilir
 Kronik enfeksiyonu olan hastalarda
siroz, karaciğer yetersizliği veya
karaciğer kanseri gibi kronik
karaciğer hastalığı %15-25 oranında
gelişebilir

 IgM anti-HAV

 HBsAg akut ve kronik enfeksiyonda
 IgM anti-HBc akut enfeksiyonda
pozitif
 HBsAg (ve gereksinime göre ek
taramalar yapılabilir)

 Kronik enfeksiyonu yok

HEPATİT C
Enfekte kişinin kanı ile temasta
bulunmak (ana neden):
 Enfekte iğne ucu veya diğer kesici
aletlerle yaralanma
Daha az sıklıkta bulaşma olur:
 Enfekte kişi ile cinsel ilişkide
bulunmak
 Taşıyıcı annenin bebeği olmak
 Enfekte iğne ucu veya diğer kesici
aletlerle yaralanma
 Geçmişte veya bugün damardan ilaç
kullanma zorunluluğu olan kişiler
 1987 yılından önce pıhtılaşma
faktörü uygulananlar
 1992 yılından önce kan transfüzyonu
alanlar ve organ nakli yapılanlar
 Uzun süreli hemodiyaliz hastası
olanlar
 HCV maruziyeti olduğu bilinen
kişiler (örn. HCV ile enfekte iğne
batması olan sağlık çalışanları, kan
veya organ bağışından sonra HCV
tanısı almış bireylerden kan ve organ
bağışı almış olan bireyler)
 HIV enfeksiyonu olanlar
 Taşıyıcı anneden doğan bebekler
 Yeni enfeksiyon bulaşmış bireylerde
akut hastalık semptomu gelişme
sıklığı %20–30

 Yeni enfeksiyon bulaşmış bireylerde
kronik enfeksiyon gelişme sıklığı
%75–85
 Yeni enfeksiyon bulaşmış bireylerin
%15–25’inde virüs temizlenmekte
 Akut hastalık nadirdir. Akut hastalığı
olan çoğu hasta karaciğerde hasar
oluşmadan iyileşir
 Kronik enfeksiyonu olan hastaların
%60-70’inde
kronik
karaciğer
hastalığı gelişebilir
 %5-20’sinde 20-30 yıl içinde siroz
gelişir
 %1-5’i
siroz
veya
karaciğer
kanserinden ölür
 Akut enfeksiyonda serolojik marker
yok
 Anti-HCV tarama (EIA veya CIA)
Ek
taramalar
ile
sonucun
verifikasyonu [örn. HCV RNA için
nukleik asit testi (NAT)]
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Aşılama
Takvimi

Aşılamaya İlişkin Öneriler

Tedavi

Kronik Enfeksiyon Açısından Tarama Yapılması Önerilenler

Tablo 9.1. Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C: Genel Özellikler (Devam)
HEPATİT A
 Kronik enfeksiyonu yok
Not:
Geçirilmiş
akut
enfeksiyon için tarama
yapılmamaktadır

 Bilinen tedavisi yok
 Destek tedavi yapılması
önerilmekte

Hepatit A aşısı yaptırması
önerilenler:
 1 yaşında olan tüm
çocuklar
 Hepatit A insidansı orta
veya
yüksek
olan
bölgelere seyahat edenler
 Hemcinsleri ile cinsel
ilişkide bulunan erkekler
 Uyuşturucu kullananlar
 Pıhtılaşma
bozukluğu
olan hastalar
 HAV
inceleye
laboratuvarlarda
veya
HAV
olan
kişilerle
çalışanlar
 Kronik karaciğer hastalığı
olan bireyler (HBV veya
HCV ile enfekte kronik
karaciğer hastaları dahil)
 Uzun süreli korumaya
ihtiyacı olan herkes

6 ay arayla 2 doz

HEPATİT B
Tarama yapılması önerilen bireyler:
 Bugün veya geçmişte (yıllar öncesi
olsa bile) uyuşturucu kullananlar
 1987 yılı öncesinde pıhtılaşma
faktörü almış olanlar
 Haziran 1992 yılı öncesi kan
transfüzyonu alanlar veya organ nakli
yapılanlar
 Uzun süreli hemodiyaliz hastası
olanlar
 HCV maruziyeti olduğu bilinen
kişiler (örn. HCV ile enfekte iğne
batması olan sağlık çalışanları, kan
veya organ bağışından sonra HCV
tanısı almış bireylerden kan ve organ
bağışı almış olan bireyler)
 HIV enfeksiyonu olanlar
 Taşıyıcı anneden doğan bebekler
(tarama 18 yaşından sonra yapılmalı)
 Karaciğer hastalığını gösteren belirti
ve bulguları olan hastalar (örn.
karaciğer enzimleri anormal ise)
 Kan, plazma, organ, doku veya meni
vericileri
 Akut: Bilinen tedavisi yok. Destek
tedavi yapılması önerilmekte
 Kronik:
Karaciğer
hastalığının
gelişimi düzenli aralıklara izlenmeli;
bazı
hastalar
antiviral
tedavi
önerilmekte
Hepatit B aşısı yaptırması önerilenler:
 Tüm yeni doğan bebekler
 Öncesinde aşılanmamış tüm çocuklar
 Enfekte bireylerin cinsel partneri
 Çok sayıda cinsel partneri olanlar
 Hemcinsleri ile cinsel ilişkide
bulunan erkekler
 Uyuşturucu kullananlar
 Enfekte kişilerle aynı evi paylaşanlar
veya bakım verenler
 İşyerinde kana maruz kalan sağlık
çalışanları
 Kronik karaciğer hastalığı olan
bireyler
 Kronik karaciğer hastalığı olan
bireyler (HCV ile enfekte kronik
karaciğer hastaları dahil)
 HIV enfeksiyonu olanlar
 Son dönem böbrek hastalığı olanlar,
(diyaliz öncesi dönemde olanlar,
hemodiyaliz, periton diyalizi ve evde
diyaliz yapanlar dahil)
 Gelişme geriliği olan bireylerle aynı
evi paylaşanlar ve çalışanlar
 Hepatit B insidansı orta veya yüksek
olan (HBsAg prevalansı %2)
 Uzun süreli korumaya ihtiyacı olan
herkes
 Yeni doğan ve çocuklarda: Aşı
türüne ve uygulama sıklığına bağlı
olarak 6-18 ay arayla 3-4 doz
 Yetişkinlerde: 6 ay arayla 3 doz

HEPATİT C
Tarama yapılması önerilen bireyler:
 Bugün veya geçmişte (yıllar öncesi
olsa bile) uyuşturucu kullananlar
 1987 yılı öncesinde pıhtılaşma
faktörü almış olanlar
 Haziran 1992 yılı öncesi kan
transfüzyonu alanlar veya organ nakli
yapılanlar
 Uzun süreli hemodiyaliz hastası
olanlar
 HCV maruziyeti olduğu bilinen
kişiler (örn. HCV ile enfekte iğne
batması olan sağlık çalışanları, kan
veya organ bağışından sonra HCV
tanısı almış bireylerden kan ve organ
bağışı almış olan bireyler)
 HIV enfeksiyonu olanlar
 Taşıyıcı anneden doğan bebekler
(tarama 18 yaşından sonra yapılmalı)
 Karaciğer hastalığını gösteren belirti
ve bulguları olan hastalar (örn.
karaciğer enzimleri anormal ise)
 Kan, plazma, organ, doku veya meni
vericileri
 Akut: Antiviral ve destek tedavi
 Kronik:
Karaciğer
hastalığının
gelişimi düzenli aralıklara izlenmeli;
bazı
hastalar
antiviral
tedavi
önerilmekte
 Hepatit C için aşı yok

 Aşısı yok
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Abdominal Distansiyon ve Karın Ağrısının Yönetiminde


Hasta yatak istirahatine alınmalıdır.



Rahat edebileceği pozisyon verilmelidir (14).

9.8. Akut Viral Hepatitlerde Hasta ve Aile Eğitimi
Hepatit A ve E’de eğitim, korunmak için aile ve toplum içi bulaşmanın önlenmesinde
alınması ve uyulması gereken önlemelere odaklanmaktadır. Hasta ve ailesine uyması gereken
hijyenik kurallar açıklanmalı, el yıkama hakkında eğitim verilmelidir. HAV ve HEV
enfeksiyonu olan kişinin gaita ve kan bulaşmış eşyaların nasıl temizlenmesi gerektiği
açıklanmalıdır. Bağışıklama konusunda bilgilendirilmelidir.
Hepatit B, C ve D’de eğitim, enfeksiyonun bulaşının aile içi ve toplum içi
önlenmesinde alınması ve uyulması gereken önlemelere odaklanmaktadır. HBsAg (+)
hastalara Partner aşılı veya doğal yolla bağışık değilse aşılanması gerektiği ve cinsel ilişki
sırasında koruyucu önlemler alması konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca Hepatit B, C ve D
pozitif hastalara diş fırçası, tıraş bıçağı ya da enfekte kanın bulaşabileceği manikür seti, tırnak
makası gibi özel eşyalarını kimseyle paylaşmaması gerektiği açıklamalıdır. Diş hekimine,
berber ya da manikürcüsünü hepatit B seropozitif olduğunu bilgilendirmelidir. Vücudundaki
yara ve kesiklerin üzerini kapatması, kanı bir yere sıçradığında deterjan veya çamaşır suyu ile
temizlenmesi ve kan, organ ya da sperm bağışında bulunamayacağı açıklanmalıdır (14).
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Uygulamalar
1) Akut viral hepatitlerden en sık görülenleri ve bulaşma yollarını inceleyiniz.
2) Akut viral hepatit tanısı konan hastalar ile görüşerek bakım gereksinimlerini
belirleyerek uygun hemşirelik bakımını planlayınız.
3) Akut viral hepatit ile ilgili yayınları (dergi makalesi, kitap vb.) tarayarak bu
hastalığın gelişimi, tanı ve tedavisi ile ilgili daha fazla bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) Akut viral hepatitlerde risk gruplarını yazınız.
2) Hepatit B virüsünde yapılan tedavi yaklaşımlarını araştırınız.
3) Akut viral hepatitlerde klinik dönemlere göre hastalarda görülen belirti ve
bulguları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akut viral hepatitlere en sık neden olan etkenler HAV, HBV, HCV, HDV ve HEV'dir.
Dünyada Hepatit A ile karşılaşma sıklığı %70–90 iken, bu oran Hepatit B için %10–90 ve
Hepatit C için %1’dir. Ülkemizde de benzer oranlar söz konusudur. Uygun korunma
yöntemleri ve bağışıklama ile hastalık önlenebilir. Hastalık tanısı konulduktan uygun tedavi
seçenekleri ve kapsamlı hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde hepatit B bulaşma yolları arasında yer
almaz?
a) Fekal-oral
b) Parenteral
c) Cinsel temas
d) Horizontal
e) Perinatal
2) Akut viral hepatitli hastalarda hastalığın başlangıç belirtileri ile ikterin ortaya
çıkışı arasında geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnkübasyon evresi
b) Prodromal evre
c) İkterik evre
d) İyileşme evresi
e) Fulminan hepatit
3) Aşağıdakilerden hangisi hepatit A korunma yolları arasında yer almaz?
a) Kan ürünlerinin taranması
b) Sanitasyon
c) Aşılama
d) İmmün globülin
e) El hijyeni
4) Aşağıdakilerden hangisi akut viral hepatitlerin komplikasyonları arasında yer
almaz?
a) Fulminan hepatit
b) Aplastik anemi
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c) Siroz
d) Kalp yetersizliği
e) Hepatosellüler karsinom
5) Aşağıda yer alan laboratuvar bulgularından hangisi bireyin Hepatit B hastalığını
geçirdiğini ya da bu hastalığa karşı aşılandığını gösterir?
a) HBsAg pozitif
b) HBsAg negatif
c) HBeAg pozitif
d) Anti-HBs pozitif
e) Anti-HBs negatif
6) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde hepatit B bulaşma yolları arasında yer
almaz?
a) Parenteral
b) Cinsel temas
c) Horizontal
d) Fekal-oral
e) Perinatal
7) Akut viral hepatitlerin gelişiminde rol alan virüsler hakkında Aşağıda yer alan
seçeneklerden hangisi doğru değildir?
a) HAV tatlı su, kaynak suyu, deniz suyu ve deniz kabuklularında aylarca canlı
kalabilir.
b) Parenteral yolla gecen HBV en yaygın “serum hepatit” tipi olup, akut ve kronik
karaciğer hastalığının en önemli patojen etkenlerinden birisidir
c) HCV, Flaviviridea ailesinden Hepacivirus cinsi içerisinde yer alan bir RNA
virüsüdür.
d) HDV zarflı ve sferik bir partiküldür ve içinde bir nükleokapsidi bulunur.
Nükleokapsid, RNA genomu ve tek bir yapısal proteinden (hepatit delta
antijeni-HDAg) oluşur.
e) HEV’nün bilinen altı genotipi ve 50’den fazla subtipi vardır. Bu durum
HEV’ye karşı aşı geliştirilmesinin en önemli engellerden biridir.
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8) “Bu dönem hastalığın başlangıç belirtileri ile sarılığın ortaya çıkışı arasında geçen
süredir. Ana yakınmalar halsizlik, bulantı-kusma, iştahsızlık, karın üst bölgelerde
ağrı ve ateştir. Karın ağrısı sağ üst kadrana lokalizedir. Yetersiz ve kötü tat alma,
kötü koku hissetme, sigaraya karşı tiksinti veya sigaradan zevk alamama gibi farklı
belirtiler de görülebilir.” Olarak tanımlanan evre aşağıda yer alan seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İnkübasyon evresi
b) Prodromal evre
c) İkterik evre
d) İyileşme evresi
e) Fulminan hepatit
9) Aşağıdakilerden hangisi akut viral hepatitlerin komplikasyonları arasında yer
almaz?
a) Fulminan hepatit
b) Aplastik anemi
c) Siroz
d) Pankreatit
e) Hepatosellüler karsinom
10) Aşağıdakilerden hangisi Hepatit B’den kaynaklanan kronik enfeksiyon açısından
tarama yapılması önerilen grup arasında yer almaz?
a) Kan, plazma, organ, doku veya meni vericileri
b) Haziran 1998 yılı öncesi kan transfüzyonu alanlar veya organ nakli yapılanlar
c) HCV maruziyeti olduğu bilinen kişiler
d) HIV enfeksiyonu olanlar
e) Taşıyıcı anneden doğan bebekler
Cevaplar: 1) a

2) b

3) a

4) d

5) d

6) d

7) e 8) b 9) d 10) b
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10. AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ
PROF. DR. NURAY ENÇ, DR. HAVVA ÖZ ALKAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Akut Böbrek Yetersizliğinin Evreleri
10.2. Akut Böbrek Yetersizliğinde Etiyoloji
10.3. Akut Böbrek Yetersizliğinden Korunma
10.4. Akut Böbrek Yetersizliğinde Belirti ve Bulgular
10.5. Akut Böbrek Yetersizliğinde Tanı
10.6. Akut Böbrek Yetersizliğinde Tedavi
10.7. Akut Böbrek Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı
10.8. Akut Böbrek Yetersizliğinde Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Akut böbrek yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, bu bireylerin
hastalığının gelişiminde rol oynayan nedenleri araştırınız.
2) Akut böbrek yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında
hastalığın varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi
seçeneklerini araştırınız.
3) Akut böbrek yetersizliği tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulanan
tedaviler sırasında hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde
sağlık uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
4) Akut böbrek yetersizliğinin önlenmesinde etkili girişimleri araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Akut Böbrek Yetersizliğinin
Tanımı

Akut böbrek yetersizliğinin
tanımını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut Böbrek Yetersizliğinin
Evreleri

Akut böbrek yetersizliğinin
evrelerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut Böbrek
Yetersizliğinde Etiyoloji

Akut böbrek yetersizliğinde
etiyolojiyi kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut Böbrek
Yetersizliğinden Korunma

Akut böbrek
yetersizliğinden korunmada
kullanılan yaklaşımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut Böbrek
Yetersizliğinde Tanı

Akut böbrek yetersizliğinin
tanısında izlenen süreci
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut Böbrek
Yetersizliğinde Tedavi

Akut böbrek yetersizliğinde
tedavinin nasıl yapıldığını
anlayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak

Akut Böbrek
Yetersizliğinde Hemşirelik
Bakımı

Akut böbrek yetersizliği
tanısı konan hastanın
bakımının planlanmasında
önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak/Tartışmalara
katılarak

Akut Böbrek
Yetersizliğinde Hasta
Eğitimi

Akut böbrek yetersizliği
olan hastanın eğitiminde
önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/Uygulama
Yaparak/Tartışmalara
katılarak
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Anahtar Kavramlar


Akut böbrek yetersizliği
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İdrar miktarı



Prerenal



Renal



Post renal



Nefrotoksik



Tübüler hasar



Oligüri



Anüri



Poliüri



Hiperpotasemi



Hiponatremi



Hipokalsemi



Hipermagnezemi



Metabolik asidoz
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Giriş
Akut böbrek yetersizliği, böbrek fonksiyonlarında ortaya çıkan ani değişmedir. Bu
değişim, azotlu atıkların (üre) vücuttan atılmasını engelleyecek ve vücudun sıvı ve elektrolit
dengesini bozacak düzeydedir. Akut böbrek yetersizliği, böbrek fonksiyonlarının ani olarak
kaybedilmesi nedeniyle oluşan idrar atımının başarısızlığı sonucu vücutta kan üre azotu ve
serum kreatinin miktarının artması olarak da tanımlanabilir (1-3).
Akut böbrek yetersizliği serum kreatinin konsantrasyonunda başlangıç değerinden en az
0,3 mg/dL artış veya hesaplanan kreatinin klirens değerinden %50 düşüş meydana
gelmektedir. Yetişikin bir bireyde metabolitlerin atılabilmesi için idrar miktarı günde en az
400 mL olmalıdır. İdrar miktarı aniden 400 mL’nin altına düşer ve bununla birlikte kandaki
üre miktarı sürekli artarsa, bu durum akut böbrek yetersizliği şeklinde tanmlanabilir. Saatler
ya da günler içerisinde gelişebilir (1-3).
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10.1. Akut Böbrek Yetersizliğinin Evreleri
Akut böbrek yetersizliği gelişen hastaların sınıflandırılması amacıyla kullanılan KDIGO
[Kidney Disease: Improving Global Outcomes (Böbrek Hastalıkları: Küresel Sonuçların
İyileştirilmesi)] rehberine göre Akut böbrek yetersizliği tanısı Tablo 10.1’de gösterilmektedir.
Serum kreatinin düzeyindeki artış ve idrar miktarındaki değişiklikler evreleri belirler (4-5).

Tablo 10.1. KDIGO Rehberine Göre Akut Böbrek Yetersizliği Evreleri (5)
Serum kreatinin düzeyi

İdrar miktarı

1

Bazal değerinden 1.5-1.9 kat ya da ≥0.3 mg/dl artış

6-12 saattir <0.5 ml/kg/saat

2

Bazal değerinden 2.0-2.9 kat artış

≥ 12 saattir <0.5 ml/kg/saat

3

Bazal değerinden 3 kat artış ya da serum kreatinin ≥ 24 saattir <0.3 ml/kg/saat
>4.0 mg/dl ya da RRT başlanması ya da <18 yaş ya da ≥12 saattir anüri
hastalarda GFR’de <35 ml/dk/1.73 m2 azalma

Evre

GFR: Glomerular Filtrasyon Hızı (Glomerular Filtration Rate)

10.2. Akut Böbrek Yetersizliğinde Etiyoloji
Akut böbrek yetersizliği etiyolojisine göre prerenal, renal ve postrenal yetersizlik olmak
üzere üç kısımda incelenir. Prerenal akut böbrek yetersizliği; glomerül ve tübülus işlevleri
normal seyrederken böbrek kan akımının azalması nedeniyle oluşur. Renal akut böbrek
yetersizliği böbreğin kendisini ilgilendiren hastalıklar sonucu gelişir. Akut tübüler nekroz
renal akut böbrek yetersizliğinin en sık nedenidir. Postrenal akut böbrek yetersizliği üriner
toplayıcı sistemin tıkanmasına bağlı oluşur. Prostat hipertrofisi veya ürolojik kanseri olan
yaşlı erkek hastalar postrenal akut böbrek yetersizliği riski en yüksek olan hastalardır.
Klinikte yatarak tedavi gören hastalarda akut böbrek yetersizliğinin en sık görülen nedenleri
sırasıyla akut tübüler hasar, prerenal ve postrenal nedenlerdir. Tablo 10.2’de prerenal, renal ve
postrenal akut böbrek yetersizliğine neden olan durumlar yer almaktadır (3).
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Tablo 10.2. Prerenal, renal ve postrenal akut böbrek yetersizliğine neden olan
durumlar (3)
Prerenal nedenler
Hipovolemi
Kan kaybı
Dehidratasyon
Gastrointestinal sıvı kaybı (kusma, diyare)
Aşırı diüretik kullanımı
Yanıklara bağlı olarak aşırı sıvı kaybı
Vasküler dolumun azalması
Anafilaktik şok
Septik şok
Kalp yetersizliği ve Kardiyojenik şok
Sepsise bağlı renal perfüzyonda azalma, vazoaktif kimyasal maddeler, ilaçlar, tanılamada
kullanılan radyokontras vb. maddeler
Renal nedenler
Akut tübüler nekroz
Uzamış renal iskemi
Nefrotoksik ajanlar, ağır metaller ve organik solvent gibi kimyasallara maruz kalma
İntratübüler obstrüksiyon
Akut renal hastalık (akut glomerülonefrit, piyelonefrit)
Postrenal nedenler
Mesane boynu obstrüksiyonu
Prostat hipertrofisi
Üreter obstrüksiyonu
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10.3. Akut Böbrek Yetersizliğinden Korunma
Akut böbrek yetersizliğinde mortalite oranı yüksek olduğu için önlenmesi çok
önemlidir. Yüksek riskli bireylerin erken tanılanması, nefrotoksik ilaçların ve endüstriyel
kimyasalların kontrol edilmesi, uzamış hipertansiyon ve hipotansiyon ataklarının önlenmesi
gerekir. Herhangi bir nedenle vücutta sıvı birikimi olan bir hastaya yoğun diüretik tedavi
uygulanması da böbrek perfüzyon yetersizliklerine neden olabilir. Sıvı-elektrolit dengesi ve
günlük kilo izlemi yapılmalıdır. Kusma, diyare, hemoraji gibi kayıplar ve hissedilmeyen
kayıplardaki artış değerlendirilmelidir (6-9).
Akut post streptokok glomerülonefriti ya da romatizmal kalp hastalıklarını önlemek için
enfeksiyonun tedavisi önemlidir. Yaşlı ve diyabetik hastalara görüntüleme çalışmalarında
verilen IV kontrast maddeye bağlı gelişen nefrotoksik hasarların yol açtığı ikincil ölümlerin
önlenmesi için dikkat edilmelidir. Hastaların işlem öncesi ve sonrası yeterli sıvı alımı
sağlanmalıdır. Üriner enfeksiyonu olan bireylerin acil tedavi edilmesi ve takip edilmesi
gerekir. Hiperüremiye neden olan antineoplastik ilaçlar da böbrek hasarlarına neden olabilir
(6-9).
Nefrotoksik özelliği olan ilaçları alan bireylerin böbrek işlevleri izlenmelidir. Riskli
bireylerde bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılması zorunlu durumlarda da en
az dozda ve mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Özellikle sınırda böbrek yetersizliği
ve glomerüler basıncı azalmış olan bireylerde durumu kötüleştireceği için aşırı analjezik
kullanımı öyküsü dikkatle alınmalıdır. Aynı zamanda Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)
inhibitörleri de perfüzyon basıncını azaltabilir, hiperpotasemiye neden olabilir ve böbrek
yetersizliklerinde kontrendikedir. Endüstriyel ve kimyasal atıklar, tarım ilaçları, böcek
ilaçları, temizlik ürünleri de toplum sağlığını korumak için dikkatle izlenmelidir (6-9).

10.4. Akut Böbrek Yetersizliğinde Belirti ve Bulgular
Akut böbrek yetersizliğinde klinik belirti ve bulgular altta yatan nedene göre farklılık
gösterebilir. Prerenal yetersizlik nedeniyle gelişen akut böbrek yetersizliğinde dehidratasyon
ve şok ve ön plandadır. Volüm kaybına bağlı prerenal azotemisi olan hastalarda ortostatik
hipotansiyon, taşikardi, jugüler ven basıncında düşme, mukoz membranlarda kuruluk,
konfüzyon, aksiler terlemenin olmaması, deri turgorunun azalması, susuzluk hissi, kilo kaybı,
yorgunluk görülür. Hastanın nefesi idrar kokar (üremik fetor). Hastanın rengi serumda ürenin
yükselmesine bağlı olarak sarı-kahverengi görünümdedir. İdrar miktarında azalma, ödem,
hipertansiyon, kusma, laterji en sık görülen bulgulardır. Akut böbrek yetersizliğinde oligüri,
anüri ve poliüri dönemleri vardır. Her döneme ait belirti ve bulgular da farklılık gösterir (1-3).
Oligüri ve anüri dönemi, hastalığın başlangıç dönemidir. oligürik dönem (idrar
miktarının 24 saatte 400 ml’nin altında olması) birkaç saat içinde sonlanabileceği gibi aylar
sürebilir. Ortalama 10-14 gün devam eder. İdrar miktarı gittikçe azalarak anürik devreye girer.
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Anüri metabolik atıkların vücutta birikimine neden olur ve metabolik asidoz gelişir. Kanda
üre ve kreatinin değerleri yükselir, kan pH’sı düşer, hiperpotasemi gelişir. Su ve tuz
retansiyonuna bağlı volüm artışı, hipertansiyon ve kalp yetersizliği bulguları oluşabilir.
Metabolik asidoza bağlı kussmual solunumu vardır. Baş ağrısı, kas seğirmesi ve uyuklama
gibi merkezi sinir sistemi belirtileri görülebilir. Hastada bulantı-kusma, iştahsızlık görülebilir.
Hiperpotasemiye bağlı ritim bozuklukları gelişebilir (1-3).
Poliürik dönemde, günlük idrar miktarı 400 ml’nin üzerine çıkar ve 5-10 lt’ye kadar
ulaşabilir. Serum kreatinin ve üre düzeyleri poliürik dönemin başlangıcında da artmaya
devam edebilir. Daha sonra üre ve kreatinin düzeylerinde azalma ile birlikte iyileşme dönemi
başlar (1-3).

10.5. Akut Böbrek Yetersizliğinde Tanı
Akut böbrek yetersizliğinin tanılanmasında idrar miktarı çok önemlidir. Böbrekler sıvıyı
vücuttan atmakta yetersiz kalınca idrar miktarı azalır ve oligüri ya da anüri gelişebilir.
10.5.1. Laboratuvar testleri: Hematüri araştırılır, idrar yoğunluğuna bakılır. Normal
idrar dansitesi 1015-1025 iken, böbrek yetersizliklerinde bu değerlerin altındadır (1010). Akut
böbrek yetersizliğinde kullanılan serum kreatinin düzeyi tübüler hasarın başlangıcından
sonraki günler boyunca yükselmeyebilir. Kanda, kan üre azotu - blood urea nitrogen (BUN),
ürik asit ve elektrolit düzeyine bakılır. Kan sayımı yapılarak, kan gazları incelenir.
Hiperpotasemi, hiponatremi, hipokalsemi, hipermagnezemi, metabolik asidoz görülebilir.
Hemoglobin ve hematokrit değerlerinde azalma görülebilir. İdrar sedimentinde eritrosit ve
böbrek epitelyum hücreleri araştırılır (1-3).
10.5.2. Radyolojik Çalışmalar: Böbrek ve mesane boyutlarının, anatomik
değişikliklerin değerlendirilmesinde ultrasonografi çok yararlıdır. Doppler ultrasonografi,
böbrek kan akımı ve böbrek ven trombozunun değerlendirilmesinde kullanılır. Bilgisayarlı
tomografi böbrek, üreter ve abdomende obstrüksiyon nedenlerini tespit etmede kullanılabilir.
Tomografi işlemi sırasında kontrast madde kullanımından kaçınılmalıdır. Manyetik rezonans
obstrüksiyonun yeri ve nedeni hakkında bilgi verir (1-3).

10.6. Akut Böbrek Yetersizliğinde Tedavi
Akut böbrek yetersizliğinde tedavi yaklaşımı, etiyolojiye göre farklılık gösterir. Prerenal
azotemi renal perfüzyonun düzeltilmesiyle birlikte hızla düzelir. Hemoraji eritrosit
süspansiyonuyla, plazma kaybı ise izotonik sıvılarla giderilir. Üriner ve gastrointestinal
kayıplar çoğunlukla hipotonik olduğundan başlangıç tedavisi %0.45 NaCl ile olmalıdır (6,7).
Postrenal azotemide tedavi hedefi obstrüksiyonu ortadan kaldırmaktır. Renal akut
böbrek yetersizliği tedavisinde en etkili girişim kardiyovasküler fonksiyonların ve damar içi
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volümün optimal düzeyde tutulmasıdır. Diüretikler, Non-steroid antieflamatuar ilaçlar, ACE
inhibitörleri ve diğer vazodilatatörler, özellikle hipovolemik ve renovasküler hastalığı olan
kişilerde oldukça dikkatli kullanılmalıdır. Aminoglikozidler ve siklosporin kullanımında ilaç
düzeyi takip edilmelidir. Diürez zorlaması ve idrarın alkalinizasyonu ürat, metotraksat
nefropatisi ve rabdomyolizde etkilidir. N-asetik sistein radyokontrast, nefrotoksisitesi ve
asetaminofen toksisitesinde önleyici olabilir (6, 7).
Akut böbrek yetersizliği tedavisinde, sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması, asidozun
düzeltilmesi, beslenmenin düzenlenmesi ve üremik belirti-bulguların tedavisinin üzerinde
durulmalıdır. Hastanın özelliklerine göre tedavi yaklaşımları belirlenmelidir (6, 7).
Volüm yüklenmesi için tuz ve su kısıtlaması, loop diüretikler, gerekirse diyalizle
ultrafiltrasyon yapılması uygulanır. Hiperpotasemi durumunda diyette potasyum kısıtlaması
yapılır ve potasyum tutucu diüretikler kullanılmamalıdır. Loop diüretikler, iyon değiştirici
rezinler, kalsiyum glukonat %10, dekstroz-insülin tedavisi, NaHCO3 tedavide yer alır.
Verilen tedaviler etkili olmazsa hastaya diyaliz tedavisi uygulaması gerekebilir. Asidoz için
protein kısıtlaması, NaHCO3 ve gerekirse diyaliz uygulanır. Hiperfosfatemi için fosfat
bağlayıcılar kullanılır (6, 7).

10.7. Akut Böbrek Yetersizliğinde Hemşirelik Bakım
Akut böbrek yetersizliği olan hastanın hemşirelik bakımında klinik süreç
değerlendirilmelidir. Oligürik fazda, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri, sıvı retansiyonu ve
üremiye ilişkin hemşirelik bakımı verilir. Sıvı volüm fazlalığı belirti ve bulguları takip edilir.
Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı miktarı, yaşam bulguları izlenir, kilo takibi yapılır. İdrarın renk,
koku ve yoğunluğu değerlendirilir ve idrarda; glikoz, protein, kan olup olmadığı izlenmelidir.
Volüm artısı hipertansiyon ve kalp yetersizliğine neden olacağı için aşırı sodyum alımı
önlenir, sıvı alımı kısıtlanır. Kontrolsüz hiponatremi ve fazla sıvı alımı serebral ödeme neden
olur. Hastanın genel görünümü, deri rengi, periferal ödemi, boyun ven dolgunluğu ve nabzı
değerlendirilmelidir. Hastada görülebilecek hiperpotasemi belirti ve bulguları takip edilir,
EKG değişiklikleri izlenir. Hipokalsemi ve hiperfosfatemi görülebileceği için hasta dikkatli
takip edilmelidir. Üremiye bağlı olarak gelişecek yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, stupor
veya koma gibi nörolojik değişiklikler takip edilir. Bu fazda gelişebilecek metabolik asidoz
açısından ağızda amonyak kokusu değerlendirilir. Anemi, metabolik asidoz ve üremik
toksinlere bağlı yorgunluk görülebilir, aktivite intoleransı değerlendirilmelidir. Ödeme bağlı
gelişen deri bütünlüğünde bozulma önlenir. Üremik toksinlere, immün yanıtın azalmasına ve
invaziv girişimlere bağlı olarak gelişebilecek enfeksiyon belirti ve bulguları ile
değerlendirilir. Hasta beslenme durumunu etkileyen anoreksiya, bulantı, kusma, yorgunluk ve
ağızda rahatsızlık (amonyak oral mukozayı tahrip edebilir) gibi sorunlar açısından

278

değerlendirilir, ağız bakımı yapılarak, az ve sık aralıklarla beslenmesi sağlanır. Hastaya
diyaliz işlemi uygulanacak ise gerekli hazırlıklar tamamlanır.
Diürez aşamasında aşırı sıvı kaybına bağlı hipovolemi ve hipotansiyon belirti ve
bulguları takip edilir. Hasta hiponatremi, hipopotasemi yönünden takip edilir. Oral mukoza
kuruluk ve enfeksiyon açısından değerlendirilir. Deri turgorunda ve boyun ven dolgunluğunda
azalma izlenir. Hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarı ve kilosu bu fazda da çok dikkatli
izlenmelidir. Serum elektrolit düzeyleri ile kanama belirti ve bulguları izlenmelidir.
Dehidratasyona bağlı deri bütünlüğünde bozulma önlenir (8-15).

10.8. Akut Böbrek Yetersizliğinde Hasta ve Aile Eğitimi
Hasta ve ailenin anlayabileceği şekilde bir eğitim planlanmalıdır. Hastalığın gelişmesine
neden olabilecek hipertansiyon, nefrotoksik ilaçlar gibi faktörler açıklanmalıdır. Kullanacağı
ilaçların adı, dozu, kullanma zamanı ve amaçları, yan etkileri, ilaç ve besin etkileşimleri
hakkında bilgi verilerek, diyaliz tedavisi uygulanacak ise uygulanacak diyaliz türüne göre
eğitim planlanmalıdır. Kısıtlı olan besinler (sodyum, potasyum, fosfor ve protein) ile bu
kısıtlamaların ne zamana kadar devam edeceği hastaya açıklanmalı ve örnek bir diyet listesi
verilmelidir. Hastaya sıvı alımını izlemesi gerektiği açıklanarak aldığı-çıkardığı sıvı izlemini
nasıl yapacağı öğretilmelidir. Kilo ve ödem izlemi ile ilgili bilgi verilmeli, ödem, nefes
almada zorluk, kiloda artma, düzensiz nabız, kas krampları, kas güçsüzlüğü, tetani, ateş, idrar
miktarında ani değişiklik ve düzensiz nabız gibi hastalığa ilişkin belirti ve bulgular
açıklanmalıdır. Gerekli durumlarda danışabileceği iletişim numaraları verilmeli, diyaliz
tedavisi devam edecekse diyaliz ünitesi ile bağlantı kurulmalıdır. Poliklinik kontrol tarihleri
ve kontrole gelmesinin önemi hakkında bilgi verilmelidir (8-15).
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Uygulamalar
1) Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetersizliğinin önlenmesinde ana hedefler
nelerdir? Araştırınız.
2) Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetersizliğinin önlenmesinde yapılacak
girişimleri planlayınız.
3) Akut böbrek yetersizliği tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım
gereksinimlerini belirleyiniz.
4) Akut böbrek yetersizliği ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.)
tarayarak bu hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla
bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) Akut böbrek yetersizliğinin evrelendirilmesinde kullanılan laboratuvar
testlerini araştırınız.
2) Akut böbrek yetersizliği gelişmesine neden olan faktörleri araştırınız.
3) Akut böbrek yetersizliği olan hastada görülebilecek elektrolit değişikliklerini
açıklayınız.
4) Akut böbrek yetersizliği hastalarında görülen sorunları ve yönetiminde
uygulanan yaklaşımları inceleyiniz.
5) Akut böbrek yetersizliği olan hastanızın bakımını hastalığın fazlarına göre
planlayınız.
6) Akut böbrek yetersizliği olan hastanızın beslenmesi konusunda bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Akut böbrek yetersizliği böbrek fonksiyonlarının ani kaybı gelişen ve idrar atımının
başarısızlığıyla sonuçlanan akut bir hastalıktır. Mortalite oranı yüksek olduğu için akut böbrek
yetersizliğinin önlenmesi çok önemlidir. Bunun için yüksek riskli bireylerin tanılanması,
nefrotoksik ilaçların ve endüstriyel kimyasalların kontrol edilmesi, uzamış hipertansiyon ve
hipotansiyon ataklarının önlenmesi gerekir.
Akut böbrek yetersizliği tanısının konması ile hasta birçok sorun ile karşı karşıya
kalmaktadır. Akut böbrek yetersizliği iyi tedavi edilemez ise kronik böbrek yetersizliğine
neden olmaktadır. Hastaların iyi bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç içinde
hastaların yaşanan sorunları izlenmeli ve bu sorunlarla başetmesini sağlayacak kapsamlı
hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması sağlanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Akut böbrek yetersizliğinin prerenal nedenleri
arasında değildir?
a) Nefrotoksik ajanlar
b) Kan kaybı
c) Aşırı diüretik kullanımı
d) Anafilaktik şok
e) Dehidratasyon
2) Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetersizliğini önlemeye yönelik yapılan
girişimler arasında yer almaz?
a) Riskli bireylerde nefrotoksik ilaçların kullanımından kaçınılır
b) Riskli bireylerde antihipertansif tedavide ACE inhibitörleri tercih edilir
c) Kontrast madde verilen hastaların sıvı alımı teşvik edilir
d) Riskli bireylerde analjezik kullanımına dikkat edilir
e) Hiçbiri
3) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akut böbrek yetersizliğinin belirtilerinden
değildir?
a) Ortostatik hipotansiyon
b) Mukoz membranlarda kuruluk
c) Bradikardi
d) Üremik fetor
e) Susuzluk hissi
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akut böbrek yetersizliğinin tedavinde yer
almaz?
a) Sodyum ve sıvı alımının arttırılması
b) Asidozun için sodyum bikarbonat verilmesi
c) Diyaliz uygulaması
d) Fosfat bağlayıcı verilmesi
e) Hiperpotasemi tedavisi
5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi akut böbrek yetersizliğinin hemşirelik
bakımında yer almaz?
a) Aldığı-çıkardığı sıvı miktarı takip edilir
b) EKG (Elektrokardiyografi) değişiklikleri izlenir
c) İdrarın renk, koku ve yoğunluğu değerlendirilir
d) Ağız bakımı verilir
e) Yüksek proteinli diyet uygulanır
6) Akut böbrek yetersizliğinin evrelerini açıklayınız.
7) Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
Akut böbrek yetersizliği etiyolojisine göre ………………..,,,
……………………. olmak üzere üç kısımda incelenir.

………………….. ve

8) Akut böbrek yetersizliğinin belirti ve bulgularını açıklayınız.
9) Akut böbrek yetersizliğinin tanılamasında kullanılan laboratuvar testlerini açıklayınız.
10) Akut böbrek yetersizliği olan hastaya verilecek eğitim konuları nelerdir?
Cevaplar: 1) a 2) b 3) c

4) a

5) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Diyabetes Mellitusta Etiyoloji ve Sınıflama
11.2. Diyabetes Mellitustan Korunma
11.3. Diyabetes Mellitusta Belirti ve Bulgular
11.4. Diyabetes Mellitusta Tanı
11.5. Diyabetes Mellitusta Tedavi
11.6. Diyabetes Mellitusun Komplikasyonları
11.7. Diyabetes Mellitusta Hemşirelik Bakım
11.8. Diyabetes Mellitusta Hasta ve Aile Eğitimi

288

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Diyabetes Mellitus tanısı konan bireyler ile görüşerek, bu bireylerin
hastalığının gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin varlığını araştırınız.
2) Diyabetes Mellitus tanısı konan bireyler ile görüşerek, tanı aşamasında
hastalığın varlığını belirlemek için kullanılan yaklaşımları ve uygulanan tedavi
seçeneklerini araştırınız.
3) Diyabetes Mellitus tanısı konan bireyler ile görüşerek, uygulanan tedaviler
sırasında hastanın karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yönetiminde sağlık
uzmanlarının önerdiği yaklaşımları ve etkinliğini araştırınız.
4) Ülkemizde Diyabetes Mellitusun önlenmesinde Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü
çalışmaları inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Diyabetes
Diyabetes
Mellitusun
Etiyolojik
Etiyolojik sınıflaması
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Mellitusun
sınıflaması Okuyarak/Araştırarak

Diyabetes
Mellitusun Diyabetes
Mellitusun
Gelişiminde Önemli Risk gelişiminde önemli risk Okuyarak/Araştırarak
Faktörleri
faktörlerini kavrayabilmek
Diyabetes
Korunma

Mellitustan

Diyabetes
Mellitustan
korunmada
kullanılan Okuyarak/Araştırarak
yaklaşımları kavrayabilmek

Diyabetes Mellitusta Tanı

Diyabetes
Mellitusun
tanısında izlenen süreci Okuyarak/Araştırarak
anlayabilmek

Diyabetes Mellitusta Tedavi

Diyabetes Mellituste tedavi
Okuyarak/Uygulama
seçiminin nasıl yapıldığını
Yaparak
anlayabilmek

Diyabetes
Mellitusun
Diyabetes
Mellitusun
komplikasyonlarını
Okuyarak/Araştırarak
Komplikasyonları
kavrayabilmek
Diyabetes Mellitus tanısı
Okuyarak/Uygulama
Diyabetes
Mellitusta konan hastanın bakımının
Yaparak/Tartışmalara
Hemşirelik Bakımı
planlanmasında
önemli
katılarak
adımları kavrayabilmek
Diyabetes Mellitusu olan Okuyarak/Uygulama
Diyabetes Mellitusta Hasta
hastanın eğitiminde önemli Yaparak/Tartışmalara
Eğitimi
adımları kavrayabilmek
katılarak
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Anahtar Kavramlar



Tip 1 Diyabet



Tip 2 Diyabet



Gestesyonel diyabet



Kan plazma glikozu



Oral glikoz tolerans testi (OGTT)



Kan plazma glikozu



Açlık plazma glikozu



Glukozillenmiş hemoglobin A1c



Bozulmuş açlık glikozu



Bozulmuş glikoz toleransı



Prediyabet



Sınırda diyabet



Tıbbi beslenme tedavisi



Egzersiz



Oral antidiyabetik tedavi



İnsülin tedavisi



Hipoglisemi



Hiperglisemi



Diyabetik ketoasidoz
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Giriş
Diyabetes Mellitus, pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun
eksikliği/etkisizliğinden dolayı organizmanın karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince
yarar sağlayamadığı, kan glikoz düzeyinde yükselmenin görüldüğü kronik metabolik bir
hastalıktır. Kontrol altına alınamayan hiperglisemi sonucu retinopati, nefropati, periferik ve
otonom nöropati gibi diyabetin kronik mikrovasküler komplikasyonlar meydana gelmektedir.
Ayrıca hiperglisemi nedeniyle koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar ve
periferik damar hastalıkları gibi makrovasküler sorunlarda erken yaşlarda ortaya çıkabilmekte
ve ağır seyredebilmektedir (1-4).
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11.1. Diyabetes Mellitusta Sınıflama ve Etiyoloji
Diyabetes Mellitusun etiyolojik sınıflaması Tablo11.1’de özetlenmektedir (3).
11.1.1 Tip 1 Diyabet
Tip 1 diyabet pankreas beta hücrelerinin harabiyeti nedeniyle ortaya çıkar. Bu harabiyet
genellikle otoimmün kaynaklıdır. Bu diyabet tipi mutlak insülin eksikliğyle karakterize
olduğundan, bireyler günlük insülin ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorundadır. Genetik
yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkış sebebi genellikle enfeksiyon, stres veya travma gibi bir
olaydır. Tanı sırasında çoğunlukla kişilerde ağız kuruluğu, poliüri, poldipsi, polifaji, kilo
kaybı, bulanık görme, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetler mevcuttur. Bu şikayetler birkaç
gün veya birkaç hafta içerisinde meydana gelir. Tip 1 diyabet önceden sadece çocuklarda
görülmekteyken, son yıllarda yetişkinlerde de görülmeye başlamıştır (1, 2,4).
11.1.2. Tip 2 Diyabet
Tip 2 diyabet genellikle orta yaş ve ileri yaş hastalığı olarak bilinmesine rağmen
günümüzde çok genç kişilerde de görülmektedir. Diyabetin bu tipinde obezite ve fiziksel
inaktivite önemli rol oynamaktadır. Hastaların çok büyük çoğunluğu fazla kilolu ya da
obezdir. Tip 2 diyabetin temelinde, genetik yatkınlığı olan bireylerde yaşam tarzının etkisiyle,
insülin direnci ve pankreas beta hücrelerinin insülin salgılamasında görülen bozukluk rol
oynar. Tip 1 diyabette benzer belirtiler görülür fakat daha hafif olduğundan hastalığın
farkedilmesi yıllar sürebilir. Hatta bazen komplikasyonların görülmeye başlanması ile tanı
konulabilir (1, 2, 4).

Tablo 11.1. Diyabetes Mellitusun etiyolojik sınıflaması (3)
1. Tip 1 diyabet
A. İmmün nedenli
B. Nedeni bilinmeyen
2. Tip 2 diyabet
3. Gestasyonel diyabetes mellitus
4. Diyabetin diğer spesifik tipleri
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11.1.3. Gestasyonel Diyabetes Mellitus
Gestasyonel diyabet daha önce diyabeti olmayan bireylerde gebelik sırasında ortaya
çıkar. Belirtiler genellikle Tip 2 diyabete benzerdir fakat gebelik esnasında rutin taramalar
yapıldığından çoğunlukla belirtiler fark edilmeden önce tanı konur. Genellikle doğumdan
sonra düzelen gestasyonel diyabetes mellitus sonraki gebeliklerde tekrarlayabilir. Ayrıca
gestasyonel diyabetes mellitusu olan kadınlar daha sonra tip 2 diyabet açısından risk
altındadır (1, 2, 4).
11.1.4. Diyabetin Diğer Spesifik Tipleri
Diyabetin nadir görülen tipleridir. Beta hücre fonksiyonlarının bozulması ve insülin
etkisine bağlı genetik defektler, pankreasın ekzokrin doku hastalıkları, endokrinopatiler, ilaç
veya kimyasal ajanlar, immün sebepli nadir diyabet formları, diyabetle ilişkili genetik
sendromlar ve enfeksiyonlar bu grupta yer almaktadır (1, 4).
Diyabetes mellitusun ortaya çıkmasında bazı risk faktörleri rol oynar (Tablo 11.2.).

Tablo 11.2. Diyabetes Mellitus risk faktörleri (1)
 Diyabeti olan birinci derece akrabalar
 Fiziksel inaktivite
 Obezite
 Yaş >45
 Irk ve etnik köken
 Önceden belirlenmiş IFG ve IGT
 Gestasyonel Diyabetes Mellitus ya da 4 kg üzerinde bebek doğurma hikayesi
 Hipertansiyon
 HDL- K < 35 mg/dL, Trigliserid >250 mg/dL
 Polikistik over sendromu
 Vasküler hastalık hikayesi
IFG: Bozulmuş açlık glikozu (impaired fasting glucose), IGT: Bozulmuş glikoz toleransı (impaired glucose
tolerance), HDL- K: High-density lipoprotein kolesterol
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11.2. Diyabetes Mellitustan Korunma
Tip 2 diyabet riski yüksek olan bireylerde, diyabet gelişme riskini azaltmak için yaşam
tarzı değişliklerini sağlamayı amaçlayan programlar önerilmelidir. Bireyin %7 kilo kaybı
sağlanmalı, düzenli olarak her hafta 150 dk fiziksel aktivite yapması önerilmeli, yağ ve enerji
alımını azaltması konusunda desteklenmelidir. Bireylerin, her 1000 kcal için 14 g diyet lifi
tüketmeleri ve tam taneli tahıl tüketimlerinin tahıl alımlarının yarısını oluşturması
önerilmelidir (3).

11.3. Diyabetes Mellitusta Belirti ve Bulgular
Diyabetin klasik belirti ve bulguları; poliüri, polidipsi, polifaji veya iştahsızlık,
halsizlik, çabuk yorulma, ağız kuruluğu ve noktüridir. Daha az sıklıkta görülen belirti ve
bulgular; görmede bulanıklık, açıklanamayan kilo kaybı, inatçı enfeksiyonlar, tekrarlayan
mantar enfeksiyonları ve kaşıntıdır.
Tip 1 diyabette hiperglisemiye ilişkin (ağız kuruluğu, çok su içme, çok idrara çıkma,
açlık hissi, yorgunluk vb.) belirti ve bulgular aniden görülür. Bireyler genellikle zayıf veya
normal kilodadır. Tip 2 diyabet çoğunlukla belirti olmaksızın, sinsi başlar. Bazı bireylerde
görmede bulanıklık, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, ayak ağrıları, tekrarlayan
mantar enfeksiyonları veya geciken yara iyileşmesi görülebilir (1-4).

11.4. Diyabetes Mellitusta Tanı
Amerikan Diyabet Birliği (ADA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Diyabet
Federasyonu (IDF) ve Avrupa Diyabet Çalışma Birliği (EASD) tanı kriterlerini araştırmıştır.
2003 ve 2010 yılı revizyonlarını da kapsayan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği’nin kabul ettiği yeni tanı ölçütleri Tablo 11.3’de görülmektedir (3).
Tanı için 75 g glikoz ile standart OGTT, açlık plazma glikozuna kıyasla daha sensitif ve
spesifiktir. Ancak bu testin aynı bireyde günden güne değişkenliğini ve maliyeti yüksek
olduğundan rutin kullanımı güçtür. Açlık plazma glikozu ölçümünün daha kolay ve
maliyetinin düşük olması nedenleri klinikte kullanımını artırmaktadır. Tip 1 diyabetin klinik
başlangıcının belirgin olması nedeniyle tanıda çoğunlukla OGTT’ye gerek duyulmaz (3).
Tanı ölçütleri venöz plazmada glikoz oksidaz yöntemi kullanılarak uygulanan ölçümleri
baz almaktadır. Glisemi takibinde, hastanede ya da evde kullanılan tam kan, kapiller kan ve
serum glisemi değerleri biraz daha düşüktür (3).
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Tablo 11.3. Diyabetes mellitus ve glikoz metabolizmasının diğer bozukluklarında
tanı ölçütleri (3)

APG

Aşikar DM

İzole IFG

İzole IGT

IFG + IGT

≥126 mg/dl

100-125
mg/dl

<100 mg/dl

100-125
mg/dl

≥200 mg/dl

<140 mg/dl

140-199
mg/dl

140-199
mg/dl

(≥8 saat açlık)
OGTT 2.st PG
(75 g glikoz)
Rastgele PG

A1C(***)

≥200 mg/dl +
Diyabet belirti
ve bulguları

DM Riski
Yüksek

-

≥%6.5

%5.7-6.4

(≥48
mmol/mol)

(39-46
mmol/mol)

DM: Diyabetes mellitus, APG: Açlık plazma glikozu, 2.st PG: 2. saat plazma glikozu, OGTT: Oral
glikoz tolerans testi, A1C: Glukozillenmiş hemoglobin A1c, IFG: Bozulmuş açlık glikozu (impaired
fasting glucose), IGT: Bozulmuş glikoz toleransı (impaired glucose tolerance)

Hemoglobin A1c’nin diyabet tanı aracı olarak kullanımı; standardizasyonundaki
sorunlar ve tanı eşiğindeki belirsizlikten dolayı uzun süre tavsiye edilmemiştir. Diyabet tanısı
açlık plazma glikozuna göre konmayan, OGTT ile konulan bazı kişilerde, A1C normal (<%6)
bulunabilmekteydi. Fakat günümüzde tüm dünyada standardizasyon çabaları ve prognostik
önemine ait kanıtlar artmıştır. Böylelikle A1C’nin de diyabet tanı aracı olarak
kullanılabilirliği gündeme gelmiştir (3).
Gestasyonel diyabetes mellitus tanısı için gebeliğin 24.-28. haftaları içerisinde herhangi
bir vakitte 50 g glikozlu tarama testi yapılır. Gebe glikozlu sıvıyı içtikten sonraki 1.saat
plazma glikoz düzeyi ≥140 mg/dl ise diyabet yönünden şüphelidir ve OGTT, 100 g veya 75 g
glikoz ile tekrarlanmalıdır (3).
Önceden ’Sınırda diyabet’ ya da “Latent diyabet” olarak adlandırılan IGT ve IGF,
günümüzde ’Prediyabet’ şeklinde adlandırılmaktadır. IGT ve IGF, diyabet ve kardiyovasküler
hastalık yönünden önemli risk faktörleri arasındadır. ’İzole bozulmuş açlık glikozu’ için açlık
plazma glikozu 100-125 mg/dl ve 2.saat plazma glikozu <140 mg/dl, ‘İzole bozulmuş glikoz
toleransı’ için 2.st plazma glikozu 140-199 mg/dl ve açlık plazma glikozu <100 mg/dl
olmalıdır. Buna göre ’kombine bozulmuş açlık glikozu + bozulmuş glikoz toleransı’ olarak
bilinen durumda hem açlık plazma glikoz 100-125 mg/dl hem de 2.saat plazma glikoz 140296

199 mg/dl arasında olmalıdır. Bu durum glikoz metabolizmasının bozukluğunun daha ileri
olduğunu gösterir (3).

11.5. Diyabetes Mellitusta Tedavi
Tip 1 ve tip 2 diyabetes mellitus tedavisinin amaçları şunlardır;


Hiperglisemiyle ilişkili belirti ve bulguları gidermek,



Uzun dönemde gelişebilecek mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları
önlemek ve ya azaltmak,



Bireyin mümkün olduğunca normal bir yaşam tarzı sürdürmesini sağlamaktır (14).

Bu amaçlara yönelik olarak risk faktörleri (Tablo 11.2) değerlendirilmeli, beslenme,
egzersiz eğitimi verilmelidir. Hastalık sırasında diyabet bakımı ve plazma glikozunu
düşürmek için kullanılan ilaçlar hakkında eğitim verilmelidir. Hedef HbA1c seviyesi <%7
olmalıdır. Yemek öncesi hedef kapiller glikoz seviyesi 90-130 md/dL ve yemekten 1-2 saat
sonra <180 mg/dL olmalıdır (1-4).
Diyabetik hastalarda kan basıncı kontrolü sağlanmalıdır. Hedef kan basıncı <130/80
mmHg olmalıdır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile kan basıncı kontrolü sağlanamıyorsa
farmakolojik tedavi başlanmalıdır. Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya
anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) renal ve vasküler koruyucu etkileri nedeniyle tedavide
kullanılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda tiazid grubu diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri ve
betablokerler tedaviye eklenebilir (1-4).
Diyabeti olan hastalarda dislipidemi ve hiperlipidemi sık görülmektedir. Kan lipit
düzeyleri için ulaşılması gereken hedefler;


LDL-kolesterol < 100 mg/dl (bilinen koroner arter hastalığı varsa < 100 mg/dl)



HDL-kolesterol > 40 mg/dl (kadınlarda > 50 mg/dl)



Trigiliserid < 150 mg/dl

Belirtilen hedeflere ulaşılamazsa sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra ilaçla
tedaviye başlanmalıdır (1-4).
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Genellikle Tip 1 diyabetes mellitus insülin tedavisi gerektirir. Tip 2 diyabetes mellituslu
bireyler tek başına diyet ve egzersiz ile veya oral antidiyabetikler ya da insülinler ile tedavi
edilir (1-4).
11.5.1. Tıbbi Beslenme Tedavisi
Vücut ağırlığı yüksek bireylerde ve insüline dirençli obezlerde insülin direncini
azaltmak için %5 civarındaki kilo kaybı bile etkili olabileceğinden yaşam tarzı değişikliğine
temelli yapısallaşmış programlar önerilmektedir. Günlük yağ alımı %30’u geçmemeli, düzenli
fiziksel aktivite ve düzenli izlemi yapılmalıdır. Böylece bireyin kilosu %5-7 oranında
azaltılabilr. Günlük karbonhidrat alımının 130 g’nin altında olduğu diyetler tavsiye edilmez.
Çünkü düşük karbonhidratlı diyetler, düşük yağlı diyetlerle benzer vücut ağırlığı kaybı
sağlamasına rağmen LDL (Low density lipoprotein-düşük dansiteli lipoprotein) kolesterol
düzeylerini yükseltir (3,5).
Karbonhidrat ve yağ oranı düşük, enerji alımı kısıtlanmış diyet uygulayan kişilerin, lipid
düzeyleri, böbrek fonksiyonları ve protein alımları (özellikle nefropatili bireylerde)
izlenmelidir. Ayrıca bu kişiler hipoglisemi riski açısından değerlendirilmelidir. İlaç tedavisi,
fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte bireyde %5-10 oranında kilo kaybı
sağlanabilir (3,5).
Sağlıklı yaşam için önerilen beslenme modeli, tam taneli tahıllar, meyveler, sebzeler ve
düşük yağlı süt gibi karbonhidratlı besinlerden oluşmalıdır. Karbonhidrat alımı öğün ve ara
öğünlere dağıtılmalı, günlük alınan karbonhidrat miktarı benzer olmalıdır. Glisemik kontrolün
sağlanmasında karbonhidrat sayımı, değişim listelerinin kullanımı ya da karbonhidrat alımının
deneyime dayalı hesaplama yoluyla izlenmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte
karbonhidratların glisemik indeksi ve glisemik yükü konusuna özen gösterilmelidir. Beslenme
planında sükroz içeren besinler, karbonhidrat miktarı denk bir besinle değiştirilebilir (3,5).
Hastalara genel topluma tavsiye edilen miktarlarda (14 g/1000 kcal/gün, 7-13 g çözünür
posa) tüketilen posa yeterli olmakta, fazla miktarlarda posa tüketimine gerek
duyulmamaktadır (3,5).
Diyabetli bireylerde doymuş yağ alımı günlük alınan kalorinin %7’sinden az, günde 200
mg’ın altında kolesterol alınmalı ve “trans yağ” alımı çok kısıtlanmalıdır. Çünkü trans yağ
LDL-kolesterol düzeyini artırır ve HDL-kolesterol düzeyini azaltır. Haftada en az iki kez
balık tüketilmesi, omega-3 (n-3) çoklu doymamış yağ asitleri sağlayacağından önerilir (3,5).
Diyabetli bireylerin renal fonksiyonları normal ise genel popülasyonda olduğu gibi
proteinlerden karşılanan enerji, günlük enerjinin %15-20’si (0.8-1 g/kg/gün) olmalıdır (3).
Vitamin ve minerallerin gerekli düzeyde alınması öğün planı ile sağlanmalıdır.
Yetersizlik belirtileri yoksa, genel toplumda olduğu gibi diyabetli bireylerde de vitamin ve
298

mineral takviyesini öneren kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Vitamin E, C ve karoten gibi
antioksidanları uzun süreli kullanmanın güvenirlik ve etkinlik kanıtları yeterli olmadığından
rutin takviyesi önerilmez (3).
Alkol kullanımı diyabetli bireylerde tercih edilmez. Glisemik kontrolü iyi olmayan,
hipoglisemi gelişme olasılığı yüksek olan ya da kontrol sağlanamamış hiperlipidemisi olan
diyabetli bireylerde alkol kullanımı çeşitli (ağır hipoglisemi, ketoz, akut kardiyovasküler
olaylar, pankreatit, karaciğer yağlanması vb.) sorunlara neden olabilir. Bu riskleri taşımayan
yetişkin hasta alkol kullanmak istiyorsa kadınlar için 1, erkekler için ise 2 birim önerilen
günlük alım miktarıdır ve haftada 2 günü geçmemelidir (3).
Diyabetli bireylerde diyetin sebze, meyve, tam taneli ağırlıklı tahıllar ve kabuklu, işlem
görmemiş yemişlerden zengin olması kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasını
sağlayabilir. Normotansif ve hipertansif kişilerde diyet sebze, meyve ve düşük yağ oranlı süt
ürünlerinden zengin ve sodyum alımı düşük (<2300 mg/gün) olursa kan basıncı değerlerini
düşürebilir (3,5).
Diyabetli bireylere beslenme eğitimi verilirken öğünlerini nasıl planlayacağı
öğretilmelidir. Öğünleri planlarken bireyin yaşayış şekli, eğitim düzeyi ve uygulama
becerileri dikkate alınmalıdır. Buna göre değişim listeleri, beslenme piramidi, tabak modeli,
karbonhidrat sayımı vb. yöntemlerin yanı sıra eğitim araçları kullanılabilir. Tabak yöntemi
sağlıklı beslenme kurallarının açıklanması, alınan karbonhidratın azaltılmasında görsel
yönüyle kullanılması ve kısa zamanda bilgi vermesi yönünden avantajlıdır. Bu yöntemin daha
çok ev dışında yemek yiyen, diğer yöntemlerde zorluk yaşayan, eğitim düzeyi düşük olan,
protein ve karbonhidrat alımı fazla olan ve yeni tanılanmış diyabetli hastalarda tercih edilmesi
fayda sağlayabilir (3, 5-9).
Karbonhidrat sayımı ile her öğünde tüketilecek karbonhidrat miktarı belirlenir,
belirlenen miktara veya öğünden önce ölçülen kan glikoz düzeyine göre uygun doz insülin
ayarlanarak iyi bir glisemik kontrol sağlanabilir. Bu öğün planlama yöntemi diyabetli
bireylerin aldıkları karbonhidrat miktarını veya karbonhidrat içeren bir besinin tüketilen
miktarının kan glikozuna etkisini, tükettiği besinler, yapmış olduğu aktiviteler ve glikoz
ölçüm sonuçları arasındaki ilişkiyi kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Böylelikle günlük
yaşantılarındaki değişikliklere göre uygun öğün planı ve diyabet tedavisinde uygun
ayarlamaları yapabilme becerisi kazanırlar (3,5-9).
11.5.2. Egzersiz
Diyabetli bireylerde arttırılan fiziksel aktivite kan glikoz düzeyi, lipit düzeyi ve kan
basıncı kontrolü kolaylaştırarak ve insülin direncini azaltarak riskin yüksek olduğu kişilerde
tip 2 diyabet gelişimini önler (1-4).
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Fiziksel aktiviteyi attırmayı amaçlayan bir program öncesinde, diyabetli birey
egzersizin olası yan etkileri ve kontrendikasyonları yönünden değerlendirilmelidir.
Kardiyovasküler hastalık riski yüksek ve sadanter yaşam tarzı olan bireylere egzersiz öncesi
eforlu EKG yapılmalıdır. Egzersiz planlanırken bireysel gereksinimler, sınırlamalar ve
performans göz önünde bulundurulmalıdır. Diyabetli bireyler için herhangi bir
kontrendikasyon yok ise, haftada üç gün hafif rezistan egzersizleri yapmaları önerilir (1-5).
Hastaya egzersiz sırasında yanında kan glikoz düzeyini hızlı yükseltebilecek
karbonhidrat kaynakları (kesme şeker, glikoz tablet ve jelleri, meyve suyu vb.) bulundurması,
özellikle insülinin etkisinin pik yaptığı zamanlarda egzersizden kaçınması önerilir (3,5).
Fiziksel aktivite kan glikoz düzeyini 24 saate kadar düşürebilir. Kan glikoz düzeyi <100
mg/dl olduğunda egzersizden önce 15 gram karbonhidrat (1 adet meyve, 1 dilim ekmek)
alınmalıdır. Kan glikoz düzeyi >250 mg/dl ve keton pozitif ise keton kaybolana kadar
egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır (3-9).
Diyabetli bireylerde aerobik egzersizler (yüzme, tempolu yürüme, koşma vb.) tavsiye
edilmektedir. Derin suya dalma ve yüksek irtifada yalnız uçma gibi aktiviteler önerilmez. Çok
aç karna ya da yemekten hemen sonra egzersiz yapılmamalıdır. Hangi saatte hangi egzersizin
yapılmasının daha yararlı olacağı konusunda ortak bir görüş yoktur. Bireyin koşulları göz
önünde bulundurulmasıyla birlikte, akşam yemekten bir saat sonra yapılan egzersiz, tokluk
plazma glikoz ve ertesi gün açlık plazma glikoz düzeylerini düşürmede olumlu etki
sağlayacağı için özellikle tip 2 diyabetli bireylerde faydalı olabilir (3-9).
Egzersiz programı mümkünse bir egzersiz uzmanı tarafından bireye uygun olarak
düzenlenmeli ve başlangıçta uzman denetiminde yapılmalıdır. Egzersiz sırasında hasta kalp
hızını kendi kendine izlemeli ve maksimal kalp hızı ayarlanmalıdır (3).
11.5.3. Oral antidiyabetikler
Tip 2 diyabette diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı önerilerinin yanı sıra oral
antidiyabetik ilaçlar kullanılabilir. Ülkemizde başlıca dört grup antihiperglisemik ilaç vardır.
Bunlar insülin salgılatıcı (sekretogog), insülin duyarlılaştırıcı (sensitizer), insülinomimetik
(inkretin-bazlı) ilaçlar ve alfa glukozidaz inhibitörleridir (1-4).
11.5.3.1. İnsülin salgılatıcı (sekretogog) ilaçlar; Sulfonilüreler ile glinidler bu
gruptadır. Pankreas β-hücrelerinden insülin salınımını artırırlar. Etki mekanizması benzer
olmakla birlikte glinidlerin etki süresi daha kısadır.
11.5.3.2. İnsülin duyarlılaştırıcı (sensitizer) ilaçlar; Biguanid ve tiazolidinedion bu
grupta yer alır. Biguanidler karaciğer düzeyinde, tiazolidinedionler yağ dokusu düzeyinde
insülin duyarlılığını arttırırlar.
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11.5.3.3. Alfa Glukozidaz İnhibitörleri; Akarboz bu grupta yer alıp ülkemiz
piyasasında bulunan tek ilaçtır. Bu gruptaki ilaçlar barsaktan glikoz absorbsiyonunu
geciktirirler ve tokluk hiperglisemi tedavisinde etkilidir. Fakat gastrointestinal yan etkilerin
oluşması uzun süreli kullanımlarını zorlaştırmaktadır.
11.5.3.4. İnsülinomimetik ilaçlar; Amilin agonistleri ve inkretin mimetik ilaçlar ve
yeni geliştirilmekte olan ajanlar bu yeni grup içinde yer alır. Endojen insülin sekresyonunu
arttırırlar (1-4).
11.5.4. İnsülin tedavisi
İnsülin glikozun hücre içine girişini sağlar, glikojen depolanmasını artırır, hepatik
glikoz çıkışını baskılar, yağ ve proteinlerin yıkımını engeller. Sağlıklı bireylerde insülin
salınımı günde 0.5-0.7 ünite/kg’dır. İki aşamalı olarak salgılanır. Devamlı salgılanan bazal
insülin 24 saat boyunca sabit düzeydedir ve iki öğün arasında, gece boyunca ve açlıkta
salınımı devam eder. Beyin için gerekli olan karaciğer glikoz üretimine engel olmaz. Günlük
insülin ihtiyacının %40-50’sini karşılar. Öğün zamanı salgılanan bolus insülin ise değişkendir.
Öğün sonrası hiperglisemiyi sınırlandıran postprandiyal büyük insülin dalgasıdır. Besin
alımından sonra salgılanmaya başlar. Bazal insülinin 5-10 katı hızla yükselen insülin düzeyi
½-1 saatte pik yapar ve 2-4 saatte bazal düzeye düşer (1-4).
İnsülin emilimi bireyden bireye değişebilir. İnsülin emilimini etkileyen faktörler
şunlardır;


İnsülin kaynağı: İnsan insülini hayvansal kaynaklı insülinlere göre daha kısa
etkilidir.
Üretici kaynaklı farklılıklar olabilir.



Enjeksiyon yeri: En hızlı emilim abdomen bölgesinde olmakla birlikte abdomen,
kol, uyluk ve kalçaya SC enjeksiyon yapılabilir.



Ortam ısısı: İnsülin absorbsiyonu sıcakta daha hızlı, soğukta ise daha yavaştır.



Egzersiz, sistemik ateş veya enjeksiyon bölgesine masaj yapılması insülinin emilim
hızını artırır (3, 5).

11.5.4.1. İnsülin Çeşitleri: İnsülin çeşitleri 5 grupta incelenebilir.
1. Hızlı etkili insülinler (insülin lispro, aspart), etki süresi 5-15 dk’da başlar, bu
nedenle yemeklerden 5-15 dk önce yapılır.
2. Kısa etkili insülinler (regüler insülin) etki süresi 1/2-1 saatte başlar, yemekten yarım
saat önce yapılır.
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3. Orta etkili insülinler (NPH), vücudun bazal insülin ihtiyacını karşılar. Etki süresine
bağlı olarak günde bir ya da iki kez uygulanır.
4. Uzun etkili insülinler (glarjin ve detemir), her gün aynı saatlerde uygulanmalıdır.
5. Karışım etkili insülinler, yemekten hemen önce yapılır (1-4).
11.5.4.2. İnsülin Tedavisi Alan Bireylerde Görülen Komplikasyonlar
11.5.4.2.1. Hipoglisemi: En sık görülen ve en önemli insülin tedavisi komplikasyonu
hipoglisemidir. Glisemik kontrolün sıkı ve diyabet süresinin uzun olması ile ilişkilidir. Bazalbolüs insülin tedavisi gören tip 1 diyabetli bireylerde daha fazla görülür.
11.5.4.2.2. Vücut ağırlığında artış: İnsülin tedavisinin başlangıcında birkaç kg kadar
artış beklenir. Bunun nedeni kaybedilmiş yağ ve kas dokusunun yeniden kazanılması, su ve
tuz tutulumu ve glikozürinin azalmasıdır. Sonrasında hipoglisemi korkusu ve dengesiz
beslenme vücut ağırlığında artışı sürdürebilir.
11.5.4.2.3. Masif hepatomegali: Günümüzde nadir görülen bir komplikasyon olmakla
birlikte glikojen depolarının dolmasıyla ilişkilidir.
11.5.4.2.4. Ödem: Ozmotik diürezin azalması ve Na+ tutulumu başlangıçta ödeme
neden olabilir.
11.5.4.2.5. Anti-insülin antikorları ve alerji: Son yıllarda insan insülinleri ve analog
insülin kullanımıyla artık nadir görülen bir komplikasyondur.
11.5.4.2.6. Lipoatrofi: Nadir görülen immünolojik bir olaydır.
11.5.4.2.7. Lipohipertrofi: İnsülin enjeksiyonunun uzun süreli aynı bölgeye
uygulanması sonucunda görülebilir. Tedavisi enjeksiyon bölgesinin değiştirilmesidir.
11.5.4.2.8. Kanama, sızma ve ağrı: Kanama önlemek için enjeksiyon kapiller
damarlanmanın görünmediği bir bölgeye yapılmalıdır. İnsülinin sızması önlemek için
azaltılabilir uzun iğne kullanılabilir ve enjeksiyon sonrasında iğne 5-10 saniye deri altında
bekletilebilir (1-4).
11.5.5. Sürekli Cilt Altı İnsülin İnfüzyonu Tedavisi
İnsülin pompası tedavisi olarak da bilinen bu tedavi yöntemi iyi glisemik kontrolü
sağlamak, hipoglisemiyi önlemek, diyabetin kronik komplikasyonlarını azaltmak, yaşam
kalitesini ve yaşam süresini artırmak amacıyla verilir (1-4).
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11.6. Diyabetes Mellitusun Komplikasyonları
11.6.1. Kronik Komplikasyonlar
Diyabet iyi takip edilmediğinde ve hiperglisemi kontrol altında tutulmadığında uzun
vadede mikrovasküler (retinopati, nefropati ve nöropati) ve makrovasküler komplikasyonlara
yol açmaktadır (1-4).
11.6.1.1. Mikrovasküler komplikasyonlar
11.6.1.1.1 Retinopati: Uzun süreli hiperglisemi maruziyetiyle retinadaki küçük
damarların tahrip olması sonrası oluşur. Erişkin yaştaki diyabetlilerde en önemli körlük
nedenidir. Retinopatiden korunmak için optimum glisemi ve kan basıncı kontrolü
sağlanmalıdır.
11.6.1.1.2. Nefropati: En önemli böbrek yetersizliği nedenlerinden biri diyabettir.
Diyaliz tedavisi uygulanan hastaların yarısı diyabetlidir. Kronik böbrek yetersizliği bulunan
hastaların 3-6 ayda bir, sabah ilk idrarda albumin/kreatinin oranı ile birlikte serum kreatinin
ölçümü yapılması gerekir.
11.6.1.1.3. Nöropati: Diyabetin uzun yıllar kontrolsüz seyretmesi sonucu sinir sistemi
üzerinde harabiyet meydana gelir. Periferik nöropati ise ayak ülserleri, amputasyonlar ve
Charcot ayağına yol açar. Otonomik nöropati gastrointestinal, genitoüriner ve kardiyovasküler
belirtilere ve erektil disfonksiyona neden olur. Hipertansiyon ve lipoprotein metabolizması
bozuklukları diyabetiklerde sık görülür.
11.6.1.2. Makrovasküler Komplikasyonlar
Agresif bir ateroskleroz sürecine bağlı olarak görülen makrovasküler komplikasyonlar
(miyokart infarktüsü, serebrovasküler ve periferik vasküler hastalık) diyabette önemli yer
tutar. Diyabetli hastalarda bu komplikasyonlar en önemli morbidite ve mortalite nedenidir.
11.6.2. Akut komplikasyonlar
11.6.2.1. Hipoglisemi
Hipoglisemi diyabetik bireylerde görülen önemli bir akut komplikasyondur. Plazma
glikoz konsantrasyonu <50 mg/dl’in altına düşer. Titreme, soğuk terleme, anksiyete, bulantı,
çarpıntı ve acıkma belirtileri görülür. Sersemlik hissi, baş ağrısı, konsantre olamama,
konuşmada güçlük ve halsizlik görülen diğer belirtilerdir. İnsülin ve insülin sekresyonu ya da
duyarlılığını arttıran ilaçların (sülfonilüreler, meglitinidler) fazla alınması, insülinin yanlış
zamanda yapılması, öğünlerin geciktirilmesi ya da atlanması, fazla alkol kullanımını bağlı
endojen glikoz üretiminin azalması, ilave karbonhidrat almadan ağır egzersizler yapılması,
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kilo verme ya da egzersiz yapma gibi nedenlerden dolayı egzersiz duyarlılığının artması,
gastroparezi nedeniyle midenin geç boşalması hipoglisemi nedenleridir (1,3,5).
Tekrarlayan hipoglisemiler organ ve dokularda olumsuz etkilere yol açar.
Hipoglisemiden etkilenen sistemlerin başında sinir sistemi gelir. Hipoglisemi sinir sisteminde
koma, konvülziyon, geçici motor ve duyusal defektler, ataksi ve kalıcı beyin hasarlarına yol
açabilir. Kardiyovasküler sistemde aritmi, miyokart iskemisi, geçici iskemik atak ve inmeye
yol açabilir. Ayrıca bilişsel fonksiyon bozuklukları, kişilik değişimleri ve psikoz gibi
psikojenik bozukluklara neden olabilir. Konvülziyonlar esnasında lokomotor sistemde
fraktürlere, trafik kazaları ve iş kazalarına neden olabilir (5).
Hipoglisemide 15-20 g glikoz (tercihen 3-4 glikoz tablet/jel, 4-5 kesme şeker veya 150200 ml meyve suyu ya da limonata) oral yolla verilir. Yağ içerikli ürünler (çikolata, gofret
gibi) kullanılmamalıdır. Hipoglisemik atak sonrası, bireyin beslenme planında 1 saat içinde
yemek programı yoksa ek olarak 15-20 gr kompleks karbonhidrat alınmalıdır. Bireyin
çiğneme-yutma fonksiyonları bozulmuş, bilinci kapalı ise parenteral tedavi uygulanmalıdır.
Glukagon enjeksiyonu uygulanır. Özellikle tip 1 diyabetli bireylerde görülen ağır hipoglisemi
durumunda, 1 mg glukagon hayat kurtarıcı olabilir; İV, İM SC uygulanabilir. Bireylerin
yakınlarına glukagon enjeksiyon uygulaması hakkında bilgi verilmelidir. Hastanede ise bireye
İV 75-100 ml %20 (veya 150-200 ml %10) dekstroz uygulanır (3).
11.6.2.2. Diyabetik Ketoasidoz ve Ketotik Olmayan Hiperozmalar
Diyabetik ketoasidoz ve ketotik olmayan hiperozmalar sendrom yaşamı tehdit
edebilecek diğer önemli önemli akut komplikasyonlardır. Diyabetik ketoasidozda plazma
glikoz >250 mg/dl, arteriyel pH <7.30, serum bikarbonat <15 mEq/l ve orta/ağır derecede
ketonüri ve ketonemi vardır. Yağ metabolizmasının yan ürünleri olan keton cisimlerinin
mevcut olması insülin eksikliği nedeniyle gıdaların iyi metabolize edilemediğini veya yeterli
karbonhidrat alınmadığını düşündürür (açlıkta hafif keton görülebilir). İdrar/kanda fazla keton
bulunması diyabetik ketoasidozu düşündürür veya diyabetik ketoasidoz habercisi olabilir
(1,3,5).
Hiperozmolar hiperglisemik durumda mental durum bozukluğu vardır, ağır hiperglisemi
(plazma glikoz >600 mg/dl) ve serum ozmolalitesi artmıştır (>320 mOsm/kg). kan ve idrarda
keton cisimciklerinin görülmemesi, kan glikoz düzeyi ve ozmolaritenin çok yüksek olması ile
diyabetik ketoasidozdan ayırt edilebilir (1,3,5).
Diyabetik ketoasidoz/ketotik olmayan hiperozmalar sendromda tedavinin amacı dolaşım
hacmini ve doku perfüzyonunu düzenlemek, serum osmolalitesini ve kan glikozunu normal
düzeye getirmek, keton cisimlerini idrar ve serumdan temizlemek, elektrolit dengesini
düzeltmek ve kolaylaştırıcı faktörleri tanımlamaktır. Diyabetik ketoasidoz durumunda sıvı ve
elektrolit dengesi sağlanmalı, hiperglisemi düzeltilmeli ve eşlik eden hastalıklar tedavi
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edilmelidir. Hafif seyirli vakalar dışında, insülin eksiğinin yerine konması için sürekli IV
insülin infüzyonu tercih edilmelidir. Bireyin oral alımı mevcut ise bazal-bolüs çoklu doz SC
insülin enjeksiyon tedavisine başlanır (1,3,5).

11.7. Diyabetes Mellitusta Hemşirelik Bakım
Diyabet hemşiresi bireyin mevcut durumu ve gereksinimleri hakkında veri toplar.
Diyabetli bireyin tedavi, bakım, eğitim sürecini etkileyen kişisel, kültürel, psikososyal ve
çevresel özellikleri değerlendirilir. Diyabetes mellitusa bağlı olarak gelişen akut
komplikasyonlarda hemşirelik bakımının amacı, rehidrasyon ve elektrolit replasmanı
sağlayarak sıvı elektrolit dengesini sürdürmek, asidoz tablosunu ortan kaldırmak ve kan
glikoz düzeyini istendik düzeye getirmektir. Kan ve idrar glikozu izlenir, hipoglisemi,
ketoasidoz belirti ve bulguları değerlendirilir, aldığı çıkardığı izlemi yapılır. Bireye verilen
tedavinin etki ve yan etkileri gözlenir (5-13).
11.7.1. Evde Glikoz Takibi
Tip 1 diyabette evde glikoz takibi, tedavinin önemli bir parçasıdır. Çoklu doz insülin
tedavisi uygulanan kişiler günde 3-4 kez kan glikozunu ölçmelidir. İnsülin pompası kullanan
lar ise her ana öğünden önce (tercihen ara öğünler öncesinde de), gece yatmadan önce ve
egzersiz öncesinde, gerekli görüldüğünde postprandiyal dönemde ve sabaha karşı kan glikoz
ölçümü yapmalıdır. Diyabetlilerde (insülin kullananlar başta olmak üzere), hipoglisemi
kuşkusu duyuluyorsa kan glikoz düzeyi ölçülmeli ve hipoglisemi tedavisi uygulanmalıdır.
Tedaviden sonra normoglisemik değerlere ulaşıldığından emin oluncaya kadar kan glikoz
düzeyi takip edilmelidir. Tedavide değişiklik yapılması ve başka bir hastalığın ortaya çıkması
durumlarında kan glikozu ölçüm sıklığı arttırılmalıdır. Gebe olan veya gebelik planlayan
diyabetlilerde de sık aralıklarla kan glikozu ölçülmeli, açlık ve 1. saat postprandiyal glisemi
izlenmelidir.
Günde 1-2 doz insülin veya oral antidiyabetik kullanan ya da diyet ile izlenen
diyabetlilerde glisemik hedeflere ulaşmakta kan glikozu takibi yararlıdır. Tip 2 diyabetlilerde
kan glikozu ölçüm sıklığı ve zamanı hakkında ortak bir karar yoktur. Postprandiyal glisemik
hedeflere ulaşmada kan glikozu takibinden faydalanılabilir. Bireye kan glikozu ölçüm eğitimi
verilmeli, ölçüm tekniği ve ölçüm sonuçlarını tedaviye yansıtabilme becerisi kontrol
edilmelidir. Sürekli cilt altı glikoz izlem sensörü sistemleri, insülin pompası kullanan genç ve
teknolojiye yatkın kişilerde fayda sağlayabilir. Özellikle hipoglisemik belirtilerin
farkedemeyen, tekrarlayan ciddi veya gece hipoglisemik atakları olan bireylerde glikoz izlem
sensörü sistemleri kullanılması, hipoglisemilerin azaltılmasında faydalı olabilir (5-13).
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11.7.2. İnsülin enjeksiyonu uygulama
İnsülin enjeksiyonu uygulama zamanı insülin tiplerine göre farklılık gösterir. Hızlı etkili
insülinler yemekten 5-15 dakika önce uygulanmalıdır. Kısa etkili insülinler ise yemekten 30
dakika önce uygulanır. Kan glikoz düzeyine göre insülin enjeksiyonunun zamanı değişebilir.
Örneğin öğünden önce ölçülen kan plazma glikozu hedeflenen değerin üzerindeyse yemek
zamanı biraz geciktirilebilir. Diyabetlilerde midenin boşalma zamanı fazla uzamış ise
hipoglisemi riskinden korunmak amacıyla insülin enjeksiyonu yemekten sonra uygulanabilir.
İnsülin flakon ve kartuşları buzdolabında 2-8°C’de muhafaza edilmeli ve son kullanma
tarihleri kontrol edilmelidir. Eğer aşırı sıcak değilse açılan kartuş ve flakonların, oda ısısında
30 güne kadar kullanılması mümkündür. Açıldıktan 15 gün sonra biyolojik aktivitelerini
yitirmeye başladıklarından dolayı orta/uzun etkili insülinler veya karışım insülinler
kullanılmamalıdır.
Enjeksiyon yapılacak bölgenin hem göz hem de el ile değerlendirilmesi gerekir.
Enjeksiyon uygulanacak bölgede lipodsitrofi varsa o bölge iyileşinceye kadar
kullanılmamalıdır. Enjeksiyon yapılacak nokta bir önceki enjeksiyon yapılan noktadan 3 cm
uzakta olmalıdır. İnsülin cilt altına enjekte edildikten sonra 10’a kadar sayılır ve iğne dışarı
çıkartılır.
Enjeksiyon bölgesini sık değiştirmek daha fazla kan şekeri dalgalanmasına neden
olabilir. Bir bölge en az 1 hafta kullanılmalıdır. Fakat mutlaka 1-2 hafta sonra bölgeyi
değiştirerek başka bölgeden enjeksiyon yapılmaya devam edilmedir. İnsülin iğneleri ya da
insülin kalemlerinin iğneleri tek kullanımlıktır. Birden fazla kullanılan iğneler enfeksiyonlara
ve lipodistrofiye neden olur (5-13).

11.8. Diyabetes Mellitusta Hasta ve Aile Eğitimi
Diyabetli bireyin eğitiminde yer alan konular şunlardır (4-13).


Hastalık hakkında genel bilgi,



Sağlıklı ve dengeli beslenme, kilo kontrolü



Evde glikoz ölçümü,



İnsülin enjeksiyonu uygulama, kullanılan insülinin çeşidi ve etkisi, insülin sakla
koşulları, insülin uygulamasında dikkat edilmesi gereken özel durumlar
(enjeksiyon iğnelerinin bir kez kullanılması, iğne giriş açısı vb.)



Hipoglisemi, hiperglisemi belirtileri ve tedavisi,



Glukagon enjeksiyonu uygulama,



Oral antidiyabetik ilaçların etki ve yan etkileri,
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Hipoglisemi veya hiperglisemi korkusuna bağlı anksiyete ile baş etme,



Mikrovasküler komplikasyonların gelişme riskinden kaynaklanan anksiyete ile
mücadele



Mikrovasküler komplikasyonlardan korunma,



Ayak bakımı,



Araya giren hastalıklar ve özel durumlarda diyabet yönetimi
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Uygulamalar
1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Diyabetes Mellitusun önlenmesinde
planlanan projelerin sonuçlarını inceleyiniz.
2) Diyabetes Mellitus tanısı konan hastalar ile görüşerek, bakım gereksinimlerini
belirleyiniz.
3) Diyabetes Mellitus ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu
hastalığın gelişimi, tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) Oral glikoz tolerans testi hazırlığında hemşirenin rol ve sorumluluklarını ve bu
testin referans aralığını inceleyiniz.
2) Oral antibiyotik tedavisi alan hastalarda görülebilecek yan etkileri ve bu yan
etkilerin önlenmesine yönelik yapılacak girişimleri araştırınız
3) İnsülin tedavisi uygulanan hastalarda görülen sorunları ve yönetiminde
uygulanan yaklaşımları inceleyiniz.
4) Sürekli cilt altı insülin infüzyonu tedavisi alan hastalarda görülebilecek
sorunları araştırınız.
5) Evde glikoz takibi yönetiminde hastaya önerilen yaklaşımları araştırınız.
6) Diyabetes Mellitusta nöropatiye bağlı olarak görülen diyabetik ayağın
yönetiminde uygulanan yaklaşımları araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Diyabetes Mellitus sürekli tıbbi bakım gerektiren, kronik bir metabolizma hastalığıdır.
Tip 1 diyabet, genetik yatkınlığı olan bireylerde genellikle enfeksiyon, stres veya travma gibi
bir olay sonrasında ortaya çıkmaktadır. Tip 2 diyabet oluşumunda genellikle obezite ve
fiziksel inaktivite rol oynar. Hastaların çok büyük çoğunluğu fazla kilolu ya da obezdir.
Ülkemizde sedanter yaşam tarzının artması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesine
bağlı olarak diyabetes mellitus görülme sıklığı artmaktadır. Diyabetes Mellitus bir çok önemli
komplikasyona yol açmaktadır. Kontrol edilebilen risk faktörlerinin yönetimi ile önlenebilir
ya da ortaya çıkışı geciktirilebilir. Bu nedenle erken yaşlarda sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının kazandırılması için çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Diyabet tanısının konması ile hem hasta hem de ailesi pek çok soru ve sorunla karşı
karşıya kalmaktadır. Hastaların iyi bir tedavi süreci geçirmesini sağlamak için, bu süreç içinde
hastaların yaşadığı sorunlar izlenmeli ve bu sorunlarla başetmesini sağlayacak kapsamlı
hemşirelik bakımı planlanmalı ve uygulanmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Diyabetes Mellitus gelişiminde önemli risk
faktörlerinden biri değildir?
a) Fiziksel inaktivite
b) Hipertansiyon
c) Obezite
d) Hipertiroidi
e) 4 kg üzerinde bebek doğurma hikayesi
2) Aşağıda yer alan laboratuvar testlerinden hangisi Diyabetes Mellitus tanısında
kullanılır?
a) Oral glikoz tolerans testi açlık plazma glikozu
b) Oral glikoz tolerans testi ikinci saat plazma glikozu
c) Glukozillenmiş hemoglobin
d) Rastgele plazma glikozu
e) Hepsi
3) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi diyabetin belirtilerinden değildir?
a) Oligüri
b) Poliüri
c) Polidipsi
d) Polifaji
e) Ağız kuruluğu
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4) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi diyabetik ketoasidozda tedavinin amaçları
arasında yer almaz?
a) Dolaşım hacmini ve doku perfüzyonunu düzenlemek
b) İdrar ve serumdaki keton cisimlerini temizlemek
c) Sıvı alımını kısıtlamak
d) Elektrolit dengesini düzeltmek
e) Serum osmolalitesini ve kan glikozunu normal sınırlara getirmek
5) Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi diyabeti olan ve insülin tedavisi alan hastalara
verilen eğitim kapsamında yer almalıdır?
a) İnsülin enjeksiyonu uygulama
b) Glukagon enjeksiyonu uygulama
c) Tıbbi beslenme tedavisi
d) Evde glikoz ölçümü
e) Hepsi
6) Diyabetes Mellitusun etiyolojik sınıflamasını açıklayınız
7) Diyabetes Mellitusün risk faktörleri nelerdir?
8) Diyabetes Mellitüste tıbbi beslenme tedavisi nasıl olmalıdır?
9) Oral antidiyabetikler kaç gruba ayrılır? Açıklayınız.
10) İnsülin emilimini etkileyen faktörler nelerdir?
Cevaplar: 1) d 2) e

3) a

4) c

5) e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İnme Risk Faktörleri
12.2. İnmede Belirti ve Bulgular
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12.4. İnmede Tanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde inme ünitelerinin durumunu araştırınız.
2) Ülkemizde inme tedavisinin organizasyonunda yaşanan güçlükler nelerdir?
3) İnme geçirmiş ve ağır nörolojik sekeli olan bir hasta ve yakını ile görüşerek bu
bireylerin günlük yaşamda yaşadıkları sorunları inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

İnme Risk Faktörleri

İnme gelişiminde önemli
risk faktörlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İnmede Belirti ve Bulgular

İnme belirti ve bulgularını
kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İnmede Tanı

İnme tanısında izlenen
süreci anlayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İnmede Komplikasyonlar

İnmeye bağlı gelişebilecek
komplikasyonları
anlayabilmek

Okuyarak/araştırarak

İnmede Tedavi

İnmede primer, sekonder ve
tersiyer korunmayı
anlayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak

İnmede Hemşirelik Bakımı

İnmeli hastanın bakımının
planlanmasında önemli
adımları kavrayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak/tartışmalara
katılarak

İnmede Hasta Eğitimi

İnmeli hastanın eğitiminde
önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak/tartışmalara
katılarak

317

Anahtar Kavramlar


İskemik inme



Hemorajik inme



Geçici iskemik atak



TOAST iskemik inme sınıflaması



İnme ünitesi



Trombolitik ajan



Asetil Salisilik Asit (ASA)



Antikoagülan



Antiagregan



Endovasküler tedaviler



Endarterektomi
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Giriş
İnme dünyada ölüm nedeni olarak üçüncü sırada yer alan, yaşam kalitesini en fazla
etkileyen ve fonksiyon kayıpları nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan bir hastalıktır. İnme
ile stroke, serebrovasküler hastalık/olay, beyin krizi terimleri eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre inme beyinde vasküler nedenlerden
kaynaklanan, ani gelişen, fokal işlev bozukluğuna yol açan, en az 24 saat süren ve ölümle
sonuçlanabilen klinik bir tablodur (1,2).
İnme tüm dünyada ölüme ve engelliliğe neden olan hastalıklar içinde ilk sıralarda yeri
olan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Dünyada 2010 yılında 5,9 milyon kişi inme
nedeniyle yaşamını kaybetmiş ve 102,2 milyon kişi sakatlık nedeniyle sağlıklı yaşamını
(DALY) yitirmiştir (3). Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi
inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir yani her 40 saniyede bir kişi inme geçirmektedir.
ABD’de inme prevelansının %2,6 olduğu bildirilmektedir. Toplumda 6,6 milyon inmeli hasta
olduğu ve 2030 yılına kadar 3.4 milyon inme hastasının ekleneceği tahmin edilmektedir. Her
yıl yaklaşık 795,000 kişi yeni veya tekrarlayan inme atağı geçirmekte ve bu kişilerin yaklaşık
610,000’i ilk ataklarını, 185,000’i ise tekrarlayan inme atağı yaşamaktadır (2). Erkeklerde
inme oranı kadınlara göre daha fazla iken 85 yaşından sonra bu oran tersine dönmektedir.
2050 yılında tüm inme olgularının %60’ını kadınların oluşturacağı tahmin edilmektedir.
Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu raporlarına göre (2014), inme kardiyovasküler
hastalıklar ve kanserden sonra %9,96 oranı ile üçüncü ölüm nedenidir. Dünya ülkelerine
benzer olarak beklenen yaşam süresi ve yaşlı nüfus oranı artışı ile bu sayıların da artması
beklenmektedir (4).
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12.1. İnme Risk Faktörleri
İnmede risk faktörlerinin tanımlanması ve azaltılması inme görülme sıklığının
azaltılması açısından önemlidir. İnme için risk faktörleri kalıtsal ve çevresel/ kişinin yaşam
tarzına göre değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri olarak sınıflandırılmıştır. Tedavi
edildiğinde inme sıklığının azalacağı belirlenen risk faktörleri “kesinleşmiş risk faktörleri”
olarak, diğer risk faktörleriyle etkileşimi nedeniyle daha az nedensellik gösteren risk faktörleri
ise “olası/kesinleşmemiş” risk faktörleri olarak ele alınmaktadır. Değiştirebilir kesinleşmiş
risk faktörlerinden en önemlisi hipertansiyondur. Hemorajik inmede sıklıkla hipertansiyon,
anevrizmalar ve arteriovenöz malformasyonlar nedenler arasında yer almaktadır. İnme
gelişiminde önemli risk faktörleri Tablo 1’de gösterilmiştir (2, 5, 6).

Tablo 12.1. İnme Risk Faktörleri (11)
Değiştirilebilir faktörler
Değiştirilemez faktörler
Kesinleşmiş
 Yaş (yaş ile artar, 55’ten
sonra her on senede iki kat
artar)
 Cinsiyet (Erkek>Kadın)
 Irk (Siyah ırkta sıktır)
 Aile öyküsü /genetik

Olası

 Hipertansiyon

 Metabolik sendrom

 Atriyal fibrilasyon

 Oral kontraseptifler

 Diğer kardiyovasküler
hastalıklar
(koroner kalp
hastalığı, kalp yetersizliği,
periferik arter hastalığı)

 Aşırı alkol kullanımı

 Diyabetes mellitus
 Sigara
 Asemptomatik karotid
stenozu

 İlaç kötüye kullanımı
 Uyku apne sendromu
 Migren (auralı)
 Hiperhomosisteinemi
 Yüksek lipoprotein
 Hiperkoagülabilite

 Orak hücreli anemi

 İnflamasyon

 Dislipidemi

 Enfeksiyonlar

 Obezite
 Fiziksel inaktivite
 Postmenopozal hormon
tedavisi
 Orak hücreli anemi
 Diyet (Na+ ve K+)
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12.2. İnmede Belirti ve Bulgular
Normal şartlarda, beyne olan kan akımı (serebral kan akımı) yaklaşık olarak 50-60
ml/100g/dk’dır, yani fonksiyonlarını sürdürebilmek için her 100 gr’lık beyin dokusu dakikada
50-60 ml kana ihtiyaç duymaktadır. Beyin sürekli kan akımını sağlamak için otoregülasyon
(ortalama arter basıncı değişikliklerinde arteiyollerin genişlemesi ve daralması) ve
kemoregülasyon (PaCO2, PaO2, serebral kan akımı değişikliklerine göre metabolik atıkların
uzaklaştırılması) mekanizmalarını kullanır. Kan akımının <16-18 ml/100g/dk olması bir saat
içinde infarkta ve <20 ml/100g/dk olması birkaç saat veya gün sürmezse infarktsız iskemiye
neden olur. Önemli miktarda hücre ölümü olmadan önce kan akımı eski haline döndürülürse
hasta sadece geçici iskemik atak (GİA) yaşayabilir. Beyin kan akımının sıfıra düşmesi 4-10
dakika içerisinde beyin dokusunun ölümüne neden olmaktadır. Beyne kan akımı hemen
sağlanamazsa geri dönüşsüz hasar oluşur ve bu beyin bölgesinin yönettiği bedensel işlevlerde
kayıp meydana gelir. Kaybedilen her dakika milyonlarca hücrenin ölümü neden olarak
hastada pek çok sorunun görülmesine neden olur (7).
İnmede ortaya çıkan nörolojik kayıplar inmenin tipine (infarkt veya kanama), etkilenen
beyin bölgesine ve alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterir. Kan akımı bozulan
damarın beslediği beyin bölgesinin fonksiyonuna bağlı olarak çeşitli nörolojik sorunlar
gelişebilir. İnme motor aktiviteyi, mesane ve barsak boşaltımını, konuşmayı, yutmayı,
uzaysal-görsel yetenekleri, entelektüel fonksiyonu ve kişilik özelliklerini etkileyebilmektedir.
Beynin sağ hemisferi hasarlanırsa vücudun sol tarafında güçsüzlük, his kaybı, sol tarafı ihmal
etme, uzaysal-algısal kayıplar, yargılamada bozulma, zaman algısında bozulma; sol hemisfer
hasarlanırsa vücudun sağ tarafında güçsüzlük, his kaybı, konuşmada bozulma, isimlendirmede
bozulma, duygu durumda bozulma (anksiyete, depresyon) gibi fonksiyon bozuklukları
görülmektedir. Serebellar iskemide ise denge sorunları, kafanın hareketiyle şiddetlenen
vertigo, yürüme bozukluğu görülebilir. Fonksiyon bozukluklarının ortak özelliği aniden
ortaya çıkmasıdır (8).

12.3. İnmede Sınıflandırma
İnme altta yatan patolojiye göre iskemik ve hemorajik inme, süresine göre ise inme ve
geçici iskemik atak olarak sınıflanır. İnme bir damarın tam ya da kısmi tıkanması sonucu
beyne giden kan akımının azalmasından kaynaklanmışsa iskemik, damar yırtılması sonucu
beyin dokusu içine (intraserebral ya da intraparankimal kanama) ya da subaraknoid kanama
(SAK) veya ventriküllere kanama sonucu gelişmişse hemorajik inme olarak adlandırılır.
İnmelerin %87’si iskemik, %10’u hemorajik ve %3’ü de subaraknoid kanama şeklindedir (2,
9).
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İnme alt tiplerinin dağılımı ülkemizde ABD ve Avrupa’dan farklıdır. Hemorajik inme
ile dünya geneline göre daha sık karşılaşılmaktadır. Ülkemizde çok merkezli inme
çalışmasında inme oranları %29 hemorajik inme, %71 iskemik inme (10) olarak bildirilmiş,
başka bir çalışmada ise iskemik inme %77, hemorajik inme %17 ve SAK %4 bildirilmiştir
(11).
İskemik inme çeşitli etiyolojik nedenlerle oluşmaktadır. İskemik inmenin
sınıflandırılmasında inmenin patofizyolojisiyle uyumlu, uzun yıllardan beri en sık kullanılan
yöntem TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) sınıflamasıdır. Bu
sınıflamada iskemik inme büyük arter aterosklerozu (büyük damar aterosklerozuna bağlı
inme), kardiyoembolizm (miyokart infarktüsü, atriyal fibrilasyon, kardiyomiyopati vb.
durumlarda kalpten kaynaklanan bir emboli), küçük damar tıkanıklığı (laküner inme), diğer
nedenler, nedeni aydınlatılamayan (kriptojenik) inmeler olmak üzere beş ana gruba
ayrılmıştır.
Serebral hemorajiler kanamanın olduğu yere göre epidural, subdural, subaraknoid ve
intraserebral olmak üzere dört gruba ayrılır. Epidural ve subdural kanamalar altta yatan
patofizyolojisi ve klinik bulguları nedeniyle inme nedeni olarak kabul edilmemektedir.
Subaraknoid kanamalar (SAK) hemorajik inmelerin üçte birini oluşturur. Kanama
subaraknoid boşluk ve ventrikül içine lokalizedir. En sık nedeni anevrizma rüptürüdür.
İntraserebral (intraparenkimal) kanama ise hemorajik inmelerin 2/3’ünü oluşturan, beyin sapı
ve serebelluma lokalize olan inme tipidir. Prognozu iskemik inmelere göre daha kötüdür
(3,12).
İnme süresine göre geçici iskemik atak (inme ile benzer klinik özellikler gösteren, ancak
24 saatten kısa süren nörolojik tablo), gelişmekte olan inme ve tamamlanmış inme (kalıcı
inme) olarak adlandırılır. GİA’lar gelişen, ancak kalıcı sekel bırakmayan kısa nörolojik
kayıplardır. GİA ilerleyici inme için uyarıcı bir işaret kabul edilir. Gelişmekte olan inme veya
ilerleyen inme saatler- günler süren bir dönemde gelişir. Tamamlanmış inmede ise nörolojik
kayıp 2 günlük bir süre boyunca değişmeden kalır (13).
Beyin damar hastalığı riskini azaltmada toplum tabanlı korunma programlarının
ülkemiz koşullarına ve risk faktörlerine uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi
önemlidir. Erken yaşlardan itibaren artış gösteren beyin damar hastalıkları risk faktörleri için
etkin önlemler almak hükümetlerin sağlık politikalarında önceliği oluşturmaktadır.

12.4. İnmede Tanı
İnme hızla tedavi edilmesi gereken acil bir durumdur. Akut inme hastalarının erken
tanılanması, hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması ve trombolitik tedavinin başlanması hayati
önem taşımaktadır. İnme şüphesi olan hastalar ciddi travma veya akut miyokard infarktüsü
hastalarına benzer şekilde çok acil olarak değerlendirilmelidir. Acil ünitesinde hastaların hızlı
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triyajı için çeşitli inme tanı yöntemleri kullanılmaktadır (Cincinnati Hastane Öncesi İnme
Skalası, ROSIER Acilde İnme Tanısı). Bu skalalar ile fasiyal zaaf (yüzde eğrilme, asimetri),
motor zaaf (kol düşmesi) ve konuşma güçlüğü değerlendirilir (Tablo 2). Bu belirtilerden
birinin olması dahi hastanın %70 olasılıkla inme geçirdiğini gösterir. Böyle bir durumda
zaman yitirilmeden inme ekibine bilgi verilmelidir. Nörolog tarafından yapılacak muayenede
inmeden şüpheleniliyorsa tanıyı doğrulamak için acilen BT (bilgisayarlı tomografi) veya MR
(manyetik rezonans) çekilir. Böylece hem ortaya çıkan nörolojik tablonun inme olup olmadığı
hem de tipi (iskemik veya hemorajik) anlaşılır (14, 15, 16, 17, 18).

Tablo 12.2: Cincinnati Hastane Öncesi İnme Skalası (18)
Test

Normal

Anormal

Yüzde asimetri

Hastanın yüzü normalken ve dişlerini
göstererek gülümserken simetri açısından
değerlendirilir. Simetrik olmalıdır.

Yüzün bir tarafa hareket
etmemesi diğer tarafa
kayması

Kolun düşmesi

Hastadan gözlerini kapatarak iki kolunu 90o
açıyla avuç içi yukarıda olacak şekilde
uzatması istenir. 10 saniye kadar bu
pozisyonunu koruyabilmelidir.

Bir kolun erken düşmesi
veya pozisyonunu
koruyamaması (pronasyona
gelmesi)

Anormal
konuşma

Hasta ile iletişim esnasında konuşması
değerlendirilir. Hasta sözcükleri doğru,
anlaşılır söyleyebilmeli, akıcı
konuşabilmelidir.

Hastanın sözcükleri yanlış
söylemesi veya
konuşmasının anlaşılmaz
olması

Trombolitik ajanlarla tedavide zaman önemli bir parametre olduğundan hastanın
anamnezi alınırken belirtilerin ortaya çıkış zamanı değerlendirilir. Hastaların sağlıklı olarak
en son görüldüğü saat öğrenilir. Hastadan bilgi alınamıyorsa veya hasta inme belirtileriyle
yatağında bulunmuşsa hastanın semptomsuz olduğu en son saat inmenin başlangıç zamanı
kabul edilir. Ayrıca hastalarda belirtilerin ortaya çıktığı andaki durumu, belirtilerin başka
olası nedenlere bağlı olma durumu (psikojenik, nöbetler, hipoglisemi, migren, tümör vb.)
değerlendirilmelidir. Fizik muayenede yüz, kol veya bacakta kas gücünde azalma, konuşma
bozukluğu ve görme alanı kaybı inmeyi düşündürür. İlk nörolojik muayene hızlı olmalıdır.
Nörolojik muayenenin hızlı ve düzgün bir şekilde yapılmasında, inmeye özgü defisitleri
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü İnme Skalası (NIH
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Stroke Scale) kullanılır. NIHSS bilinç düzeyi, görme alanı, motor işlev, duyu işlevi, konuşma
ve ihmal gibi çeşitli nörolojik kayıpları değerlendiren bir ölçektir (14, 15, 16, 17, 18).
Hastanın ilk değerlendirmesinde nörolojik işlevlerinin muayenesi yanında solunum ve
pulmoner fonksiyonların izlemi, kan basıncı, kalp hızı ve ritim takibi, kan şekeri, oksijen
satürasyonu takibi yapılmalı, yutma güçlüğü değerlendirilmelidir.
İnme geçirdiğinden şüphelenilen hastada tanıyı doğrulamak için acilen BT (bilgisayarlı
tomografi) veya MR (manyetik rezonans), vasküler yapıların görüntülenmesinde ise BT
anjiyografi, MR anjiyografi çekilir. Yatış boyunca hastanın vital ve nörolojik işlevleri
düzeltilmeye çalışılırken sekonder koruma da başlamalıdır. Bunun için inmenin altında yatan
nedenin belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekir. İnmenin etiyolojisini aydınlatmak için çeşitli
laboratuvar testleri, EKG (elektrokardiyografi), EKO (ekokardiyografi), ultrasonografi vb.
testlerden yararlanılır (14, 15, 16, 17, 18).

12.5. İnmede Komplikasyonlar
İnmenin nörolojik, sistemik ve hareketsizliğe bağlı komplikasyonları vardır. Nörolojik
komplikasyonlar beyinde oluşan ödeme bağlı kafa içi basınç artışı (KİBAS), hidrosefali,
tekrarlayıcı iskemik inme, akut konfüzyonel durum, depresyon ve beyindeki elektriksel
aktivitenin bozulmasına bağlı epileptik nöbettir. Sistemik komplikasyonlar solunumsal (hava
yolu tıkanıklığı, atelektazi, aspirasyon, pnömoni, hipoventilasyon), kardiyovasküler (miyokart
infarktüsü, aritmi, ortostatik hipotansiyon, pulmoner ödem, derin ven trombozu, pulmoner
emboli), gastrointestinal (stres ülserine bağlı kanama, gastroparezi, dehidratasyon,
konstipasyon, elektrolit sorunları, hiperglisemi) ve üriner (enfeksiyon, idrar kaçırma)
sorunlardır. Hareketsizliğe bağlı olarak görülen komplikasyonlar ise bası yarası, ağrılı omuz
sendromu, kas sorunları, staz pnömonisi, düşme ve kırıklardır (8, 14, 17, 19).

12.6. İnmede Tedavi
İnmede tedavi koruyucu tedavi, spesifik tedavi, destek tedaviler ve rehabilitasyondan
oluşur. Akut dönemden sonra inme rekürrensini önlemek için koruyucu tedaviye başlanır.
Vasküler risk faktörlerinin yönetimi için kan basıncının 120/80 mmHg’nın altında olacak
şekilde kontrol altında tutulması, hiperlipidemili hastada LDL düzeylerinin 70 mg/dL’nin
altında tutulması, glikoz kontrolünün normoglisemik seviyeye yakın olması, sigaranın
bırakılması, alkolün azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı beslenme
önerilmektedir. Korunmada en önemli farmakolojik ajanlar antitrombotiklerdir (antikoagülan
veya antiagregan). Trombotik ve kardioembolik inmelerin önlenmesinde Aspirin,
kardiyoembolik inmelerde ise antikoagülan önerilmektedir. İleri karotis stenozunda ise cerrahi
yöntemlerle aterom plağının çıkarılması (endarterektomi) önerilir.
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İnme tedavisi inmenin tipine göre farklılık göstermektedir. Hasta, inme ünitesi adı
verilen, bu hastaların tedavisi için ayrılmış ünitede inme alanında uzmanlaşmış nörolog,
hemşire, fizyoterapist, uğraş terapisti, dil ve konuşma terapisti ve psikologdan oluşan bir ekip
tarafından tedavi edilir. Tedavide amaçlar hastanın sağkalımını sağlamak (nörolojik ve
sistemik durumu stabil hale getirmek), yeni bir inmeyi önlemek ve komplikasyonları
önlemektir (8, 16).
Akut iskemik inme tedavisi intravenöz veya intraarteryal trombolitik (pıhtı eriten)
ilaçlar veya intraarteriyel mekanik trombektomi yöntemleri ile tıkalı damarın açılmasına
yönelik tedavi girişimlerini kapsar. Bu yöntemlerden özellikle intravenöz trombolitikler
tedavi için uygun zaman penceresi içinde tedaviye başlanabilen ve kontrendikasyonu olmayan
tüm iskemik inme hastaları için kullanılabilir. Trombolitik ilaçlar çok etkili fakat kanama riski
yüksek tedavilerdir ve belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren ilk 3 saat (maksimum 4.5 saat)
içinde güvenli oldukları bilinmektedir. Tedavide zaman çok önemli bir kriterdir. Trombolitik
tedavi kontrendikasyonları kanama riskini artıran durumlardır. Trombolitik tedavi öncesi
hastalar NIHSS ile değerlendirilmeli, temel biyokimya, tam kan, aPTT, INR ve kardiyak
enzimler için kan örneği alınmalıdır. Ancak tedaviye hızlı bir şekilde başlanması
gerektiğinden hastalarda kan şekeri ve trombosit bakılmalı ve EKG çekilmeli, antikoagülan
tedavisi alıyorsa protrombin zamanı- INR veya aPTT değerlerine bakılmalıdır. Trombolitik
tedavi uygulanan hasta tedavi süresince ve sonrasında en az 24 saat boyunca yoğun bakım
ünitesi veya mevcut ise inme ünitesinde takip edilmelidir. Nörolojik muayene takibi, kan
basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, solunum sayısı ve oksijen satürasyonu sık aralarla takip
edilmelidir. Trombolitik ilaç uygulandıktan sonraki 24 saatte mümkün olduğunca invaziv
girişimlerden kaçınılmalıdır. Nörolojik durumu stabil olan hastalar kontrol BT çekilerek
serviste takip edilir. Olanakları daha iyi olan merkezlerde intraarteryal girişimler de
uygulanabilmektedir. Bu durumda lokal olarak uygulanan düşük doz trombolitik ilaç veya
trombolitik ilaç kullanmadan doğrudan mekanik yöntemler kullanarak daha geç dönemde,
daha az kanama riski ile tedavi olanağı sağlanır. Ancak günümüzde bu tedavi seçilmiş
vakalarda uygulanmaktadır (14, 20).
İnme tedavisinde erken sekonder profilaksi amacıyla emboli tekrarını önlemek ve
damar içerinde pıhtının ilerlemesini önlemek için antikoagülan ve antiagregan ilaçlar
kullanılmaktadır. Akut iskemik inmeli hastalarda ilk 48 saat içinde 160-325 mg aspirin ile
başlanması inmeye bağlı ölüm oranlarını azaltmaktadır. İskemik hasardan etkilenmiş ancak
henüz ölmemiş dokuların kanlanmasını sağlamak için kan basıncı, vücut sıcaklığı,
oksijenasyonu ve glisemi kontrolü akut inme hastaları için çok önemlidir. GİA veya iskemik
atak geçiren hastalar için antiagregan tedavi (asetil salisilik asit, klopidogrel ve dipridamol)
kullanımı önerilmektedir. Asetil salisilik asit kullanımına yönelik kılavuzlarda belirtilen doz
GİA ve iskemik inme için 50 mg/gün iken, akut iskemik inmeli hasta için 160 mg/gün
önerilmektedir. Kardiyoembolik kaynaklı inme vakalarında, atriyal fibrilasyonlu iskemik
inme veya GİA olgularında uzun süreli oral antikoagülan tedavi önerilir. Antikoagülan tedavi
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ile asetil salisilik asit kullanımının kanama riskini artıracağı unutulmamalıdır. Hastaları yeni
bir inmeden korumak amacıyla semptomatik ve asemptomatik hastalarda yapılan karotis
endaterektomisi (aterom plağının çıkarılması), karotis arter stentlemesi gibi cerrahi yöntemler
de uygulanmaktadır. Hemorajik inmede ise kanıtlanmış özel bir medikal tedavi yoktur.
Beyinde biriken kan çeşitli cerrahi yöntemlerle boşaltılabilmektedir. Erken dönemden itibaren
rehabilitasyon girişimleri başlatılmalı, hastanın gereksinimine göre fizyoterapi ve yutma
/konuşma terapisi sağlanmalıdır (14, 16).

12.7. İnmede Hemşirelik Bakımı
İnmeli hastanın bakımında hemşire birey ve ailenin değişen gereksinimlerini bütüncül
yaklaşımla karşılamada hastanın hastaneye başvurması ile başlayıp evinde mevcut durumuna
adapte oluncaya kadar geçen sürede önemli bir role sahiptir. İnmeli hastaların bakımında ilk
3 ile 24 saat arasında hemşirenin sorumlulukları dikkatli bir anamnez almak, inmeden
şüphelenilen durumlarda hızla kan örneği almak, gerekirse hastaya temel yaşam desteği
sağlamak, zaman kaybetmeden nörolojik değerlendirmenin yapılmasını sağlamak ve order
edilmişse trombolitik tedaviyi uygulamaktır. Trombolitik tedavi uygulansın veya
uygulanmasın tüm inmeli hastalar ilk 48 saat yoğun gözetim odasında takip edilmeli, gereken
destek tedaviler sağlanmalıdır. İnmede akut dönemde hasta kan basıncı yüksekliği,
hiperglisemi, vücut sıcaklığı artışı ve hipoksi gibi vital parametreler ve kafa içi basınç (ICP)
artışı belirtileri (huzursuzluk, bilincin kötüleşmesi, bradikardi, Cheyne Stokes solunum,
gözlerde anizokori), ödem, bilinç durumu değişiklikleri (somnolans, stupor, koma) açısından
yakından izlenmelidir. İnmeli hastada hava yolu açıklığı sağlanmalı, hipoksi varlığında hekim
istemine göre oksijen tedavisi uygulanmalıdır. Beyin dokusu perfüzyonunu artırmak için
hastanın başı 30o yükseltilmeli, boyun fleksiyonundan ve diz/kalça aşırı fleksiyonundan
kaçınılmalıdır. ICP artışı belirtileri ve bulguları açısından değerlendirilmelidir. Hastalarda
bilinç/ uyanıklık sorunları daha çok akut dönemde ortaya çıksa da sürekli değerlendirilmeli
(NIHSS veya Glasgow koma skalası ile) ve değişiklikler hemen hekime bildirilmelidir.
Hemşire ekibi hastadaki değişiklikleri hekim ve ekibin diğer üyeleriyle paylaşmalıdır (21,
22).
Nörolojik hasara bağlı olarak hasta birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Geçici
olabildiği gibi kalıcı hale de gelebilen bu sorunlar bilinç/uyanıklıkta bozulma, fiziksel
harekette bozulma, yutmada bozulma, aspirasyon riski, sözel iletişimde bozulma, vücudun bir
tarafını ihmal etme, idrar ve gaita inkontinansı, duyu algılamasında bozulma, hareketsizliğe
bağlı sorunlardır (17, 19, 22).
Beyin işlevselliğindeki değişikliği yansıtan en önemli gösterge olan bilinç düzeyindeki
değişiklikler sürekli izlenmelidir. Hastanın bilişsel durumu testler ile değerlendirilmelidir.
Hastada bilişsel sorunlara yol açabileceği için depresyon varlığı değerlendirilmelidir. Hastada
konfüzyon durumunu önlemek amacıyla mümkün olduğunca yer değişikliği ve bakım verici
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değişikliğinden kaçınılmalıdır. Hastanın oryantasyonu bozulmuşsa takvim, saat, gazete, dergi,
fotoğraf albümü ve yakınlarının ziyareti yoluyla hastanın oryantasyonuna yardım edilmelidir
(17, 19, 22).
İnmeli hastalarda hemiplejiye bağlı olarak fizik mobilite bozulabilir. Hastanın
bağımsızlığını sağlamak ve kendi bakımına katılmasını sağlamak amacıyla sadece
gerektiğinde yardım edilmelidir. Plejik ekstremiteler başta olmak üzere tüm vücut
bölümlerine uygun şekilde pozisyon verilmeli, eklem sorunlarını önlemek için sık pozisyon
değişikliği sağlanmalıdır. Akut dönemde yatak içi ROM (eklem haraket açıklığı) hareketleri,
durum stabil hale geldikten sonra yatak içi hareketlendirme gibi egzersizler fizyoterapistin
önerdiği şekilde yapılmalıdır. Kontraktürleri önlemek için gerekirse proksimal eklemlere atel
uygulanabilir. Kontraktür, spastisite, kas dengesizliği gibi durumlarda fizyoterapist ile iş
birliği yapılmalıdır (soğuk, sıcak uygulamalar, elektriksel stimülasyon). Hasta mümkün
olduğunca egzersizleri kendi başına yapmaya teşvik edilmelidir (17, 19, 22).
İnmeli hastada iskeminin olduğu hemisferin karşıt tarafındaki beden bölümünde duyu
kaybı, görme alanında kayıp ve ihmal sendromu görülebilir. Böyle bir hastada etkilenen
taraftaki objelerin farkında olmama, etkilenen tarafta tepside yemek bırakma, yüzünün bir
bölümünü tıraş etmeme gibi durumların varlığı değerlendirilmelidir. Hastaya tüm ortamı
başını çevirerek izlemesi öğretilmelidir. Ortam hastanın durumuna uygun olarak (hastanın
ulaşabileceği şekilde) düzenlenmeli ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. İhmali olan
hastaya akut dönemde sağlam taraftan, ilerleyen dönemde ihmal edilen bölgenin
farkındalığını artırmak için plejik taraftan yaklaşılmalı, bakımlar etkilenen taraftan
yapılmalıdır. Hastanın yatağı sağlam tarafı kapıya dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Hasta yakınlarına da bu konuda eğitim verilmeli ve hastaya destek olmaları sağlanmalıdır (17,
19, 22).
İnmede sol hemisfer etkilendiğinde farklı şekillerdeki konuşma bozuklukları
(konuşmada, anlamada bozulma, nesne isimlendirmede bozulma vb.) görülebilir. Hasta ile
iletişim kurarken önce hastanın iletişim güçlüğünün tipini belirlemek gerekir. Hasta ile
iletişim sağlanırken hastanın konuşma bozukluğu ne düzeyde olursa olsun, yetişkin bir birey
olduğu unutulmamalıdır. Kısa, basit ifadeler ile iletişim kurmaya, yavaş konuşmaya, hastaya
cevap için zaman tanımaya, sözel iletişimi beden dili ile (mimikleri, jestler, objeleri gösterme)
güçlendirmeye, konuşma esnasında hastanın sağlam tarafında ve yüz hastaya dönük olarak
durmaya dikkat edilmelidir. Gerekirse iletişime yardımcı olabilecek materyal (kalem, resim
tahtası, vb.) kullanılmalıdır. Hastada özsaygıyı geliştirmek için olumlu geri bildirimlerde
bulunulmalıdır. Hasta yakınları hasta bilinçsiz olsa bile hasta ile konuşmaları için
cesaretlendirilmelidir. Konuşma terapisti ile iş birliği sağlanmalıdır (23).
Yutma refleksinde kayıp ve orofarenjeal kaslarda felç nedeniyle hastada yutma güçlüğü
ve buna bağlı olarak aspirasyon riski görülebilir. Hastaya yatak başı yutma değerlendirmesi
yapılmadan oral yoldan hiç bir şey verilmemelidir. Beslenmesinde katı, sıvı, yumuşak kıvamlı
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gıdalar denenerek hastanın güvenli bir şekilde yutabildiği gıdalar tercih edilmelidir. Beslenme
uygun yolla sürdürülmelidir (oral, nazogastrik, nazojejunal, nazoduodenal, PEG-perkütan
endoskopik gastrostomi, total parenteral beslenme). Sıvı gıdalar gerekirse kıvam artırıcılar ile
koyulaştırılır. Hastanın aspire etmesini önlemek amacıyla beslenme sırasında dik oturur
pozisyon verilmelidir. Küçük lokmalarla sağlam taraftan beslenmesi sağlanmalıdır.
Aspirasyon belirtileri (öksürük, dispne, taşikardi, oksijen satürasyonunda düşme gibi)
gözlenmeli, sessiz aspirasyon gözden kaçırılmamalıdır. Hasta tüple besleniyorsa; her
beslenmeden önce tüpün yerinde olup olmadığı kontrol edilmeli, besinler yavaş verilmelidir.
Beslenme sonrası regürjitasyonu önlemek için 30 dakika oturur pozisyonda kalması
sağlanmalıdır. Hastaya uygun aralıklarla ağız bakımı sağlanmalıdır. Eğer aspirasyon belirti ve
bulguları varsa hastanın hava yolu açıklığı sağlanmalı, aspire edilmeli ve oral alım
kesilmelidir. Hasta malnütrisyon açısından takip edilmelidir. Gerektiğinde yutma
terapistinden konsültasyon istenmelidir (24).
İnmede konstipasyon, idrar ve gaita inkontinansı gibi boşaltım sorunları sık
görülebilmektedir. Konstipasyon sorunu olan hastada defekasyon alışkanlığı sorgulanmalı ve
günlük takip edilmeli, lifli gıda (kuru erik, kayısı, kepek, tahıl, meyve, sebze) alımı artırılmalı
ve yeterli sıvı alımı (2500-3000 cc) sağlanmalıdır. Sabah aç karnına ılık su içirme, mobiliteyi
olabildiğince artırma, gerektiğinde hekim orderi ile laksatif, lavman uygulama yararlı olabilir.
Gaita inkontinansı varsa her gün aynı saatte tuvalete götürülmelidir (gerekirse komod ya da
sürgü kullanılmalı). Yemek mide barsak sisteminde uyarıyı artıracağından hastanın kahvaltı
etmesi ve yaklaşık 30 dk sonra tuvalete gitmesi sağlanmalıdır. İdrar inkontinansı olan hastada
mesane günlüğü tutulmalıdır. Hastanın tuvalet ihtiyacını ertelememesi için yanında bir çağrı
aleti bulundurulmalı, yardım alabileceği konusunda cesaretlendirilmeli, yanına sürgü
verilmeli, kolayca çıkarılabilecek kıyafetler giydirilmelidir. Hastanın işeme fonksiyonunu
düzenlemek için belirlenen saatlerde tuvalete gitmesi sağlanmalı ya da hatırlatılmalıdır.
Hastanın uygun pozisyonu almasına yardım edilmeli ve işemeye odaklanarak mesanesini
boşaltması istenmelidir. Kas gücünü artırmak için idrarını tutması ve belirlenen saatlerde
tuvalete gitmesi sağlanmalıdır. Akşam yemeğinden sonra sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Mümkün
olduğunca kateter uygulamasından kaçınılmalıdır (25).
Beyin etkilendiğinden bu hastalarda depresyon, tepkisellik, uygun olmayan emosyonel
yanıtlar vb. duygu durum sorunları ile de karşılaşmak olasıdır. Bu sorunlar konusunda aile
uyarılmalı ve gerektiğinde psikiyatriden destek istenmelidir.
İnmeli hastalarda nörolojik bir komplikasyon olarak epileptik nöbet de görülebilir.
Hemşire nöbet başladığında hekime haber vermeli, nöbetin başlama zamanı, süresi, nöbet
esnasında ortaya çıkan semptomları kaydetmelidir. Hasta travmalardan korunmalı, yan yatış
pozisyonu verilmeli, havayolu açık tutulmalı, sekresyonları temizlenmeli, yatak kenarlıkları
yükseltilmeli, hekim istemi ile antikonvülsan ilaçlar uygulanmalıdır.
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İnmede tüm bu sorunların yanısıra yatağa bağımlılığa bağlı olarak basınç yarası, staz
pnömonisi, üriner enfeksiyon, derin ven trombozu, kullanmama sendromu, kas iskelet
sorunları, öz bakım eksikliği vb. sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
İnmeli hastanın bakımı nörolog, hemşire, fizyoterapist, konuşma ve yutma terapisti ve
psikolog ile yakın iş birliği içinde multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hemşire
komplikasyonların önlenmesi ve hastanın fonksiyonel durumunun iyileştirilmesi için
rehabilitasyonda etkin şekilde görev alır. İnmeli hastaların bakımı oldukça zor ve karmaşık
olduğundan aile için çok zorlayıcı olabilmektedir. Hastanın yanı sıra hastaya bakım veren aile
üyelerinin de sorunlarını değerlendirmelidir. Bakım vericilere uygun hemşirelik yaklaşımları
hem bakım vericilerin iyilik durumlarının sürdürülmesine hem de bakımın kalitesinin
artmasına yardımcı olacaktır (26, 27, 28, 29, 30, 31)

12.8. İnmede Hasta ve Aile Eğitimi
İnmeli hastaya eğitim verilmeden önce hastanın bilişsel/mental durumu ve konuşma
bozukluğu durumu değerlendirilmelidir. Hastaya verilecek eğitim planlanırken sürekli bakımı
sağlayacak aile/bakım verici de plana dahil edilmelidir. Hasta ve aile/bakım vericinin
hastaneye yatıştan itibaren mümkün olduğunca bakıma katılmasına izin verilmelidir. Hasta ve
ailesinin eğitiminde temel konular; yeni bir inme gelişimini önlemek için risk faktörlerine
yönelik yapılabilecekler, inmenin belirti ve bulguları, rehabilitasyon, nörolojik defisitlerin
yönetimi, genel öz bakım yöntemleri (kişisel bakım, banyo, giyinme, beslenme, boşaltım),
pozisyon verme ve transfer teknikleri (yataktan sandalyeye vb.), ortamın güvenli hale
getirilmesi, yardımcı gereçler, aktif/pasif egzersizler, iletişimi sürdürme (görme, konuşma,
düşünme, duyu), kullanılan ilaçların etki ve yan etkileri, antikoagülan kullanan hastalarda
INR takibi, kontrole gelme zamanları, sağlık personeline ulaşabilecekleri telefon numaraları,
normal yaşama geri dönüş için yolculukta, araba kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, işe
geri dönüş ve cinsel yaşam konularında eğitim verilmelidir (19, 31).
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Uygulamalar

1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın
çalışmalarını araştırınız.

inme ünitelerinin kurulması konusundaki

2) Bir inme ünitesini ziyaret ederek
gözleyiniz.

inmeli bir hastaya acilde yaklaşımı

3) İnme geçirmiş bir hastayı evde bakım ekibi ile evinde ziyaret ederek hasta ve
yakınının günlük yaşamda yaşadığı sorunları değerlendiriniz.
4) İnme ile ilişkili yayınları (dergi makalesi, kitap, vb.) tarayarak bu hastalığın
tedavi ve bakım süreci ile ilişkili daha fazla bilgi edininiz. Aşağıda yer alan
yayınları inceleyebilirsiniz:


Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Dergisi İnme Özel Sayısı
2015:1(1).



Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu.
Uzuner N, Kutluk K, Balkan S (Eds). http://www.bdhd.org.tr/wp-content/
uploads/2015/05/İnme-Tanı-ve-Tedavi-Kılavuzu.pdf,
Erişim Tarihi:
30.12.2015
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Uygulama Soruları

1) İnmeli hastaya acil yaklaşım algoritmasını inceleyiniz.
2) Trombolitik tedavide hemşirenin rol ve sorumluluklarını araştırınız.
3) İnme ünitesi veya yoğun gözetim ünitesindeki bir hastayı takip ederek bu
hastalara sağlanması gereken destek tedavileri okuyunuz.
4) Hemipleji, konuşma ve yutma güçlüğü sorunları olan bir hastanın yakınına
taburculukta kazandırılması gereken bilgi ve becerileri araştırınız.
5) Antikoagülan ile taburcu edilen hastalarda yaşanan sorunları araştırınız.
6) Ülkemizde inmede toplumsal farkındalık ve sağlık bakımının organizasyonu
konularında yaşanan sorunları araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İnme gerek üçüncü ölüm nedeni olması gerek erişkinlikte başta gelen engellilik nedeni
olması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Üstelik sağlık hizmetleri iyi organize
edildiğinde korunulabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnme konusunda tüm dünyada
kabul görmüş yaklaşımların başında inme üniteleri gelmektedir. İnme konusunda özelleşmiş
multidisipliner bir ekip tarafından sunulan hizmetlerin hasta sonuçlarını olumlu etkilediği
gösterilmiştir. İnmede spesifik tedavi, koruyucu tedavi, destek tedavi ve rehabilitasyondan
oluşan tedaviler multidisipliner bir ekip tarafından ve hasta/ailenin katılımı sağlanarak
uygulanmalıdır.
İnmeli hastalarda hem hasta hem de ailesi/bakım vericisi pek çok sorunla
karşılaşmaktadır. Hastalar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeli, en iyi koşullarda
sağlığına dönmesi için multidisipliner bir yaklaşımla hastaların sorunları ele alınmalı ve
sorunların çözümüne yönelik hasta ve ailesi/bakım vericiyi de içine alan kapsamlı hemşirelik
bakımının planlanması ve uygulanması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi inmede kesinleşmiş risk faktörlerinden değildir?
a) Hipertansiyon
b) Diyabetes mellitus
c) Uyku apne sendromu
d) Atriyal fibrilasyon
e) Asemptomatik karotid stenozu
2) Aşağıdaki tablolardan hangisi inme değildir?
a) İskemik inme
b) Subaraknoid kanama
c) İntraserebral kanama
d) Subdural kanama
e) Laküner inme
3) Serebral kan akımının normal değerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
verilmiştir? (değerler her 100 gr beyin dokusuna dakikada giden kan miktarıdır)
a) 10-20 ml
b) 20-30 ml
c) 50-60 ml
d) 60-80 ml
e) 100 ml
4) Aşağıdakilerden hangisi inmeli hastanın acil ünitesinde triyajında önemli olan üç
semptomdan biridir?
a) Duyu kaybı
b) Entelektüel kayıp
c) Kolda güçsüzlük
d) Baş dönmesi
e) Bulantı
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5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi inmeli bir hastanın akut dönemde tedavi ve
bakımında en öncelikli amaçlardan değildir?
a) Kontrendike değilse tromboliz
b) Vital bulguların stabilizasyonu
c) Kafa içi basınç artışının önlenmesi /erken tedavisi
d) Destek tedaviler (kan basıncı, kan şekeri, kalp ritmi vb.)
e) Konuşma sorunlarına yönelik rehabilitasyon
Cevaplar: 1) c 2) d

3) c

4) c

5) e

334

KAYNAKLAR

139.
World
Health
Organization.
Stroke,
Cerebrovascular
accident
http://www.who.int/topics/cerebrovascular_accident/en/, Erişim Tarihi:27.12.2015
140.
Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go, AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et
al. Heart Disease and Stroke Statistics—2015 Update: A Report From the American
Heart Association. Circulation .2015;131:e29-e322 .
141.
Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, Mensah GA, Connor
M, Bennett DA, Moran AE, Sacco RL, Anderson L, Truelsen T, O'Donnell
M,Venketasubramanian N, Barker-Collo S, Lawes CM, Wang W, Shinohara Y, Witt
E, Ezzati M, Naghavi M, Murray C; Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk
Factors Study 2010 (GBD 2010) and the GBD Stroke Experts Group. Global and
regional burden of stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of
Disease Study 2010. Lancet. 2014 Jan 18;383(9913):245-54.
142.
Öztürk Ş. Dünya inme günü- Dünya inme bildirgesi - İnme hastalarının sesi
http://www.noroloji.org.tr/haber/137/dunya-inme-gunu-dunya-inme-bildirgesi-inmehastalarinin-sesi Erişim Tarihi:27.12.2015
143.
Midi İ, Aktan S. İnme risk faktörleri. Nöroloji Temel Kitabı Ed. Emre M,
Birinci Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013, 671- 681.
144.
Durna Z, Tülek Z. İnme ve Bakım. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Ed. Z.Durna,
S.Akın, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2012, 239-260.
145.
Yemişçi M, Özdemir Y, Dalkara T. İnme patofizyolojisi. Nöroloji Temel
Kitabı Ed. Emre M, Birinci Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013, 687- 692.
146.
Krespi Y, Bahar SZ. İskemik Beyin Damar Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
Yaklaşımları.
İstanbul
Üniversitesi
Nöroloji
Anabilim
Dalı
E-kitap.
http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm.Güncelleme Tarihi: 31.05.2009, Erişim Tarihi:
29.12.2015.
147.
Arsava EM. İnme Sınıflandırması. Nöroloji Temel Kitabı Ed. Emre M, Birinci
Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013, 693- 695.
148.
Özdemir G, Özkan S, Uzuner N, Özdemir Ö, Gücüyener D. Türkiye’de beyin
damar hastalıkları için major risk faktörleri: Türk çok merkezli strok çalışması. Türk
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2000; 6(2): 31-5.
149.
Kumral E, Özkaya B, Sağduyu A, Şirin H, Vardarlı, Pehlivan M. The Ege
Stroke Registry: a hospital-based study in the Aegean region, İzmir, Turkey. Analysis
of 2.000 stroke patients. Cerebrovasc Dis. 1998; 8(5): 278-288.
150.
Sacco RL. Serebrovasküler Hastalığın Patogenezi, Sınıflandırılması ve
Epidemiyolojisi. Ed. Rowland LP. Merritt’s Neurology. Çeviri Eds: Baslo B, Gürses
C. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2008. 275-290.
335

151.
Çoban O. Geçici iskemik ataklar. İstanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı
E-kitap. http://www.itfnoroloji.org/svh/gia.htm Erişim Tarihi:27.12.2015
152.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu.
Uzuner
N,
Kutluk
K,
Balkan
S
(Eds).
http://www.bdhd.org.tr/wpcontent/uploads/2015/05/İnme-Tanı-ve-TedaviKılavuzu.pdf, Erişim Tarihi: 30.12.2015
153.
Dora B, Önal MZ, Arsava EM, Yılmaz Ö, Kutluk K, Uzuner N. Tanı
yöntemleri: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu –
2015. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2015; 21(2): 74-79.
154.
Topçuoğlu MA, Arsava EM, Özdemir AÖ, Uzuner N. İnme ünitesi: Genel
ilkeler ve standartlar Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2015; 21(1): 4-22
155.
Tülek Z. Yaşlılarda inme. Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı. Ed. Fındık U,
Erol O, Alter Yayıncılık, Ankara, 2010.
156.
Kothari RU, Pancioli A, Liu T, Brott T, Broderick J.‘Cincinnati Prehospital
Stroke Scale: Reproducibility and validity.Ann Emerg Med, 1999; 33(4):373-8.
157.
Tülek Z. Nörolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. In: İç
Hastalıkları Hemşireliği. Ed: N.Enç, H.Uysal, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014,
s.293-334
158.
Arsava EM, Topçuoğlu MA, Dalkara T. Akut İskemik İnme Tedavisi. Nöroloji
Temel Kitabı. Ed. Emre M, Birinci Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013, 740-45
159.
Alexandrov AW. What is A Stroke?. Acute Stroke Nursing Eds. Williams J,
Perry L, Watkins, Wiley-Blackwell, 2010, 33-65.
160.
Memiş S, Krespi Y, Durna Z, Tülek Z (2003). Akut İnmeli Hastalarda Akut
Dönem Hemşirelik Bakımı Uygulama Rehberi. İÜ Basımevi, İÜ Yayın no: 4380,
İstanbul.
161.
Memiş S, Tülek Z. İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında
Hemşirenin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004:8;1:
53-61
162.
Cummings J, Soomans D, O'Laughlin J, Snapp V, Jodoin A, Proco H, Archer
M, Rood D. Sensitivity and Specificity of a Nurse Dysphagia Screen in Stroke
Patients. Medsurg Nurs 2015; 24(4):219-22, 263.
163.
Tülek Z. İnmeli Bireylerde Kontinans Sorunlarının Yönetimi. Türkiye
Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Dergisi İnme Özel Sayısı 2015. 1(1):54-65
164.
LeMone P, Burke KM. Nursing Care of Clients with Neurological Diseases.
Medical-Surgical Nursing. Critical Thinking in Client Care. 4.Ed, Prentice Hall, 2008,
1500-1667.

336

165.
Bowman L. Management of Clients with Stroke. Medical Surgical Nursing:
Clinical Management for Positive Outcomes. Eds. Black JM, Hawks JH, 8th Ed,
Saunders, 2009, 1848-1871.
166.
Akdemir N. Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Ed. Akdemir N,
Birol L, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2.Baskı, Sistem Ofset,
Ankara; 2005, 811-821.
167.
Sanford JT. Nursing management: Stoke. Medical-Surgical Nursing,
Assessment and Management of Clinical Problems. Eds. Lewis SL, Heitkemper MM,
Dirksen SR, O’Brien PG, Bucher LB, Seventh Edition, St.Louis, Mosby, 2007, 15021525.
168.
Koçak G. İnmeli Hastalarda Bakım Vericinin Yükü. İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.
169.
Bilgili N, Gözüm S. İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin
Rehber Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2014;7
(2): 128-150

337

13. ROMATOİD ARTRİT
DOÇ.DR. ZELİHA TÜLEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Romatoid Artrit Gelişiminde Etiyoloji
13.2. Romatoid Artrit Belirti ve Bulguları
13.3. Romatoid Artritte Tanı
13.4. Romatoid Artritte Tedavi
13.5. Romatoid Artritte Hemşirelik Bakımı
13.6. Romatoid Artritte Tanı Hasta ve Aile Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Romatoid artritte kullanılan hastalık seyrini değiştirici ilaçları inceleyiniz.
2) Deformite yapmış romatoid artriti olan bir hasta ve yakını ile görüşerek bu
bireylerin yaşadıkları fiziksel sorunları inceleyiniz.
3) Deformite yapmış romatoid artriti olan bir hasta ve yakını ile görüşerek bu
bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırıcı çevresel düzenlemeleri inceleyiniz.
4) Romatoid artritte rehabilitasyonun önemini inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Romatoid Artritin
Etiyolojisi

Romatoid artrit etiyolojisini
kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Romatoid Artritin Belirti ve
Bulguları

Romatoid artrit belirti ve
bulgularını kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Romatoid Artritte Tanı

Romatoid artrit tanısında
kullanılan yaklaşımları
kavrayabilmek

Okuyarak/araştırarak

Romatoid Artritte Tedavi

Romatoid artritte kullanılan
tedavileri anlayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak

Romatoid Artritte
Hemşirelik Bakımı

Romatoid artritli hastanın
bakımının planlanmasında
önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak/tartışmalara
katılarak

Romatoid Artritte Hasta
Eğitimi

Romatoid artritli hastanın
eğitiminde önemli adımları
kavrayabilmek

Okuyarak/uygulama
yaparak/tartışmalara
katılarak

341

Anahtar Kavramlar



Romatoid artrit



Otoimmünite



İnflamasyon



Eklem



Sinoviyum



T lenfositleri



Pannus



Ankiloz



Poliartrit



Antiinflamatuvar ilaçlar



DMARD (Hastalık seyrini değiştirici ilaçlar)



Biyolojik ajanlar



Fizyoterapi



Yardımcı araçlar



Günlük yaşamı kolaylaştırıcı araç gereç
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Giriş
Romatoid artrit (RA) sistemik, kronik, ilerleyici inflamatuvar (iltihabi) bir hastalıktır.
Hastalığın karakteristik özelliği periferik eklemleri simetrik olarak tutan kronik inflamatuvar
sinovittir. Birçok eklemi aynı anda tutması sonucu eklemlerde şekil bozuklukları, işlev kaybı
ve engelliliğe neden olabilmektedir. İnflamatuvar bir hastalık olması nedeniyle sistemik
belirtiler ve önemli organ tutulumları görülebilmektedir. İlerleyici bir hastalıktır fakat her
hastada farklı şekilde seyreder; bazı hastalarda çok hafif semptomlar ve çok yavaş bir
kötüleşme gösterirken bazı hastalarda hızlı ilerleyebilir. Tedavi edilmeyen hastaların çoğunda
eklem hasarının ilerlemesi 10-20 yıl içinde önemli derecede engelliliğe yol açabilir (1-5).
RA’nın toplumdaki sıklığı %0.1 - %1.2 arasındadır. Komşumuz olan İran’da yapılan
ulusal bir çalışmada prevalans %0.37 olarak bildirilmiştir (6). Hastalık bebek ve yaşlılar dahil
her yaştaki bireyi etkileyebilmekle birlikte en çok 30-50 yaş aralığında başlamakta ve
erkeklere oranla kadınlarda iki-üç kat fazla görülmektedir (2, 4). Bu hastalarda,
gastrointestinal, kardiyovasküler, solunumsal ve hematolojik komorbiditeler nedeniyle yaşam
süresinin genel popülasyona göre daha kısa olduğu bildirilmektedir (1).
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13.1. Romatoid Artritin Etiyolojisi
RA etiyolojisi tam olarak anlaşılamayan, otoimmün olduğu düşünülen bir hastalıktır.
Hastalık gelişiminde genetik ve çevresel faktörler üzerinde durulmaktadır. Hastalığın tek
yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerdekine göre daha fazla görülmesi genetik faktörleri
desteklemektedir. Ancak hastalığın genetik geçiş mekanizmasının birkaç gen ile
açıklanamayacak kadar karmaşık olduğu ve çok sayıda geni içerdiği düşünülmektedir. RA
etiyolojisinde genetik faktörlerin yanında çevresel faktörlerden de söz edilmektedir. Diğer
otoimmün hastalıklarda olduğu gibi çevresel faktörlerden en fazla üzerinde durulanı
enfeksiyöz etkenlerdir. Enfeksiyöz ajanlar hedef organları direkt olarak istila edebileceği gibi
otoimmüniteyi de uyarabilmektedir. Enfeksiyon sonrası otoimmünite moleküler benzerlik
olarak adlandırılan bir mekanizma ile açıklanmaktadır. Bu mekanizmaya göre enfeksiyöz
ajanlar ile konağın dokuları moleküler olarak birbirine benzerlik gösterdiğinde, patojene karşı
oluşan immün yanıt yanlış olarak konak dokularına yönelir. Sigara içenlerde de RA’nın daha
fazla görüldüğü bildirilmiştir. Özetle, belirli genlerin RA’ya yatkınlık yarattığı ve bu yatkınlık
zemininde enfeksiyon ajanları (bakteriler, virüsler) ve hormonlar gibi faktörlerin vücudun
bağışıklık mekanizmalarını bozarak bu hastalığa yol açtığı kabul edilmektedir (1-3).

13.2. Romatoid Artritin Belirti ve Bulguları
Romatoid artrit otoimmün bir hastalıktır. T ve B lenfositleri bugün için bilinmeyen
antijenler ile aktive olur, proinflamatuar sitokinleri salgılar. Yanlış olarak vücudun dokularına
özellikle de eklemlere yönelen bu immün yanıt eklemde, sinoviyumda yıkıcı değişikliklere
neden olur. Sinoviyal membran lökosit infiltrasyonu sonucu şişer, hücre proliferasyonu
sonucu giderek kalınlaşır ve genişler. Böylece pannus adı verilen oluşum meydana gelir.
İnflamasyon sinoviyumdaki kan damarlarını da etkileyerek küçük venüllerin tıkanması ve
sinoviyal dokuya kan akımının azalmasına neden olur. Dokuda hipoksi ve metabolik asidoz
gelişir. Asidoz, sinoviyal hücrelerin çevre dokulara yıkıcı enzimler salgılamasına neden olur;
bunun sonucunda eklem kıkırdağında erozyon (aşınma) ve çevre dokularda inflamasyon
meydana gelir. Sinoviyumun iç tabakasının proliferasyonu ile oluşan pannusun zaman içinde
aşırı büyüyerek komşu kıkırdak ve kemik dokusunu istila etmesi ile eklemde hasar oluşur.
Sürekli bir inflamasyon ile karakterize bu hastalık ilerleyici özellik gösterir. Tutulan eklemde
zaman içinde önce kemik/kıkırdakta hafif yıkım ve kaslarda hafif bir atrofi, zaman içinde
eklemde kıkırdak ankilozu ve son dönemde de kemik ankilozu gelişir ve eklem hareket
yeteneğini tamamen kaybeder (7, 8, 9).
RA’nın klinik belirtileri oldukça değişkendir. Sinsice başlayan bu süreçte hastalarda
başlangıçta hafif ateş, halsizlik, kilo kaybı görülür. Erken dönemde eklem sorunları görülür.
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Her ikin elin metakarpofalengeal ve proksimal interfalengeal eklemlerinin etkilendiği simetrik
poliartrit en karakteristik erken dönem klinik özelliktir. Eklemlerde inflamasyon belirtileri
olan şişlik, sıcaklık, duyarlılık, kızarıklık ve ağrı vardır ve sabah semptomlar artma
eğilimindedir. Sabah tutukluğu olarak adlandırılan bu durum uzun istirahat sonrası da
görülür. Ödem ve sinoviyum proliferasyonu da mekanik olarak eklem hareketini bozarak
tutukluğu artırır. Medyan sinirin el bileğindeki sinovit nedeniyle sıkışması ile karpal tünel
sendromu gelişebilir (parmaklarda yanma, karıncalanma). En sık etkilenen eklemler el ve el
bilekleri, ayak ve ayak bilekleri, dirsek, diz eklemleri ve temporomandibular eklemdir; bazen
servikal vertebra da tutulur ancak torakal ve lomber vertebralar etkilenmez (1-4, 8, 9). Geç
dönemde ise eklemlerde kronik inflamasyonun yol açtığı deformiteler (metokarpofalangeal
eklemlerde subluksasyon, ulnar deviasyon, parmaklarda hiperfleksiyon veya
hiperekstansiyon) görülür. Servikal vertebra tutulumunda C1-C2 arasındaki boşluğun sinovit
nedeniyle gevşemesiyle odontoid çıkıntının foramen magnuma doğru kayması sonucu
servikal kordun sıkışması nörolojik sorunlara yol açabilir. Oksipital bölgeye yayılan ağrı,
boyun hareketleri ile ağrının artması, üst ekstremitelerde parestezi, pozisyon hissinin kaybı,
reflekslerde artış, mesane ve barsak fonksiyon bozukluğu ciddi ve uyarıcı belirtilerdir. Ani
harekette hemiparezi veya kuadriparezi gibi nörolojik komplikasyonlar ve ani ölüm
görülebilir (2).RA sistemik bir hastalık olduğundan eklem dışı belirtiler de görülür. Bu
belirtiler sıklıkla hastalığın ileri dönemlerinde görülmekle birlikte bazen artritten önce de
ortaya çıkabilir. Bunların başında deri belirtileri gelir. En sık görüleni eklemlerin yakınında
bulunan, çapı birkaç mm’den birkaç cm’ye kadar değişen sert kıvamlı deri altı nodüllerdir. Bu
nodüller sadece deride değil iç organlarda da görülebilir. Sık görülen diğer bir deri belirtisi
Sjögren sendromudur (tükürük ve gözyaşı salgısında azalmaya bağlı ağız ve göz kuruluğu).
Deri dışında göz (sklerada inflamasyon), akciğer (plörezi, interstisyel akciğer hastalığı), kalp
(perikardit, miyokardit, aterosklerotik kalp hastalığı), damarlar (vaskülit), nörolojik sistem
(nöropati) tutulabilir. Hastalığın dolaylı etkilerine ve tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı
olarak böbrek tutulumu da bildirilmektedir. RA’lı hastalarda splenomegali ve lökopeni ile
karakterize Felty sendromu da görülebilmektedir. Eklem dışı belirtiler genellikle erkeklerde
daha sıktır (1-4, 8, 9).
RA’da klinik belirtilerin yanında laboratuvar ve radyoloji testlerinde saptanan bulgular
da görülebilir. Bunlar antikor pozitifliği (RF -romatoid faktör- ve ACPA -siklik sitrülin
peptidlere karşı antikor-), hafif bir anemi, akut faz reaktanlarında (CRP -C reaktif protein-,
sedimentasyon) yükseklik görülür. Eklemlerde radyografik değişiklikler görülür, bunlar
periartiküler osteoporoz, kıkırdak kaybına bağlı eklem aralığı daralması, eklem kapsülünün
yapışma noktasında veya kıkırdak-pannus bileşkesinde erozyonlar, son dönem hastalıkta
kemikte büyük erozyonlar, kemik proliferasyonu, ankiloz ve belirgin deformitelerdir (1).
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13.3. Romatoid Artritte Tanı
RA tanısını kesin olarak koyduracak tek bir test yoktur. Hastalık tanısı genellikle belirti
ve bulgular, laboratuvar testleri ve radyolojik bulgulara dayanır. Belirti ve bulguları öykü ve
fizik muayene ile değerlendirilir. Öyküde yaş, cinsiyet, soygeçmiş, belirti ve bulgular
sorgulanır. Fizik muayenede eklemler değerlendirilir. Romatoid artrit tanısı koymada ACR
(Amerikan Romatizma Koleji, eski adıyla Amerikan Romatizma Birliği) tanı kriterleri (1987)
kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre RA tanısı koymak için, aşağıdaki kriterlerden en az
4’ünün bulunması ve eklem belirtilerinin en az 6 haftadır mevcut olması gerekir (2-5, 8, 10,
11).









Sabah tutukluğu (eklem ve çevresinde en az bir saat sürer)
En az üç eklemde (sağ veya sol proksimal interfalengeal, metakarpofalengeal, el
bilekleri, dirsek, diz, ayak bileği ve metatarsofalengeal eklemler) hekim tarafından
tespit edilen eklem şişliği
El bileği, metakarpofalanjeal ve proksimal interfalanjeal eklemlerde şişlik
Vücudun her iki yanındaki eklemlerde simetri gösteren artrit
Kemik çıkıntılar üzerinde, eklemlerin dışa bakan yüzeylerinde romatoid deri altı
nodülleri
Romatoid faktör pozitifliği
Radyolojik değişiklikler (el grafilerinde erozyon ve periartiküler osteoporoz)

Günümüzde bu kriterler ilerlemiş RA’lı hastaları tanımlamada kullanılsa da erken
dönem hastalıkta 2010 yılında tanımlanan yeni kriterler kullanılmaya başlanmıştır. Bu
kriterlere göre “kesin RA” tanısı koyabilmek için en az bir eklemde kesin klinik sinovit
görülmesi ve bunu daha iyi açıklayacak bir neden bulunmaması gereklidir. Bu durumda hasta
tutulan eklemlerin sayısı ve yeri, serolojik testler (RF ve ACPA), akut faz reaktanları (CRP,
sedimentasyon) yüksekliği ve semptom süresi açısından değerlendirilir. Skor ≥6 Romatoid
artrit için anlamlıdır (Tablo 13.1) (4).
RA tanısında laboratuvar testleri, radyolojik testler ve eklem sıvısı ve doku örnekleri
incelemesinden de yararlanılır. Hastalığa özgü olmasa da tanı koymaya yardımcı olan
laboratuvar testlerinin başında serumde romatoid faktör pozitifliği gelmektedir.
Immünglobülin G’nin Fc fragmanına karşı oluşmuş antikorlar sıklıkla ilerlemiş hastalıkta
saptanır. Bunun yanında hastalarda akut faz reaktanlarını ve kronik hastalık anemisini
değerlendirmek için de testlere başvurulur (1).
Eklemlerde meydana gelen yapısal değişiklikleri saptamada radyolojik testlerden,
sinoviyal dokuda ve sıvıda inflamatuvar aktiviteyi saptamada sinoviyal sıvı analizi ve
histolojik testlerden yararlanılabilir (1).
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Tablo 13.1. 2010 ACR Romatoid Artrit Tanı Kriterleri
Parametre

Puan

Eklem tutulumu*
1 büyük eklem

0

2-10 büyük eklem

1

1-3 küçük eklem (ve/veya büyük eklem tutulumu)

2

4-10 küçük eklem (ve/veya büyük eklem tutulumu)

3

>10 eklem (en az 1 küçük eklem)

5

Seroloji
RF ve ACPA negatifliği (normal sınırlarda)

0

RF veya ACPA düşük pozitifliği (normalin 3 katından az)

2

RF veya ACPA yüksek pozitifliği (normalin 3 katından fazla)

3

Akut faz
CRP ve Sedimentasyon normal

0

CRP veya Sedimentasyon anormal

1

Semptomların süresi
6 haftadan kısa

0

6 haftadan uzun

1

*Büyük eklem ifadesi dirsek, omuz, diz, kalça ve ayak bileğini; küçük eklem ifadesi ise metakarpofalengeal
eklem, proksimal interfalengeal eklem, metatarsofalengeal eklemler (1.parmak hariç), baş parmak interfalengeal
eklemi ve el bileği anlamındadır.

13.4. Romatoid Artritte Tedavi
Tedavide amaç ağrıyı dindirmek, inflamasyonu azaltmak, deformite ve eklemlerde işlev
kaybını önlemek ve hastaların günlük yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu amaçlara
ulaşmada ilaç tedavisi, fizyoterapi ve hasta eğitimi önemlidir. Tedavide önemli öğelerden biri
fizik tedavidir. Fizik tedavi deformiteleri önlemede, ağrıyı azaltmada, kasları güçlendirmede
ve fonksiyonların düzelmesinde yarar sağlar. Fizik tedavinin en önemli bölümünü egzersizler,
splint, yürümeye yardımcı araçlar ve günlük yaşamı kolaylaştırıcı yöntemler oluşturur.
Hastanın maksimum bağımsızlığını sağlayabilmek için öz bakıma yardımcı araç gereçlerden
yararlanılır. Bunlar hastanın günlük yaşamını kolaylaştırmak üzere fonksiyonel durumuna
özgü tasarlanmış araç gereçlerdir. Egzersiz de çok önemlidir, ancak egzersiz ve istirahat iyi
dengelenmelidir. Hastalığın alevlendiği dönemlerde inflamasyonu azaltmak için eklem
istirahate alınmalıdır. Ancak hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek eklem kontraktürü ve
347

kas atrofisi sorunlarını önleyebilmek için eklem hareket açıklığını sağlamaya yönelik ROM
(hareket açıklığı) egzersizleri yaptırılır. İnflamasyonun gerilediği dönemde ise hasta aktif fizik
tedavi egzersizlerinden yarar görür. Fizik tedavide egzersizlerin yanında hastalar TENS (trans
elektriksel sinir stimülasyonu), akupunktur ve hipnozdan da yararlanabilir (1, 5, 12, 13).
RA’da ilaç tedavisinde ataklar ve hastalığı kontrol atına almaya yönelik tedaviler
uygulanmaktadır. Ataklarda inflamasyonu kontrol altına almak için nonsteroid
antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ve kortikosteroid kullanılmaktadır. Yüksek dozda
kortikosteroidin parenteral veya eklem içine enjeksiyonu eklemdeki inflamasyonun gerilemesi
ve atağın düzelmesinde yarar sağlar. Steroidler sadece atakta değil, işlevsel kayıp bulunan ve
aktif hastalığı olan hastalarda hastalık seyrini değiştiren ilaçların etkileri tam olarak ortaya
çıkıncaya dek de kullanılabilmektedir. Bu durumda düşük dozda ve oral yolla verilir. Eklem
erozyonunu ve engelliliği geciktirmek için hastalık seyrini değiştiren ilaçlar (metotreksat,
sulfasalazin, hidroksiklorokin ve leflunomid) kullanılır. Bu ilaçların erken dönemde
başlanması, uzun yıllar ve sürekli kullanımı gerektiğinden tedaviye uyumda hasta eğitimi çok
önemlidir. İlaçların etki ve yan etkileri (kemik iliği baskılanması, hepatotoksisite) dikkatle
izlenmelidir. Ayrıca yeni geliştirilen biyolojik ajanlardan da (tümör nekroz faktör, interlökin
vb immün mekanizmalar üzerinden etki eden ilaçlar) yararlanılabilmektedir. Bu tedavilerden
yarar görmeyen hastalarda immünosupresif ilaçlar (azatiyoprin, siklofosfamid, siklosporin)
kullanılabilmektedir. Deformite varlığında cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır (1-5, 12, 13).

13.5. Romatoid Artritte Hemşirelik Bakımı
RA’lı hastalarda en sık görülebilecek hemşirelik tanıları şunlardır:





Ağrı (Eklem ve kasta inflamasyon, dejenerasyon ve deformitelere bağlı)
Fizik mobilitede değişiklik (Ağrı, deformite ve kas atrofisine bağlı)
Özbakım aktivitelerinde azalma (Ağrı, deformite, yorgunluğa bağlı)
Beden imajında değişiklik (Deformite ve bağımsızlık kaybına bağlı)

Ağrıya yönelik olarak ağrının yeri, sıklığı ve artıran /azaltan faktörler belirlenir,
hastanın dikkati başka yöne odaklanır, hastanın belli periyotlarla düzenli istirahat etmesi
sağlanır, aktif ve yayılmış inflamasyonda kesin yatak istiharati sağlanır. Yatak istirahati
esnasında eklemlerin üzerine ağırlık yüklenmemesi için hasta sert bir yatakta, başının altına
yastık konarak rekümbent pozisyonda yatırılır. Günde en az 30-60 dk dinlenme periyodu
sağlanır. Gece 8-9 saat kesintisiz uyuması sağlanır. Ağrılı inflame eklem atelle dinlendirilir.
Bakım verirken, hasta eklem zorlanmaz, hareketlerde yavaş ve dikkatli olunur. Ağrıyı
azaltmak için sıcak-soğuk uygulamadan yararlanılabilir. Genellikle akut inflamasyonlu, şiş
eklemlerde soğuk uygulama, inflamasyonun gerilediği dönemde sıcak uygulama yarar
sağlamakla birlikte deneme yanılma yolu ile etkili olan uygulama bulunmalıdır. Kas spazmı
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ve sabah tutukluğunu gidermek için 15-30 dk nemli sıcak uygulama yapılır veya yataktan
kalkınca ılık duş alması önerilir. Kasları gevşetmek için masaj yapılabilir. Order edilen
analjezik /antiinflamatuar uygulanır. İstirahat esnasında komplikasyonlar (kontraktürler,
kaslarda atrofi, ayak düşmesi) yönünden dikkat edilir, deformiteleri önleyecek şekilde uygun
pozisyon verilir. Ayak düşmesini önlemek için ayaklara kum torbası, atel konabilir.
Kontraktürlerin önlenmesi için hastanın uzun süre fleksiyonda kalmaması gerekir. Bunun için
hasta sert bir yatakta yatırılmalı ve eklemlere ekstansiyon pozisyonu verilmelidir. Hastayı
günde en az iki kez yarımşar saatlik sürelerle yüz üstü yatırmak, ekstansiyon sağlayacağından,
önerilir. Sırt üstü pozisyonda dizlerin bükülmesini önlemek için bilekler küçük bir yastıkla
desteklenebilir (9, 12-15).
Fizik mobilitede bozulma sorununa yönelik olarak hastanın hareket derecesi belirlenir,
inflamasyon kontrol altına altına alındıktan sonra hasta önerilen egzersizleri yapmaya
cesaretlendirilir. Bunun için hekim ve fizyoterapist ile iş birliği içinde çalışılır. Egzersize
uyumu sağlamak için hasta egzersizin önemi konusunda bilgilendirilir, egzersize başlamadan
önce hekim orderiyle analjezik verilerek veya nemli sıcak uygulama yapılarak egzersiz
esnasında oluşan ağrının önüne geçilir, aktivite sonrası yarım saatten uzun süren ağrı olursa
egzersiz azaltılır, egzersizler yavaşça, fazla zorlamadan, kısa ve sık aralarla yapılır. Akut
dönemde yatak içinde aktif pasif hareketlerden yararlanılır. Kronik dönemde ise aktif
egzersizler yapılır. Fonksiyonları sürdürmek için eklemleri destekleyici ve duruşlarını
düzeltici ortez ve yardımcı araçlardan yararlanılabilir. Etkilenen eklemin yükünü azaltmak
için etkilenmeyen tarafta koltuk değneği, baston vb kullanmaya teşvik edilebilir (9, 12-15).
Özbakım eksikliği sorununa yönelik olarak akut dönemde yatak istirahati sağlanır,
aktivite toleransına göre dinlenme-egzersiz programları düzenlenir, günlük yaşam
aktivitelerini (GYA) gerçekleştirmek için hastaya yeterli zaman tanınır, acele ettirilmez, GYA
hastanın katılımı sağlanır, sadece gerektiğinde yardım edilir, hastaya GYA kolaylaştırıcı
araçlar (mutfakta hafif tabak ve tencereler, kulplu yemek kapları, kulbu kolay tutulan
çekmeceler, sapı kalın çatal-bıçak, yüksek sandalye ve klozet, giysilerde özel kolaylıklar,
giyinmek için ayaklı askılar vb) konusunda danışmanlık verilir (9, 12-15).
Beden imajında bozulma sorununa yönelik olarak destekleyici bir yaklaşımda
bulunulur, hastayla hastalığı ve tedavi beklentileri hakkında konuşulur, hasta hedefler
belirlemeye cesaretlendirilir, olumlu ama gerçekçi bir yaklaşım benimsenir, duygularını
açıklamaya fırsat verilir, hastaya korkularının farkında olunduğu ve sağlık ekibi için onun
geleceğinin önemli olduğu hissettirilir, GYA katılımı sağlanır, sosyal aktivitelere, ailevi
etkinliklere katılmaya cesaretlendirilir, hastanın tedavi programına katılımı sağlanır (9, 1215).
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Tablo 13.2. Eklemleri Koruma Konusunda Hasta ve Aile Eğitimi
Eklemleri mümkün olduğunca nötral pozisyonda tutmak
Eklemlerin uzun süre fleksiyonda kalmasından kaçınmak
İşler esnasında güçlü /büyük eklemleri kullanmak
Sandalyeden kalkarken parmaklar ile değil, avuç ile tutunmak
Eşya taşırken parmakları değil tüm eli ve kolları kullanmak
Vücut ağırlığını tek bir ekleme yüklemek yerine tüm vücuda dağıtmak
Eşyaları kaldırmak yerine çekmek
Paket taşımak gerektiğinde;
Kaldırırken sırtı değil, dizleri bükerek eğilmek
Paketi vücuda yakın tutmak
Bacakları omuz genişliğinde açarak yükü ağırlık merkezine ortalamak
Her iki kol/ el ile iyi kavramak
Taşırken sırt ve beli düz tutmak, sağa sola döndürmemek
Bir iş yaparken sık pozisyon değişikliği ile eklemleri dinlendirmek
Kitap tutma, direksiyon simidini tutma vb işlerde sık pozisyon değiştirmek
Kalem tutma, bıçakla sebze kesme vb işlerde sık pozisyon değiştirmek
İş yaparken eklemlere binen yükü azaltmak
Ağır işlerden kaçınmak
Yemek yaparken ayakta durmak yerine sandalyede oturmak
Tekrarlayıcı hareketlerden kaçınmak
Örgü örme vb işlerden kaçınmak
Evi elektrikli süpürge ile temizlerken odalar arasında dinlenmek
Ev için araç gereç seçerken kullanımı kolay olanları tercih etmek
El eklemlerini korumak için;
Objeleri sıkıca kavramaktan kaçınma
Diş fırçası, anahtar, kalem vb ürünleri kalın saplı olanlardan seçme
Düğme yerine velcro (cırt cırt) kullanmak
Parmakları serçe parmağa doğru itecek, sıkıştıracak hareketlerden kaçınmak
Kavanoz kapağı açarken dikkat etmek, yardımcı araç kullanmak
Bir şey tutarken parmakları değil elleri kullanmak
Okurken kitabı tutmak için parmakları değil, avuç içlerini kullanmak
Sandalyeden kalkarken parmaklar ile değil, avuç ile tutunmak
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13.6. Romatoid Artritte Hasta ve Aile Eğitimi
RA kronik bir hastalık olduğundan hastaya hastalığı, ilaçlar (uygulama, yan etkiler),
aktivite /egzersiz, sıcak/soğuk uygulama, rehabilitasyon (fizik tedavi, yardımcı araç
kullanımı, günlük yaşam için özel tasarlanmış destekler) ve sağlık kontrolleri konularında
eğitim verilmelidir. Günlük işler sırasında eklemlere binen yükü azaltmak konusunda hemşire
hastayı eğitmelidir (Tablo 13.2). Eklemleri korumak için obeziteden kaçınma, GYA yardımcı
araç kullanma, gerektiğinde GYA için yardım alma, splint (atel) ile eklemi dinlendirme, ROM
egzersizleri, zorlayıcı hareketlerden kaçınma, eklem deviasyonu pozisyonundan kaçınma,
beden mekaniğine dikkat etme, ev ve çalışma ortamını fiziksel durumuna göre modifiye etme
önerilir. Sabah tutukluğu için ılık duş, sıcak uygulama yararlı olabilir. Cinsel disfonksiyonu
varsa seksologa danışmaya cesaretlendirilir (pozisyon açısından) (9, 12-16.).
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Uygulamalar

1) Romatoid artritte alevlenme
uygulamasını araştırınız.

döneminde

yüksek

doz

kortikosteroid

2) Hastalık seyrini değiştirici tedavi kullanan bir hastayı izleyiniz.
3) Hareket açıklığını
Araştırınız.

sağlamaya

yönelik

koruyucu

egzersizler

nelerdir?
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Uygulama Soruları
1) Romatoid artritte alevlenme döneminde yüksek doz kortikosteroid uygulanan
bir hastada nelere dikkat edilmelidir?
2) Hastalık seyrini değiştirici tedavi kullanan bir hastayı izleyerek bu ilaçların
etki, yan etki ve uygulamalarını gözleyiniz.
3) Romatoid artritli bir hastaya eklemleri korumak için günlük yaşamda nelere
dikkat etmesini söylersiniz? Araştırınız.
4) İleri derecede deformite yapmış romatoid artriti olan bir hastaya günlük
yaşamını kolaylaştırmaya yönelik ne gibi önerilerde bulunulabilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Romatoid artrit nedeni henüz aydınlatılamayan, kronik, ilerleyici, inflamatuvar bir
hastalıktır. En fazla eklemleri etkilemekle beraber sistemik bir hastalıktır, hastalık ilerledikçe
birçok organ ve doku etkilenebilir. Hastalığın genetik olarak yatkın bireylerde henüz
saptanamayan çevresel faktörlerin (enfeksiyon vb.) etkisiyle ortaya çıkan otoimmün bir süreç
olduğu düşünülmektedir. Otoimmün sürecin nasıl başladığı bilinmese de hastalığın
gelişiminde T lenfositleri başta olmak üzere çeşitli immün süreçlerin rol aldığı bilinmektedir.
Bozuk immün yanıt sinoviyal dokuyu hedef alır ve eklemlerde sürekli bir inflamasyon ve
hasara neden olur. Hastalık yıllar içinde ilerleyerek hastada engelliliğe neden olur. Deformite
yapmış romatoid artrit hastaların yaşamı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu hastaların sorunları
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi inflamasyonun belirti ve bulgularından değildir?
a) Şişme
b) Sıcaklık
c) Ağrı
d) Kızarıklık
e) Deformite
2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi romatoid artritte hastalığın özelliklerinden değildir?
a) Dejenerasyon
b) Simetrik tutulum
c) İnflamasyon
d) Periferik eklem tutulumu
e) Sistemik tutulum
3) Romatoid artritte otoimmün yanıtta sorumlu tutulan başlıca hücre aşağıdakilerden
hangisidir?
a) B lenfositleri
b) T lenfositleri
c) Sitokinler
d) Makrofajlar
e) Dendritik hücreler
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4) Romatoid artritte eklemlere yönelen bozuk immün yanıt sinoviyumda yıkıcı
değişikliklere neden olur. Sinoviyal membran lökosit infiltrasyonu sonucu şişer, hücre
proliferasyonu sonucu giderek kalınlaşır ve genişler. Bu durumu tanımlayan terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ankiloz
b) Pannus
c) İnflamasyon
d) Deformite
e) Dejenerasyon
5) Romatoid artritte eklem ağrısına yönelik girişimler ile ilişkili olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğru değildir?
a) İnflamasyonun olduğu dönemde sıcak uygulama yapılır
b) Eklem atel ile hareketsiz hale getirilebilir
c) Sabah tutukluğu için ılık duş yararlı olabilir
d) Gevşetmek için çevre kaslara masaj yapılabilir
e) Bakım verirken eklem zorlanmaz
Cevaplar: 1) e 2) a

3) b

4) b

5) a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. HIV/AIDS’te Etiyoloji
14.2. HIV Bulaşma Yolları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) HIV/AIDS’in önlenmesinde ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü
çalışmaları inceleyiniz.
2) HIV/AIDS şüphesiyle kan testi sonuçlarını bekleyen bireyin yaşayabileceği
tepkileri düşününüz.
3) HIV pozitif bireyin toplumun çeşitli alanlarında yaşayabileceği sosyal sorunları
düşününüz.
4) HIV/AIDS konusunda çalışan sivil toplum kuruşlarının faaliyetlerini
inceleyiniz.
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Anahtar Kavramlar


HIV [Human Immundeficiency Virus (İnsan İmmün Yetersizlik Virüsü)]



AIDS [Acquired Immunodeficiency Syndrome (Edinilmiş İmmün Yetersizlik
Sendromu)]



Epidemi



Bulaşma yolları



Korunma



ELISA testi



Western Blot testi



Fırsatçı enfeksiyonlar



Kaposi sarkomu



Antiretroviral ajanlar

363

Giriş
AIDS (Acquired immuno-deficiency syndrome, edinsel immün yetmezlik sendromu),
ilk ortaya çıktığı 1981 yılından bu yana hızla artış göstererek 2004 yılında ölüm nedenleri
arasında üst sıralara yükselen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Sonradan kazanılan
immün yetersizliklerin en önemlisi olan AIDS, HIV (Human immunodeficiency virus) adlı
retrovirüsün neden olduğu kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu virüs immün sistemi
zayıflatmakta, savunma mekanizmalarını bozmakta ve vücudun basit bir enfeksiyonla dahi
savaşamaması sonucu ölüme yol açabilmektedir. Kişinin HIV ile enfekte olmasıyla başlayan
latent dönem “HIV-pozitiflik”, hastalığın klinik belirti ve bulgularının ortaya çıkışıyla
başlayan semptomatik dönem ise “AIDS hastalığı” olarak adlandırılır (1-6).
Son yıllarda özellikle antiretroviral tedavilere erişimin artırılmasına yönelik sistemli
çabalar sonucunda, dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde HIV/AIDS insidans ve ölümlerinde
düşüşler sağlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNAIDS (Birleşmiş Milletler
HIV/AIDS Ortak Programı) 2014 yılı sonuna ait tahminlere göre dünyada 36.9 milyon HIV
pozitif kişi bulunmaktadır. Aynı yıl yaklaşık 2 milyon yeni vaka ortaya çıktığı ve 1.2 milyon
kişinin AIDS nedeniyle kaybedildiği bildirilmektedir. 2 milyon yeni vakadan 1.4 milyonu
Sahra altı Afrika’dadır. 2004 yılına kıyasla HIV/AIDS insidansı bu bölgede %41 oranında
azalmışsa da halen dünyada HIV/AIDS sıklığının en yüksek olduğu bölgedir (3). Tüm HIV
enfekte vakaların %70’i Sahra altı Afrika’da görülmektedir. Sahra altı Afrika’da her 20
kişiden biri HIV pozitiftir. Afrika’nın güneyindeki ülkelerde (Swaziland, Botswana, Lesotho,
Güney Afrika Cumhuriyeti) bu oran 5’te bire kadar yükselmektedir (4, 5).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Haziran 2013 raporlarına göre 6802 HIV/AIDS vakası
bulunmaktadır. Bunların 1096’sı AIDS hastalığı aşamasına ulaşmış, 5706 kişiyse HIV
enfektedir (8). Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de HIV endemik değildir (9). Ancak
özellikle seksüel yol ile bulaşan enfeksiyonlar söz konusu olduğunda kişilerin sağlık
kurumlarına başvurmada isteksiz/çekinceli davranabildiği göz önüne alınırsa HIV ile enfekte
olduğunu bilmeyen çok sayıda kişi olabileceği göz ardı edilmemelidir (6, 7).
Son yıllarda HIV/AIDS görülme sıklığının ve AIDS’e bağlı ölümlerin azalması önemli
bir başarı olmakla birlikte bu konuda hala kat edilecek çok yol vardır. UNAIDS raporuna göre
HIV pozitif 36.9 milyon kişiden 17.1 milyonu virus taşıdığının farkında değildir ve 22
milyonu hala tedavilere erişimde sorunlar yaşamaktadır. UNAIDS 2020 yılında ulaşmak
üzere bazı hedefler belirlemiştir. Buna göre 2020 yılında HIV pozitif kişilerin %90’ının
tanısını öğrenmesi, %90’ının tedavilere erişebilmesi ve tedavi olanların %90’ının viral
yükünün azalması hedeflenmektedir. Ayrıca yeni vakaların %75 oranında azalmasını ve HIV
pozitif kişilere yönelik ayrımcılığın tamamen ortadan kalkmasını hedeflemektedirler (3).
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14.1. HIV/AIDS’te Etiyoloji
AIDS etkeni HIV (Human immunodeficiency virus) adlı retrovirüsün grubundan olan
bir RNA virüsüdür. Özel replikasyon özelliklerine sahip bu virüslerde genetik bilgi RNA
tarafından kodlanır ve virüsün yapısında bulunan revers transkriptaz enzimi aracılığıyla
hücreyi enfekte ettikten sonra DNA sentezlenir. Viral genomun DNA kopyası, konak hücre
genomuna entegre olur ve hücresel gen haline dönüşür. Retrovirüs adı bu ters süreç, RNA’dan
DNA sentezi, nedeniyle verilmiştir (7).
HIV-I ve HIV-II olmak üzere iki tipi vardır; dünyada yaygın olarak hastalığa neden olan
tipi HIV-I’dir. Ancak sık mutasyona uğrayan bir virüs olduğundan bu tiplerin birçok alt tipi
de vardır. Dış koşullara çok duyarlı olan, vücut dışında canlılığını sürdüremeyen bir virüstür;
60 oC’de 30 dakikada ölür. Virüs ile konak arasındaki ilişki virüslerin tamamen sessiz
taşınmasından fatal gidişe kadar değişen yelpazede görünüm verebilir. Doku hasarı ve
inflamasyona ilave olarak retrovirüsler malign dönüşüm ve immün supresyon oluşturarak
sekonder enfeksiyonlara yol açar (7).

14.2. HIV Bulaşma Yolları
HIV cinsel yol, kan/ kan ürünleri ile bulaşma ve anneden bebeğe bulaşma olmak üzere
üç yol ile bulaşır. En önemli bulaşma yolu korunmasız cinsel temastır. Kadın ve erkeğin
cinsel salgıları ile temas nedeniyle, kondom kullanmadan gerçekleşen her türlü seksüel
aktivitede (vajinal, anal, oral) HIV bulaşabilir. Cinsel perhiz ve otoseksüel aktiviteler
(mastürbasyon) dışındaki tüm aktivitelerde bulaşma riski olmakla birlikte penetran olmayan
cinsel aktivite güvenli kabul edilmektedir. Penetran temas ancak kondom ile yapıldığı taktirde
ve kondomun doğru kullanılması, yırtılmaması ve vücut sıvılarına temas etmemesi koşuluyla
güvenli olabilir. Vaginal sekresyon, semen veya kan ile temas riskinin olduğu her türlü cinsel
temasta kondom kullanmak en temel önlemdir. Cinsel eş sayısı arttıkça HIV enfeksiyon riski
artacağından, enfekte olmayan biri ile tek eşli yaşam biçimi korunmada önerilen bir önlemdir.
Ancak eşin tek eşli olmama olasılığı nedeniyle çok güvenilir olamayacağından tek eşli
durumda dahi kondom kullanmak önerilmektedir. Hastalık ilk ortaya çıktığı yıllarda en fazla
homoseksüel erkekler arasında görülürken, bugün artık HIV’in cinsel tercih değil cinsel
pratiklerden kaynaklanan bir hastalık olduğu bilinmektedir. Son yıllarda HIV’in
heteroseksüellerde artış göstermesi hastalığın yayılmasında korunmasız cinsel temasın
önemini gözler önüne sermektedir. HIV açısından yüksek riskli olan gruplar birden fazla
cinsel partneri olanlar, seks çalışanları ve onların müşterileri, erkek homoseksüeller ve
virüsün yaygın olduğu ülkelere seyahat edenlerdir. Bir kişide cinsel yolla bulaşan diğer bir
hastalık (sifilis, gonore, herpes vb.) bulunması, doku hasarına neden olduğundan, HIV’in bir
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kişiden diğerine geçişini artırmaktadır. Ayrıca sünnet edilmemiş erkeklerde cinsel yolla
bulaşan diğer hastalıkların yanı sıra HIV oranının da daha yüksek olduğu bildirilmektedir.
Alkol veya madde etkisinde yapılan cinsel aktivite de yüksek risk taşımaktadır (2, 4- 7, 10,
11).
HIV bulaşma yollarından biri de kan /kan ürünleri naklidir. Virüs kanda fazla miktarda
bulunduğundan, enfekte kişilerden alınmış kan/ kan ürünleri ile hastalık bulaşabilmektedir.
Bu nedenle kan/ kan ürünlerinin transfüzyon öncesi HIV yönünden incelenmesi zorunlu bir
uygulamadır. Türkiye’de kan ve kan ürünleri 1987 yılından bu yana antikor testi yapıldıktan
sonra hastaya verildiğinden bu yol ile olan bulaşma azalmıştır. Ancak özellikle hemofili,
lösemi vb. sık kan/ kan ürünü transfüzyonu gerektiren hastalıklarda risk söz konusudur (12).
Kan ile temas riski olan diğer bir yüksek riskli grup madde bağımlılarıdır. Enjeksiyon
yoluyla ilaç kullanan madde bağımlılarında enjektörlerin ortak kullanımı bulaşma riskini
artırmaktadır. Madde etkisindeki kişi kendisini ve çevresindekileri koruyamadığından madde
kullanımının HIV yayılımında önemli bir yeri vardır. Damar içi madde kullanımı
alışkanlığına yönelik önlemler (önleme, tedavi, ortak enjektör kullanımının önüne geçilmesi)
bu kişilerde HIV bulaşma riskini azaltabilir (2, 4- 7, 11).
Bunların yanında günlük yaşamda da kan ve vücut sıvıları ile temas önlenmelidir.
Bunun için kesici ve delici aletlerin (diş hekimi muayenehanesindeki aletler, kulak delme ve
akupunktur iğneleri, dövme aletleri, jilet vb), kullanım sonrası mutlaka dezenfeksiyonu
sağlanmalı veya tek kullanımlık malzemeler seçilmelidir.
Kan yoluyla bulaşma açısından risk altında olan bir diğer grup, kan ve vücut sıvılarıyla
temas riski olduğundan, sağlık personelidir. Sadece perkütan yaralanmalar (kontamine iğne,
bisturi vb. batması) değil, horizontal bulaşma da (mukoza veya derinin enfekte kişinin kan
veya vücut sıvılarıyla teması) HIV/AIDS açısından risklidir. Bu riskten korunabilmek için
tüm hastaların kan/ vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, bu sıvılarla temas riskinin olduğu
tüm durumlarda bariyer önlemler uygulanmalıdır (evrensel/ standart önlemler). Tüm
girişimsel işlemlerde mutlaka eldiven kullanılmalı, eldivenler çıkartılır çıkartılmaz eller su ve
sabunla yıkanmalıdır. Kan/vücut sıvıları ile bulaşma durumunda eller ve cilt yüzeyleri derhal
su ve sabunla yıkanmalıdır. İğne batması engellenmeli, bunun için iğneler kullanıldıktan
sonra plastik kapakları tekrar kapatmaya çalışmamalı, iğne eğilip bükülmemelidir. Kan/vücut
sıvılarının sıçrama olasılığının olduğu işlemlerde ağız, burun ve gözleri korumak amacı ile
gözlük, maske ve gerekirse koruyucu önlük kullanılmalıdır (2, 4- 7, 11).
HIV’in bulaşma yollarından biri de anneden bebeğe geçiştir; HIV virüsü gebelik
boyunca plasenta yoluyla, doğum esnasında vücut sıvıları temasıyla ve emzirmede süt yoluyla
anneden bebeğe geçmektedir. HIV enfeksiyon riski belirlenmiş olan kadınlara bulaşma ve
korunma yolları ve doğum kontrol yöntemleri öğretilmelidir. Bu nedenle HIV pozitif
kadınların mümkünse gebe kalmaması tercih edilir. Pek çok ülkede, gebe kalan HIV pozitif
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kadınlara erken dönemde kürtaj uygulanmaktadır. Ancak günümüzde hasta gebelik boyunca
ilaç alır, sezaryen ile doğum yapılır, bebek de doğumdan sonra tedavi alırsa ve bebek
emzirilmez ise bulaşma oldukça düşebilmektedir (2, 4-7, 11).
Bulaşma yolları kadar HIV bulaşmasına neden olmayan durumları bilmek de önem
taşır. HIV dokunma, sarılma, aynı havuzu, saunayı, banyoyu, tuvaleti paylaşma, aynı bardağı,
kaşığı, çatalı kullanma, gözyaşı, ter, sivrisinek vb. sokması ile bulaşmamaktadır (4, 5, 6).

14.3. HIV/AIDS’te Belirti ve Bulgular
Diğer virüslerde olduğu gibi HIV de ancak canlı bir hücrenin içerisinde yaşayabilir.
Enfeksiyonun ve viral replikasyonun (kopyalama) başlangıcında HIV yüzey proteinleri
yardımcı T lenfositleri üzerindeki CD4 reseptörlerine bağlanır ve virüsün genetik materyali
hücre içine girer. Virüs, ürettiği revers transkriptaz enzimi ile kendi genomlarının DNA
kopyasını yaptırarak konak hücre DNA’sına entegre olur. Entegrasyon sonrası viral DNA
hücre yaşadığı sürece hücre genetik materyalinin bir parçası olarak kalır. Böylece hücrenin
genetik yapısının bir parçası haline gelen virüs, konak hücrenin bölünmesi sırasında replike
olur. Virüs ile enfekte hücreleri fark eden CD4+ lenfositleri bölgeye (lenf nodlarına) geldikçe
onlar da enfekte olur, virüsün çoğalarak lenf sistemine yayılmasına aracı olurlar. Böylece
virüs lenf nodlarında kendi kopyalarını çoğaltırken bunlarla enfekte olan T lenfositleri de
virüsü tüm vücuda yayar. Zaman içinde virüs lenf sisteminde ciddi hasarlara yol açar, viral
partiküller lenf nodlarından kana yayılır (4- 7, 11).
HIV birçok mekanizma ile CD4+ lenfositlerine zarar verir. Bunlardan biri replikasyon
esnasında virüsün konak hücre membranına direkt zarar vererek hücreyi yıkıma uğratmasıdır.
Diğer mekanizma, enfekte hücrelerin çekirdeğinin diğer hücre çekirdekleri ile birleşerek
(füzyon) çok çekirdekli dev hücreler oluşturması ve böylece CD4+ lenfosit sayısını
azaltmasıdır. Bunların yanında, vücudun virüsle enfekte lenfositlere karşı antikor ve sitotoksik
T lenfositleri ile savaşması, CD4+ lenfosit sayısında ciddi bir azalmaya yol açar. Virüs
replikasyon sırasında mutasyona uğradığı için vücudun savunma sistemi virüs ile savaşmada
başarılı olamaz. Normalde sağlıklı bir kişinin kanında 800-1200/µL CD4+ lenfosit bulunur.
Bu düzey 200-499/µl’ye düştüğünde immün sorunlar görülmeye başlar, 200/µl’nin altına
düştüğünde ise ciddi fırsatçı enfeksiyonlar (bakteriyal, fungal, viral, protozoal) ve
neoplazmlar ortaya çıkar. HIV enfeksiyonunda temel patoloji CD4+ lenfositlerde olmakla
birlikte virüs başka hücreleri de etkiler. Monositler, makrofajlar ve dendritik hücreler HIV ile
enfekte olabilir; virüsün lenfoid dokulara ve santral sinir sistemine taşınmasını kolaylaştırır.
Ayrıca sitotoksik T hücre fonksiyonu ve B hücre fonksiyonunda bozulma, NK (natural killer:
doğal katil) hücreleri tarafından tümör öldürme yeteneğinde bozulma söz konusudur (4-7).
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HIV/AIDS kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. HIV enfeksiyonunda en önemli hedef
organ ya da doku lenfoid sistem ve santral sinir sistemidir. HIV/AIDS primer enfeksiyon fazı,
kronik asemptomatik faz ve AIDS’in geliştiği semptomatik faz olmak üzere üç dönemde
görülür. Enfeksiyonun ilk aşaması primer enfeksiyon fazıdır; virüsle karşılaşmadan 2-4 hafta
sonra lenf nodlarındaki lenfositlerde hızlı bir virüs çoğalması olur. Bu fazda CD4+ hücre
sayısında düşme, ateş, kırgınlık, farenjit, baş ağrısı, atralji, diyare, makülopapüler döküntüler
ve lenfadenopati gözlenir. Bu faz genellikle bir-birkaç hafta (genellikle 2 hafta kadar) sürer.
Bu fazda henüz antikor yanıtı oluşmamış olabileceğinden test sonuçları negatif çıkabilir.
Primer enfeksiyon fazını klinik olarak semptomların görülmediği asemptomatik faz izler.
Asemptomatik faz, tedavi edilmeyen hastalarda yaklaşık olarak 10-11 yıl kadar sürer (tipik
ilerleyen HIV enfeksiyonu). Ancak bu enfeksiyonun tüm hastalarda aynı şekilde ilerlemediği,
AIDS aşamasına gelmenin bazı hastalarda hızlı (5 yıldan kısa sürede), bazı hastalarda yavaş
(15 yıldan uzun) olduğu bilinmelidir. Asemptomatik dönemde hastada hafif derecede
halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi, baş ağrısı görülür. Bu süre boyunca aktif virüs
replikasyonu devam eder ve enfeksiyon ilerler. Hastalığın ilerlemesi HIV RNA yoğunluğu ile
doğru orantılıdır. HIV RNA düzeyi ne kadar yüksekse hastalık semptomatik faza o kadar hızlı
geçer. CD4+ hücre sayısı normale yakındır. Hastalık ilerledikçe hücre sayısında düşüş görülür
ve enfeksiyonlar görülebilir. CD4+ hücre sayısı 200/µL altına düştüğünde
hücresel immünitede yetersizliğe bağlı olarak hastada ciddi fırsatçı enfeksiyonlar ortaya çıkar
ve semptomatik hastalık dönemi başlar. Bu dönemde tüm vücudu (solunum, gastrointestinal,
nörolojik, genitoüriner sistem, orofarengeal mukoza, göz ve deri) etkileyen ve tedavi
edilmezse yaşamı tehdit eden fırsatçı enfeksiyonlar görülür. Bu hastalarda ayrıca lenfoma ve
kaposi sarkomu gibi malign durumlar, kardiyomiyopati, erime (wasting) sendromu ve
nörolojik tutuluma bağlı olarak demans sık görülür. Ancak günümüzde antiretroviral ilaçlar
ile bu sorunlar kontrol altına alınabilmektedir. AIDS ölümcül bir hastalıktan çok kronik bir
hastalığa dönüşmüştür (4, 5, 7).

14.4. HIV/AIDS’te Tanı
HIV/AIDS tanısı HIV’e karşı oluşan antikorların varlığı veya direkt olarak virüsün
saptanması ile konur. Ancak antikor testleri yapılırken virüse karşı antikorların enfeksiyondan
ancak 2-12 hafta kadar sonra kanda görüldüğü ve henüz antikor oluşmamış dönemde (pencere
dönemi) test sonucunun yanlış negatif olacağı akılda tutulmalıdır. Böyle bir durumda 3-6 ay
sonra test tekrar edilmelidir. HIV/AIDS taramasında ilk yapılan test ELISA testidir (dördüncü
kuşak ELISA testi). Bu testte HIV antijenlerinin üzerine hastadan alınan kan örneği
damlatılarak kanda antikor olup olmadığı araştırılır. Dördüncü kuşak ELISA testi ile negatif
sonuç alınmış, hasta/kişi yakın zamanda riskli bir temas tanımlamıyorsa ve HIV enfeksiyonu
semptomları yoksa sonuç negatif olarak değerlendirilir. Test sonucu negatif çıkarsa fakat
hasta yüksek riskli grupta veya riskli temas söz konusu ise 2-4 hafta ve 3-6 ay sonra test
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tekrar edilir. Sonuç pozitif çıkarsa doğrulama testi (Western blot vb.) yapılmalıdır. Üç testin
sonucunun pozitif çıkması durumunda kişi HIV(+) kabul edilir. Aksi durumda daha sonra
testler tekrar edilir. Sonuçlar yine tümünde pozitif değilse virüsü direkt olarak saptamaya
yönelik testlere (PCR, virüs kültürü) başvurulur (9).
Tanı konduktan sonra hastalığın ilerleyişi viral yük (HIV RNA kopya sayısı) testleri ile
izlenir. Tedavide hedef HIV RNA’nın saptanamayacak kadar düşürülmesidir. Tedavi
etkinliğini değerlendirmek için HIV RNA sayısı 3-4 ayda bir takip edilmelidir. Tedavi
başlanmamış hastada tedavi başlama zamanına karar vermek, tedavi altındaki hastada
antiretroviral tedaviye yanıtı değerlendirmek ve fırsatçı enfeksiyonlara karşı profilaksi
başlanıp başlanmayacağına karar vermek amacıyla 3-4 ayda bir CD4 T hücre sayımı yapılır
(11).
Tanısı kesinleşen hastada tedaviye başlamadan önce eşlik eden enfeksiyonlar
(tüberküloz, sifilis ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar, toksoplazma, viral hepatit, herpes
virüs) değerlendirilir. Bu hastalarda non-enfeksiyöz yandaş hastalıklar da sık görüldüğünden
(kardiyovasküler, renal, hepatik, metabolik, kemik patolojileri, kanser, santral sinir sistemi ve
cinsel fonksiyon bozuklukları gibi) hastalar bu hastalıklar açısından da takip edilmelidir (9).

14.5. HIV/AIDS’te Tedavi
AIDS tedavisi hastalığın ilerleme hızı (viral yük ve CD4+ sayısı) dikkate alınarak
planlanır. Tedaviyle henüz HIV enfeksiyonunun tamamen ortadan kaldırılması mümkün
değildir. Tedavide diğer hedefler HIV’e bağlı komplikasyon ve ölümleri azaltmak, hastanın
yaşam kalitesini artırmak, immün fonksiyonu iyileştirmek ve virüs yükünü baskılamaktır (9,
11).
Bunun için hastaya kombinasyon şeklinde antiretroviral ilaçlar verilir. Bu ilaçlar
nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri (tenofovir, emtrisitabin), non-nükleozit revers
transkriptaz inhibitörleri (efavirenz), proteaz inhibitörleri (lopinavir, ritonavir, darunavir,
atazanavir) ve integraz inhibitörleridir (raltegravir) (9, 11).
Tedavide (Tablo 14.1), nükleozid revers transkriptaz inhibitörü (NRTI) ilaçlar, diğer
ilaçlar (non-nükleozit revers transkriptaz inhibitörü / integraz inhibitörü / proteaz inhibitörü /
reseptör antagonisti) ile kombine kullanılır Bu tedavi yaklaşımı, karma antiretroviral tedavi
(KART) olarak adlandırılır (9). Tedavide kullanılabilecek birçok ilaç ve kombinasyon vardır.
Her tedavi şemasında günlük kullanılacak tablet sayısı ve yan etkiler farklılık göstermektedir.
Tedavi başarısında hasta uyumu son derece önemli olduğundan, hekimin hastanın klinik
durumu, yandaş hastalıkları, yan etki eşiği, ilaç etkileşimleri ve direnç testi sonuçları kadar
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sosyal tercihlerini ve yaşam şeklini de göz önünde bulundurarak tedavi şemasına karar
vermesi önerilmektedir (11).
Önerilen tedavi şemaları optimal etkinlik ve etkide devamlılık gösteren, kabul edilebilir
tolerabilitesi olan ve kullanımı kolay olan ilaçlardan oluşmaktadır. Klinik çalışmalar ile etkin
olduğu gösterilmiş fakat antiviral aktivite, tolerabilite veya yan etki açısından dezavantaj
taşıyan ilaçlar da vardır, bunlar alternatif şemalardır (11).

Tablo 14.1. Tedavi Almamış Hastalar İçin Önerilen İlk Seçenek Tedavi Şeması
NRTI-NNRTI

Tenofovir / Emtrisitabin + Efavirenz

NRTI-PI

Tenofovir / Emtrisitabin

ve

Lopinavir / Ritonavir veya
Darunavir / Ritonavir veya
Atazanavir / Ritonavir

NRTI-INSTI

Tenofovir / Emtrisitabin + Raltegravir

NRTI: Nükleozid revers transkriptaz inhibitörü, NNRTI: Non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörü, PI:
Proteaz inhibitörü, INSTI: İntegraz inhibitörü

Semptomatik HIV/AIDS vakalarında antiretroviral tedaviye (ART) genellikle hemen
başlanmaktadır. Ancak semptom göstermeyen hastalarda tedaviye başlama zamanı tartışmalı
bir konudur. Sınırlı bilgiler ışığında, CD4 T lenfositi <500 hücre/mm3 olan hastalara tedavi
önerilmesi, başlama kararının hastanın özel koşullarına göre verilmesi tercih edilmektedir.
CD4 T lenfositi sayısı >500 hücre/mm3 saptanan hastalarda da ART başlanabileceği göz ardı
edilmemelidir (9).

14.6. HIV/AIDS’te Hemşirelik Bakımı
HIV/AIDS dünyada epidemi yapan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Hemşirelerin
bu hastalığın kontrol altına alınmasında gerek toplumsal gerek bireysel hasta bazında
sorumlulukları vardır. En önemli toplumsal sorumluluk toplumun ve bireylerin HIV/AIDS
bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda eğitilmesidir. Hemşireler bu tür
etkinliklerde aktif şekilde görev almalı, özellikle sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği
içinde çalışarak bu alandaki çabalara katkıda bulunmalıdır.
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Hemşirenin HIV enfeksiyonunun önlenmesinde toplumsal sorumlulukları yanında
bireysel hasta bazında da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kişinin riskli temas veya
herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvurması ve test sonuçlarını bekleme sürecinde
başlar. Hemşire kişinin mahremiyetini sağlamalı, rahatça soru sorabileceği güven veren bir
ortam yaratmalı, risk durumunu saptamalı ve güvenli cinsel yaşam, kan yoluyla bulaşmadan
korunma, madde kullanıcısı ise güvenli enjeksiyon konularında bilgi vermelidir. Hastanın
destek sistemlerini değerlendirmeli ve test sonucu pozitif çıktığında hastaya destek
olunmasını sağlamalıdır. Hastalık ve seyri konusunda bilgi vermeli, sorularını yanıtlamalıdır.
HIV enfekte kişi ile sonraki görüşmelerde immün sistemi güçlü tutmaya yönelik genel sağlık
önerileri (yeterli ve dengeli beslenme, alkol ve sigaradan kaçınma, egzersiz yapma,
enfeksiyonlardan korunma) konularında bilgilendirmelidir. Hastalığın ilerlediğini gösteren
belirtiler (kilo kaybı, gece terlemeleri, diyare, ateş, lenfadenopati, oral mukozada
enfeksiyonlar - candidia, saçlı lökoplaki - ve vajinal enfeksiyonlar) ortaya çıktığında sağlık
kurumuna gelmesi gerektiği anlatılmalıdır. HIV/AIDS önyargılar ve korkular nedeniyle
sosyal sorunlara ve izolasyona neden olabilen bir hastalık olduğundan hastanın destek
gruplara yönlendirilmesi de önem taşır (2, 4, 5, 13).
Enfeksiyonu ilerlemiş ve hastalığı semptomatik hale gelmiş HIV/AIDS hastasının
hemşirelik bakımında ise fırsatçı enfeksiyonları önlemek, tedavi etmek, virüsün diğer kişilere
bulaşmasını önlemek, hastanın yeterli beslenmesini sağlamak, hastaya sosyal destek
sağlamak, mümkün olduğunca yaşam kalitesini artırmak önemlidir. Enfeksiyonu erken fark
etmek ve tedaviye erken başlamak için hasta enfeksiyon belirti ve bulguları (ateş, döküntü,
terleme, öksürük, nefes darlığı, oral kavitede aftöz lezyonlar, idrara çıkma sıklığında artış,
sıkışma, dizüri, vücudun herhangi bir bölgesinde kızarıklık, şişme, akıntılı yara, yüz, dudak ve
perianal bölgede veziküller) açısından takip edilir. Lökosit takibi yapılır. Enfeksiyon ajanını
saptayarak uygun tedaviyi başlatmak amacıyla hekim istemi ile çeşitli bölgelerden kültür
örneği (yara drenajı, cilt lezyonları, idrar, dışkı, balgam, ağız ve boğaz) alınır. Sekonder
enfeksiyonlara karşı hekim istemi ile antibakteriyal tedavi uygulanır. Enfeksiyonların
önlenmesinde çevresel önlemler konusunda hasta ve yakını bilgilendirilir. AIDS hastalığında
birçok sistem etkilenebileceğinden hastaya semptomlara göre girişimlerde bulunulmalıdır.
Hastalarda sıklıkla görülebilen sorunlar HIV/AIDS ile birlikte görülen deri sorunları
nedeniyle cilt bütünlüğünde bozulma, stomatit nedeniyle oral mukoz membranda bozulma,
diyare nedeniyle barsak boşaltım örüntüsünde bozulma, solunum yolu enfeksiyonları
nedeniyle yetersiz havayolu temizliği, iştahsızlık, oral aftlar vb. nedenlerle oral alımın
azalması nedeniyle beden gereksiniminden az beslenme, halsizlik, yorgunluk ve nörolojik
sorunlar nedeniyle aktivite entoleransı, ilerleyen dönemde Kaposi sarkomu ve nöropati
nedeniyle ağrı görülebilir. Bu sorunlara yönelik girişimler planlanmalıdır. Hastanın sadece
fiziksel değil, sosyal, emosyonel ve spiritüel gereksinimlerine de duyarlı olunmalı, bütüncü
bir yaklaşımla bakım verilmelidir. Hastalığa karşı önyargılar, sosyal destek sistemlerin
eksikliği, diğer kişilere hastalık bulaştırma korkusu nedeniyle sosyal izolasyon
yaşanabileceğinden başetmesine destek olabilecek kaynaklar konusunda hastaya yardım edilir
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(aile ile ilişkilerin güçlendirilmesi, dernekler). Konuşmak için hastaya zaman ayrılır.
Hoşlandığı meşguliyetlere teşvik edilir (2, 4, 5, 13).

14.7. HIV/AIDS’te Hasta ve Aile Eğitimi
Aşı henüz geliştirilemediğinden korunmada hasta eğitimi çok önemlidir. Hasta güvenli
cinsellik ve madde bağımlısı ise güvenli enjeksiyon konusunda aydınlatılmalıdır. Başkalarına
HIV bulaştırmamak ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları edinmeyi önlemek için alınması
gereken önlemler (cinsel temasla ilgili önlemler) konusunda hastaya danışmanlık verilmelidir.
Başkalarını korumak için günlük yaşamında kan ve vücut sıvıları ile temas riski bulunan
durumlardan nasıl sakınabileceği konusunda bilgi verilmelidir. Enfeksiyonu erken fark etmek
için hasta ve yakını enfeksiyon belirtilerini bildirme konusunda uyarılmalıdır. Olası HIV
süperenfeksiyonunu önlemek için alınması gereken önlemler anlatılmalıdır. Bu önlemler
mutfak ve banyonun belirli aralarla dezenfeksiyonu, vücut sıvılarına temas sonrası ellerini iyi
yıkaması, diğer kişilerin vücut sıvılarına temastan ve kişisel eşyaların (diş fırçası vb.) ortak
kullanımından kaçınması, Evde hayvan besliyorsa hayvanların çıkartılarına dokunmaması,
özellikle et ve yumurta olmak üzere yiyecekleri iyi pişirmesi önerilir (2, 4, 5, 7, 13).
AIDS hastalık seyrinin ve kullanıyorsa ilaç etkisinin değerlendirilmesi için düzenli
olarak kontrole gelmenin önemi anlatılmalıdır. Hastalık aktivitesini kontrol altına alabilmek
ve direnç gelişimini önlemek için antiretroviral ilaçları düzenli kullanma konusunda hasta ve
yakınları uyarılmalıdır. İlaçların etki ve yan etkisi açısından sürekli takipte olmanın önemi
anlatılmalıdır. Kullandığı her ilacın adı, etkisi, kullanım şeması ve en doğru zamanları, bireye
özel rehber (zamanı hatırlatıcı yöntem), özel laboratuvar testlerinin sıklığı açıklanarak
belirtilir (2, 9, 11).
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Uygulamalar
1) Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın HIV/AIDS’in kontrol altına alınması
konusunda aldığı önlemleri inceleyiniz.
2) Ülkemizde HIV/AIDS konusunda toplumu bilinçlendirmek ve hasta haklarını
korumak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarını ve etkinliklerini
araştırınız.
3) AIDS’in ilerlemiş dönemindeki bir hastanın
belirleyerek hemşirelik bakımını planlayınız.

bakım

gereksinimlerini

4) HIV/AIDS açısından risk gruplarından biri olan sağlık profesyonellerinin kan
ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için alması gereken
önlemleri (evrensel önlemler, standart önlemler) araştırınız. HIV/AIDS’li bir
hastaya bakım verme esnasında bu önlemlere ilave olarak alınması gereken
önlemler var mıdır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) HIV/AIDS’li bir hastanın ve partnerinin tanı sürecinde desteklenmesi gerekir.
Bu nasıl yapılabilir? Araştırınız.
2) HIV/AIDS’li bir hastanın bakım ve tedavi sürecindeki hakları nelerdir?
İnceleyiniz.
3) HIV/AIDS’li bir hastanın fırsatçı enfeksiyonlardan korunması için hastane
yatışı esnasında alınması gereken önlemleri araştırınız.
4) AIDS’te hastanın tedavi uyumu nasıl artırılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AIDS, HIV adlı retrovirüsün neden olduğu kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu virüs
immün sistemi zayıflatmakta, savunma mekanizmalarını bozmakta, normal şartlarda tedavisi
mümkün olan hastalıklar immünitenin çökmesi nedeniyle tedavi edilemeyerek ölüme yol
açabilmektedir. İlk ortaya çıktığı 1981 yılından bu yana hızla artış göstererek 2004 yılında
ölüm nedenleri arasında üst sıralara yükselen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Ancak son
yıllarda özellikle antiretroviral tedavilere erişimin artırılması sonucunda, dünyanın neredeyse
tüm bölgelerinde HIV/AIDS insidans ve ölümlerinde düşüşler sağlanmakla birlikte bu
konuda hala kat edilecek çok yol vardır. Uygun şekilde tedavi edilirse hastanın yaşam süresi
ve yaşam kalitesi belirgin derecede yükselebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) HIV virüsü ile temas sonrası semptomların görüldüğü döneme giren kişiyi
tanımlamada aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
a) HIV-pozitif
b) HIV-enfekte
c) HIV-kontamine
d) HIV-temaslı
e) AIDS hastası
2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi HIV/AIDS görülme sıklığının en yüksek olduğu
bölgedir?
a) Amerika
b) Batı Avrupa
c) Orta Asya
d) Doğu Avrupa
e) Sahra altı Afrika
3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi HIV/AIDS bulaşmasında rol oynayan faktörlerden
değildir?
a) Korunmasız cinsel temas
b) Kan transfüzyonu
c) Plasentalı yol
d) HIV pozitif kişi ile aynı yüzme havuzunun kullanımı
e) Kan içeren tükürük ile temas
4) HIV virüsünün vücuda girişi ile antikor üretimi arasında geçen süre (pencere dönemi)
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
a) 1 hafta
b) 3-4 hafta
c) 3-6 ay
d) 6-9 ay
e) 12 ay
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5) HIV açısından riskli temasta bulunan bir kişi, sırasıyla aşağıdaki testlerden hangilerini
yaptırmalıdır?
a) ELIZA, Western blot
b) Western blot, ELIZA
c) Viral yük tayini, ELIZA
d) ELIZA, viral yük tayini
e) PCR, ELIZA

Cevaplar: 1) e 2) e

3) d

4) c

5) a
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