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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İnfeksiyon Tanımı ve İnfeksiyon Zinciri
1.2. Cerrahi İnfeksiyon Belirtileri
1.3. Cerrahi Alan İnfeksiyonları (CAİ)
1.4. Özel Cerrahi İnfeksiyonlar
1.5. Cerrahi İnfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnfeksiyon oluşabilmesi için infeksiyon zinciri halkaları nelerdir?

2)

Hangi mikroorganizmalar CAİ nedenidir?

3)

CAİ risk faktörleri nelerdir?

4)

Cerrahi infeksiyonlarda hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Cerrahi infeksiyonlar

İnfeksiyon zinciri
halkalarını kavramak

Okuyarak /Araştırarak /

Cerrahi infeksiyonlar

CAİ’nı tanımak ve risk
faktörlerini algılamak

Okuyarak /Araştırarak /

Cerrahi infeksiyonlarda
hemşirelik bakımını
planlayabilmek

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

Cerrahi infeksiyonlar
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Anahtar Kavramlar


İnfeksiyon



Cerrahi Alan İnfeksiyonu



Apse



Selülit



Karbonkül



Klostridiyal Miyonekroz (Gazlı Gangren)



Tetanoz



Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Cerrahi infeksiyonlar günümüzde de önemini koruyan ve cerrahi kliniklerinin yükünü
yatış süresinin uzaması ya da yeni cerrahi girişimler ile arttıran, kimi zaman yüksek tanı ve
tedavi maliyeti, iş gücü kaybı ile seyreden, kimi zaman ise yüksek morbidite ve mortalite
oranına sahip bir sorun olmayı sürdürmektedir. Araştırmalar, XIX. yüzyılın hemen hemen
sonlarına kadar infeksiyonun doğal bir süreç olarak kabullenildiğini ve cerrahi girişim sonucu
infeksiyonun beklenen bir gelişme olduğunu göstermektedir. Özellikle çoğul kırıklarda,
ampütasyon sonrası %25-90 arası mortaliteden söz edilir ve bu yüksek oranda birinci
derecede sorumluluğun infeksiyona bağlandığı görülür.
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1.1. İnfeksiyon Tanımı ve İnfeksiyon Zinciri
İnfeksiyon patojen etkiye sahip bir ajanın, konakçıya uygun yol, sayı ve koşullarda
girmesi, toksin/zararlı madde oluşturması, dokular üzerinde zedeleyici işlev göstermesi ve
konakçının ajana ve toksinlerine karşı gösterdiği dinamik yanıttır. İnfeksiyon oluşması için
sadece patojen mikroorganizmaların varlığı yeterli değildir. İnfeksiyonun ortaya çıkması için
infeksiyon zincirini tamamlayan 6 halkanın bulunması gerekir. İnfeksiyon zinciri;
İnfeksiyon etkeni: Hastalık yapma yeteneğine sahip mikroorganizmalardır. Etkene ait
özellikler;
 Etkenin organizma tarafından belirli bir oranda alınmış olması,
 Etkenin organizmaya etkin olabileceği yoldan girmesi,
 İmmün sistemin zayıflaması,
 İnfeksiyon oluşumunda hazırlayıcı faktörlerin varlığı
Kaynak: İnfeksiyon etkeninin doğal olarak yaşayıp çoğaldığı ve yayılım gösterdiği
yerdir. İnfeksiyon hastalıklarında en önemli canlı kaynak insan ve hayvan, cansız kaynak ise
topraktır. Kaynakta infeksiyon endojen ve eksojen olmak üzere iki şekilde oluşur. Endojen
enfeksiyon; organizmada bulunan yararlı ve zararlı mikroorganizmaların çeşitli nedenlerle
patojen hale geçmesi ile oluşur. Eksojen infeksiyon ise dışarıdan bir mikroorganizmanın
organizmaya girişi ile oluşur.
Çıkış kapısı: Mikroorganizmalar genellikle ağız, burun, göz ve kulaklar, dışkı ve idrar,
sperm ve vajina sıvıları, açık yaralardaki kan ürünleri ve kan yoluyla bulaşır.
Taşınma yolu: Taşınma direkt ya da indirekt olabilir. Direkt taşınmada etken doğrudan
duyarlı kişiye geçer (öpme, cinsel temas, plasenta). Doğrudan taşınmada ise geçiş canlı ve
cansız aracılar ile olur (eşyalar, öksürme, sivrisinek).
 hava yolu ile bulaşma
 kan yolu ile bulaşma
 oral yol ile bulaşma
 temas ile bulaşma
 gebelikte ve doğum sürecinde bulaşma
Giriş kapısı: Konakçıya giriş; solunum, sindirim ve genital yol, deri ve mukoza
çatlakları, invaziv işlemler ve plasenta ile olur.
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Hassas konakçı: Mikroorganizmaların infeksiyon yapabilmesi için savunma gücü
olmayan bir konakçı bulmaları veya konakçımın savunma gücünü kırmaları gerekir.
Hassas konakçıda infeksiyon gelişimini etkileyen özellikler; yenidoğan ve yaşlı
bireyler, vücut boşluklarının pH düzeyi, belirli hastalıklara genetik eğilim, tedavi amacı ile
uygulanan girişimler, stres, beslenme alışkanlıkları, hijyenik alışkanlıklar, yaşam koşulları ve
çevre, genel sağlık durumu, bağışıklamadır.
Şekil 1: İnfeksiyon Zinciri

1.2. Cerrahi İnfeksiyon Belirtileri
Sistemik Klinik Belirtiler


Ateş (Özellikle titreme ile yükselen ateş)



İştahsızlık



Halsizlik



Baş ağrısı



Bulantı - kusma



Genel durumda bozulma

İlgili Alanda Lokal Belirtiler


Rubor (Kızarıklık)
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Color (Sıcaklık)



Tümör (Şişlik)



Dolor (Ağrı)



İmmobilizasyon

1.3. Cerrahi Alan İnfeksiyonları (CAİ)
Cerrahi alan infeksiyonları, asepsi ve antisepsi uygulamalarında, sterilizasyon
metotlarında, ameliyathane koşullarında ve cerrahi teknik, yoğun bakım imkanlarındaki
ilerleme ve gelişmelere ve profilaktik antibiyotik uygulamalarına rağmen hâlâ modern
cerrahinin çok önemli ve ciddi bir problemi olmaya devam etmektedir. Ameliyatı takip eden
ilk 30 gün içinde, kesi yerinde ve cerrahi girişimde bulunulan veya girişim sırasında manipule
edilen organ ve boşluklarda gelişen infeksiyondur. Eğer ameliyat sırasında implant
konulduysa bu süre bir yıldır. CAİ, beraberlerinde getirdikleri tedavi sorunları ve ekonomik
yük nedeniyle özel önem taşımaktadır. Bu nedenle hastalar ek olarak ortalama 7-10 gün daha
hastanede kalmakta, tedavi maliyetleri artmakta ve hastaların işlerine başlaması ortalama 1418 gün uzamaktadır.
Yeni rehberde en önemli değişiklik yüzeyel ve derin insizyonel CAİ’lerde primer ve
sekonder olmak üzere iki yeni tanımın getirilmesidir (Tablo 1). Yüzeyel insizyonel (Yİ) CAİ,
primer Yİ (PYİ) ve sekonder Yİ (SYİ) olmak üzere iki grupta isimlendirilmiştir. Buna göre;
PYİ: Bir veya daha çok insizyonu olan hastada primer insizyonda görülen Yİ’dur. (Örn;
sezaryen insizyonu veya koroner “bypass” için yapılan göğüs insizyonunda görülen
infeksiyondur.)
SYİ: Bir veya daha çok insizyonu olan hastada sekonder insizyonda görülen Yİ’dur.
(Örn; koroner “bypass” yapılan olguda donör tarafında görülen infeksiyondur.)
Benzer ayrım derin insizyonel (Dİ) CAİ için de yapılmıştır. Buna göre Dİ infeksiyonlar
da primer ve sekonder olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Yeni rehberde diğer bir yenilik infeksiyonun oluşum zamanı ile ilgilidir. Eski rehberde
Dİ ve organ/alan CAİ infeksiyonun cerrahi işlemden sonra 30 gün içinde çıkması kriter iken
yeni rehberde işlemden sonraki 30 veya 90 gün içinde çıkması kriter olarak alınmaktadır.
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Tablo1. CDC tarafından belirlenen CAİ kriterleri ve yapılacak değişiklikler (Değişiklikler kalın yazı ile
belirtilmiştir)

CAİ

KRİTERLER

Yüzeyel
İnsizyonel
CAİ

İnfeksiyon cerrahi işlemden 30 gün içinde ortaya çıkmalı ve
insizyonun cilt ve cilt altı dokusunu içerecek ve aşağıdakilerden en az biri
bulunmalı:
a.Yüzeyel insizyondan pürülan drenaj; laboratuvar ile desteklenebilir veya
desteklenmeyebilir.
b.Yüzeyel insizyondan aseptik olarak alınan kültür, sıvı veya dokuda
organizma izole edilmeli
c. İnfeksiyon belirti ve bulgularından en az biri olmalı; ağrı veya hassasiyet,
lokalize şişlik, kızarıklık veya ısı ve cerrah tarafından insizyonun açılması,
(negatif kültür bu kriteri sağlamamaktadır.)
d. Yüzeyel CAİ’nin cerrah tarafından veya ilgili hekim tarafından
tanımlanması.
Aşağıdaki durumlar yüzeyel CAİ olarak tanımlanmamaktadır.
- Dikiş apseleri
- Epizyotomi veya yenidoğan sünnet insizyonları (Sünnet, NHSN
cerrahi işlem prosedürü olarak kabul edilmemektedir.)
- Yanık yaraları
- Fasya ve kas tabakasına ulaşan infeksiyonlar

Derin
İnsizyonel
CAİ

İnfeksiyon cerrahi işlemden sonraki 30 veya 90 gün içinde ortaya
çıkmalı ve insizyonun derin yumuşak dokularını içermeli ve
aşağıdakilerden en az biri bulunmalı.
a. Derin insizyondan pürülan drenaj; ancak cerrahi alanın organ/alanından
kaynaklanmamalı.
b. Derin insizyonun kendiliğinden veya cerrah veya hekim tarafından
açılmalı, infeksiyon belirti ve bulgularından en az biri olmalı; ateş (>38°C),
lokalize ağrı veya hassasiyet olmalı, (negatif kültür bu kriteri
sağlamamaktadır.)
c. Apse veya derin infeksiyonun diğer bulgularının fizik incelemede, invazif
işlem sırasında, histopatolojik incelemede veya görüntülemede tespit
edilmesi
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Organ/alan
CAİ

İnfeksiyon cerrahi işlemden sonraki 30 veya 90 gün içinde ortaya
çıkmalı ve infeksiyon cilt, cilt altı derin fasya ve kas tabakası hariç işlem
sırasında açılan veya manipüle edilen vücudun herhangi bir yerini içerebilir
ve aşağıdakilerden en az biri bulunmalı:
a. Organ veya alana konulan drenden pürülan drenaj
b. Organ veya alandan aseptik olarak alınan kültür, sıvı veya dokuda
organizma izole edilmesi,
c. Apse veya derin infeksiyonun diğer bulgularının fizik incelmede, invazif
işlem sırasında, histopatolojik incelemede veya görüntülemede tespit
edilmesi.
d. Spesifik organ/alan infeksiyon alanı kriterlerinden biri olmalı.

Soyer T.(2014). Cerrahi alan infeksiyon tanımlarında yenilikler ve profilakside güncel uygulamalar ANKEM Derg 2014;28(Ek
2):156-161

1.3.1. Kontaminasyon
sınıflandırılması

derecesine

göre

cerrahi

yaraların

Temiz (Sınıf I) İnfeksiyon bulgusunun olmadığı, elektif şartlarda yapılan, uygulanan
aseptik teknikte aksama olmayan, primer kapatılan, gastrointestinal, genitoüriner ve solunum
sistemine girilmemiş ameliyatlar.
Temiz kontamine (Sınıf II) Gastrointestinal veya solunum sistemine girilen fakat
bulaş olmayan, orofarenks, vajina, infekte olmayan genitoüriner veya safra sistemine girilen,
mekanik drenaj uygulanan ve aseptik teknikte aksaklığın düşük düzeyde olduğu ameliyatlar.
Kontamine (Sınıf III) Açık, travmaya bağlı yaralanmalar, gatrointestinal sistemden
önemli kaçakların olduğu, infekte genitoüriner sisteme, infekte safra sistemine, kontrolsüz
olarak solunum sistemine girilen, pürülan olmayan akut inflamasyon bulguları olan ve aseptik
teknikte büyük aksamaların olduğu ameliyatlardır.
Kirli - infekte (Sınıf IV) Nekrotik doku ve yabancı cisim bulunan, fekal
kontaminasyonun olduğu, kirli travmatik yaralar, organ perforasyonunun olması ve ameliyat
sahasında bakteriyel inflamasyon ve pü olan ameliyatlardır.

1.3.2. CAİ Nedeni Mikroorganizmalar
Cerrahi alan infeksiyonlarına en çok neden olan mikroorganizma grubunu bakteriler
oluşturmakta ve bunların içinde de en fazla Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif
stafilokoklar yer almaktadır. Koagülaz negatif stafilokoklar normal deri florasında
bulunmalarına karşın, son yıllarda özellikle protez uygulanan hastalarda cerrahi alan
infeksiyonlarına neden olmaktadır. Streptokoklardan en sık özellikle gastrointestinal sistemin
temiz kontamine ve kontamine cerrahi alan infeksiyonlarından enterekok izole edilmekte,
30

bunu A grubu beta hemolitik streptokok izlemektedir. Eğer cerrahi girişim solunum,
gastrointestinal ve genitoüriner sistemlere yapılmışsa infeksiyon etkenleri genellikle aerob ve
anaerob bakterileri birlikte içeren polimikrobiyal özellik kazanmaktadır. Son yıllarda cerrahi
alan infeksiyonlarında da diğer nozokomiyal infeksiyonlarda olduğu gibi antibiyotiklere
dirençli bakteriler; özellikle cerrahi girişim geçiren immün sistemi baskılanmış hastalarda
Candida albicans ve Candida tropicalis’e sık rastlanmaktadır. Cerrahi alan infeksiyonuna
neden olan patojen mikroorganizmalar ya hastanın kendi florasından endojen, ya da sağlık
çalışanları veya çevreden eksojen olarak bulaşmaktadır. Bulaşma genellikle cerrahi işlem
sırasında olmaktadır. Hava yolu ile geçiş CAİ’nun ortaya çıkmasında çok önemli olmamakla
birlikte, Clostridium perfringens gibi havada bulunan bazı mikroorganizmalar bu yolla
bulaşabilmektedir. Ameliyathane ortamından ve cerrahi ekipten kaynaklanan CAİ’ında
stafilokoklar ve streptokoklar sıklıkla etkendirler. Temiz kontamine, kirli cerrahi girişimlerde
gelişen CAİ’ında ise rezeke edilen organın florasında ki polimikrobiyal aerop, anaerop Gram
negatif ve Gram pozitif mikroorganizmalar sorumlu olabilmektedir.

1.3.3. Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri
Bireye özgü (intrinsik) risk faktörleri

Yaş: 1 yaşın altı küçük çocuklarda, erişkin bireylerde ise 65 yaş üzeri, uç
noktalarda yaş olarak tanımlanır ve CAİ riski daha fazladır. 50 yaş üzeri girişimlerde
infeksiyon riskinin, 50 yaş altı girişimlere göre 4 kat arttığı, burada yalnızca yaşın değil, yaşa
bağlı kronik hastalıkların da devreye girdiği ifade edilir.

Diyabet: Diyabetik hastalarda CAİ gelişiminin arttığını preoperatif kan glukoz
seviyesinin kontrolü ile CAİ’nın azaldığını gösteren bir çok çalışma vardır. Hastaların
ameliyat öncesi-sırası-sonrası serum glikoz seviyelerinin normoglisemik tutulması, CAİ’nı
önlemede önemlidir.Yeni rehberde diabetik olan ve olmayan tüm hastalarda kan glikoz
düzeyinin 200 g/dl altında olması hedeflenmiştir. CAİ önlemek amacıyla hedeflenen
hemoglobin A1c düzeyi ile ilgili bir öneri bildirilmemiştir.

Solunum sorunları: Kronik bronşit, amfizem, astım, bronşektazi, kistik
fibrozis ve KOAH gibi solunan hava akışını engelleyici bozukluklar, komplikasyon gelişme
olasığını artırır.

Hematolojik sorunlar: Anemi, lösemi, lenfoma, melanoma, agranülositozis ve
trombositopeni varlığı yara iyileşmesini geciktirici rol oynarlar.

Tütün/alkol kullanımı: Tütün kullanımın neden olduğu koroner arter hastalığı,
KOAH ve atheriosklerotik vasküler hastalıklar infeksiyon riskini artırıcı sorunlara kaynak
oluşturmaktadır.

Kötü beslenme: Aşırı zayıf olma, şiddetli protein kalori malnütrisyonu, serum
albumin düzeyindeki düşüklük CAİ gelişme riskini yükseltir.

31


Şişmanlık: İdeal kilonun %20’sinden fazlasının CAİ’nunu artırdığı ve karın
duvarındaki cilt altı yağ dokusunun kalınlığı ile CAİ gelişimi arasında doğrudan bir ilişki
bulunduğu bildirilmiştir.

Steroid ve immunosupratif ilaç kullanımı: Ameliyat öncesi dönemde steroid
ve immunsupresif ilaç kullanımının hastalarda CAİ gelişiminde etkileyici bir faktör
olabileceği belirtilmiştir.

Malignite: Malign hastalığa sahip olanlarda CAİ riskinin artmış olduğu yapılan
çalışmalarda bildirilmiştir.

değildir.

Oral kontraseptif kullanımı: Oral kontraseptif kullanımı ile CAİ ilişkisi açık


Arteriyel oksijen basıncı: Perioperatif dönemde hastaya oksijen verilmesi ile
kesi yerine daha fazla oksijen gitmesinin sağlanması CAİ riskini azaltmaktadır.


Vücut ısısı: Vücut ısısının normal tutulması savunma yanıtını artırmaktadır.

Dış kaynaklı (ekstrinsik) faktörler

Diğer bir hastalığın tedavi süreci: Örn, kemoterapi, radyoterapi, steroid
tedavisi ve anti-inflamatuar ilaçların kullanılması iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler.

Cilt bütünlüğünün bozulması: Travmatize olan cilt bireyi kontamine olmaya
açık duruma getirir. Canlılığını yitirmiş ya da iskemik yumuşak dokular, patojen
mikroorganizmaların üremeleri için ideal bir ortam oluşturur.

Tedavi ve bakım sürecinde kullanılan araç-gereçler: Nazal kanül ve
maskeler, aspirasyon kataterleri, nemlendiriciler ve solunum tüplerinin tümü infeksiyon
ajanları için birer kaynak ve yol olabilir.

Olaya karışan mikroorganizmalar: Kontaminasyon, sağlık çalışanlarının elleri
ya da kritik durumdaki hastalarda var olan kolonizasyona bağlı gelişebilir.

Cerrahi insizyon ve organ/alan dışında başka bir yerde infeksiyon varlığı:
Ameliyat ile ilgili olmayan bir infeksiyon varlığı, CAİ riskini 3 kat artırnaktadır. Elektif
ameliyatlardan önce bu infeksiyonların tanınıp tedavi edilmesi gerekir.

Preoperatif dönemde burunda Staphylococcus aureus kolonizasyonu: SA,
CAİ’dan sık izole edilen bir mikroorganizmadır. Mupicorin içeren merhemlerin topikal
kullanımı ile burunlarındaki SA eradike edilen olgularda CAİ insidansı azalmaktadır.

Hastanede Kalış süresi: Uzamış hastanede
mikroorganizmalarla meydana gelen CAİ’na sebep olmaktadır.

kalış

süresi,

dirençli
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Perioperatif kan transfüzyonu: Perioperatif kan transfüzyonunun,
immünosüpresif etki yaptığı ve CAİ gelişme riskini artırdığı gösterilmiştir.
Ameliyata ait faktörler:
Ameliyat öncesine ilişkin faktörler

Ameliyat öncesi yatış süresi: Ameliyat öncesi hastanede kalış süresinin
uzamasının CAİ artıran bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Ameliyat öncesi kalış süresi
1gün olan hastalarda CAİ %6 iken, üç haftadan uzun olanlarda %15’ i bulmaktadır.


Ameliyat öncesi hazırlık:
o Ameliyat öncesi aseptik duş: Ameliyat öncesi hastanın antiseptiklerle duş
yapmasının deride mikrobiyal koloni sayısını azalttığı gösterilmiştir.
o Ameliyat bölgesinin kıllardan temizlenmesi-tıraş edilmesi: Uygun şekilde
yapılmayan preoperatif cerrahi alan tıraşı CAİ oranını kesin olarak
artırmaktadır. Mikroskobik kesilerde bakteri kolonizasyonu meydana gelmekte
ve tıraş zamanı ile ameliyat zamanı arası uzadıkça CAİ riski artmaktadır. Bu
nedenle cerrahi alanın tıraşı yapılacaksa ameliyattan hemen önce yapılmalı ve
jilet veya bistüri yerine makas, elektrikli tıraş makinesi veya kıl dökücü
kremler kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalarda ameliyattan hemen önce yapılan
tıraşlarda CAİ %1-2 iken, bir gece önce yapılanlarda %3-5’e çıkmaktadır.
Ameliyattan 24 saat önce tıraş yapılanlarda ise CAİ 7 kat artmaktadır.
o Ameliyathanede hastanın cilt hazırlığı: Geçmiş yıllarda preoperatif dönemde
cildin uygun antiseptik solüsyonla hazırlanması önerilirken yeni çıkacak
rehberde bu solüsyonların kontrendikasyon olmadıkça alkol bazlı olması
önerilmektedir.
o Ameliyat öncesi cerrahi el yıkama: Uygun süre ve teknik ile el yıkamanın CAİ
açısından önemi büyüktür. Cerrahi ekibin dermatit gibi deri hastalığının
olması, uzun tırnaklar infeksiyon için risk faktörüdür.
o İnfekte veya kolonize cerrahi çalışan yönetimi: Aktif infeksiyonu olan veya
bazı mikroorganizmaları taşıyan cerrahi sağlık çalışanının CAİ ortaya
çıkmasına neden olduğu ve salgınlara neden olduğu bildirilmiştir.
o Profilaktik antibiyotik kullanımı: Profilaktik antibiyotik kullanımının CAİ
önlenmesindeki önemi kanıtlanmıştır.

33

Ameliyat sırasına ilişkin faktörler:


Ameliyathane ve çevresi
o Ameliyathane ortamı: Ameliyathanedeki tam steril, yarı temiz ve steril
olmayan alanlar birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış olmalıdır. Yapılan bir
çalışmada ameliyat esnasında fazla terleyen cerrahların daha fazla infeksiyona
neden olabileceği gösterilmiştir. Hava sıcaklığı 20-22 °C derece arasında ve
nem oranı %30-60 arasında tutulmalıdır. Havadaki bakteri sayısı, odada
hareket eden insan sayısı ile orantılıdır. Operasyon odasına giriş çıkış
minumuma indirilmeli, odaların kapıları mümkün olduğunca kapalı
tutulmalıdır. Ameliyat odasında koridorlara ve çevre alanlara göre sürekli bir
pozitif basınç sağlanmalıdır.
o Havalandırma: Ameliyathanede havalandırmanın yönü, odadan koridora,
tavandan zemine doğru olmalıdır. Saatte en az 15 kez ameliyat odasının havası
değiştirilmeli, bu değişimde değiştirilen havanın %20’si temiz hava olmalıdır.
Ameliyathanenin havalandırma sisteminde iki filtre bulunmalıdır. İlk filtrenin
etkinliği en az %30, ikincisinin etkinliği ise en az %90 olmalıdır.
o Çevre yüzeylerinin temizliği ve dezenfeksiyonu: Ameliyat bittiğinde ve ikinci
ameliyat başlamadan önce çevre yüzeyleri (masa, duvar, ışıklar)
temizlenmelidir. Çevre koruma ajansı (EPA) günün ve gecenin en son
ameliyatından sonra hastane dezenfektanı ile ıslak vakum yöntemi kullanarak
zemin temizlenmesini önermektedir.
o Mikrobiyolojik örnekleme: Standardize edilmiş parametreler olmadığından
dolayı,
ameliyathane
odasında
rutin
mikrobiyolojik
örnekleme
önerilmemektedir.
o Cerrahi giysi ve örtüler: hastane çalışanın saç ve saçlı derisi ile aynı zamanda
hastaların da saç ve saçlı derisinin S.aureus ile gram negatif patojenleri
muhafaza ettiği çeşitli çalışmalarla belirtilmiştir. Bu mikroorganizmaların
yayılımının önlenmesi ve cerrahi ekibin korunması için cerrahi giysi ve örtüler
kulanılmalıdır.


Cerrahın uyguladığı teknik ve beceri: Kusursuz bir cerrahi teknik uygulaması
CAİ’larını önemli oranda azaltır. Kanlanmanın bozulması, dokulara kaba davranılması, boş
organlara gereksiz girim, ölü boşluklar, nekrotik dokular, uygun olmayan dikiş ve drenlerin
kullanımı ve gereksiz aşırı koter kullanımı ve hematom gibi cerrahi teknikle ilgili birçok
faktör CAİ meydana gelmesi açısından önemlidir.


Cerrahi aseptik teknik uygulamaları
o Cerrahi aletlerin sterilizasyonu: CAİ oluşumunda yetersiz sterilizasyon
önemli bir risk faktörüdür. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, cerrahide
34

kullanılacak aletlerin, kullanım alanından alınarak ön temizlik ve
dekontaminasyonu, sayımı, kontrolü, sterilizasyon alanına taşınması,
yıkanması, paketlenmesi, steril edilmesi ve kullanım alanına kadar sterilliğinin
korunarak saklanması basamaklarının tümünü içerir.
o Dikiş materyalleri, drenler, kullanılan diğer malzemeler: Çalışmalarda örgülü
ipek sütürlerin kullanılması ve drenlerin cerrahi kesiden çıkarılmasının
infeksiyon oranını artırdığı gösterilmiştir.
o Ameliyat süresi: Ameliyat süresinin uzaması CAİ olasılığını artırır.
Ameliyat sonrasına ilişkin faktörler:
Yara bakımı/asepsi ilkeleri: Uygun malzeme ile ve aseptik koşullarda yapılmayan
cerrahi pansumanlar CAİ riskini arttırır. Yaraya yapışan pansuman malzemelerinin
kaldırılması esnasında travmaya neden olduğu, iyileşmeyi geciktirdiği ve infeksiyon oranını
arttırdığı gösterilmiştir.


İnvaziv araç-gereç



Antibiyotik kullanımı



Hastane infeksiyonudur.

Cerrahi alan infeksiyonları cerrahinin en önemli sorunlarından birisidir. Hastaya ait
tüm faktörleri düzeltmek mümkün olmamakla birlikte, cerrahi girişim ilgili risk faktörlerinin
hemen tümü düzeltilebilir özelliktedir. Bu nedenle cerrahi alan infeksiyonuna neden olan tüm
risk faktörlerinin bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması bu infeksiyonların insidansını
azaltacaktır.

1.4. Özel Cerrahi İnfeksiyonlar
Bu infeksiyonlar içinde ön sıralarda bulunan stafilokok infeksiyonlarında bulaşma,
ağız, burun, boğaz, solunum ve feçes yoluyla gerçekleşmektedir. İnsanda patojen etken olarak
en sık S. Aureus ve epidermidise rastlanır. Genelde infeksiyonun lokal belirtilerinin şiddetli
olması, cerrahi yara infeksiyonlarının özellikleri arasındadır, derin dokulara doğru inmesi ile
sistemik belirtiler baskın duruma gelir.
Bu mikroorganizmalar arasında en sık infeksiyon nedeni olan S. Aureus bedende
lokalize, piyojenik (iltahap oluşturan) etrafı membranlarla kaplı kaviteler geliştirir. Abse,
panaris, akne, fronkül, karbonkül ve hidrozadenit gelişiminde bu grup mikroorganizmalar
etkendir.
Apse; Canlılığını yitirmiş dokuların yerinde oluşan boşlukta cerahat toplanmasıdır.
Cerahat etken olan bakteri veya bakterilere göre kahverengi, sarı veya yeşil-sarı renkte
olabilir. Stafilokokların neden olduğu abseler kokusuz iken, enterekok ve anaerobların yaptığı
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abselerde pis kokulu bir cerahat söz konusudur. Genel olarak iltihabın ana belirtileri;
flüktuasyon veren şişlik, üzerini örten ciltte hiperemi ve ısı artışı ile birlikte zonklayıcı ağrı
absenin tanınmasını kolaylaştırır. Sistemik belirtiler olarak, terleme, titreme, iştahsızlık
gelişebilir.
Flegmon veya selülit, genellikle ekstremitelerde deri, derialtı dokuyu tutan ve daha
derin dokulara yayılmayan yüzeysel bir infeksiyondur. Abseleşme görülmez. Etkeni
çoğunlukla streptokoklardır. Lokal ısı artışı, ağrı, kızarıklık vardır. İnfekte alan ile normal
doku arasında sınır genellikle net değildir, Oysa, Streptococcus pyogenes’in neden olduğu
erizipel’de demarkasyon hattı dikkat çeker. Bölgesel lenf bezleri süratle tutulur. Erizipel alanı
ile bu bezler arasındaki lenf yollarının hiperemik, sert ve ağrılı olmasına lenfanjit denir.
Panaris, felon veya dolama, el parmaklarının distal falankslarının cerahatli bir
infeksiyonudur. Etken stafilokoklardır.Tırnak dibine cerahat birikmesi sonucu şişlik ve ağrı
gelişir. Ağrı zonklayıcı tarzdadır. Füronkül, folikülit ise ter bezi ve kıl dibi foliküllerinin
stafilokoklarla infekte olmasıdır. Oluşan eritemli alanın ortasında sarı-beyaz renkte birkaç
mm’lik bir abse gelişir. Özellikle ergenlik çağında yüzde tekrarlayan ve çok sayıdaki
folikülitin bir arada bulunduğu tabloya füronküloz adı verilir. Yüzdekileri sıkmak,
oluşturduğu septik flebit yoluyla kavernöz sinüs trombozuna yol açabileceği için sakıncalıdır.
Karbonkül ise birkaç iltihaplanmış folikülün bir arada, birbirine yakın bulunmasıdır. Ensede
sık görülür. Sert, koyu hiperemik bir alanın ortasında abseleşme söz konusudur. Sistemik
belirtiler ön plana çıkabilir. Tedavi edilmezse sepsisle sonlanabilir. Hidradenit ise koltukaltı
ve kasık bölgesinin ter bezlerinin infeksiyonudur. Etken genellikle stafilokoklardır. Sık
tekrarlayan olgularda, zamanla koltukaltı ve kasık derisinin kahverengi, mor bir görünüm
aldığı, sarktığı ve kötü kokulu olduğu gözlenir. Tüm bölge derisinin eksize edilmesi ve
serbest deri grefi ile kapatılması gerekebilir.
Klostridiyal Miyonekroz (Gazlı Gangren) Özellikle kırık ve aşırı doku nekrozu
gelişiminin olduğu kontamine yaralarda, klostridium sporları ile ortaya çıkan bir
infeksiyondur. Ayrıca travmatik yaralanmaların yanı sıra nekroz, dolaşım yetmezliği ve fekal
kontaminasyon olasılığı yüksek olan yatağa bağımlı hastalarda da gelişebilir.
Hastalık tablosunu oluşturan etkenler, C. Perfringeus, C. Novyi, C. Septikum, C.
Histolyticum ve nadir olarak da C. Sardolli ve C. Bifermentans’ın izole edildiği
belirtilmektedir. Ancak sıklıkla etkenin C. Perfiringens olduğuna işaret edilmekte, doğada,
insan ve hayvan bağırsağında bulunan gram (+), anaerop basilin çeşitli suşları içinde %50- 95
C. Perfringens’in tek başına ya da diğer türlerle birlikte hastalık etkeni olduğu
gözlenmektedir. Sıklıkla intestinal cerrahi, özellikle kolon ve safra yolları cerrahisi uygulanan
bireylerde diyabet, arteriyosklerotik periferal vasküler sorunlar, bağışıklık sisteminde
yetersizlik gibi durumlar infeksiyon gelişiminde hazırlayıcı faktör olabilir. Gazlı gangrende
gözlenen dokular arasındaki gaz birikimi, infeksiyona özeldir. Özellikle C. Sellulit ve gazlı
gangrende gözlenen gaz, nekrotik dokularda oluşan metabolitler sonucu CO2 ve H2 birikimi
ile ortaya çıkan krepitasyon bulgusu ile karakterizedir. Sistemik dolaşımda mikroorganizma
ve toksinlerin bulunması, tüm bedeni etkileyerek toksemi tablosu oluşumuna neden olur.
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Gazlı gangren, lokal ve sistemik belirtilerin birlikte gözlendiği, direkt adale dokusunda
nekroz, çeşitli düzeylerde gaz oluşumu ve toksemi belirtileri ile karakterize çok ciddi bir
infeksiyon olarak tanımlanır. Gazlı gangrende olumlu sonuca ulaşılmasında, doğru bir
tanılama ve hızla değerlendirme yapılması gerekir. Bireyin tıbbi öyküsü, yakın geçmişte
cerrahi bir girişim, delinme şeklinde yaralanma ve travma geçirip geçirmediğinin
sorgulanması ile tanıya ilişkin önemli bilgiler elde edilebilir. Kuluçka döneminin 1-4 gün
olması, gangren gelişimi, hipovolemi ve toksemi oluşumunun 1-2 saat içinde gerçekleşmesi
nedeniyle erken dönemde, hızlı ve baştan ayağa değerlendirme yapılması önemlidir. Erken
dönemde hemşirenin, yara çevresinin soğuk, beyaz, ödemli ve duyarlı olduğunu belirlemesi
erken tanı, tedavi ve bakım girişimlerinde yol gösterici olur. Ciltte bronz renge doğru
değişime giden ödemli, gergin, parlak görünüm ile seröz akıntının yanı sıra infeksiyonun
ilerlemesi krepitasyon bulgusunu ortaya çıkaracaktır. Ayrıca mental durum değişiklikleri,
taşikardi, hipotansiyon ve ateş de gözlenebilir, ancak ateş taşikardi ve bol terlemeyi
açıklayacak düzeyde değildir. İnfeksiyonun ilerlemesine bağlı olarak sıvı replasmanına yanıt
vermeyen AKB’ında düşme ve renal yetmezlik bulguları gözlenebilir ve birkaç saat içinde
hızla gelişen ileri derecede bitkinlik, halsizlik ve bazen ajitasyonla karakterize toksemi
tablosu ortaya çıkabilir. En etkili tedavi bakım yöntemleri:
-

Geniş cerrahi debridman,

-

Antibakteriyel tedavi,

-

Hiperbarik O2 tedavisi,

-

Kesin cerrahi aseptik teknik,

-

Yara bakımı,

-

Beslenmenin sürdürülmesi,

-

Psikolojik destek,

-

Hijyenik gereksinimlerin karşılanmasıdır.

Tetanoz Genelde kirli yaralarda, C. Tetani bakterisinin kontaminasyonu sonucu yara
yerinde bakteriler tarafından salınan güçlü bir nörotoksinin neden olduğu akut toksemik bir
klostridium infeksiyonudur. Tetanozda:
- Parçalanmış nekroze dokular,
- Kan dolaşımında yetersizlik,
- Kemik kırıkları, mermi şarapnel parçaları, yabancı cisim varlığı,
- Taş, toprak vb. kirli yaralar C. Tetani için uygun ortam oluşturur.
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Tetanoz basili bedene girdikten sonraki 7-8 gün içinde hastalık tablosunu oluşturur.
Hastalığın klinik seyrinin belirlenmesinde, salgılanan nörotoksin miktarı, bu nörotoksinin
sinir dokusuna ulaşması için geçen süre etkili olur. Tetanospazminin merkezi sinir sisteminde
motor sinir hücrelerine fikse olması, çizgili adalelerde tonik kasılmaların egemen olduğu
tetanoz bulgu ve belirtilerinin sergilenmesine neden olur.
Bir hiyerarşik düzen içinde sırasıyla;
- Çiğneme adaleleri,
- Fasiyal sinirden dal alan adaleler,
- Ense, sırt adaleleri,
- Diyafragma ve solunum adalelerinde spazm ortaya çıkar.
Çiğneme adalelerinin spazmı ile çene kilitlenmesi oluştuğu, trismus olarak
isimlendirilen bu belirtide, hastanın ağzının açılmadığı gözlenir. Çiğneme adaleleri ile aynı
zamanda fasiyal sinir dallarının uyardığı adalelerde oluşan kramplar, yüzde sırıtma biçiminde
bir ifadeye yol açar ve bu durum, “facias tetanica” ya da “risus sardonıcus” olarak
isimlendirilir. Genelde, hastalık tablosu dışındaki ekstremiteleri kapsamayan bu gelişim, sırası
ile boyun, ense, sırt adalelerinin kasılması ile hastada ense sertliği, başın sürekli arkaya
bükülü olması ve lomber lordozda artış ile karakterizedir. Kramp nöbetleri ile bu belirtilerin
arttığı, bedenin bir yay gibi baş, sakrum ve topuklar ile yatağa temas ettiği gözlenir, bu
görünüm “opistetanus” duruşu olarak ifade edilir. Abdominal adalelerin olaya katılımı ile,
özellikle gençlerde dorsal vertebra kırıkları oluşabilir, sürekli rijiditeye akut ağrılı spazmlar da
eklenebilir.
Tedavi ve Bakım: Tedavi ve bakımda amaç, komplikasyon oluşumunun engellenmesi
ya da oluşan komplikasyonun kısa sürede çözüme ulaştırılması ile hasta yaşamının güvenceye
alınmasıdır. Tetanozun tedavi ve bakımında ana ilkeler:
- Tetanospazmin kaynağının ortadan kaldırılması,
- Dolaşımda varolan tetanospazminin nötralize edilmesi,
- Oral dokuya fikse olan tetanospazmin metabolize oluncaya kadar destekleyici
tedavi/bakımın sürdürülmesi,
- Hastanın sessiz, sakin durumda, temas gibi uyaranlardan arındırılmış bir ortamda
gereksinimlerinin karşılanması ve rahatının sağlanması olarak ele alınır.
Tetanoz tedavi ve bakımı ekip çalışmasını gerektirir. Cerrah, infeksiyon hastalıkları
uzmanı, anesteziyolog, hemşire, mikrobiyolog, solunum fizyoterapisti, beslenme uzmanının
beraberce, eş güdümü ön planda tutan çalışmaları, hastanın tedavi/bakımdan üst düzeyde
yararlanmasının temelini oluşturur.
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Tedavi/bakımda ana sorunun solunum sistemi ile ilişkili olduğu, öncelikler göz önüne
alınarak solunum sorunlarının kısa sürede çözüme ulaştırılması yaşam şansını elde etmede
önemlidir.
Solunum sorunu yaşanmasında ana nedenler:
- Kramp nöbeti sırasında solunum durması,
- Çene ve larenkste kramp olması,
- Aspirasyona bağlı pnomoni gelişmesi,
- Kramp nöbetlerine ilişkin tedavi uygulamalarının solunumu baskılaması olarak
sıralanır.
Semptomatik olan tetanoz tedavi ve bakımında başarının, destekleyici yaklaşımlarla
direkt ilişkisi söz konusudur.
Destekleyici tedavi ve bakım:
- Yara bakımında cerrahi aseptik koşulların sürdürülmesi,
- Elektrolit sıvı gereksiniminin karşılanması,
- Önerilen tıbbi tedavinin uygulanması,
- Beslenmenin üst düzeyde sağlanması,
- Ülser gelişimini engellemek üzere antiasit verilmesi,
- Yakın izlem, değişikliklerin ilgiliye rapor edilmesi,
- Güvenli, loş, sessiz, sakin, uyarı kontrollü çevre sağlanması,
- Yatak yarası oluşumunu engelleme önlemlerinin alınması girişimlerini kapsar.

1.5. Cerrahi İnfeksiyonlarda Hemşirelik Bakımı
İnfeksiyon hastalıklarına bağlı hemşirelik yönetiminde; önleme ve sağlığı yükseltme
ve korumaya odaklanılır. İnfeksiyonun önlenmesinde; altta yatan durumlara yönelik risk
değerlendirmesi, immun yanıt ve aşı gibi koruyucu önlemler üzerinde durulmaktadır.
Sağlığı Yükseltme
İnfeksiyonun önlenmesınde sadece sağlık çalışanlarının değil, genel olarak halkın da
eğitilmesi gerekir. Eğitim programında bağışıklık kazanmanın önemini, mikroorganizmaların
ilaçlara direncini önlemede uygun antibiyotik kullanımı ve infeksiyonun yayılımını önlemenin
yolları anlatılmalıdır.
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Tanılama
Sağlık öyküsü ve fizik muayene ile veriler toplanır.
Sağlık öyküsü: yaş, ilaç kullanımı (antipiretik), beslenme, infekte kişilere maruz
kalma, bağışıklama, invaziv işlem ve tedaviler, kanser, diyabet gibi kronik hastalıklar.
Fizik muayene: yaşam bulguları, infeksiyon düşünülen vücut sistemleri, lenf nodu
büyümesi ve hassasiyeti.
Hemşirelik Tanıları ve Girişimler
İnfeksiyon Riski


Hemşirelerin el yıkama tekniğini kullanmaları önemlidir.


Diğer hastalar için bulaşma riskini en aza indirmek için infeksiyon şüphesi olan
ya da infeksiyonu bilinen hastalar özel odaya alınır.

Hastanın odasına girerken ve odadan ayrılırken, antibakteriyel sabun veya
solüsyonlar kullanılarak 10-15 saniye eller yıkanır.

Bulaşma riskini azaltmak için standart önlemler ve çalışanları koruyucu
önlemler alınır.


Hastaya izolasyon işlemlerinin önemi ve nedenleri açıklanır.



Hastadan kültür için örnek toplanır.



İnfeksiyonu olan hastayla ilgili tüm çalışanlar bilgilendirilir.


sağlanır.

Ziyaretçilerin hasta odasına girmeden önce uygun koruyucu giysiler giymesi


İlaca dirençli mikroorganizmaların oluşmasını önlemek için, tedavi rejimi ile
direktif edilen tedavinin uyumunun önemi anlatılır.
Anksiyete
İnfeksiyonlu hasta, hastalığın belirtileri, tedavi, prognoz ve hastalığın beklenen
sonuçlarına bağlı olarak anksiyete yaşayabilir.

İnfeksiyon tanısı hasta için travmatik olabilir, suçlu, izole ve huzursuzluk hissi,
endişe ya da depresyon ortaya çıkabilir.


Anksiyete düzeyi tanılanır.



İnfeksiyon, tedavi, prognoz ve sonuçlar tartışılır.
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Hastanın baş etme yöntemleri belirlenir ve hasta desteklenir.



Bakıma hastayla birlikte ailede katılır.



İzolasyon işlemleri açıklanır ve endişeler cevaplandırılır.

Hipertermi
Hipertermi, infeksiyon hastalıkları sürecinde beklenen bir sonuçtur. Ateş hafif, kısa
dönemde etkili, uzadığında ise yaşamı tehdit eden ciddi nedenlere yol açabilir.

Titreme epizodları sırasında özellikle beden sıcaklığı izlenir. Kalp ritmi ve hızı
kayıt edilir. Hipertermi disritmilere neden olabilir.


Direktif edilen antipiretikler uygulanır.



Vücut sıcaklığını düşürmek için oda sıcaklığı düşürülebilir.


Sıvı kaybı izlenir; hem oral yolla hem de intravenöz sıvı ve elektrolit alımının
arttırılması sağlanır.


Hasta terli ise; banyo yaptırılabilir ve kuru yatak ve kıyafetler sağlanır.



Hastanın dinlenmesi sağlanır.

Ağrı
Ağrı sıklıkla infeksiyona ek olarak ortaya çıkan inflamasyon süreci ve sekonder yara
iyileşmesi nedeniyle oluşur.


Yarada ağrıyı arttıran infeksiyon belirtileri gözlenir.


Ağrıyı azaltmak ve yara iyileşmesini sağlamak için direktif edilen
antibiyotikler uygulanır.
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Uygulama Soruları
1)
2)
etmelisiniz.

Cerrahi Alan İnfeksiyonu ve risk faktörlerini yazınız.
Cerrahi infeksiyonlarda uygulanacak hemşirelik bakımında nelere dikkat
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnfeksiyonun tanımını ve infeksiyonun meydana gelebilmesi için infeksiyon zincirinde
yer alan altı halkayı, cerrahi infeksiyonun lokal ve sistemik belirtilerini, cerrahi alan
infeksiyonunun nasıl meydana geldiğini, cerrahi alan infeksiyon yeni rehberde yer alacak yeni
değişiklikleri, kontaminasyon derecesine göre cerrahi yaraların sınıflandırılmasını, cerrahi
alan infeksiyonuna neden olan mikroorganizmaları ve cerrahi alan infeksiyonunda bireye
özgü, dış kaynaklı, ameliyata ilişkin risk faktörlerini, özel cerrahi infeksiyonlardan apse,
selülit, panaris, felon veya dolamayı, fronkül, fronküloz,karbonkül,gazlı gangren, tetanozu ve
cerrahi infeksiyonlarda hemşirelik bakımını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi infeksiyonların dezavantajlarından değildir?
a) Yatış süresini uzatır
b) Cerrahi kliniklerinin yükünü arttırır
c) İş gücü kaybını arttırır
d) Tedavi maliyetini düşürür
e) Yeni cerrahi girişimleri arttırır
2- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan infeksiyonlarında bireye özgü (intrinsik) risk
faktörlerinden biridir?
a) Kötü beslenme
b) Kullanılan araç-gereçler
c) Hastanede kalış süresi
d) Perioperatif kan transfüzyonu
e) Cilt bütünlüğünün bozulması
3-Gastrointestinal veya solunum sistemine girilen fakat bulaş olmayan, orofarenks, vajina,
infekte olmayan genitoüriner veya safra sistemi ameliyatları kontaminasyon derecesine göre
hangi sınıf cerrahi yaraları tanımlar?
a) Temiz
b) Temiz kontamine
c) Kontamine
d) Kirli-İnfekte
e) Kontamine-İnfekte
4-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi infeksiyonun sistemik belirtileri arasında yer alır?
a) Kızarıklık
b) İmmobilizasyon
c) Halsizlik
d) Ağrı
e) Şişlik
5-Aşağıdakilerden hangisi özel cerrahi infeksiyonlardan biri değildir?
a) Apse
b) Flegmon
c) Pnömoni
d) Erizipel
45

e) Panaris
6-Aşağıdakilerden hangisi en sık ensede görülen ve iltihaplanmış birkaç folikülün bir arada,
birbirine yakın bulunmasını ifade eden infeksiyon türüdür?
a) Karbonkül
b)Füronkül
c)Panaris
d)Apse
e)Flegmon
7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tetanozlu bir hastada belirli bir sıra izleyerek meydana
gelen kasılmaların ilk 3’ü verilmiştir?
I-

Fasiyal sinirden dal alan kaslar

II-

Ense ve sırt kasları

III-

Diyafram ve solunum kasları

IV- Çiğneme kasları
a) IV, III, II

b) IV, II, I

c) I, II, III

d) III, IV, I

e) IV,I, II

8-Aşağıdaki hangisi tetanozda çiğneme adalelerinin spazmı ile çenenin kilitlenmesini ifade
eder?
a) Opistetanus
b) Trismus
c) Facias tetenica
d) Risus-sardanicus
e) Tortikolis
9- Cerrahi infeksiyonu olan hastaya konulabilecek hemşirelik tanılarından biri değildir?
a) Anksiyete
b) Ağrı
c) Hipertermi
d) Anemi
e) İnfeksiyon riski
10-Aşağıdakilerden hangisi infeksiyon hastalıkları sürecinde beklenen bir sonuç olan
hipertermiye yönelik hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
a) Titreme epizodları sırasında özellikle beden sıcaklığı izlenir.
b) Direk buz uygulaması ile beden sıcaklığı düşürülür.
c) Sıvı kaybı izlenir, hem oral yolla hem de intravenöz sıvı ve elektrolit alımının
arttırılması sağlanır.
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d) Hasta terli ise banyo yaptırılabilir, kuru yatak ve kıyafetler sağlanır.
e) Hastanın dinlenmesi sağlanır.

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) c, 6) a, 7) e, 8) b, 9) d , 10) b
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2. ŞOKTA HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm Doç. Dr. Nuray AKYÜZ tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Şokun Tanımı
2.2. Şokun Fizyopatolojisi
2.3. Şokun Sınıflandırılması
2.4. Şokun Evreleri
2.5. Şoktaki Hastada Tedavi, İzlem ve Bakım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Şoku tanımlayınız.
2) Şok çeşitlerini ve nedenlerini yazınız.
3) Şokun evrelerini sıralayınız.
4) Şok gelişen hastadaki hemşirelik bakımını yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Şokta Hemşirelik Bakımı

Şoku tanımlayabilmek.

Okuyarak /Araştırarak

Şokta Hemşirelik Bakımı

Şokun
fizyopatolojisini
Okuyarak /Araştırarak
açıklayabilmek.

Şokta Hemşirelik Bakımı

Şoku sınıflandırabilmek.

Şokta Hemşirelik Bakımı

Şoktaki hastada hemşirelik Okuyarak
/Araştırarak
bakımını ifade edebilmek. Uygulayarak

Okuyarak /Araştırarak
/
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Anahtar Kavramlar
 Hipovolemik şok
 Kardiyojenik şok
 Distribütif şok
 Obstrüktif şok
 Total kan volümü
 Ortalama arter basıncı (OAB)
 Kalbin dakika atım hacmi (KDAH)
 Vasküler yatak kapasitesi
 Santral venöz basınç (SVB)
 Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Şok, bedenin damar yatağı kapasitesi ile dolaşan kan volümü arasındaki
uyumsuzluğun neden olduğu, doku perfüzyonunda azalma ve hücre metabolizmasında
bozulma ile karakterize bir sendromdur. Şok gelişimine neden olan olay ne olursa olsun,
nedenlerin tümünde yetersiz doku oksijenasyonu ve anaerobik metabolizma oluşumu temel
sorundur. Genel olarak mortalitesi %40-50 iken bazı şok türlerinde bu oran %80-90’a kadar
çıkabilmektedir.
Şoktaki hastanın tedavi ve bakımında amaç, hızla erken tanısının konması ve şokun
evresinin belirlenerek, uygun tedavi ve bakım girişimlerinin uygulanmasıdır.
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2.1. Şokun Tanımı
Şok, bedenin damar yatağı kapasitesi ile dolaşan kan volümü arasındaki
uyumsuzluğun neden olduğu, doku perfüzyonunda azalma ve hücre metabolizmasında
bozulma ile karakterize bir sendromdur.

2.2. Şokun Fizyopatolojisi
Bedenin homeostatik mekanizmalarının fonksiyone olmasında kalp, dolaşım sistemi
içinde kan ve kanın dolaştığı damar sistemi önemli görev üstlenir. Kalp dolaşımı başlatan ve
sürdüren, itici gücü sağlayıcı pompa konumundadır; damarlar kapalı bir sistem oluşturur, kan
doku ve hücrelere oksijen (O2) ve besinlerin iletilmesini üstlenir. Ayrıca kapiller düzeyde
yeterli kan akımını ve dokularda O2 ve besin maddeleri ile artık ürünlerin değişimini
gerçekleştiren sistem, damar sistemidir. Bu sistemler ile taşınan maddelerde (O2 ve besin)
herhangi bir yetersizlik şok gelişimine neden olur.
Organizmada kan akımı vasküler alan içindeki basınç değişiklikleri ile gerçekleşmekte
ve kan yüksek basınçlı bir alandan daha düşük basınçlı bir alana doğru akmaktadır. Sistemik
dolaşımda ortalama arter basıncı (OAB), sol ventrikülden sonra kanın ulaştığı aortada en
yüksek (sistolik basınç), sağ atriyumda en düşük (diyastolik basınç) değerdedir. Kan akımını
etkileyen 3 önemli faktör vardır. Bunlar:
-

Kalbin pompalaması için yeterli kan volümü,

-

Kanı pompalama gücüne sahip kalp,

Normal basıncı sürdürmede kasılma ve gevşeme işlevini gerçekleştiren
damar sisteminin varlığıdır.
Doku ya da organların oksijenasyonu arteriyel perfüzyon düzeyine bağlıdır. Organ ya
da doku perfüzyonu, doğrudan OAB ile ilişkilidir ve kanın sistemde hareketini sağlayıcı
OAB’nı etkileyen faktörler ise;
-

Total kan volümü,

-

Kalbin dakika atım hacmi (KDAH),

-

Vasküler yatak kapasitesidir.

Total kan volümü ve KADH’inde bir artış OAB’nı artırırken, düşüş ise OAB’nda
düşüşle sonlanmaktadır. Ancak, vasküler yatak kapasitesi ile OAB arasında ters bir ilişki söz
konusudur. Vasküler yatak kapasitesinde artış (dilatasyon) OAB’da azalmaya, vasküler yatak
kapasitesinde azalma ise (konstrüksiyon) OAB’da yükselmeye neden olur.
Kan damarları, özellikle kapillerlere komşu arteriyol ve venüller, damar cidarında
bulunan düz adalelerin dilate olmaları ile kapasitelerini artırma ya da kasılmaları sonucu
kapasitelerini azaltma yeteneğine sahiptir. Damarlar dilate, ancak volüm aynı kalırsa damar
içi basınç azalarak akım yavaşlarken, damarlar kontrakte volüm aynı ise basınç artarak akım
hızlanır. Kan damarlarının cidarındaki düz adaleler, sempatik sinir sistemi tarafından uyarılır
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ve bağlı olarak gelişen parsiyel kontraksiyon, sempatik tonüs olarak isimlendirilir. Sempatik
uyarımda bir artış, düz adale kontraksiyonunu artırarak vasküler yatak kapasitesinde düşüş ile
OAB’da artışa, sempatik uyarımda azalma, vasküler yatak kapasitesinde artış sonucu
periferde göllenme, venöz dönüşte azalma ve OAB’da düşüşe neden olur.
Sistemik ve lokal gereksinimlere uyum sağlamak için, doku ve organların kan akımı
sürekli bir değişim içindedir. Organizmanın bazı alanlarda seçici olarak kan akımını azaltma
ve artırma yeteneği vardır ve çoğunlukla etkili kontrol, merkezi sinir sistemi (MSS) yoluyla
gerçekleşse de, bölgesel kan akım regülasyonu da etkili olur. Cildin uzun bir süre zarara
uğramaksızın düşük kan akımı ve O2 düzeyini tolere etmesine karşın, beyin, kalp, akciğerler,
karaciğer gibi organ ve dokular, hipoksiyi (dokuda O2) tolere edemeyebilir ve kısa süreli kan
akımındaki yetersizlik, ciddi ya da kalıcı hasara neden olabilir.
Şok gelişimine neden olan olay ne olursa olsun, nedenlerin tümünde yetersiz doku
oksijenasyonu ve anaerobik metabolizma oluşumu temel sorundur. Yetersiz doku
oksijenasyonu, intraselüler ve ekstraselüler sıvıların içeriğinde denge değişimine neden olur
ve organizmanın fizyolojik fonksiyonları olumsuz yönde etkilenir. Şoka neden olan olay
sürerken, organizma, fizyolojik dengesini korumaya yönelik uyum mekanizmalarını uyarma
ve yeni duruma fazla zarar görmeden adapte olma çabası içinde bir dizi olayı başlatır.
Total kan volümünde azalma, KDAH’de düşme ve vasküler yatakta dilatasyon gibi
şok gelişimini tetikleyici nedenler, OAB’da düşmeyi beraberinde getirebilir. Hastanın temel
OAB ölçümünden 5-10 mmHg kadar bir düşme, baroreseptörleri (aortik ve karotis sinuslarda
lokalize, basınca duyarlı) anında uyararak, bu fizyolojik değişime uyum sağlamaya çalışır.
Özellikle azalan kan akımına karşın, yaşamsal önemi olan organların perfüzyonunu, dolayısı
ile oksijenasyonunu sürdürecek uyum mekanizmalarını aktive etmek üzere, bu bilginin
beyindeki entegrasyon merkezine iletilmesi ile adaptasyon süreci başlar. OAB’daki düşüşe
neden olan olay bu noktada engellendiğinde, dışarıdan destekleyici bir yaklaşıma gerek
olmaksızın, organizma kendi çabası ile normal homeostatik dengesine geri dönebilir. Ancak
OAB’da düşüş devam ederse, bazı dokularda aerobik metabolizmadan, anaerobik
metabolizmaya geçişe neden olabilir. Anaerobik metabolizmaya bağlı laktik asit ve diğer
zararlı metabolitlerin kandaki düzeylerinde yükselme doku hasarına ve miyokard aktivitesini
baskılayıcı asit-baz dengesizliklerine ortam hazırlar. Hastanın bu durumu kısa sürede göreceli
olarak düzeltilirse, etkiler geçici ve geri dönüşümlü olacaktır.

2.3. Şokun Sınıflandırılması
-

Kan akımının azalması ile gelişen hipovolemik, kardiyojenik,

-

Kanın periferde dağılımını engelleyici distribütif,

-

Kanın perifere atılımını engelleyici obstrüktif şok.
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Tablo 1. Şok çeşitleri ve nedenleri
Hipovolemik Şok

Kardiyojenik Şok

Distribütif Şok

Obstrüktif Şok

- Aşırı kanama,

- Miyokard infarktüsü,

- Sepsis,

- Hemotoraks,

- Kardiyomiyopati,

- Anaflaksi,

- Tansiyon
pnömotoraks,

- GI kanama,

- Kardiyak kontüzyon,

- Aşırı kusma,

- Ritm bozukluğu,

- Ciddi diyare,

- Kapak hastalıkları.

- Spinal
kord - Perikardiyal
tamponad,
yaralanması,
- Pulmoner emboli,
- Aşırı doz,

- Aşırı terleme,

- Anoksi.

- Diyabet,
- Yoğun
kullanımı,

diüretik

- İntrakardiyak pıhtı,
- Aort anevrizması,
- Aort stenozu,
- Gebelik.

- Geniş yanık,
- Asit birikimi.
Kaynak: Chapman, C.A. (2003). Shock Emergencies. İçinde: L. Newberry (Ed.), Sheehy’s Emergency
Nursing: Priciples and Practice. (5th ed). USA: Mosby; 507.

2.3.1. Hipovolemik Şok
Hipovolemik şokta, dolaşan kan akımında azalma söz konusudur. İntravasküler
alandan volüm kaybı, venöz dönüş, atım volümü ve KADH’inde azalmaya bağlı olarak, doku
perfüzyon yetmezliği ve hücresel metabolizmada değişimlere neden olur.
İntravasküler alandan akut volüm kaybına ilişkin yanıtlar, hastanın yaşı, olayı başlatan
nedenin ciddiliği, kapsadığı organ ya da sistemler ile bireyin genel sağlık düzeyini içeren
çeşitli faktörlere bağlıdır. Sağlıklı genç bir erişkinde total kan volümünden %10-15 akut
kaybın tolere edilebildiği ancak, kaybın %15-30’lara yükselmesi durumunda sempatik sinir
sisteminin (SSS) uyarılması ile kalp hızında artma (taşikardi), idrar miktarında azalma
(oligüri) yoluyla AKB’nı yükseltme çabası başlatılır. Hipovoleminin bu dönemde düzeltilmesi
ile dokulardaki metabolik fonksiyon bozukluğu geriye döndürülebilir.
Hipovolemik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında;
-

İntravasküler alandan daha fazla kaybın önlenmesi,

-

Kaybın kontrol altına alınması,

-

Volüm kaybının nitelik ve niceliğine göre sıvı replasmanı,

-

Hasta/ailenin olabildiğince rahatlatılması hedeflenir.
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2.3.2. Kardiyojenik Şok
Kardiyojenik şokta, kardiyak atımı olumsuz yönde etkileyen miyokardın hem sistolik
hem de diyastolik fonksiyonunda bir bozulma söz konusudur. Yüksek mortalite riski
nedeniyle hastanın yaşamını kaybetmesine neden olabilir. Hasta, yetersiz doku perfüzyonu
sonucu bozulan hücre metabolizmasını düzenleme ve homeostatik dengeyi elde etme çabasına
girer.
Kardiyojenik şokun erken dönem klinik belirtileri, akut kalp yetmezliği belirtilerine
benzer. Ortaya çıkan sistemik vasküler direncin (SVD) yükselmesi kalbin iş yükünü, buna
bağlı olarak miyokardın O2 tüketimini arttırır. Hemodinamik parametreler, pulmoner arter
wedge basıncı (PAWB) ile pulmoner vasküler dirençte yükselmeyi işaret eder. Ayrıca,
siyanoz, soluk, soğuk, nemli cilt, uyum mekanizmalarının devreye girdiğini gösteren periferal
hipoperfüzyon bulgularıdır. Uyum mekanizmalarına bağlı vazokonstrüksiyon renal sistemi de
kapsamına alırken, Na ve su retansiyonu, azalan idrar atılımını beraberinde getirir. İlerleyen
dönemde serebral kan akımında bozulma, anksiyete ve deliryum gelişimine ortam
hazırlayabilir. Klinik belirtiler arasında;
-

SVB’de yükselme, nabız basıncında azalma,

-

Kalp hızı, pulmoner vasküler basınçta yükselme, taşipne, siyanoz,

-

Çıtırtı sesleri, bronşlarda hırıltı sesleri,

-

Renal kan akımında azalma, Na ve su retansiyonu, idrar miktarında azalma,

-

Serebral perfüzyonun azalmasına bağlı konfüzyon, anksiyete, ajitasyon,

-

Bağırsak seslerinde azalma, bulantı ve kusma,

-

Kan glikoz düzeyi ve kan üre nitrojende (BUN) yükselme yer alır.

Kardiyojenik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında;
-

Yakın izlem,

-

Hemodinamik parametrelerin değerlendirilmesi,

-

İki ayrı damar yolunun açılması,

-

Kontrollü, direktife uygun sıvı replasmanı,

-

Sıvı yüklenmesinden kaçınma,

-

Direktife uygun O2 tedavisi,

-

Ağrının kontrol altına alınması, sedasyon,
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-

İdrar çıkışı, AKB, PAWB ve kardiyak atım izlemi,

-

İstemi yapılan tıbbi tedavinin uygulanması,

-

Hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi önemlidir.

2.3.3. Distribütif Şok
Distribütif şok (kan dağılımında uyumsuzluk), intravasküler ve interstisyel alanların
volüm dağılımlarındaki uyumsuzluktan kaynaklanan değişimin neden olduğu şok türüdür.
Eksternal bir sıvı/kan kaybı olmamasına karşın, sistemik vasküler direnç kaybı ile aşırı
dilatasyonla karakterizedir. Nedenine bağlı olarak nörojenik, anaflaktik ve septik şok olarak
incelenir.
 Nörojenik Şok: Özellikle 5. vertebra ve üzerinde oluşan spinal kord yaralanması
sonrası gelişebilecek bir şok türüdür. Yaralanmayı izleyerek sempatik sinir sistemi tonüs
kaybının, vazokonstrüksitör tonüs kaybını beraberinde getirerek kompansasyon yanıtını
ortadan kaldırması, yaygın vazodilatasyona, kanın periferal alanda göllenmesine, dolayısı ile
venöz dönüşün azalmasına neden olur.
Klinik belirtileri;
-

Arteriyel kan basıncında düşme (hipotansiyon) ve bradikardi,

-

Beden sıcaklığında azalma ya da artma,

-

Yaralanma düzeyine bağlı solunum fonksiyon yetersizliği,

-

Cilt perfüzyon yetmezliği sonucu, soğuk ya da sıcak kuru cilt,

-

Lezyon yerinin alt bölümünde hafif paralizi,

-

Reflekslerde azalma, rektal ve mesane sfinkter kontrol kaybı,

-

Bağırsak ve mesane fonksiyonlarında kayıp.

Tedavi ve bakımda yakın izlem önemlidir. Açık havayolunun sağlanması, etkili
solunum ve dolaşımın sürdürülmesinin sağlanması, hipotermiden korunması ve hijyenik
gereksinimlerin karşılanması gerekir.
 Anaflaktik Şok: Çeşitli ilaçlar, kimyasal maddeler, aşı solüsyonları, yiyecek ve
içecekler ile böcek ısırmaları gibi aşırı duyarlılık oluşturabilen maddelere karşı yanıt olarak
gelişir. Yaşamı ciddi olarak tehdit edici akut durumlar anaflaksi olarak tanımlanır. Kapiller
permiabilite artışı sonucu, intravasküler alandan sıvının interstisyuma sızması, volüm kaybına
neden olur.
Klinik belirtileri;
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-

AKB ve SVB’da düşme,

-

Yaygın göğüs ağrısı,

-

Dudaklarda ve dilde ödem, larenks ödemi, bronkospazm, hırıltılı solunum,

-

Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker,

-

Çok yakında olumsuzlukların yaşanacağı hissi, tetikte olma.

Tedavi ve bakım girişimlerinde öncelikle, açık bir havayolunun ve etkili solunumun
sağlanması ve dolaşım desteğinin sürdürülmesi önemlidir. Yüksek akımlı O2 uygulanması,
solunumun desteklenmesi, iki damar yolunun açılması ve direktif edilen medikal tedavinin
uygulanması gerekir. Ciddi havayolu obstrüksiyonu riskinde, krikotomi hazırlığı yapılır.
 Septik Şok: Tanılanmış ya da olası bir infeksiyona karşı sistemik inflamatuar
yanıtın geliştiği şok türüdür. Yeterli tedavisi yapılamayan infeksiyonlar septik şoka neden
olabilir. Septik şokta sistemik inflamatuar yanıt, infeksiyon oluşturan mikroorganizmanın
toksinleri, immünosüpresyon ya da ciddi infeksiyonlara yanıt vermede immün sistemin
yetersiz olması sonucu gelişir.
Klinik belirtileri;
-

Beden sıcaklığında artma,

-

Kardiyak atımda yükselme ve sistemik vasküler dirençte azalma,

-

Ciltte kırmızılık, peteşi,

-

Taşikardi ve taşipne,

-

Kardiyak atımda düşme,

-

Soluk, soğuk, nemli cilt, hızlı ve yüzeyel solunum.

Septik şokta infeksiyonun olası kaynağının belirlenmesi ve bu kaynağın ortadan
kaldırılması önemlidir. Tedavi ve bakım girişimleri, ciddi bir infeksiyon tedavisine ek olarak
havayolunun desteklenmesi, yüksek akımlı O2 uygulanması, IV önerilen sıvı replasmanı ile
solunum ve dolaşımın desteklenmesine odaklanır.

2.3.4. Obstrüktif Şok
Miyokardı besleyen damarlar, aorta, pulmoner arter ve büyük venlerin baskılanması ya
da mekanik bir obstrüksiyon sonucu yeterli dolaşımın engellenmesi sonucu gelişir.
Obstrüktif şokta klinik belirtiler nedene bağlı olarak değişir. Ortak belirtiler arasında;
-

Arteriyel kan basıncında ciddi düşme,
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-

Göğüs ya da sırt ağrısı,

-

Solunum sıkıntısı ve dispne,

-

Taşikardi, taşipne,

-

Dudaklar, burun, kulak memesi, parmak uçlarında siyanoz,

-

Soğuk, soluk cilt, soğuk terleme, yer alır.

Tedavi ve bakımda amaç, obstrüksiyonu ortadan kaldırmanın yanı sıra açık havayolu
ve etkili solunumu sürdürmek, dolaşımın yeterliliğini sağlamak için hastayı desteklemektir.
Hastanın rahatını sağlama, günlük yaşam aktivitelerine (GYA) yardımcı olma yolu ile enerji
ve O2 gereksinimini en düşük düzeyde tutma, elektrolit sıvı gereksinimlerini karşılama ve
beslenmesini sürdürme hedeflenir.

2.4. Şokun Evreleri
Şokun evreleri başlangıç dönemini izleyen kompansasyon ve ilerleyici döneme
geçiş olarak ele alınır. Organizmanın kendi kompansasyon mekanizmalarının aktif olması ve
destekleyici girişimlere karşın, doku katında yeterli perfüzyonun sağlanamaması ve şokun
ilerlemesinin engellenememesi sonucu, iyileşme ve geri dönüşümün olmadığı irreversıbl
(geri dönüşümsüz) döneme geçiş olabilir.

2.4.1. Başlangıç Dönemi (Erken Dönem)
Başlangıç döneminin fark edilmesi güç olabilir. Bedenin doku katında O 2 istemi ile o
dokuya ulaşan O2 arasındaki dengesizliğe yanıt başlamış olmasına karşın, azalan doku
perfüzyonuna ilişkin tüm bulgu ve belirtileri görülmez. OAB’daki 10 mmHg’dan az bir
düşüşte uyum mekanizmaları, özellikle kardiyovasküler mekanizma derhal devreye girer. Bu
düşüşü kompanse etme ve yaşamsal önemi olan organların (beyin, kalp gibi) yeterli
perfüzyonunu sağlamada, vasküler alanda vazokonstrüksiyon, kalp hızında artma ile KDAH
ve OAB yeterli düzeye getirilmeye çalışılır.

2.4.2. Kompansasyon Dönemi
Kompansasyon döneminde beden, anaerobik metabolizma gelişimine bağlı olayların
engellenmesi çabası ile kardiyovasküler kompansasyona ek diğer uyum mekanizmalarını
devreye sokarak, homeostazisi sürdürmeye çalışır. Nöral, hormonal ve biyokimyasal
kompansatuar mekanizmaların devreye girmesi, hastada görülen bulgu ve belirtiler, dokulara
O2 sağlanması ile dokuların O2 istemi arasındaki dengesizliğe beden yanıtın göstergeleri
olarak ele alınır.
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2.4.3. İlerleyici Dönem
Bedenin doku perfüzyon yetmezliğine uyum sağlamak üzere başlattığı kompansasyon
mekanizmaları yeterli perfüzyonu sağlayamadığında, ilerleyici dönem başlar. Şokun bu
evresinde özellikle çoğul organ yetmezliği sendromu (Multiple Organ Dysfunction
Syndrome-MODS) gelişimini engellemede, yakın izlem, belirtilere duyarlılık ve agresif
yaklaşımların uygulanması önem taşır.
Şokun bu dönemi yaşamı tehdit edici özellik taşır. Yaşamsal organlarda kalıcı bir
hasar oluşmadan önce kısa bir süre bu durum tolere edilebilir. Bu dönemde hastanın kısa
sürede geriye dönüşünün sağlanmasında acil yaklaşımlar kadar, bireyin daha önceki sağlık
düzeyi de önemlidir.

2.4.4. İrreversibl Dönem
Şokun son evresi olan irreversibl dönem (geriye dönüşümsüz dönem), giderek azalan
doku perfüzyonu, anaerobik metabolizmada artış ile kardiyak atımda düşmenin sürdüğü bir
evredir. Hastada bu dönemde ciddi hipotansiyon ve hipoksemi belirtileri vardır.

2.5. Şoktaki Hastada Tedavi, İzlem ve Bakım
Şoktaki hastanın uygun biçimde tedavi ve bakımını gerçekleştirmede en önemli
yaklaşım, hızla erken tanısının konması ve şokun evresinin belirlenerek, uygun tedavi ve
bakım girişimlerinin uygulanmasıdır. Erken dönemde gerekli girişimlerin başlatılması, yakın
izlem, değişikliklere duyarlılık ve ekip iletişiminin sağlanarak, hastanın ilerleyici ya da geri
dönüşümsüz döneme geçişinin engellenmesi çok önemlidir.
Tedavi ve bakımda amaç;
-

Şok gelişim riskinin belirlenmesi,

-

İyi bir anamnezin alınması,

-

Fiziksel değerlendirmenin yapılması,

-

Perfüzyon yetmezlik nedenlerinin ortadan kaldırılması/kontrol altına alınması,

-

Hedef ve uzak organ/sistemlerin fonksiyon bozukluğundan korunması,

-

Yakın izlem, değişimlerin değerlendirilmesi ve rapor edilmesi,

-

Gereksinimlerin (GYA) karşılanmasına yardım edilmesi,

-

Çoğul sistem destekleyici yaklaşımların uygulanmasıdır.

Tablo 2’de Şok gelişen hastada hemşirelik bakımına yer verilmiştir.
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Tablo 2. Şok gelişen hastada hemşirelik bakımı
AMAÇ
Açık havayolu sağlama:
 Solunumu üst düzeye getirme,
 Maksimum O2 alınması, CO2
atılımını sürdürme,



Solunum yetmezliği varlığında:

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
-

Nazal/oral havayolu yerleştirme,
Oral sekresyonları temizleme,
Takma dişleri, varsa lensi çıkarma,
Gerekli ise aspire etme,
Aseptik tekniğe özen gösterme,
Direktife göre O2 uygulama,

-

Endotrakeal tüp bakımı,
Mekanik ventilasyon izlemi ve kaydı,
Pulse oksimetre izlemi ve kaydı,
Solunum hızı, derinliği izleme,
Ağız bakımı verme, nemliliği sağlama,
Sonuçları değerlendirme,
Kayıt ve rapor etme,

Solunumu destekleme:
 Solunumu yeterli düzeye getirme,
 Hücre katında yeterli O2 sağlama,
 Komplikasyon
oluşumunu
engelleme,

- Açık havayolu sürdürme,
- Direktife göre O2 uygulama,
- Endotrakeal tüp bakımı yapma,
- Gerekli ise sekresyonları aspire etme,
- Enerji gereksinimini azaltma,
- Ağız bakımı uygulama,
- Aşırı stres/anksiyeteyi engelleme,
- Oda havasını nemlendirme,
- Gereksinimlerin karşılanmasına yardım
etme,
- Uygun ise baş altına ince yastık koyma,
pozisyon verme,
- İletişimi sağlama (sözlü, yazılı, işaret),

Dolaşım:
 Yaşamsal organlara yeterli volümü
sağlama,
 Doku
perfüzyonunu
yeterli
düzeyde sürdürme,

- Şokun türüne ilişkin bilgi sahibi olma,
- AKB, SVB, yaşam bulgularını izleme,
- Nabız,
Hb
ve
Hct
sonuçlarını
değerlendirme,
- Pulse oksimetre sonucunu değerlendirme ve
hekimi bilgilendirme,
- İstemi yapılan volüm artırıcı sıvıları
uygulama,
- Transfüzyonu gerçekleştirme (direktife
göre),
- İstemi yapılan ilaçları uygulama ve etkisini
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değerlendirme,
- Ani pozisyon değişimlerinden kaçınma,
- GYA’lerine yardım etme,
- Verileri kaydetme, hekimi bilgilendirme,
Sıvı dengesi:
 Dolaşım volümünü artırma,
 KDAH’ni yükseltme,
 İdrar çıkışını artırma.

- Kaybın nitelik ve niceliğini belirleme,
- AKB, SVB ve idrar atılımını izleme,
- NG tüp, drenlerden gelen sıvıları izleme,
- Laboratuvar bulgularını değerlendirme,
- Önerilen sıvı replasmanını uygulama,
- Yoğun transfüzyonda taze kan uygulama,
- Soğuk kan verilmesinin komplikasyonlarını
izleme (ritim bozuklukları, hipotermi vb.),
- Yakın izlem, hasta yanıtını değerlendirme,
- İlgilileri bilgilendirme, rapor etme,

Travmalar:

Var olan huzursuzluk/ şaşkınlık
nedeniyle
olacak
travmaları
engelleme,

IV setler, kateter, tüpleri işlerlik
ve tespit açısından kontrol altına alma.

- Hastayı yalnız bırakmama,
- Yatak kenarlıklarını kaldırma, destekleme,
- Set/kateterleri iyi tespit etme,
- Kateterlerin işlerliğini izleme,
- Nazogastrik tüp, drenleri kontrol etme,
gelen
sıvıları değerlendirme,
- Pozisyon değişimlerini yardımla, yavaş
yapma,
- Trafiği azaltma,
- Hasta/aileyi bilgilendirme,
- Kayıt ve rapor etme,

İnfeksiyon:

İnvazif girişimler,

Mekanik ventilasyon,

Uygulanan insizyon nedeniyle
gelişebilecek
infeksiyonları
engelleme.

- İnvazif girişimleri en aza indirme,
- Endotrakiyal tüp bakımını yapma,
- Aspirasyonda aseptik teknik kullanma,
- Gerekmedikçe aspire etmeme,
- Pansumanda aseptik teknik uygulama,
- Setleri 24 saatte bir değiştirme
- IV katater giriş yerini kontrol etme,
bakımını yapma,
- Üriner katater bakımı yapma,
- Kapalı sistemi sürdürme,
- Cildi değerlendirme,
- Basınç yarasından koruma,
- Havalı yatak bulundurma,
- Temiz, kırışıksız, kuru yatak takımı
sağlama,
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-

Olabilirse pozisyonu yavaş değiştirme.

Kaynak: Aksoy, G. (2012). Şok ve Çoğul Organ Yetmezliği Sendromunda Hemşirelik Bakımı. İçinde: G. Aksoy, N.
Kanan, N. Akyolcu (Eds), Cerrahi Hemşireliği I, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 242.
(Kısaltmalar: O2: Oksijen, CO2: Karbondioksit, AKB: Arteriyel Kan Basıncı, SVB: Santral Venöz Basınç, GYA:
Günlük Yaşam Aktiviteleri, Hb: Hemoglobin, Hct: Hematokrit)

Hastanın şokun ileri dönemlere geçişinin önlenmesinde yakın izlem ve hemşirelik
bakımı önemlidir. Alanında uzman, bilgi ve deneyim sahibi hemşirenin bakım girişimleri,
hastaların geri dönüşümünü sağlama, güvenini ve rahatını gerçekleştirmede önemlidir ve
hemşirenin bu sorumlulukları üstlenmeleri gerekir.

65

Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;


Aksoy, G. (2012). Şok ve çoğul organ yetmezliği sendromunda hemşirelik
bakımı. İçinde: G. Aksoy, N. Kanan, N. Akyolcu (Eds), Cerrahi Hemşireliği I,
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 203-255.



Phillips, J.K. (2004). Shock and multiple organ dysfunction syndrome. In: S.M.
Lewis, M.M. Heitkemper, S.R. Dirksen (Eds), Medical-Surgical Nursing:
Assessment and Management of Clinical Problems Volume II. 6th ed, St. Louise:
Mosby; 1796-1823.
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Uygulama Soruları
1) Şok çeşitlerini ve dönemlerini belirtiniz.
2) Şoktaki hastanın tedavi, izlem ve bakımında önemli olan konuları yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şokun tanımını, fizyopatolojisini, nedenlerini, sınıflandırılmasını, evrelerini, şoktaki
hastanın tedavisinde ve hemşirelik bakımında dikkat edilmesi gerekenleri öğrendik. Hasta
izlemindeki önemli konuları gözden geçirdik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi şok gelişen hastada travma gelişimini önlemeye yönelik
gerçekleştirilecek hemşirelik girişimlerinden değildir?
a) İnvaziv girişimleri en aza indirme
b) Yatak kenarlıklarını kaldırma, destekleme
c) NG tüp, drenleri kontrol etme, gelen sıvıları değerlendirme
d) Pozisyon değişimlerini yardımla, yavaş yapma
e) Hastayı yalnız bırakmama
2. Aşağıdakilerden hangisi şokun evrelerindendir?
a) Başlangıç dönemi (Erken dönem)
b) Kompansasyon dönemi
c) İlerleyici dönem
d) İrreversibl dönem (Geriye Dönüşümsüz Dönem)
e) Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi miyokardı besleyen damarlar, aorta, pulmoner arter ve büyük
venlerin baskılanması ya da mekanik bir obstrüksiyon sonucu yeterli dolaşım
volümünün engellenmesi ile gelişen şok türüdür?
a) Hipovolemik şok
b) Obstrüktif şok
c) Distribütif şok
d) Anaflaktik şok
e) Septik şok
4. Aşağıdakilerden hangisi kardiyojenik şoktaki hastanın tedavi ve bakımında önemli
noktalardan biri değildir?
a) Yakın izlem
b) Hemodinamik parametrelerin değerlendirilmesi
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c) İki ayrı damar yolunun açılması
d) Kontrollü, direktife uygun sıvı replasmanı
e) Sıvı yüklemesi yapma
5. Aşağıdakilerden hangisi şoktaki hastada tedavi ve bakım amaçlarından değildir?
a) İyi bir anamnezin alınması
b) Şok gelişim riskinin artırılması
c) İyi bir fiziksel değerlendirmenin yapılması
d) Yakın izlem, rapor etme
e) Gereksinimlerin (GYA) karşılanmasına yardım edilmesi
6. Aşağıdakilerden hangisi nörojenik şokun klinik belirtileri arasında yer almaz?
a) Arteriyel kan basıncında artma (hipertansiyon) ve taşikardi
b) Yaralanma düzeyine bağlı solunum fonksiyon yetersizliği
c) Lezyon yerinin alt bölümünde hafif paralizi
d) Reflekslerde azalma, rektal ve mesane sfinkter kontrol kaybı
e) Bağırsak ve mesane fonksiyonlarında kayıp
7. Aşağıdakilerden hangisi, şok gelişen hastada açık hava yolunun sağlanması amacıyla
uygulanacak hemşirelik girişimlerinden değildir?
a) Hastaya nazal/ oral havayolu yerleştirmek
b) Oral sekresyonları temizlemek
c) Takma dişleri ve varsa lensi çıkarmak
d) Her saat başı aspire etmek
e) Direktife göre O2 uygulamak
8. Aşağıdakilerden hangisi, şok gelişen hastada yeterli dolaşımın sağlanması amacıyla
uygulanan hemşirelik girişimlerindendir?
a) Nabız, Hb ve Hct sonuçları değerlendirilir.
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b) Pulse oksimetre sonucunu değerlendirilir ve hekim bilgilendirilir.
c) İstemi yapılan volüm artırıcı sıvılar uygulanır.
d) Ani pozisyon değişimlerinden kaçınılır.
e) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi, şok gelişen hastada infeksiyon gelişimi önlemeye yönelik
uygulanan hemşirelik girişimlerinden değildir?
a) İnvazif girişimleri en aza indirilir.
b) Aspirasyonda aseptik teknik kullanılır.
c) Pansumanda aseptik teknik uygulanır.
d) Hastada kullanılan IV setler 48 saatte bir değiştirilir.
e) Üriner katater bakımı yapılır.
10. Aşağıdakilerden hangisi, şok gelişen hastada sıvı dengesini sağlamaya yönelik
uygulanan hemşirelik girişimlerindendir?
a) Volüm kaybının nitelik ve niceliğini belirlenir.
b) AKB, SVB ve idrar atılımı izlenir.
c) Önerilen sıvı replasmanı uygulanır.
d) Yoğun transfüzyonda taze kan uygulanır.
e) Hepsi

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) a, 2) e, 3) b, 4) e, 5) b, 6) a, 7) d, 8) e, 9) d, 10) e
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3. YARA VE HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm Yard. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yaranın Tanımı ve Oluşum Nedenleri
1.2. Yaranın Sınıflandırılması
1.3. Yara İyileşmesi
1.4. Yara İyileşme Tipleri
1.5. Yara İyileşmesini Geciktiren Faktörler
1.6. Yara İyileşmesinde Görülen Komplikasyonlar
1.7. Yarada Hemşirelik Bakımı
1.8. Yara Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yarayı tanımlayabilir misiniz?
2) Yaraya neden olan durumlar nelerdir?
3) Yara sınıflandırma yöntemleri hakkında bilginiz var mı?
4) Yara iyileşme sürecindeki aşamaları biliyor musunuz?
5) Yara iyileşme tipleri nelerdir?
6) Hangi faktörler yara iyileşme sürecini geciktirebilir?
7) Yara iyileşmesinde görülen komplikasyonlar nelerdir?
8) Yara bakım girişimleri nelerdir?
9) Yarada evde bakım önemli midir?
10) Yarada güncel tedavi yaklaşımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Yara
ve
Nedenleri

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Oluşum Yarayı tanımlayabilecek ve oluşum Okuyarak /Araştırarak
nedenleri hakkında bilgi sahibi
olacaksınız

Yaraların
Sınıflandırılması

Yara sınıflandırma yöntemlerini Okuyarak /Araştırarak
öğrenerek,
yaraları
tanımlayabileceksiniz.

Yara İyileşme Süreci Yara iyileşme süreci hakkında Okuyarak /Araştırarak
dönemlere göre bilgi sahibi olacak,
ve Tipleri
yara
iyileşme
tiplerini
ayıt
edebileceksiniz.
Yara
İyileşmesini Yara iyileşmesini geciktiren faktörler Okuyarak /Araştırarak
Geciktiren Faktörler ve olası komplikasyonlar hakkında
ve
Olası bilgi edineceksiniz.
Komplikasyonlar
Yara
Bakımı
ve Yara bakım girişimleri ve tedavi Okuyarak /Araştırarak
Güncel
Tedavi seçenekleri hakkında güncel bilgiler
edineceksiniz.
Yaklaşımları
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Anahtar Kavramlar
 Yara
 Yara iyileşmesi
 Yara bakımı
 Yara tedavisi
 Hemşire
 Yara bakım hemşireliği
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Giriş
Hücrelere zarar veren ya da onları tahrip eden çeşitli stresörler vardır ve beden bu
stresörlere karşı bir savunma mekanizmasına sahiptir. Dokuda oluşan hasarın, kaybın veya
doku bütünlüğündeki bozulmanın onarılması organizmanın en önemli işlevlerinden birisidir.
Bu bölümde; yaralanmaya karşı bedenin savunma mekanizmaları, başka bir ifade ile yanıtı ve
yaralanmayı takiben başlayan iyileşme (onarım) süreci ve süreçte destek tedavi/bakım
girişimleri hakkında bilgilere yer verilmektedir.
Yara tedavisi ve yara bakım hemşireliğinin sağlık bakım sistemi içinde yer alması,
dünya tarihinde önemli yeri olan savaşlarda yaralı askerlerin tedavi ve bakım gereksinimleri
sonucu olmuştur. Yaralı askerlerin bakımını üstlenen hemşireler, mesleğin önemini ve
gerekliliğini göstermiş ve ilk yara bakım hemşireleri olarak tarihteki yerini almıştır.
Kırım savaşı (1853-1856) sırasında Selimiye Kışlası’nda Florence Nightingale, yaralı
askerlerin bakımında temizliğe ve sanitasyona önem vererek, yüksek ölüm oranını büyük
ölçüde düşürmeyi başarmıştır. Balkan (1912-1913) ve Çanakkale savaşlarında (1915-1916)
sorumluluk alan Türkiye’nin ilk hemşiresi “Safiye Hüseyin (Elbi)”, yaralı askerlere bakım
vermiştir.
Hemşirelik girişimleri;
bakımında;

II. Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında, etkin bir yara

 Yara bakımını destekleyen bir sistemin olması,
 Yara temizliği ve antisepsinin yara iyileşmesinde önemli olduğu,
 Yara bakımında hastanın ağrısının azaltılması ve rahatının sağlanması
vazgeçilmez ilkeler olmuştur.

20. yy’ın son yarısında; hemşirelik eğitiminde ve hizmet sunumunda yaşanan gelişim
ve değişimler, yara bakım ürünlerindeki nicel ve nitel artış yara bakımını olumlu yönde
etkilemiştir.
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3.1. Yaranın Tanımı ve Oluşum Nedenleri
Yara; iç ya da dış etkenlerle başlayan patolojik süreç nedeniyle doku, organ/
organların normal anatomik yapı ve fonksiyonlarının bozulması olarak tanımlanır. Yara,
temiz, kontrol edilmiş bir çevrede oluşturulan aseptik cerrahi yaralardan, ileri derecede
enfekte olmuş önemli doku yıkımı ile birlikte olan akıntılı basınç ülserlerine kadar değişik
şekil ve boyutlarda olabilir. Yaralanma ile bedenin dış yüzünü örten deri ya da iç yüzünü
örten mukoza ve altındaki dokularda harabiyet hatta çeşitli organlarda fonksiyonların
bozulması söz konusudur. Yaranın oluşumunda, çok değişik ajan ve faktörler etkili olup doku
bütünlüğünde defekti oluşturan etyolojik faktörler aşağıda özetlenmiştir.
 Fiziksel faktörler
o Sıcak
o Soğuk
o Radyasyon
o Elektrik çarpması
o Mekanik travma
o Radyasyon
o Elektrotermal yaralanma/Elektrik çarpması
 Kimyasal faktörler
o Asit
o Alkali
o İrrite edici gazlar
 Mikrobik ajanlar
o Bakteriler
o Virüsler
 İskemi
 İmmünolojik faktörler
o Antijen-antikor etkileşimi
o Otoimmünite
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 Neoplastik büyüme
 Normal beden salgıları
o Sindirim enzimleri
o Ürik asit
 Çok yaşlı kişilerde yaşa bağlı görülen deri değişiklikleri
olarak sıralanabilir.

3.2. Yaranın Sınıflandırılması
Yaranın türü, oluşum şekli, lokalizasyonu vb. durumlara açıklık getiren yara
sınıflandırma sistemi, yara bakımında önemli bir yere sahiptir. Değişik sistemlerin
kullanıldığı yara sınıflamasında, doku bütünlüğünün sürekliliği, yaralanmanı nedeni, tipi,
yarada infeksiyon varlığı ve renk kavramı gibi nitelikler esas alınarak yapılmıştır.

3.2.1. Oluşum Nedenine Göre Yaralar
Yaranın pansumanı ve kontrol altına alınmasını hedefleyen bu model, üç değişik
yaralanma grubunu içerir.
Mekanik Yaralar: Ayrılmaları, laserasyonları, penetre yaraları, ısırık/sokmaları ve
cerrahi yaraları kapsar.
Yanıklar ve Kimyasal Yaralar: Sıcaklık, kimyasal madde, elektrik enerjisi ve
radyasyon etkisiyle oluşan yaralardır.
Kronik Yaralar: Dokudaki kanlanmanın yetersiz olmasından kaynaklanan yaralardır.
Bu tür iz bırakan defektler, altta yatan hastalığın tedavisini takiben iyileşebilir (basınç
ülserleri, venöz bacak ülserleri ve ülsere olmuş tümörler vb.).

3.2.2. Doku Bütünlüğünün Durumuna Göre Yaralar
Açık Yaralar: Keskin nesne ya da darbelerle oluşur. Ciltte ya da mukoz membranda
ayrılma vardır. Yara yoluyla kan ve beden sıvılarının kaybı söz konusudur. Yaralı bölgenin
işlevleri azalır.
Kapalı Yaralar: Künt bir obje ile darbe, burkulma, zorlanma, ezici güç uygulanması
sonucu oluşur. Cilt bütünlüğü bozulmamıştır. İç kanama için hazırlayıcı etken olabilir.

3.2.3. Yaralanmanın Ciddiyetine/ Derinliğine Göre Yaralar
Yüzeysel Yaralar:
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 Abrezyon (sıyrık); fikse olmuş bir yüzey üzerinden doğrudan cildin (epidermis
ve dermisin bir kısmının) soyulması şeklinde oluşan yüzeysel bir yaradır.
 Kontüzyon; cilt yüzeyinde bozulmaya neden olmayan, ancak cilt altındaki
dokularda damarların yırtılmasına ve ödem oluşumuna neden olan yaralanmadır.
Derin Yaralar:
 Delici (batıcı) yaralar; derin dokuları hedefleyen, keskin sivri bir obje ile
(bıçak, kurşun) oluşturulan yaralardır. Yara ağzı küçük, derin dokularda (kan damarları,
sinir ve iç organlarda) zedelenme ve kontaminasyon olasılığı fazladır. Daha derin doku ya
da organlara, cilt ya da mukoz membran yoluyla geçen bir obje penetrasyon şeklinde
yaralanmaya neden olur. Derin doku ya da organlarda hasara neden olan obje tüm
ekstremiteyi/ organı geçip karşı taraftan çıkarsa perforasyon yarası meydana gelir.
İnfeksiyon (özellikle anaerobik m.o) riski yüksektir.

3.2.4. Temizlik Durumuna Göre Cerrahi Yaralar
Temiz Yaralar: Cerrahi girişim sonrasında oluşan yaralardır. İnflamasyon ve
infeksiyon yoktur. İnfeksiyon riski düşüktür, antibiyotik profilaksisine gerek yoktur. Solunum
sistemi, özofagus, safra ve genitoüriner yolları kapsamayan cerrahi girişimleri içerir. Göz,
kulak, damar, pankreas ameliyatları, troidektomi, mastektomi, biyopsi, splenektomi,
adrenalektomi, sempatektomi, lümen açılmasını gerektirmeyen fıtık ameliyatları, plastik
cerrahi, nöroşirürji bu kapsamda yer alır.
Temiz-Kontamine Yaralar: Olağan dışı kirlenme söz konusudur. Antibiyotik
profilaksisi gerekir. Aseptik koşullarda solunum, sindirim ve ürogenital sistemleri (endojen
flora içeren) kapsayan cerrahi girişimler sonrası oluşur. Travmatik değildir, inflamasyon
yoktur. Burun, boğaz ve diş ameliyatları, larenjektomi, histerektomi, kolesistektomi,
komplikasyonsuz ülser için yapılan mide rezeksiyonu bu grupta yer alır.
Kontamine Yaralar: Mikroorganizmaların bulunduğu koşullarda oluşan açık
yaralardır. Akut inflamasyon görülür, drenaj yoktur. 8 saatten daha kısa sürede göreceli temiz
bir kaynaktan oluşan travmatik/açık yaralar (kaza, travma), gastrointestinal sistem (GİS) ve
genitoüriner sistem, karaciğer ve safra yolları ameliyatları, bu grupta yer alır. Örneğin, akut
apandisit, akut kolesistit, koledok taşı, mide kanseri ameliyatları, ince ve kalın bağırsak
rezeksiyonları, trans üretreal rezeksiyon (TUR), sezeryan, kurşun yaralanmaları, apse
insizyonu ve drenajı.
Kirli ve İnfekte Yaralar: Bu yaralar, çok sayıda mikroorganizma içerir. Bu tip
yaralarda, yukarıdaki kaynaklara ek olarak çevreden de bulaşma söz konusudur. 24 saatten
daha uzun sürede oluşan travmatik yaralar, vasküler staz ve basınç ülserleri gibi kronik
yaralar, gangrenli ekstremite ampütasyon ameliyatları, açık ve bileşik kırık redüksiyonu,
rüptüre olmuş apandisit ameliyatları, yara debridmanı ve peritonit bu grupta yer alır.
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3.2.5. Renk Kavramına Göre Yaralar
Kırmızı Yaralar: Cilt yırtılmaları / travmatik ya da cerrahi yaralardır. Serosangunoz
(serum+kan) drenaj, parlak pembe ya da koyu kırmızı renktedir. Pembe ve temiz görünümde
ise yüzeyel yara olabilir.
Sarı Yaralar: Kabuklu ya da yumuşak nekrotik dokuların olduğu yaralardır. Fildişi
krem renginden sarı- yeşile değişen drenaj, nemli bir ortam oluşturarak bakterilerin
çoğalması için uygun zemin hazırlar. Evre II basınç ülserleri, kısmi kalınlıklı ya da II. derece
yanıklar, sekonder iyileşmeye bırakılan cerrahi yaralar, bu grupta yer alır.
Siyah Yaralar: Kalın nekrotik doku ile kaplı yaralardır. Yarada bulunan nekrotik
doku miktarı oranında infeksiyon riski artar. Tam kalınlıklı ya da III. derece yanıklar; III ve
IV. Evre basınç ülserleri, gangrene olmuş ülserler, bu grupta yer alır.

3.3. Yara İyileşmesi
Yara iyileşme süreci, skar dokusunun oluşumu ile sonuçlanan hücresel ve
biyokimyasal olaylar dizisini içerir. Bir aşamanın diğerine karıştığı sürekli ve dinamik bir
süreç olan yara iyileşmesi, üç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar:
 İnflamasyon (yangı)
 Proliferasyon (çoğalma)
 Olgunlaşma/yeniden şekillenmedir.

3.3.1. İnflamasyon (Yangı) Dönemi
İnflamasyon, yabancı madde ya da travma nedeniyle oluşan doku yaralanmasına karşı
gelişen fizyolojik yanıtlar dizisidir. Spesifik bir olgu olmayan, her yaralanmadan sonra
görülen inflamasyon, hasarlı dokunun onarımı ve fonksiyonu için temeli oluşturur ve yara
iyileşmesi için mutlaka gereklidir. Onarımın başladığı bu ilk aşama, damarsal ve hücresel
yanıtları kapsar.
Damarsal Yanıt: Yaralanma sonrası bedenin gösterdiği ilk reaksiyon kanamadır.
Yaralanma sonrası saniyeler içinde kan damarları kanamayı durdurmak için daralır
(konstrükte olur). Trombositler aktif hale geçerek pıhtılaşma sürecini başlatır. Küçük ve
yapışkan özelliği olan trombositler, plazma proteinleri tarafından oluşturulan fibrin ağ ile
birleşerek pıhtı oluşturur. Böylece vazokonstrüksiyon ve pıhtı oluşumu ile hemostaz
sağlanarak yara bölgesinden kan ve plazma kaybı önlenmiş olur.
Yaralanmadan, 10-30 dakika sonra Pıhtı oluşumu ile kanama durdurulduktan sonra,
yaralanmış bölgedeki doku ve mast hücrelerinden açığa çıkan histamin ve diğer kimyasal
maddeler (bradikinin ve serotonin) nedeniyle damarlarda vazodilatasyon meydana gelir.
Gittiçe artan vazodilatasyon sonucu yarada protein miktarı ve hücre sayısı artar. Plazma
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damar içinden yaralı bölgeye geçerek, organizmalar tarafından salgılanan toksinleri dilüe
eder, doku onarımı için gerekli olan oksijen ve besin maddelerini taşır, bölgeye fagositik
ajanları nakleder. Yara bölgesinde ödem, sıcaklık ve kızarıklık olur ki, bu durum
inflamasyonun lokal belirtileridir. Vazodilatasyon sonucu eritem ve sıcaklık, intraselüler
alanda protein ve hücre artışına bağlı olarak gelişen lenfatik blokaj nedeniyle ödem, drenaj
artışının duyu sinir uçlarına yaptığı basınç ve dış kaynaklı uyaranlara bağlı olarak da ağrı
görülür.
Hücresel Yanıt: İnflamasyon dönemindeki hücresel yanıt, yaralanmadan ve damarsal
yanıttan hemen sonra başlar. Kapiller vazodilatasyon nedeniyledamar duvarının
geçirgenliğinin artmasıyla fibrinojen içeren plazma ve lökositler intrasellüler alana sızarlar.
Yaralı bölgedeki yabancı maddeleri ve ölü dokuları fagosite etmek için gelen nötrofillerin
temel işlevi, bakteriyel infeksiyonu önlemektir. İnfeksiyon yoksa nötrofil düzeyi,
yaralanmadan 48 saat sonra düşer ve alanda makrofajlar ve lenfositler görülmeye başlar.
Yaralı bölgenin artık maddelerden temizlenmesinde etkili olan nötrofiller, makrofajlar
tarafından fagosite edilirler ve lenfatik sistemle bölgeden uzaklaştırılırlar. Nötrofillerin yaşam
süreleri kısa (24-48 sa) olduğu için çok geçmeden yara bölgesinde ölü nötrofiller birikmeye
başlar. Zamanla ölü nötrofiller, sindirilmiş bakteriler ve diğer hücre atıkları toplanarak iltihap
olarak bilinen “inflamatuar eksudayı” oluştururlar.
Yaralanmadan sonraki 3. ve 4. günde yaralı bölgeye ulaşan monositler, doku
aralıklarına girerek makrofajlara dönüşürler. Makrofajlar yalnızca fagositoz yoluyla yarayı
temizlemekle kalmayıp, aynı zamanda hücre proliferasyonunun temelini oluşturan kollajen
oluşumunu uyararak endotel hücre büyümesini sağlarlar. Aminoasit ve şeker gibi yara
onarımını etkileyen maddeleri de sindirirler. İyileşme meydana gelmeden önce bölgenin
temizlenmesinde önemli rol üstlenen makrofajların yaşam süreleri uzundur; birkaçı bir araya
gelerek dev hücreleri oluşturabilirler ve hasarlı dokuda uzun süre kalabilirler.
Yaralı bölgeye göç eden diğer lökosit türleri, eozinofil, bazofil ve lenfositlerdir.
Eozinofiller, antihistamin salgılayarak inflamatuvar yanıtın kontrolüne yardımcı olur.
Bazofiller histamin salgılar. Lenfositler, yara bölgesinde makrofajların daha etkili olmasını
sağlar.

3.3.2. Proliferasyon/ Çoğalma Dönemi
Yara iyileşmesinde doku sürekliliği, granülasyon dokusu ve yumuşak bağ dokusu ile
sağlanır. Kollajen sentezi, anjiyogenezis (yeniden damarlanma), granülasyon dokusunun
gelişimi ve yara kontraksiyon evrelerini içeren proliferasyon dönemi, yaralanmadan 5-6 gün
sonra başlar, 2 ya da 3 hafta kadar devam eder.
Kollojen Sentezi: Makrofajlar tarafından yara bölgesine çekilen fibroblastlar,
inflamatuar eksuda içinde bulunan fibrin liflerini çatı gibi kullanarak yara içine göç eder ve
çoğalırlar. İyileşmenin bu evresinde çok önemli rolü olan fibroblastlar, büyük oranda kollojen
oluşumunu sağlayarak doku defektini dolduran bağ dokusunu oluştururlar. Kollojen yaranın
yapısal bütünlüğünü ve gerilme gücünü sağlar. Yara içinde dibe çöken kollojen miktarı,
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kendiliğinden olan kollojen yıkımı ve geri emilim yoluyla kontrol edilir. Beslenme
yetersizliği durumunda kollojen yıkım hızı, kollojen sentez hızını aşarsa yara gücünü
kaybeder ve kapalı yarada yara açılması meydana gelebilir. Fibroblastların etkili bir biçimde
işlevsel olabilmeleri için B ve C vitamini, oksijen ve aminoasitlere gereksinim vardır.
Anjiyogenezis (Yeniden Damarlanma): Yara bölgesinde yeni kan damarlarının
gelişmesidir. Klinik tanılama ile belirlenebilir. Başlangıçta yara kenarındaki cilt parlak
kırmızı ve kolayca kanayabilen özelliktedir. Daha sonraki saatler içinde damar uçları kapanır
ve yara drenajı parlak kırmızı renkten koyu kırmızıya dönüşür. Mikroskopik olarak
anjiyogenezis yaralanmanın oluştuğu saatler içinde başlar.
Granülasyon Dokusu: Kapillerler ve kollajenlerin matriksi (hücrelerarası doku) ile
hücreler, yeni bağ dokusu ile yara boşluğunu doldurarak skar dokusunu oluşturur. Yara
tabanından ve yara kenarlarından büyüyen granülasyon dokusu, kırmızı, pürtüklü ya da granül
görünümünde olan kapiller oluşumlarla doldurulur; makrofaj ve fibroblastlarla çevrelenir.
Fibroblastlar, kollajen sentezini yapar; makrofajlar yarayı debride eder, fibroblastları ve yeni
damar oluşumunu (anjiogenezisi) uyarır. Granülasyon dokusunun oluşumundan sonra
epitelizasyon başlar.
Epitelizasyon: Yarayı çevreleyen deriden, epitelyum hücrelerin göç etmesiyle
epitelizasyon başlar. Epitel hücre hareketleri, karşıdan gelen hücrelerle, yara tamamen
kapanıncaya kadar devam eder. Yaranın nemli tutulması epitelizasyonu kolaylaştırır.
Epitelyum doku giderel kalınlaşır. Yara bu şekliyle bitişikteki deriye benzer.
Yara Kontraksiyonu: Yara kontraksiyonu, yaranın güçlenerek; yara kenarlarının
karşılıklı gelmesiyle oluşan bir mekanizmadır. Kontraksiyonda etkili olan myofibroblastlar,
yarada karşıdan karşıya uzantılar gönderip, yara kenarlarını çekerek kontrakte eder ve yaranın
kapanmasına katkı sağlar. Yara kontraksiyon süreci, sürekliliği sağlamak bağlamında,
yaşamsal bir öneme sahiptir. Akut yaralanma sonucu oluşan yaralar, kontrakte olamaz ve tüm
akut yaralanmalarda infeksiyonlar, öldürücü komplikasyon olabilir. Bazı yaralarda, özellikle
doku kaybı fazla olan yaralarda (örn. yanıklarda) kontraksiyon, kontraktür oluşturarak,
işlevsel ve kozmetik deformitelere neden olabilir.

3.3.3. Olgunlaşma Dönemi
Yara iyileşmesinin son dönemidir; skar dokusunun oluşumu ile belirginleşir. Bu
dönem, yaranın kapatılmasından sonra yaranın yeri, büyüklüğü ve bireysel farklılıklara bağlı
olarak bir yıl ya da daha uzun sürebilir. Olgunlaşma dönemi sırasında, kollojen sentezi ve
yıkımı yoluyla yeni skar dokusu oluşumu ve yaranın gerilme direnci kazanması söz
konusudur. Sağlam dokunun gerilme direnci %100 iken, iyileşmiş dokunun gerilme direnci
%80’dir. Normal görünümüne kavuşmadan önce kollojen lifleri yeniden şekillenmeyi
oluşturur. Genellikle skar dokusu kırmızı pigment hücrelerini içerir ve rengini normal deriden
parlaktır. Yeniden şekillenme devam ettikçe skar dokusunun damarlanması azalır, epitelyum
hücre tabakası kalınlaşır, renk kırmızıdan pembeye dönüşür. Cilt bütünlüğünü bozan etkenin
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türü ve şiddetinin yanı sıra bireysel farklılıklar nedeniyle skar dokusu bazen belli belirsiz
olurken, bazen yaşam boyu kalıcı ve rahatlıkla görülebilecek nitelikte olabilir.

3.4. Yara İyileşme Tipleri
Yara iyileşmesi; primer, sekonder ve tersiyer/gecikmiş primer olmak üzere üç şekilde
gerçekleşir.

3.4.1. Primer İyileşme
Yara kenarlarının birbirine çok yakın olduğu, doku kaybının olmadığı yaralarda
primer kapatmayı takiben görülen iyileşmedir. Sadece küçük bir skar oluşur. Cerrahi
insizyonlar, temiz kesik yaralanmaları bu şekilde iyileşir.

3.4.2. Sekonder İyileşme
Çok fazla doku kaybı nedeniyle doku kenarlarının karşılıklı getirilemediği yaralarda
görülen iyileşmedir. Büyük doku kaybı ya da infeksiyon nedeniyle yara geniş ve düzensizdir.
Yara kendi haline bırakılır. Basınç ülserleri, yanık ve derin sıyrıklar (abrasyon), bu tür
yaralara örnek oluşturur. İyileşme, inflamasyon, granülasyon dokusuyla yaranın dolmasını ve
epitelizasyonun gerçekleşmesini kapsar.

3.4.3. Tersiyer/ Gecikmiş Primer İyileşme
İnfekte yaralarda görülen bir iyileşme şeklidir. İnfeksiyon tedavi edilinceye kadar yara
açık bırakılır. Yarada infeksiyon geçtikten sonra, yara kenarları eksize edilerek olabildiğince
birbirine yaklaştırılır ve sütur konulur. Skar dokusu primer iyileşmeye göre daha derin ve
geniştir.

3.5. Yara İyileşmesini Geciktiren Faktörler
Sağlıklı bireylerdeki yaralar beklenilen sürede iyileşir. Ancak sistemik, bireysel ve
lokal/ yaraya özel çok sayıda faktör, yara iyileşmesine katkıda bulunabilir ya da geciktirebilir.
Tablo 1. Yara İyileşmesini Geciktiren Faktörler
Faktör

Yara İyileşmesine Etkisi

Beslenme Yetersizliği


C vitamini

-

Kapillerin ve kollajen liflerin oluşumunu geciktirir.



Protein

-

Doku onarımı için gereken aminoasit miktarı azalır.



Çinko

-

Epitelizasyon bozulur.

-

Yaralanmış bölgeye ulaşan besin maddeleri azalır.

-

Eksüdativ debrisin atılımı azalır, inflamatuar yanıt

Kan volümünde yetersizlik
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inhibe olur.
Kortikosteroid ilaçlar

-

Lökositler
bozulur.

-

Fibroblastların
engellenir.

-

Granülasyon dokusunun oluşumu baskılanır.

-

Yara kontraksiyonu inhibe olur.

İnfeksiyon

-

İnflamatuar yanıt ve doku harabiyetinde artış olur.

Yarada mekanik friksiyon

-

Granülasyon dokusuna zarar verir, yara kenarlarının
birbirine yaklaşmasını önler.

Yaşlılık

-

Fibroblastlar tarafından gerçekleştirilen kollajen
sentezi yavaşlar, dolaşım bozulur, derinin
epitelizasyonu için daha uzun zamana gereksinim
duyulur, fagositik ve immün yanıtlarda değişiklik
olur.

Şişmanlık (Obesite)

-

Yağlı doku, iyileşme için gerekli olan hücresel
elementlerin ve besin maddelerinin ulaşımında,
bakteriyel infeksiyonlara karşı direnç oluşmasında
etkili olan kan volümünde azalmaya neden olur.

Diyabet

-

Kollajen sentezi azalır, erken kapiller büyüme
yavaşlar, fagositoz (hipergliseminin sonucu)
bozulur.

-

Yara iyileşmesinin sağlanması
faktörlerin yokluğuna neden olur.

-

Dokulara yeterli oksijen ulaşamaz.

Genel Sağlık
Bozulması

Durumunun

Anemi

tarafından

gerçekleştirilen

proliferasyonu

ve

fagositoz
fonksiyonu

için

gerekli

Kaynak: Akyolcu, N. (2000). Yara iyileşmesi ve bakımında temel ilkeler. Yara Bakım ve Tedavi Kursu
Kitabı, 23-24 Mayıs, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 1-20.

3.6. Yara İyileşmesinde Görülen Komplikasyonlar
3.6.1. Kanama
Kanama iç (internal) ya da dış (eksternal) kaynaklı olabilir. Yaralanmadan hemen
sonra (erken) görülebileceği gibi, daha sonra sütur kaçağı ya da infeksiyon nedeniyle
sekonder olarak da (geç) gelişebilir. Erken kanamanın en sık nedeni, yetersiz hemostazdır.
Mutlaka cerrahi girişim ile hemostaz sağlanmalıdır. Geç kanamalarda sıklıkla hemostaz
bozuklukları ve hipertansiyon etken olabilir. Pıhtılaşma bozukluğu olan, trombostopenik,
antikoagülan ilaç kullananlarda görülür. Kanama, yara bölgesinde anormal baskı ya da travma
oluşturarak yara iyileşmesini olumsuz yönde etkiler.
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3.6.2. İnfeksiyon
Ortamdaki bakteri ve konak direncindeki dengesizlikten kaynaklanır. Yarada yabancı
madde, ölü ve nekrotik doku varlığı vb. lokal faktörler, cerrahi teknik, bakım girişimleri vb.
tedavi edici faktörler, yaş, beslenme durumu gibi bireysel faktörler ve organizmanın virülansı
yarada enfeksiyon oluşumunda etkilidir. Ameliyat sonrası yara infeksiyonu en sık 3-5.
günlerde, yara kenarlarında ya da drenajda (pürülan tip) görülebilir. Yarada kızarıklık,
pürülan akıntı, hassasiyet, sıcaklık artışı, lökositoz görülür. Yara iyileşmesinin gecikmesine
neden olabilir. Yara infeksiyonu, inflamasyon dönemini uzatır, kollajen sentezini geciktirir,
epitelizasyonu önler ve ilave dokuların hasarına yol açan inflamasyonu destekleyen
sitokinlerin üretimini hızlandırır.

3.6.3. Ayrılma/ Yara Açılması
Yara iyileşmesindeki yetersizlik nedeniyle yara kenarlarının birleşmeden, kısmen ya
da tümüyle ayrılmasıdır. Ayrılma, yaygın olarak yüksek riskli bireylerde kollajen oluşumu
tamamlanmadan önce (yaralanma sonrası 3-14. günler) meydana gelir. Şişmanlık,
kötü/yetersiz beslenme ve insizyon bölgesi üzerinde basıncın artması, ayrılma için risk
oluşturur. Sıklıkla insizyon bölgesi üzerinde basıncı artıran öksürme, kusma ve ıkınma gibi
aktiviteler sonrası insizyonların açıldığı; yeterli ölçüde yara iyileşmesi sağlanmadan önce,
dikiş ya da stapler çıkarıldığında da, bu tür komplikasyon geliştiği belirtilir.

3.6.4. Eviserasyon
Abdominal bölgedeki yaranın açılarak, iç organların dışarıdan görülmesi durumudur.
Cerrahi onarımı gerektiren acil bir durumdur. Cildin sağlam kalıp, fasya ve periton
tabakasının açılması ise evantrasyon olarak ifade edilir ve özellikle batın ameliyatlarından
sonra gelişebilir.

3.6.5. Fistül
İçi boş iki organ ya da içi boş bir organ ile bedenin dış yüzeyi arasında anormal bir
pasajın oluşmasıdır. Cerrahi girişim sonrası, yara iyileşmesinin yavaş/kötü olması nedeniyle
meydana gelebilen fistül, inflamatuar bağırsak hastalığına (Chrohn, bölgesel enterit) bağlı
olarak da gelişebilir. Ayrıca, travma, infeksiyon, radyasyona maruz kalma ve kanser gibi
olgular, fistül oluşumunu kolaylaştırır. Fistül, genellikle cerrahi girişim ile kapatmayı
gerektirebilir.

3.6.6. Yapışıklık/ Adhezyon
Fibröz doku oluşumu nedeniyle seröz membranın birbirine yapışmasıdır. Yapışıklık,
abdominal boşlukta ya da akciğerler ile plevra arasında meydana gelebilir. Abdominal
boşluktaki yapışıklık, bağırsak obstrüksiyonuna neden olabilir. Akciğerler ve plevra
arasındaki yapışıklık ise, normal ventilasyonu sağlamak için dekortikasyon gerektirebilir.
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3.6.7. Hipertrofik Skar ya da Keloid
Her iki oluşum da, bedenin aşırı kollajen doku üretimi sonucu gelişir. Hipertrofik skar;
skar dokusundan farklı, geniş, kırmızı, yüksek ve sert bir dokudur. Yaralanmadan sonraki ilk
aylarda görülür, yavaş büyür, yara kenarları ile sınırlı kalır ve zaman içinde geriler. Keloid;
yara kenarları boyunca skar dokusunun çok aşırı, tümöre benzer çıkıntı yapması durumudur.
Keloid, orijinal yaradan daha büyüktür. Hipertrofik skardan farkı, herhangi bir azalma eğilimi
göstermemesi ve kalıcı olmasıdır. Yaralanmadan birkaç ay sonra meydana gelir ve özellikle
keloid gelişiminin erken döneminde, hassasiyet ve ağrı yakınmaları gözlenir. Keloid
oluşumunda hereditenin hazırlayıcı faktörler arasında yer aldığı ve zencilerde daha sık
görüldüğü belirtilmektedir.

3.6.8. Kontraktür
Geniş doku kaybı olan yaralarda aşırı gelişen yara kontraksiyonu sonucu meydana
gelir. Organlarda işlev kaybına neden olur.

3.6.9. Aşırı Granülasyon Dokusu Oluşumu
Granülasyon dokusunun iyileşen yara yüzeyinden dışarıya doğru çıkmasıdır.
Granülasyon dokusunun koterize ya da eksize edilmesi ile normal iyileşme sağlanır.

3.7. Yarada Hemşirelik Bakımı
Bireyin fiziksel, psikososyal ve bireysel gereksinimlerinin dikkate alındığı hemşirelik
bakımının amacı;
Yara iyileşmesini hızlandırmak,
Fazla doku yıkımını ve infeksiyonu önlemek,
Yaralanmış bölgenin işlevini artırmak,
Cilt bütünlüğünü sürdürmek,
Beden imgesinde ve işlevlerindeki değişiklikler ile bireyin baş etmesini
sağlamak,
- Diğer organ/ sistemlerde oluşabilecek komplikasyonları (pnömoni, tetanoz,
kanama vb. ) önlemektir.
Yara bakımında gerçekleştirilecek hemşirelik uygulamaları, sağlığın geliştirilmesi,
akut girişimler ve evde bakım uygulamalarını kapsar.
-

3.7.1. Sağlığın Yükseltilmesi ve Sürdürülmesi
Nitelikli bir yara bakımı, hastanın infeksiyon etkenleri, travma, cerrahi girişim ve zarar
verme olasılığı yüksek ajanlar ile ilişkisinin kesilmesi ile mümkün olur. Yara iyileşmesi için
protein, karbonhidrat, vitamin (C vitamini), sıvı ve mineralleri içeren besin kaynaklarına
gereksinim duyulur. Gerekli besin maddelerinin yeterince alınmaması durumunda, yara
iyileşmesi olumsuz yönde etkilenir.
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Protein eksikliği: Kollejen üretiminde, anjiogenezis, nötrofil ve lenfosit sayısında
azalma, immun yanıtta yetersizlik, yara kenarlarında ayrılma ve infeksiyon riskinde artışa
neden olur.
Kaloriler: Glikozun çok az alınması nedeniyle lökositlerin enerji gereksiniminin
karşılanamamasına bağlı olarak immun yanıtta bozulma gerçekleşir.
Yağlar: İnflamasyon evresinde yetersizlik görülür.
A Vitamin: Monosit ve makrofaj aktivitesinde bozulma, makrofaj aktivitesini
kapsayan inflamatuar yanıtta gecikme, infeksiyon riskinde artış olur.
B Vitamin Kompleksi: Etkisi tartışmalıdır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak enzim
üretiminde bozulma olabilir.
C Vitamini: Kollajen üretiminde azalma, anjiogenezis, yara kontraksiyonunda
gecikme, iyileşmiş yarada kuvvetsizlik, infeksiyon riskinde artışa neden olur.
E vitamin: Aşırı verildiğinde iyileşmede gecikme olabilir.
Çinko: Fagositoz ve A vitamininin aktivitesinde bozulma, infeksiyon riskinde artış,
protein sentezinde azalma görülebilir.
Demir: Çok düşük düzeylerde oksijenasyonda ve sekonder
bozulma meydana gelebilir.

yara iyileşmesinde

Oral alım eksikliği ya da yüksek enerji kaybı olan (malignite, büyük travma, cerrahi
girişim, sepsis, beden sıcaklığında artış), emilim bozukluğu (Chron, gastrointestinal
ameliyatları, karaciğer hastalıkları) ve diyabeti olan bireyler yara iyileşmesinde sorunlarla
karşılaşırlar.
Birey total beden ağırlığının %20 ya da daha fazlasını, 6 ay; %10’unu 2 ydan kısa bir
sürede kaybetmişse, yara iyileşmesinde sorun yaşama olasılığı yüksektir. Sorunlarla ilgili
belirtilerin erken dönemde tanılanarak gerekli tedavi ve bakım girişimlerinin başlatılması
inflamasyon sürecini kısaltabilir ve komplikasyon gelişimini önleyebilir.

3.7.2. Akut Girişimler
Gözlem ve Yaşam Bulgularının Kontrolü: Sürekli gözlem ve yara iyileşmesinin
kaydedilmesi bakımın temelini oluşturur. İnflamasyon belirtilerinin belirlenmesi, drenajın
renginin ve kokusunun izlenmesi, infeksiyon bulgularının gözlenmesi ve infeksiyon
olasılığında yaşam bulgularının kontrolü ve kaydedilmesi çok önemlidir.
İnflamasyon döneminde, yaralı bölgedeki doku, kırmızı, sıcak, ağrılı ve ödemlidir.
Ayrıca bakteriler tarafından açığa çıkan toksinleri dilüe eden, yara bölgesine belirli besinleri
taşıyan ve savunma için fagositleri getiren inflamatuar eksuda oluşur. İnflamasyonun nedeni
ve evresine göre eksudanın değişik tipleri vardır.
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Söröz drenaj, açık renkli sulu plazmadır.
Kanlı drenaj; akut laserasyonlarda olduğu gibi taze kan içerir.
Seröz-kanlı drenaj; açık pembemsi-sarı renktedir, suludur, plazma ve eritrosit içerir,
Pürülan drenaj; lökosit ve mikroorganizmaları içerir; infeksiyon oluştuğunda görülür.
Konsantre ve donuktur, içerdiği mikroorganizmaya bağlı olarak açık sarıdan yeşile ya da
sarımsı kahverengiye kadar değişik renkte olabilir. Örneğin; sarı drenaj, stafilakok; yeşil
drenaj, psödomonas; kahverengi drenaj, anaerobik mikroorganizmaları içerir.
Yaralı hastanın lökosit sayımı, izlenmelidir. Lökosit düzeyindeki ve beden
sıcaklığındaki farklılıklar, drenajın renginde ve kokusunda gözlenen değişimler infeksiyonun
göstergeleridir. Cerrahi girişimden sonra 3-5 gün içinde yaşam bulgularında değişiklik olması,
infeksiyon belirtisi olabilir.
Beden sıcaklığındaki artışın yönetiminde en önemli nokta, ateşi oluşturan nedenin
belirlenmesidir. Hafif orta derecede ateş, genellikle küçük bir harabiyet sonucu görülür,
hastaya büyük bir rahatsızlık vermez ve savunma mekanizmasına yararlı olabilir. Tüm
koşullarda kesinlikle önerilen antipiretik kullanılmalı, antipiretikler beden sıcaklığında
oluşabilecek akut oynamaları engellemek için düzenli saat aralıkları ile (2-4 saat) ve sık
verilmelidir. Rastgele verildiğinde, beden sıcaklığında keskin düşüşlere neden olabilir ve
hastada titreme görülebilir. Bağışıklık sistemi baskılanan (immünosupresif) hastalarda ateş,
süratle tedavi edilmeli ve infeksiyonlar hızla ilerleyip septisemiye neden olacağı için önerilen
antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.
Dinlenme ve İmmobilizasyon: İnflamasyonlu bölgenin dinlenmesi ve
immobilizasyonu, inflamasyon sürecini ve metabolik gereksinimi azaltarak, onarım sürecine
yardımcı olur, iyileşmeyi hızlandırır. Alçı, atel ya da bandajla sağlanan hareketsizlik, yarada
debris ve kanama olasılığını azaltır. Dinlenme, bedenin oksijen ve beslenme ürünlerini daha
iyi kullanmasını sağlayarak, iyileşme sürecine yardımcı olur.
Yaralı Bölgenin Yükseltilmesi (Elevasyon): Yaralı ekstremitenin yükseltilmesi,
inflamatuvar alandaki ödemi azaltır, venöz dönüşü kolaylaştırır. Elevasyon, ağrının
azaltılmasına yardımcı olur, kan dolaşımını hızlandırarak iyileşme için gerekli olan besin
maddeleri ve oksijenin dokulara taşınmasını kolaylaştırır. Özellikle venöz dolaşımı yetersiz
olan hastalarda, alt ekstremitelerin yükseltilmesi, varis çorabı ya da elastik bandajlarla
kompresyon, yeterli dolaşımın sağlanması için önemlidir.
Yaralı Bölgenin Oksijenlenmesi: Yaralı bölgenin yeterince oksijenlenmesi, yara
iyileşmesini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Oksijen, yara iyileşmesinde
fibroblastların farklılaşmasını ve kollajen sentezini sağlar; yanı sıra, hücre bölünmesi ve
gelişiminde etkili olur. Arteriyel hastalığı, hipovolemisi ve hipotansiyonu olan bireyler,
infeksiyon açısından büyük risk altında olduklarından, böyle koşullarda oksijen tedavisi
önerilir.
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Sıcak ve Soğuk Uygulama: Tartışmalı girişimler olup seçiminde yara iyileşmesinde
istenen lokal tepki belirleyicidir.
Soğuk uygulama, genellikle vazokonstrüksiyon oluşturmak ve metabolizma artışına
bağlı olarak gelişen ödem, ağrı ve konjesyonu azaltmak için, travmanın başlangıç evresinde
uygulanır. Ayrıca, hücre metabolizmasını yavaşlatarak dokuların O2 gereksinimini azaltır.
Sıcak uygulama ise, travmadan 24-48 saat sonra uygulanır. İnflame bölgedeki
dolaşımı artırarak iyileşmeyi sağlamak için, ödemi azaltmada ve izleyen süreçte debrisi
kaldırmada yararlı olur. Sıcak uygulama, vazodilatasyon oluşturarak yaralı bölgede kan
akımını artırır, besinlerin hücrelere ulaşımını ve atık ürünlerin atılımını sağlar ve yaralı
bölgedeki venöz konjesyonu azaltır. Lökositlerin ve antibiyotiklerin yaralı bölgeye ulaşımını
kolaylaştırır, kasın gevşemesini sağlayarak spazm ya da sertlik nedeniyle oluşan ağrıyı azaltır.
Ayrıca, ılık, nemli ortam yaradaki nekrotik dokunun debride edilmesine yardımcı olur.
Yara Bakımı: Yara bakımı, uygulanacak pansumanın türü, yaranın şekli, kapsamı ve
özelliklerine bağlı olarak değişir. Yara bakımının amacı;
Yara yatağından debrisi ve herhangi bir yabancı maddeyi uzaklaştırarak yarayı
temizlemek,
- İnfeksiyon gelişimini önlemek,
- Yarayı travmalardan korumak ve
- Hızlı iyileşmeyi sağlamaktır.
Yara temizliğinde en sık kullanılan solüsyon serum fizyolojiktir. Serum fizyolojiğin
toksik etkisi yoktur; iyileşen dokuya ve fibroblastlara zarar vermez. Sodyum hipoklorid (sıvı
klor), asetik asit, povidon iyot ve hidrojen peroksit gibi solüsyonların, sitotoksik olması,
iyileşen doku ve hücrelere zarar vermesi nedeniyle yara temizliğinde kullanılması
sakıncalıdır.
-

Primer birleşme ile iyileşmenin olduğu yaralarda; genellikle insizyon kuru, steril bir
pansumanla kapatılır. Pansuman, drenaj durur durmaz ya da 2-3 gün içinde çıkarılır. Temiz
insizyonlarda/yaralarda, pansuman materyali olarak cilt üzerinde transparan film oluşturan
ilaçlı spreyler kullanılabilir ya da yara açık bırakılabilir.
Sekonder birleşmenin olduğu yaraların iyileşmesinde; yaranın oluşum nedeni ve
yaralanan dokunun tipi önemlidir. Bu tip iyileşen yaraların bakımı, kırmızı, sarı ve siyah
yaralarda farklı uygulamaları içerir.
Kırmızı Yara: Yeni granülasyon ve epitel doku oluşan yaralar, doğal iyileşme
sağlanıncaya kadar hafif nemli tutulmalı ve travmalardan korunmalıdır. Oksijeni geçiren
emici özelliği olan transparan ya da yarı geçirgen yapışkan pansumanlar tercih edilir. (Örn:
Tegaderm, Opsite).Yarada infeksiyon geliştiğinde, basitrasin, neomisin ve povidon-iyot gibi
antimikrobiyal pomatlar uygulandıktan sonra, yara steril pansumanla kapatılır.
Sarı Yara: Tedavide amaç, ölü dokuyu çıkararak sürekli temizliği sağlamak ve aşırı
drenajı absorbe etmektir. Sarı yaralarda, yaradaki aşırı drenajı absorbe eden ve yara yüzeyini
91

temizleyen, emici özelliği olan pansumanlar (kalsiyum alginate, foam, hidrojel) kullanılır. Bu
pansumanlar eksuda ile doymuş hale geldiğinde değiştirilmeli ve yara bölgesi steril su ya da
serum fizyolojikle yıkanmalıdır. Sarı yaraların tedavisinde kullanılan diğer bir pansuman
materyali hidrokolloidlerdir (Duoderm). Bu pansumanların iç yüzeyi, eksuda ile etkileşime
girerek yaranın üzerini örten hidrate jel oluşturur. Pansuman çıkarıldığında jel ayrılır ve
yaranın üzerinde kalır. Yara, oluşan yeni dokuya zarar vermemek için dikkatli ve nazikçe
temizlenmelidir. Bu tür pansumanlar, pansuman çevresinde göllenme oluncaya kadar yaklaşık
7 gün yarada bırakılabilir.
Siyah Yara: Yarada infeksiyon riski, varolan nekrotik dokunun miktarı ile doğru
orantılı olarak artar. Tedavi ve bakımda sürekli olarak ölü, eskar dokusunun debridmanı
yapılır. Debris ve yara dokusunun miktarına göre değişen debridman yöntemi, cerrahi,
mekanik, otolitik ve enzimatik debridman gibi farklı uygulamaları içerir.
- Cerrahi debridman; hastada septik bir gelişim olduğunda ve çok fazla ölü doku
bulunduğunda; ölü dokuların eksize edilerek çıkarılmasını içeren hızlı bir debridman
yöntemidir.
- Mekanik debridman; çok az debris olduğunda uygulanır. Genellikle serum
fizyolojikle nemlendirilmiş, gazlar yara üzerine ya da içine yerleştirilen ıslak- kuru
pansumanlarla oluşturulur. Daha sonra yara debrisi kurumaya bırakılan pansumana yapışır,
pansuman kaldırıldığında, debris gaza yapışarak yara yüzeyinden ayrılır. Bu yöntemin çok
seçici olmaması ve ölü doku ile birlikte sağlam dokuların da debride edilmesi dezavantajıdır.
Çok ağrılı bir uygulama olduğu için, mekanik debridman öncesi hastada analjezi sağlanması
gerekir. Bir başka mekanik debridman yöntemi yaranın yıkanması /irrigasyonudur. Bu
yöntemde, bakterilerin yara içine girişinin engellenmesi çok önemlidir. Temiz granüle
yaralarda mekanik debridman kullanılmamalıdır.
- Otolitik debridman; otolizis yolu ile kuru eskarın yumuşamasını sağlamak için, yarı
tıkayıcı ya da tıkayıcı pansumanlar (hidrokolloid, hidrojel, transparan poliüretan gaz)
kullanılabilir.
- Enzimatik debridman; yaradaki nekrotik dokuya bölgesel olarak ilaçlar (kollojenez
ve papainürea vb.) uygulanır; sonra yaranın üzeri serum fizyolojik ile nemlendirilmiş gaz ile
örtülür, çıkarıldığında ölü doku pansuman üzerinde kalır.
İnfeksiyonun Önlenmesi ve Kontrolü: Yarada infeksiyon gelişimini önlenmesi için:
-

Aseptik koşullara uyulmalı,

-

Kontaminasyonu önlemek için hastanın yara bölgesine dokunmasına izin
verilmemeli, kendisine ve çevresine yönelik tüm önlemler alınmalıdır.

-

Şüpheli durumlarda ya da infeksiyon geliştiğinde kültür alınmalı, duyarlılık
testleri yapılmalı ve etkili antibiyotik verilmelidir.
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-

Gerektiğinde profilaktik amaçlı antibiyotik kullanılabilir.

-

Hastada enfeksiyon gelişmiş ise diğer hastaları ve sağlık çalışanlarını koruyucu
önlemler alınır.

Psikolojik Girişimler: İnsizyon ya da yaraya bağlı olarak gelişebilecek skar ya da
şekil bozukluğunu görmek ya da düşünmek, hastalarda stres kaynağıdır. Yara drenajının fazla
olması, çoğunlukla artan bir riskin göstergesi olduğu için hastayı olumsuz yönde etkileyerek
sıkıntısını artırabilir. Yaralanmanın nedenine bağlı olarak, iyileşmeyi kolaylaştırmaya yönelik,
yaşam biçimindeki yapılması gereken değişikliklere uyum göstermede, bireyin çabaları
yetersiz kalabilir. Pansuman yaparken uygun olmayan yüz ifadelerinin kullanılması (örn. yüz
buruşturmak), yara ile ilgili bir sorun olduğu izlenimini vererek, hastada korku ve endişeye
neden olabilir. Hastanın psikolojisini etkileyen bir diğer önemli faktör, hemşirenin yara
bakımındaki bilgi ve becerisidir. İyileşme süreci ve iyileşme sırasında yarada meydana gelen
normal değişiklikleri bilme gereksinimi içinde olan hastaya, bireysel, sosyo-kültürel
özellikleri de dikkate alınarak gerekli açıklamaların yapılması, nitelikli yara bakımının
verilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, onun korku ve endişelerinin azaltılmasında etkili olur.
Yara bakımında, hemşirenin bütüncül bir yaklaşım içinde biyo-psiko-sosyal gereksinimleri
dikkate alması, sadece yaraya odaklanmaması gerekir.

3.7.3. Evde Bakım
Ameliyat ya da travma sonrası hastalar, erken taburcu olduğunda ya da günübirlik
cerrahi uygulandığında, hasta ve ailesinin yara bakımını ve pansuman değiştirmeyi nasıl
yapacağını bilmesi önemlidir. Bu nedenle hasta/aileye bu konuda eğitim verilmelidir. Yara
iyileşmesi, 4-6 hafta ya da daha uzun sürede tamamlanmayabilir. Bu sürede hastanın iyi
beslenmesi ve yeterli ölçüde dinlenmesi sağlanarak, fiziksel ve emosyonel stres en aza
indirgenmelidir. Rehabilitasyon döneminde kontraktür, yapışıklık ve sekonder infeksiyon gibi
komplikasyonlar açısından yaranın gözlenmesi önemlidir. Hasta ve ailesi, infeksiyon belirti
ve bulgularını bilmeli, yaranın renginde ve drenaj miktarındaki değişimleri kaydetmeli, yara
iyileşmesinde gözlenen herhangi bir anormal belirtiyi sağlık çalışanlarına bildirmelidir.
İlaç tedavisi, çoğu kez akut infeksiyon geçtikten sonra bir süre daha devam eder. Bu
koşullarda hasta ve ailesi ile ilaca özgü yan etkiler gözden geçirilmeli, herhangi bir olumsuz
etki görüldüğünde sağlık profesyoneli ile ilişki kurmaları için bilgilendirilmelidir. Ayrıca bazı
ilaçların (örn. antibiyotik) belli bir zaman aralığında kullanılması gerektiği, hasta ve ailesine
anlatılmalıdır.
Multidisipliner ekip yaklaşımını gerektiren karmaşık, sürekli ve dinamik bir süreç olan
yara tedavi ve bakımında, ekip içinde önemli sorumluluklar üstlenen hemşirenin, dikkatli ve
kapsamlı bir tanılama doğrultusunda etkin bir yara iyileşmesinin sağlanmasına yönelik;
bireysel özellikleri dikkate alarak gerekli girişimleri planlaması, uygulaması, değerlendirmesi
ve kayıtları tutması, yara iyileşmesi ve yara bakımındaki yenilikleri izlemesi, ekibin diğer
üyeleri ile işbirliği içinde koordinasyonu ve iletişimi sağlaması gerekir.
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3.8. Yara Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
3.8.1. Normotermik Yara Tedavisi
Normotermik yara tedavisi, sıcak ve nemli yara iyileşmesinin sağlandığı özel bir
sistemdir. Bu sistemde, yaraya dokunmayan ve sıcaklık yayan bandaj kullanılır. Aygıt, içinde
fleksibıl kızıl ötesi (infrare) sıcaklık kartının takıldığı, yaranın üstünü örten, ancak yara ile
temas etmeyen kubbe şeklinde oluşumu içerir. Aygıta bir elektrik bataryası güç verir ve
önceden belirlenmiş sıcaklık ölçüsüne göre yarayı ısıtır. Yarayı örten bölümün iç kısmında,
eksudayı drene etmek için fitil gibi işlev yapan halka şeklinde köpük vardır. Bu tür yara
tedavisi, kronik yaraların farklı türlerinde kullanılır.

3.8.2. Negatif Basınçlı Yara Tedavisi / Vakum Yardımlı Kapama
(VAC)
Aspiratörle yaradaki drenajın temizlenerek, yara iyileşmesinin hızlandırıldığı yeni bir
tedavi yöntemidir. Yaradaki ödem ve infeksiyonun azaltılması, bölgesel kan akımının ve
granülasyon dokusu oluşumunun artırılması amacı ile uygulanır. Bu yöntemde, sistem
yaradaki boşlukları doldurmak için özel süngerler, yarayı örtmek için yapışkanlı yarı geçirgen
kapamalar, yara ile cihaz bağlantısını sağlayan ve basıncı düzenleyen bir düzenek (TRAC
Pad/ Therapeutic Regulated Accurate Care), bir toplayıcı kap ve negatif basınç oluşturan bir
cihazdan oluşur.
Yara temizlendikten sonra, boyutlarına uygun (yaradan yaklaşık 1 cm. büyük), tüplü
paketlenmiş sponj içeren, şeffaf, yapışkan özel pansumanla kapatılır. Sponjlar ve tüp, drenajı
absorbe etmek için yara içine yerleştirilir. Yaradaki tüp, yara yatağında negatif basınç
oluşturan aspiratöre bağlanır. Emme gücünün mekanik etkisi ile yara ve çevre dokularda kan
akımı artar, bağlı olarak granülasyon dokusu oluşumu hızlanır. Sistemin etkili olabilmesi için,
kan akımı olan canlı dokulara uygulanması gerekir. Uygulama başlangıçta 100-150 mmHg
basınç ile 48 saat sürekli; daha sonra aralıklı olarak sürdürülür, 2-3 gün aralıklarla pansuman
yapılır. Akut ya da travmatik yaralar, ayrılmanın olduğu cerrahi yaralar, abdominal yaralar,
kısmi kalınlıklı yanıklar ile basınç ülserleri, diyabetik yaralar ve kronik ülserler gibi güç
iyileşen yaralarda, bu tedavi yöntemi etkilidir.

3.8.3. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)
Kapalı bir basınç odası içinde basınç altına alınan hastaya, 1 atmosferden daha yüksek
basınçta %100 O2‘nin, sistemik olarak (120 dakikayı aşmayacak şekilde) verilmesini içerir.
Yanık, nekrotize yumuşak doku infeksiyonları, osteomyelit ve diyabetik ülserlerde etkilidir.
Hasta oksijeni, oksijenle basınç altına alınan odalarda doğrudan ortamdan ya da hava ile
basınç altına alınan kabinlerde maske, endotrakeal tüp ya da başlıktan alır. Uygulama süresi
vakaya göre değişir; genellikle günde 1 kez 1,5-2 saat tedavi uygulanır (acil durumlarda seans
sayısı 4’e kadar çıkar). HBOT; hiperoksijenasyon oluşturarak plazmada çözünen oksijen
miktarını artırır, hipoksik dokuların oksijenlenmesini sağlar, doku ödemini azaltır
(vazokonstrüksiyon), fibroblastların bölünmesini artırır, yeni kollajen üretimini ve damar
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oluşumunu uyarır, granülasyon dokusu oluşumunu ve yara kapanmasını hızlandırır,
anaerobik mikroorganizmaların üremesini durdurur ve lökositlerin bakterisidal etkisini artırır.

3.8.4. Büyüme Faktörleri
Nöropatik ülserlerin iyileşmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Etkili olması için O2
desteğinin yeterli olması gerekir. Büyüme faktörleri kullanılmadan önce yaranın bakteri yükü
kontrol edilmelidir. Bakteriler büyüme faktörlerini parçalayan proteaz üretir, bu nedenle
yaranın bakteri yükünün 105/gr’dan daha az olması gerekir.
Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (PDGF-Platelet-Derived Growth Factor);
fibroblastları uyaran Epidermal Büyüme Faktörü’nü (EGF-Epidermal Growth Factor)
harekete geçirerek, yara iyileşmesini kolaylaştırır. Transforming Büyüme Faktörü Alfa ve
Beta (TGF α, β), İnterlökin 1 ve 2 (IL-1, IL-2) ve Tümör Nekroz Faktör Alfa (TNF α) gibi
büyüme faktörleri de yara iyileşmesini kolaylaştırır. Büyüme faktörleri kollajen sentezini
hızlandırır, epitel oluşumunu artırır, endotel proliferasyonu ve motiliteyi artırır, yeni damar
oluşumunu hızlandırarak yeterli kan akımını sağlar ve yara iyileşme sürecini kısaltır.

3.8.5. Elektriksel Uyarı
İyileşmenin geciktiği durumlarda, yara bölgesindeki cilt yüzeyine elektrik akımı
uygulanmasını içerir. Bu yöntemde; tek ya da çok sayıda elektrot kullanılabilir. Birden fazla
elektrot kullanıldığında, elektrotların (+) ve (-) kutupları, elektrik akımının yara bölgesinden
geçişini sağlayacak şekilde yara çevresine yerleştirilir. Elektrik akımı (50-100 Hz) günde 5-6
kez 1 saat olmak üzere düzenli aralıklarla uygulanır. Elektrik stimülasyonu; DNA sentezini
uyarır, yara bölgesinde kanlanmayı ve yaraya göç eden hücre sayısını artırır, granülasyon
dokusu oluşumunu hızlandırır ve yara iyileşmesinde temel rol oynayan fibroblastların sayısını
çoğaltır. Ayrıca, hipertrofik skar oluşumunda rolü olduğu düşünülen “mast hücrelerinin”
sayısını azalttığı ve kötü skar oluşumunda etkili olduğu ileri sürülür.

3.8.6. Yara Tıkayıcılar
Hücre büyümesini uyarma ya da hücrelerin kullanması için çatı oluşturmak amacıyla
yara yatağına çeşitli tıkayıcılar yerleştirilir.
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Uygulama Soruları
1) Yaranın iyleşme aşamalarını yazınız.
2) Yarada hemşirelik bakımını yazınız.

97

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yara ve yaralanmaya neden olan durumlar, yarayı tanımlamada kullanılabilecek farklı
sınıflama yöntemleri, yara iyileşme dönemleri ve yara iyileşme tipleri, yara iyileşmesini
geciktirebilecek faktörler, yara iyileşmesinde olası komplikasyonlar, yara bakım girişimleri ve
tedavisinde güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1. Yara kontraksiyonu yaranın iyileşme aşamalarından hangisinde gözlenir?
a) Damarsal yanıt
b) Hücresel yanıt
c) İnflamasyon
d) Proliferasyon
e) Olgunlaşma/yeniden şekillenme
2. Yaralar “temizlik durumuna göre” sınıflandırıldığında, aseptik koşullarda solunum,
sindirim ve ürogenital sistemleri (endojen flora içeren) kapsayan cerrahi girişimler sonucu
oluşan yara türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temiz
b) Temiz-kontamine
c) Kontamine
d) Kirli-enfekte
e) Hepsi
3. Yara kenarlarının karşılıklı getirilmesi mümkün olmayan, doku kaybının çok fazla olduğu
yaralarda görülen iyileşme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Primer iyileşme
b) Tersiyer iyileşme
c) Sekonder iyileşme
d) Gecikmiş primer iyileşme
e) Gecikmiş iyileşme
4. Aşağıdakilerden

hangisi

yarada

aşırı

kollojen

doku

üretimi

sonucu

gelişen

komplikasyondur?
a) Adhezyon
b) Fistül
c) Kontraktür
d) Eviserasyon
e) Keloid
5. Aşağıda yer alan yara bakım girişimlerinden hangisi “akut bakım girişimleri” kapsamında
yer almaz?
a) Evde bakım girişimleri
b) Yaşam bulgularının izlemi
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c) Yaralı bölgenin yükseltilmesi
d) Soğuk uygulama
e) İnfeksiyonları önleme girişimleri
6. Derin doku ve organlarda hasara neden olan objenin tüm ekstremiteyi/ organı geçip karşı
taraftan çıktığı yara türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kontüzyon
b) Perferasyon
c) Penetrasyon
d) Laserasyon
e) Evantrasyon
7. Aşağıdakilerden hangisi, yara bakımında soğuk uygulamanın etkileri arasında yer almaz?
a) Ağrıyı azaltır
b) Ödemi azaltır
c) Vazodilatasyon oluşturarak yaralı bölgeye lökositlerin ulaşmasını sağlar.
d) Hücre metabolizmasını yavaşlatır, oksijen gereksinimini azaltır.
e) Kanamayı azaltır
8. Aşağıdaki lökositlerden hangisi, yara iyileşmesinde kollojen sentezi ve proliferasyonu
uyarır?
a) Bazofiller
b) Nötrofiller
c) Eozinofiller
d) Makrofajlar
e) Hiçbiri
9. Yara iyileşmesini olumsuz etkileyen faktörlerden kortikosteroidler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Lökositler tarafından gerçekleştirilen fagositoz bozulur
b) Fibroblastların proliferasyonu engellenir
c) Yara kontraksiyonu baskılanır
d) Yarada infeksiyon riski artar
e) Granülasyon dokusu artar
10. Aşağıdakilerden hangisi, yaradaki nekrotik dokuların uzaklaştırılmasında kullanılan
debridman yöntemlerinden değildir?
a) Enzimatik debridman
b) Otolitik debridman
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c) Cerrahi debridman
d) Ozmotik debridman
e) Mekanik debridman

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) d, 2) b, 3) c, 4) e, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) e, 10) d.
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4. AMELİYAT ÖNCESİ HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm Prof. Dr. Ayfer Özbaş tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ameliyat Öncesi Bakım
4.2. Ameliyat Öncesi Hasta Değerlendirmesi
4.3. Ameliyat Öncesi Eğitim
4.4. Ameliyat Girişimine YasaL Hazırlık
4.5. Ameliyat Girişiminden Bir Gün Öcesi Hazırlık
4.6. Ameliyat Günü Hazırlığı
4.7. Ameliyat Öncesi Dökümantasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ameliyat öncesi cerrahi hemşiresinin rolleri nelerdir? açıklayımız
2) Cerrahi ekip üyesi olarak hemşire, hasta açısından yaşamsal öneme sahip
tanılamada öykü alırken neleri sorgulamalıdır.
3) Kardiyopulmoner değerlendirmede yaşam bulgularının alınıp, kaydedilmesi ve
rapor edilmesi gerekli olan bulgular nelerdir? Yazınız
4) Ameliyat öncesi gastrointestinal sistem hazırlığını yazınız.
5) Ameliyat öncesi hastaya eğitim verilmesi gereken eğitimi açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

öncesi
hastanın Okuyarak /Araştırarak
Ameliyat
Öncesi Ameliyat
değerlendirilmesini kavrar.
Hemşirelik Bakımı
Ameliyat
Öncesi Ameliyat öncesi hasta eğitimini Okuyarak /Araştırarak
uygular.
Hemşirelik Bakımı
Ameliyat
Öncesi Ameliyat girişiminden bir gün Okuyarak /Araştırarak
öncesi
hastanın
hazırlığını
Hemşirelik Bakımı
öğrenir.
Ameliyat
Öncesi Ameliyat öncesi dokümantasyonu Okuyarak/Araştırarak/
kavrar.
Uygulayarak
Hemşirelik Bakımı
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Anahtar Kavramlar
 Ameliyat öncesi
 Cerrahi girişim
 Fiziksel tanılama
 Öykü alma
 Psikosossyal tanılama
 Eğitim
 Solunum egzersizleri
 Yasal hazırlık
 Cilt hazırlıği
 Gastrointestinal hazırlık
 Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Cerrahi hastalarının bakımında birinci adım olan ameliyat öncesi hazırlık ve bakım,
cerrahi girişim kararının verildiği andan başlayarak, hastanın ameliyathane hemşiresine teslim
edilmesine kadar devam eden uzun bir dönemi kapsar. Ameliyat olmak üzere hastaneye kabul
edilen hastada, cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilecek tedavinin başarısı, cerrahi teknik, bilgi,
beceri kadar, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası bakım ile uygulamalarının kusursuz
olmasına bağlıdır. Günümüzde cerrahi hastaları, ileri bilgi, cerrahi teknik, anestezi, tıbbi araçgereç, infeksiyon kontrolü, yakın izlem ve çeşitli destekleyici yaklaşımlara ilişkin gelişimlere
bağlı avantajları deneyimleme şansına sahiptir. Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı
gelişmeler, yeni tanı yöntemleri, cerrahi teknikler, araç-gereç gelişimini de beraberinde
getirmiş, özel bistüriler, robotlar, lazer kullanımı gibi çeşitli avantajlar hastaların tedavi ve
bakımında kullanılmaya başlanmıştır.
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4.1. Ameliyat Öncesi Bakım
Cerrahi işlemin uygulandığı girişim alanına bakılmaksızın, cerrahi hemşiresi, hastanın
ilgili servise kabulü, ameliyat için hazırlanması, girişim sırasında bakımının sürdürülmesi,
ameliyat sonrası bilincini kazanması ve iyileşmesini kolaylaştırma açısından yaşamsal bir rol
üstlenir. Bu rollerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için hemşirenin, öncelikle temel
bilimsel bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Cerrahi alanda görev üstlenen hemşirenin,
cerrahi girişim gerekliliğini ortaya çıkaran sorunun yapısı ve hastalık sürecine ilişkin bilgi ve
deneyime sahip olması önemlidir.
Ameliyat öncesi hemşire, eğitici, hasta haklarının savunucusu ve koruyucusu olma
sorumluluğunun yanı sıra sağlığın yükseltilmesinde de önemli rol üstlenir. Bu roller, cerrahi
ortamı oluşturma, bilginin yerinde ve doğru kullanımı, karar verme ve hemşirelik bakım
ilkeleri üzerine temellendirilen becerileri kullanmayı gerektirir. Cerrahi hemşireliği hastanın
güvenliğinin sağlanmasını ve eğitimini ön planda ele alan bir hemşirelik alanıdır.
Ameliyat öncesi hazırlıklar ve bakımın amacı, bireyin fizyolojik, psikolojik,
sosyokültürel açıdan ameliyat girişiminin oluşturabileceği olası olumsuz etkilerle başa
çıkmasını ve erken iyileşmesini desteklemek üzere, genel sağlık durumunun en üst düzeye
çıkarılmasıdır.
Ameliyat öncesi hasta bakımda;
 Hasta konusunda doğru, ayrıntılı bilgi edinme,
 Varolan patolojik olayın ortaya çıkarılması,
 Oluşan sistemik etkilerin olabildiğince tedavi/bakımının sağlanması,
 Yetersizlik ve eksiklerin giderilmesi,
 Üst düzeyde güvenli çevre oluşturulması,
 Hasta/ailenin bilgilendirilmesi
hedeflenmektedir.

ve

kararlara

katılımlarının

sağlanması

4.2. Ameliyat Öncesi Hasta Değerlendirmesi
Ameliyat öncesi hastanın değerlendirilmesinde amaç, cerrahi girişimi ve iyileşmeyi
etkileyebilecek risk faktörlerini belirleyerek, cerrahi deneyim süresince hastanın güvenliğini
ve rahatını sağlamak üzere verilerin toplanmasıdır.
Bu kapsamda:
 Hastanın planlanan girişimle başa çıkma stratejilerini güçlendirmek üzere
psikolojik durumu değerlendirme,
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 Cerrahi girişimle ilişkili risk oluşturulabilecek faktörleri belirleme,
 Girişim öncesi ve sonrasını karşılaştırmak üzere, temel alınacak hasta verileri
elde etme,
 Cerrahi girişimden beklenen sonuçları etkileyebilecek sürekli kullanılan ilaçlar,
direktife edilen ilaçlar ve alternatif tedavinin kullanılıp kullanılmadığını
belirleme,
 Tüm ameliyat öncesi tanı ve laboratuvar test sonuçlarının dokümante olduğunu
doğrulamak üzere ekiple işbirliği yapma,
 Cerrahi girişimi etkileyebilecek kültürel ve etnik açıdan gerekli bilginin cerrah
tarafından verildiğini ve izin belgesinin imzalandığını belirleme, amaçlanır.
Genelde tüm cerrahi girişimler kapsamı ne olursa olsun, hasta tarafından yaşamı tehdit
edici, korkutucu, bir yaşam deneyimi olarak algılanabilir. Girişimin bedene ilişkin bir stres
kaynağı olarak algılanması, fizyolojik ve psikolojik yanıtların ortaya çıkmasına neden olur.
Hasta değerlendirmesinde fiziksel ve psikolojik değerlendirmede odaklanma, girişimin
hedeflerine ulaşılmasında önemle üzerinde durulması gerekli bir yaklaşımdır.

4.2.1. Fiziksel Değerlendirme
Cerrahi girişime ilişkin sorunların ve riskin en aza indirgenmesinde ameliyat öncesi
genel durumun optimal düzeye getirilmesi önemli rol oynar. Hastanın fiziksel açıdan
değerlendirilerek genel sağlık durumunun belirlenmesi, hemşirelik bakımını planlamada yol
gösterici olacaktır Hasta hemşire ilişkilerinde aynı dili kullanma hasta öyküsünü
değerlendirmede önemlidir. Tıbbi terimlerle konuşma endişeleri artırıcı olacağından bu tür
konuşmalardan kaçınılmalıdır. Hastanın konuşma diline benzer kelimelerle, anlayabileceği
ifadeler kullanımı, ameliyat sürecini algılama ve ameliyata izin belgesinin istenilen anlamda
elde edilmesine katkı sağlayıcı olur. Ameliyat öncesi hastaya ilişkin verilerin elde edilmesi
sırasında, gizliliğin ön planda tutulacağı konusunun hasta tarafından da algılanması önemlidir.
Fiziksel değerlendirmede hasta öyküsünün alınması, hasta konusunda ayrıntılı bilgi
edinilmesine olanak sağlar.
Öykü alınması : Hemşirenin cerrahi ekip üyesi olarak, hasta açısından yaşamsal
öneme sahip fiziksel faktörleri kısa sürede değerlendirme becerisini sergilemesi gerekir.
Fiziksel faktörler arasında yaş, tütün, alkol ve bağımlılık oluşturan yasaklanmış maddeler,
sürekli alınan ilaçlar, tamamlayıcı ya da alternatif tıp kullanımı sayılır. Öykü alınmasında,
tıbbi öykü, öncesi uygulanan işlemler, cerrahi ve anestezi deneyimi, aşırı duyarlılık içeren
allerjiler, genel sağlık durumu, aile öyküsü, planlanan cerrahi girişimin tipi, hasta destek
sistemlerinin yeterliliğine de yer verilmelidir. Hasta öyküsünün alınması sırasında elde edilen
veriler, ameliyat sırası ve sonrasında komplikasyon gelişim riskini artıran sorunlardan
hastanın korunmasına yardımcı olabilir. Cerrahi risk ya da komplikasyon riskini artıran
sorunlar arasında yaş, kullanılan ilaçlar, sağlık öyküsü, öncesi cerrahi deneyim, hastanın ve
ailenin sağlık öyküsü ve planlanan ameliyatın tipi yer alır.
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Yaş: Çocuklar, gençler ve orta yaştaki erişkinler genelde cerrahi girişimi iyi tolore
ederler. Küçük bebek ve yaşlıların ameliyat riski yüksektir. Yaşlı hastalar cerrahi gerektiren
hastalığa ek olarak kronik hastalıklara ve sağlık sorunlarına sahip olabilirler. Yaşlı kişilerin
kardiyovasküler, pulmoner, gastrointestinal ve renal sistemlerinde yaşlılığa bağlı olarak
gelişen fizyolojik değişiklikler ameliyat sonucunu etkileyebilir. Ateroskleroz, beslenme
bozukluğu, anemi, dehidrasyon da önemli sorunlardır. Çoğunlukla azalmış duyma ve görme
gibi duyusal kısıtlılıklar da fiziksel değerlendirme de dikkate alınmalıdır
Kardiyovasküler, solunum, renal/üriner, nörolojik ve kas iskelet sistemlerindeki
fizyolojik değişiklere ilişkin temel verilerin elde edilmesi, cerrahi girişimde oluşabilecek
olumsuz gelişimlerin değerlendirilmesinde önemli ip uçları sağlayabilir.
Yaşlı hastalarda genç erişkinlere göre daha düşük düzeyde aktivite varlığı, bakımın
yönlendirmesinde önemlidir. Renal ve hepatik fonksiyonlarda yaşa bağlı azalmanın bağırsak
aktivitelerine olumsuz etkisi, dehidratasyon ve malnutrisyona ortam hazırlayabilir. Görmede,
dokunmada, işitmede gözlenen kısıtlamalar, travma, yanık ve söyleneni kavramada yetersizlik
gibi olumsuzlukların yaşanmasına neden olabileceğinden, hemşirenin gerekli önlemleri
almasının korunmada etkili olacağı açıktır. Yaşlı hastalarda sıklıkla varolan artritin mobiliteyi
etkileyeceği, yatak içinde hareket, ayağa kalkmada güçlük yaşanmasına neden olabileceği göz
ardı edilmemelidir. Destekleyici yaklaşımlar, söylenenleri anladığını doğrulama, yavaş ve
yardımla hareket ettirme, kemik çıkıntılarını uzun süreli basınçtan koruma, nazik bir masajla
yeterli dolaşımı sağlama, olumsuzluklar yaşanmasını engelleyici yaklaşımlardır.
Yaşlı hastada oral kavitenin değerlendirilmesi, anestezinin gerçekleştirilmesinde yol
göstericidir. Oral kavitedeki parsiyel plaklar, parçalanmış dişler ya da protezler, entübasyon
sırasında hava yolu obstrüksiyonuna yol açabilir. Oral kavite değerlendirilmesi ile elde edilen
verilerin anestezistle paylaşılması, bu komplikasyonun engellenmesine rehberlik edebilir.
Terlemenin azalması ile kuru ve hassas cilt oluşumu, azalan cilt altı yağ tabakası, ciltte
kırılganlığı ve sıcaklık değişimlerine duyarlılığı artırabilir. Ameliyathaneye gidişte ve
ameliyattan ayılma ünitesine götürülme sırasında hipotermiden korunmak üzere, ince koton
battaniyeler uygun biçimde hastaya örtülmeli, yatağı önceden normal sıcaklığa getirilmelidir.
Her hastada önem taşıyan riskler, yaşlı hastalarda ek hastalıklar ve fizyolojik
değişiklikler nedeniyle ameliyat öncesi, sırası, sonrası gereksinimlerin karşılanmasında ve
komplikasyonların engellenmesinde, daha duyarlı olmayı gerektirir. Tüm hemşirelik
girişimlerinin amacı, ameliyat sonrası kısa sürede sağlığın kazanılmasına odaklanır.
Rutin ilaçlar ve madde kullanımı: Ameliyat öncesi dönemde, sigara kullanımına son
verilmesi üzerinde önemle durulmalıdır. Ayrıca alkol ve bağımlılık oluşturan madde
kullanılması, hastanın ağrı giderici ilaçlar ile anesteziye yanıtını değiştirebilir. Ancak,
ameliyat öncesi alkol kısıtlanmasına bağlı bazı olumsuzluklar da yaşanabilir (deliryum
tremens gibi). Kullanılan bazı bitkisel ilaçlar, ciddi reaksiyonlara neden olabilir.
Hastanın kullandığı antiaritmik ilaçlar, anestezi toleransını etkilediğinden, yakın
izlemi çok önemlidir. Antihipertansif ilaçlar adale relaksasyonunu etkiler, anestetik kullanımı
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ile beraber vazodilatatör etki arteryel kan basıncında düşmeye ve şoka ortam hazırlayabilir.
Bu nedenle yaşam bulguları ve tansiyon arteryel izlemi yapılmalı ve hasta transferinde,
pozisyon değiştirmelerde yardımla, yavaş hareket edilmelidir.
Kortikosteroid kullanımının, serum glikoz düzeyinde artma, kollajen oluşumunu bloke
etme, yara iyileşmesini geciktirme, kanama riskini artırma ve infeksiyon bulgularını
maskeleme gibi olumsuz etkileri vardır. Ameliyat sırasında da direktife edilen steroid tedavisi
sürdürülmeli; yaşam bulguları ve hiperglisemi kontrolü, kanama ile infeksiyon bulguları ve
yara iyileşmesinin değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.
Aspirin kullanımı trombosit birikimini inhibe eder, ameliyat sonrası kanama riskine
yol açabilir. Bu nedenle cerrah tarafından ameliyat öncesi ve sonrası en az iki hafta aspirin
alımı kısıtlanabilir. Aynı şekilde antikoagülan uygulamalarına ilişkin tedavinin, kanama
riskini de beraberinde getirmesi, pıhtılaşmaya ilişkin laboratuvar bulguları ve kanama
belirtilerinin sürekli kontrolünü gerektirir. Direktife göre ameliyat öncesi 24-48 saat
antikoagülan tedavinin devam ettirileceği, antikoagülan tedavinin olası yan etkileri için,
gerekli ilaçların hazır bulundurulması önemlidir.
Antidiyabetik ilaç kullanımını değerlendirme, azalan kalori alımı, metabolik
faaliyetlerde artış ve gözlenen stresin etkilerinin belirlenmesine rehberlik ederken, ameliyat
öncesi ilaç dozu ya da kullanılan ajan değişimini beraberinde getirebilir. Ameliyat öncesi ve
sırasında serum glikoz düzeyinin zaman zaman farklılıklar göstermesi, sürekli kontrolünü ve
olabildiğince direktife edilen ilaçların, dekstroz yerine serum fizyolojik ile uygulanmasına
neden olabilir.
Toplumda bitkisel ilaç ve diyet ürünlerinin sıkça kullanılması söz konusu olduğundan,
üzerinde durulması gerektiği belirtilmekte ve genelde bireyler bunları ilaç olarak
algılamadıklarından, karşılıklı konuşma sırasında söz konusu etmeyebilir. Bitkisel ilaçlar ve
diyet ürünlerinin fazla kullanımı, cerrahi girişimde olumsuz etki yaratabilir, kan basıncı ve
sedasyonda artış, elektrolit değişiklikleri ile trombosit birikiminin inhibe edilmesini
etkileyebilir. Bu nedenle ameliyat öncesi bitkisel ilaç alımı ve bunların etkilerinin
belirlenmesi, kaydedilmesi yanı sıra cerrahi ekiple paylaşımı önemlidir.
Hastaların ameliyat öncesi ilaç öykülerinin tümü dokümante edilmeli ve cerrahi ekip
üyeleri bu konuda bilgilendirilmelidir. Hastanın ilaç intoleransı ve ilaç alerjileri belirlenerek
hasta dosyasına kaydedilmelidir. Hemşire, yiyecek, içecek, kimyasallar ve polenlere karşı
olan aşırı duyarlılık konusunu sorgulamalı ve ekip üyelerini, özellikle anestezi
uygulayıcılarını bilgilendirmelidir. Öncesi alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda, anestezi
sırasında uygulanan anesteziklere karşı aşırı duyarlılık olasılığı yüksek bulunur. Hastanın
lateks alerjisi açısından da araştırılması, temas dermatiti, ürtiker, astma ve aerosol
reaksiyonlarının belirlenmesinde önemlidir ve bu konuda da özen gösterilmesi önerilir.
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4.2.2. Sistemlere İlişkin Öykü
Hasta öyküsünde sistemlerin ele alınması, ameliyat sonrası erken iyileşmeyi sağlama
ve komplikasyon gelişimini engellemede önemilidir. Hastanın varolan ilave hastalıklarının
belirlenmesi, ya da yokluğunun doğrulanması gereklidir. Çoğu kronik hastalıkların cerrahi
açıdan risk oluşturabileceği, tedavi ve bakım planında göz önüne alınması, cerrahi girişimin
hedefine ulaşmasında kolaylık sağlayabilir. Kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik, üriner,
hepatik, endokrin sistemler ve beslenme öyküsü, ameliyat sırası ve sonrası olası
komplikasyonları belirlemede yol gösterici olarak ele alınır.
Kardiyovasküler öykü: Hastanın kardiyovasküler fonksiyonlarının değerlendirilmesi,
varolan ya da oluşabilecek kardiyak sorunlarını belirleme yoluyla, cerrahi girişim sırasında ve
ayılma döneminde etkili kontrolü sağlamayı amaçlar. Öncesi varolan kardiyovasküler
sorunlar, hastanın hemodinamik denge değişimlerine direnç yeteneğini bozabileceği gibi,
anestezi uygulamalarına yanıtını da değiştirebilir. Sistemin sorgulanmasında hemşire,
hipertansiyon, aritmi, konjestif kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü (MI) ve pıhtılaşma
sorunlarını açığa çıkarabilir. Hastanın kardiyak bir ilaç alıp almadığı, yakın zamana ilişkin MI
sorunu ya da pacemaker kullanma durumunun belirlenmesi açısından, ameliyat öncesi
kardiyak bir konsültasyon istemi yapılır ve bir kardiyolog denetiminde olup olmadığı
belirlenir. Ameliyat sonrası ayılma ünitesine alınan ve monitorize edilen hastanın, ameliyat
sonrası yaşam bulgularının değerlendirilmesinde karşılaştırma yapmak üzere öncesi yaşam
bulguları değerlerini temel alan bir değerlendirme, sorunlara erken dönemde çözüm
getirilmesine olanak sağlayabilir.
Pulmoner öykü: Kronik solunum sorunu, yaşlılık, sigara kullanımı, ameliyat sırası ve
sonrasında pulmoner sorunlara ortam hazırlayabilir. Üst solunum yolu infeksiyonları,
bronkospazm, larengospazm, oksijen satürasyonunda azalma, solunum sekresyonlarının
atılımında yetersizlik, solunum sorunu oluşum riskini beraberinde getirebilir. Böylesi bir risk
olasılığı, elektif cerrahi girişimin ertelenmesine neden olabilir ve hastanın istirahat ya da
hareket halinde dispne, öksürük, hemoptizi öyküsü, ameliyat ekibine iletilmesi gereken ciddi
bir durumdur. Astım öyküsü varlığında, hemşirenin hastada inhale ilaç, bronkodilatatör,
kortikosteroid kullanımı, yaşanan sorunun sıklığı ve tetikleyici nedenleri sorgulaması ve
cerrahi ekibi bilgilendirmesi önemlidir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım öyküsü,
hastada hipoksemi ve atelektazi gibi ciddi pulmoner komplikasyon riskini yükseltebilir.
Nörolojik öykü: Ameliyat öncesi eğitim ve ameliyat sonrası bakımın planlanmasında,
nörolojik duruma ilişkin elde edilen veriler yol gösterici olabilir. Hastaların bilinç düzeyi,
çevre ve zamana oryantasyonu, basit emirleri yerine getirme, sorulara yanıt verme,
düşüncelerini ifade etme gibi algılama yeteneğini içeren tüm veriler, mental durumun
değerlendirilmesinde önemlidir. Ameliyat öncesi yeterli bir hazırlık için hastanın bilişsel
fonksiyonlarının belirlenmesi, yetersizliklerin dokümante edilmesi ve düzeltilmesi, özellikle
yaşlı hastalarda önem taşır. Yaşlı bireylerde, ameliyat öncesi bağımsızlık, oryantasyon ve
yeteneklerinde herhangi bir yetersizlik olmamasına karşın, ameliyata ilişkin yaşanan yoğun
stres, dehidratasyon, hipotermi ve kullanılan tıbbi tedavinin, gençlere oranla yaşlı hastaları
daha fazla etkileyeceği açıktır. Tüm mental durum, adale gücü ve kullanma durumu, yürüyüş
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ve ayağa kalkma ile bağımsızlık duygusu, ameliyat öncesi değerlendirilerek dokümante
edilmelidir.
Üriner öykü: Böbrek fonksiyonları elektrolit sıvı dengesini sürdürmenin yanı sıra,
anestetik, analjezik ajanların ve artık ürünlerin atılımını gerçekleştirir. Renal fonksiyonlarda
yetersizlik, özellikle çok küçük ya da yaşlı hastada, sıvı elektrolit dengesizliği, koagülopati,
infeksiyon riskinde artma ve yara iyileşmesinde gecikmeyi içeren çeşitli değişimlere ortam
hazırlayıcıdır. Hastalarda idrara çıkma sıklığı, dizüri (ağrılı idrar yapma), noktüri (idrar
yapma gereksinimi nedeniyle gece uyanma), idrar akışının başlamasında güçlük yaşanması,
oligüri (az idrara çıkma) gibi sorunların yanı sıra idrar rengi ve kokusu sorgulanmalıdır. Renal
fonksiyon testleri (serum kreatinin, BUN) hekim istemi doğrultusunda yapılarak, hasta
dosyasında dokümante edilmeli, boşaltım sorunu varsa dikkatle üzerinde durulmalı ve ekip
üyeleri bu konuda bilgilendirilmelidir. Renal sorunu olan hastalarda daha ileri tetkiklere
gereksinim hekim tarafından belirlenmektedir.
Hepatik öykü: Karaciğerin metabolik faaliyetlerin merkezi olması, ameliyat öncesi
dikkatli bir değerlendirmeyi zorunlu hale getirir. Karaciğerin, kan şekerini dengeleme, yağ
metabolizması, protein sentezi, biluribin yapımı ve atılımı ile ilaçların yanı sıra beden
toksinleri atılımı ve hormon metabolizmasındaki önemi, fonksiyonlarının tam ve aktif
olmasını gerektirir. Hepatik fonksiyonlarda bir yetersizlik durumunda, kan glikoz düzeyinin
kontrolü, pıhtılaşma anomalileri, ilaç etkilerine yanıtta sorunlar yaşanabilir ve bunlar ameliyat
sırasında ve sonrasında komplikasyon riskini artırıcı olabilir. Hastada sarılık, hepatit ya da
alkol alışkanlığı özellikle sorgulanmalıdır.
Endokrin sistem öyküsü: Ameliyat girişimine karar verilen hastada, endokrin sisteme
ilişkin sorunlar arasında yer alan diyabet öyküsü sorgulanmalıdır. Diyabetli hastanın gerek
anestezi, gerekse ameliyat sırasında ve sonrasında hipoglisemi, hiperglisemi, ketozis,
kardiyovasküler değişimler, yara iyileşmesinde gecikme ve infeksiyon deneyimleme
olasılığında artış olabilir. Ameliyat öncesi temel alınacak bir kan glikoz düzeyini belirleme ve
periyodik aralarla tekrarlama yoluyla, ameliyat sırası ve sonrası hasta değerlendirmesi, cerrah
ve anestezistin girişim sırasında insulin dozunu ayarlamalarını yönlendiricidir. Hastada troid
fonksiyon bozukluğu da belirlenmelidir. Hipotroidizm ya da hipertroidizm, her ikisi de
metabolizma hızında değişime neden olabilir ve ameliyat sırası ya da sonrasında cerrahi risk
oluşturabilir. Troid replasman tedavisi uygulanıyor ise, ameliyat günü hastanın alacağı ilaçlar,
anestezi ekibine bildirilmeli, ekip tarafından da kontrolü yapılmalı ve troid fonksiyonları
ameliyat öncesi kontrol edilmelidir.
İmmunolojik öykü: Ameliyat öncesi önemli beden fonksiyonları arasında hastanın
immunolojik fonksiyon durumu ele alınmalı, öncesi alerjik reaksiyonlar, ilaçlara karşı aşırı
duyarlılık ve bu ajanlara karşı ters reaksiyonlar belirlenerek, dokümante edilmelidir. Ayrıca
hastada geçirilmiş transfüzyon, kontrast maddeler, lateks, polen ve yiyeceklere karşı aşırı
duyarlılık bulgu ve belirtileri sorgulanmalı, bronşiyal astım öyküsünden anestezist haberdar
edilmelidir..
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Kas-iskelet sistem öyküsü: Ameliyat girişimi planlanan hastada harekete ilişkin
sorunlar dokümante edilmelidir. Kas iskelet sistemi sorunları, ameliyat sırası ve sonrası
pozisyon verilmesini, erken ayağa kalkma ve iyileşme sürecini etkileyebilir. Özellikle spinal
anestezi için lomber vertebranın fleksiyone olmasında, boyunla ilgili bir sorun olduğunda,
entübasyon girişimi ve hava yolu yerleştirilmesinde güçlükler yaşanabilir. Artritli hastalarda,
ameliyat sırasında verilen pozisyon nedeniyle sorun yaşanmamasına karşın, uzun süreli sabit
pozisyon, ameliyat sonrası ağrı ve hareket kısıtlamasına neden olabilir. Diğer bireysel
anatomik farklılıklar, pulmoner ve kardiyak fonksiyonları etkileyebilir ya da ameliyat
sırasında özel pozisyon verilmesini gerektirebilir. Tüm kas iskelet sistemine ilişkin sorunlar
ve protez öyküsü dokümante edilerek ekiple paylaşılması ve ameliyat sırasında elektriksel
uygulama araç gereçlerine ilişkin olumsuzluklar yaşanmaması için, elektrokoter pedlerinin
yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Sıklıkla kas iskelet sistemi sorunu olan hastalarda,
ameliyat sonrası ağrı, ameliyat girişimine ilişkin akut ağrıdan çok, kronik adale ağrısı ile
ameliyat sırasındaki pozisyondan kaynaklanabilir.
Beslenme öyküsü: İster beslenme yetersizliği (malnutrisyon), ister aşırı
beslenme(obezite) olsun, her iki durumun da cerrahi girişim açısından sorun yaratabileceği ve
çözümlenmesi için ciddi bir zamana gereksinim olduğu kabul edilir. Ameliyat sırasında
metabolik hızda bir artış meydana gelmekte, yara iyileşmesi ve kanamayı engellemede gerekli
K, C, B vit., tüketilmektedir. Malnutrisyon gelişen hastalarda, serum protein düzeyinde
azalma, protein depolarının tüketilmesi ile negatif nitrojen dengesi, yara iyileşmesinin
gecikmesi, olası eviserasyon (yara açılması), dehidratasyon ve sepsis riskini artırır. Yara
iyileşmesini hızlandırmada ek olarak ekip üyelerince direktife edilen IV ya da oral beslenme
ürünleri uygulanabilir. Yaşlı hastalarda varolan kronik hastalıklar (diyabet, hipertansiyon,
vb.), diüretik ya da laksatif kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, anoreksia, hareket
yetersizliği, yalnızlık ya da maddi kısıtlamalar, beslenme ve sıvı volümü açısından
dengesizliklere neden olabilir.
Ayrıca çok zayıf hastalar için ameliyat ekibince, ameliyat masası üzerine daha fazla
destek pedler yerleştirilerek, basınç noktalarının güvenceye alınması gerekir. Malnutrisyon
kadar, obezitenin de ameliyat girişimi için risk oluşturabileceği bilinir. Obezite,
kardiyovasküler ve pulmoner sistemleri baskılarken, ameliyat alanının genişlemesine, anestezi
uygulamalarında güçlük yaşanmasına neden olur. Ayrıca obezite ameliyat sonrası
eviserasyon, yara infeksiyonu ve insizyonel herni için hazırlayıcı faktördür. Yağlı dokunun
(adipoz) diğerlerinden daha az kanlanması da, komplikasyonlara kaynak oluşturabilir, obez
hastalarda dengesiz beslenme ve sık diyet uygulamaları, malnutrisyonu beraberinde
getirebilir. Yağlı dokuların az damarlanması, düşük düzeyde kollajen ve beslenme ürününe
sahip olması, yara iyileşmesini olumsuz etkileyebileceği gibi aynı zamanda kalbin
baskılanması ve akciğerlerde volüm azalmasının da iyileşme üzerinde olumsuz olabilir.

4.2.3. Laboratuvar ve Tanı Testleri
Ameliyat öncesi laboratuvar test istemi, hastanın tıbbı öyküsü, planlanan anestezi ve
ameliyat türü, hastanın yaşı ve eldeki olanaklara bağlı olarak cerrahi ekip tarafından belirlenir.
115

Ameliyat öncesi yapılan testler, hastanın sağlık durumu ve olası komplikasyonları önceden
engellemeye yardımcı temel verilerin elde edilmesine yardımcı olur.
Rutin olarak uygulanan testler;
 Kan grubu ve cros-match, tam kan, hemoglobin, hematokrit düzeyleri,
 Kan şekeri düzeyleri, kanama pıhtılaşma (PT), aktive edilmiş parsiyel
trombolastin zamanı,
 Kan elektrolit düzeyleri, Üre, BUN, serum kreatinin düzeyi, ALT (Alanin
Transaminaz), AST (Asparatat Aaminotransferaz), LDH (Laktat
Dehidrogenez) ve Bilirübin, Serum Albümin ve Total Protein,
 Tam idrar analizi, protein, glukoz, kan ve bakteri gibi idrarda olmaması gerekli
maddelerin tanılanması ve renal bir sorun olup olmadığının belirlenmesine
ilişkin testlerdir.
Radyolojik inceleme: Ameliyat öncesi fiziksel değerlendirmede radyolojik inceleme,
hastanın genel sağlık durumunu belirleme ve ameliyat sonrası olası komplikasyonları
önlemede önemlidir. Genelde bir göğüs filmi, kalp, akciğerler ve büyük damarların biçim ve
ölçüsünün belirlenmesinde yönlendirici olabilir. Ayrıca pnomoni ya da tüberküloz varlığının
ortaya çıkarılması ile ameliyat sonrası olası komplikasyonları değerlendirmede temel bir
verinin elde edilmesine olanak sağlayabilir.
Göğüs filmine ilişkin bulgular, ortaya çıkma olasılığı yüksek olan, kalp ve akciğer
sorunlarının çözümlenmesinde cerrahi ekibi uyarır. Elde edilen verilerin, kalp yetmezliği,
kardiomiyopati, pnömoni ya da infiltrasyon gelişimini göstermesi, elektif girişimlerin
ertelenmesi ya da iptaline neden olabilir, ayrıca anestezistin uygulanacak anestezi seçiminde
temel alınabilir. Hastanın gereksinimi, tıbbi öykü ve uygulanacak cerrahi girişim yapısına
bağlı olarak, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), pozitron emisyon
tomografi (PET) gibi daha ileri radyolojik incelemeler için cerrahi ekip tarafından istem
yapılabilir.
Diğer tanı testleri: Özellikle genel anestezi uygulanacak hastalarda EKG
(elektrokardiyogram) incelemesi istenir. 40-45 yaş sınır olarak kabul edilir ve bu yaş üzerinde
kesinlikle EKG sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca hastada ya da ailede bir
kardiyak öykü varlığında ya da kardiyak komplikasyon olasılığı yüksek olduğunda, geçirilmiş
MI öyküsüne ilişkin bilgi elde etmek için, kardiyoloji konsültasyonu gerekir. Normal dışı ya
da olası yaşam tehdit edici EKG verileri nedeniyle hastanın kardiyak göstergeleri stabil
duruma gelinceye kadar, girişim ertelenir. Hemşire, tüm istem sonuçlarının hasta dosyasında
bulunduğunu kontrol etme sorumluluğunu üstlenir.
Ameliyat öncesi fiziksel ve psikososyal açıdan değerlendirilen hastada, elde edilen
verilerde odaklanılması, tedavi ve bakımı yönlendirir. Rapor edilmesi gereken durumlar:
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 Kardiyopulmoner değerlendirmede yaşam bulgularının alınıp, kaydedilmesi ve
rapor edilmesi gerekli olan bulgular,
o Hipotansiyon, hipertansiyon,
o Düzensiz kalp atışı (aritmi),
o Eforla ya da eforsuz gelişen göğüs ağrısı,
o Sık aralarla nefes alma ya da dispne, siyanoz,
o Taşikardi,Taşipne,
o Pulsoksimetre değerinin % 94’ün altında olması,
 Fiziksel değerlendirmede infeksiyona ilişkin, belirlenmesi ve kaydedilerek
rapor edilmesi gereken bulgular:
o Beden sıcaklığının 37 0C’ın üzerinde olması (ateş),
o Beyaz kan hücre artışı (lokositoz),
o Pürülan balgam çıkarılması,
o IV kateter ya da yara yerinde kızarıklık, ödem, ağrı,
o Dizüri, bulanık, değişik renkte, kötü kokulu idrar varlığı,
 Girişim sırasında tehlike oluşturabilecek bulgu ve belirti açısından,
kaydedilerek rapor edilmesi gerekenler:
o Protrombin zamanı, INR yükselmesi,
o Hipokalemi ya da hiperkalemi,
o Hastanın gebelik bildirimi ya da testte (+)’lik,
 Girişim öncesi, hemşire ya da hekim tarafından değerlendirme kaydetme ve
rapor edilmesi gerekenler:
o Mental durum değişimleri,
o Bulantı, Kusma,
o Aşırı terleme, Diyare,
o Ciltte kırmızı lekeler,
o Antikoagülan ilaç uygulamalarıdır.
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Ameliyat öncesi hemşirelik girişimlerinde, hastanın değerlendirme verileri temel
alınmalıdır. Ameliyat öncesi hemşirelik girişimlerinin her hastaya özel, bireysel olarak
planlanması ve o hastanın gereksinimlerini karşılamayı hedeflemesi gerekir.

4.2.4. Psikososyal Değerlendirme
Ameliyat, hasta için sadece fizyolojik bir stres kaynağı olmayıp aynı zamanda güçlü
bir psikolojik stres kaynağıdır. Bu nedenle hastanın ameliyat öncesi psikolojik hazırlığı,
fizyolojik hazırlığı kadar önemlidir. Cerrahi girişim kararı verilen hastalarda sıklıkla izlenen
genel psikolojik faktörler, anksiyete, korku ve umutsuzluk olarak sıralanır. Hastalık ve
ameliyat girişimine ilişkin bilinmezlik, yanlış bilgi ya da kapsamlı bilgi endişe yaşanmasına
kaynak olabilir ve bu duygu normal ve olağan bir yaşam mekanizması olarak kabul edilebilir.
Ameliyatın başarısını etkileyebilecek anksiyete düzeyi, başa çıkma, karar verme yeteneği ve
destek sistemlerin varlığı gibi bireysel özellikler dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır. Tüm
hastaların ameliyat öncesi dönemde, az ya da çok anksiyete ve korku deneyimledikleri bilinir
ve bu duygular ameliyatın türü, etkilerini algılama, beklentilerini karşılama, olası sonuçlar ve
kişilik yapısına göre değişebilir. Ameliyat girişiminin, hasta tarafından, yaşamına, beden
imajına, öz saygısına, benlik kavramına ya da yaşam biçimine tehdit olarak algılanması söz
konusu olabilir.
Hastanın:
 Yaşamını yitirme,
 Sakat kalma, ağrı, hissetme,
 Bağımsızlığını kaybetme, yardım alamama,
 Sosyoekonomik statüde düşme,
 Yaşamı tehdit edici bir tanıya ulaşma,
 Ailesine ve kendisine yeterli olamama gibi, korkular yaşamasına neden
gösterilmektedir.
Anksiyete ve korku, hastanın öğrenme, başa çıkma, eğitim ve ameliyat öncesi
uygulanacak girişimlere katılım ve işbirliği yeteneğini olumsuz etkiler. Hemşire hasta
görüşmesi sırasında, dikkate alınması gerekli bu duygular, bakımın ve ameliyat öncesi
eğitimin planlanmasında önemlidir. Hastanın yaşamında tehlike olarak algıladığı benzer
durumlarla karşı karşıya geldiğinde, başvurduğu başa çıkma mekanizmaları değerlendirilerek,
duygulara ilişkin açık uçlu sorulara hasta yanıtlarının, ekip üyeleri ile paylaşılması gerekir.
Sıklıkla anksiyeteye kaynak oluşturan hastalık tanısı ile ilişkili bilinmezliğin,
beklentilerle yakın ilişkisi üzerinde durulur. Ayrıca geçirilmiş deneyimler, yakınların
öyküleri, yazılı ve görsel medya da, anksiyete ve beklentileri yönlendirici olabilir. Hemşirenin
hastanın beklentilerinin neler olduğunu belirlemesi ve olası sonuçlara ilişkin bilgilendirme
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yaklaşımı, endişe düzeyini azaltmada etkili olabilir. Hastanın gereksinimi olduğunda, ek bilgi
kaynakları ile (hekim, anestezist, psikolojik danışman vb) ilişkisini sağlama da olumsuz
duyguların yönetiminde yararlıdır.
Cerrahi girişim ile hastaların dini inançları ve sosyokültürel alt yapısı arasındaki bazı
olumsuzluklar, endişe kaynağı olabilir. Sprıtuel (manevi) inançlar, hastanın anksiyete ve
korku ile başa çıkmasında, nasıl davranacağı konusuna yol göstericidir. Hastanın dini
inançları ne olursa olsun manevi inançlarının, tedavi ve bakımın önemli bir yönüdür ve hasta
istemine bağlı olarak yardım almasının desteklenmesi gereklidir. İnançların, her deneyimde
büyük bir destekleyici güç olduğu,
her bireyin inançlarına saygı gösterilmesi ve
desteklenmesi gerektiği açıktır. Hastanın kültürel değerleri ve inançlarına saygılı yaklaşımlar,
dostluk ilişkileri ve güven duygusunu destekleyicidir. Hasta değerlendirmesinde, bağlı olduğu
etnik grubun örf ve adetleri, hastalık ve sağlık çalışanları konusunda inançlarının belirlenmesi,
bakımı yönlendirici parametreler olarak ele alınır. Hasta ile karşılıklı ilişkileri sırasında, dini
ve kültürel inançları ile olası girişimler (tüylerden arındırma, kan transfüzyonu vb) arasında
dengenin sağlanmasında, hemşirenin bilgilendirmesi ve hastanın dini ve kültürel inançlarının
ekip üyeleri ile paylaşması gerekir. Ayrıca bilinmezlikle ilgili korkunun yönetiminde de,
hastanın bilgi almada cesaretlendirilmesi ve cerrahi girişim sırasında, ağrıyı ortadan kaldırıcı
ilaçların var olduğu güvencesinin verilerek bunun tekrar tekrar vurgulanması, ağrı hissetme
korkusunu etkileyebilir.
Ameliyat olma kararı verilen hastada, bir diğer korku nedeni, sakat kalma ya da beden
imajında değişim yaşanabileceği korkusudur. Bu korku, geniş kapsamlı radikal bir
girişim(mastektomi) ya da minör (memede kist) girişim olması ile ilişkili olmaksızın gelişir.
Özellikle gençlerde, genç erişkinlerde ve kadınlarda daha yoğun olarak hissedilen, küçük bir
nedbe dokusu varlığı ya da keloid oluşumu, itici olarak kabul edilebilir ve korku
yaşanmasında etkili olabilir. Hemşirenin, hastanın bu düşüncelerine duyarlı olması, dinlemesi,
hasta ile ekip üyeleri arasında ilişkiyi sağlaması, korkuları giderici açıklamalara hastanın
ulaşmasında rol oynayabilir.
Anestezi uygulanması ve bir süre bilincini kaybederek kendi yaşamının kontrolünü
başka bir gruba bırakmanın hasta için oldukça korkutucu olduğu ve bu nedenle hastaların
anestezi korkusunun önemi üzerinde durulmaktadır. Ameliyat girişimi öncesi anestezistin
hastayı ziyareti, korkularını azaltmada yardımcı olabilir, ayrıca ameliyathanede bildiği,
tanıdığı kişileri yanında görmesi, güven duygusunu destekleyicidir.
Özellikle genç erişkinlerde cinsiyeti ifade eden organlara(meme, uterus, scrotum,
penis vb) ilişkin ameliyat girişimi, daha yoğun duygular yaşanmasını beraberinde getirebilir
ve özel bilgilendirilme gereksinimini ortaya çıkarabilir. Hemşire hasta iletişiminde, bu tür
korkulardan herhangi birinin varlığı belirlendiğinde, ekip üyeleri ile işbirliği içinde soruna
çözüm aranması, psikolog, sosyal danışman ve aile üyeleri ile yakın arkadaştan yardım
alınmasının yararlı olacağının göz önünde bulundurulması ve gizliliğe saygılı davranılması
önerilir.
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4.3. Ameliyat Öncesi Eğitim
Ameliyat öncesi eğitim, olabildiğince erken dönemde, hastalık tanısı konulduğunda
başlamalı ve hastanın ameliyathane sorumlu hemşiresine ulaştırılmasına kadar uzayan bir
süreyi kapsamalıdır. Eğitime yardımcı olabilecek, konu ile ilişkili kitapçık, yazılı öneriler vb
materyal verilmesi, hastanın tekrar etmesini ve anlamasını kolaylaştırır. Ancak eğitim öncesi,
hastanın bilgi düzeyi ve anlama yetisinin göz önüne alınması kadar, eğitime hazır olduğunun
belirlenmesi de önemlidir.
İdeal eğitim zamanın belirlenmesi öğrenmenin gerçekleştirilmesinde etkilidir.
Hastanın bilgiyi özümseyebileceği, soru sorma olanağı bulabileceği ve bilgi akışını
kolaylaştırabileceği düşünülen uygun dönem, çeşitli hazırlık işlemlerinin gerçekleştirildiği
dönemdir. Hastanın girişimden ne beklediğini açıklaması ve bu deneyime nasıl etkin bir
biçimde katılabileceği konusunda doğru bilgi elde etmesi önemlidir. Çoğu hastanın cerrahi
kliniklerine ameliyattan kısa bir süre önce kabul edilmesi, ameliyat öncesi eğitim için sürenin
oldukça kısıtlanmasına yol açabileceğinden zaman çok iyi değerlendirilmelidir..
Etkili bir hasta eğitimi sağlamada gereksinimlerin belirlenmesi, hastanın öncelikleri,
gelişimsel yapısı, geçirilmiş deneyimler, çevre koşulları ve kültürel yapısının göz önünde
bulundurulması gerekir. Ayrıca eğitimin planlama aşamasından başlayarak hastanın aktif
katılımı, eğitimin başarısını ve hastanın güven duygusunu destekleyicidir. Bu tür yaklaşım
hastanın bilgi alma istemini motive edecek, anksiyete düzeyini düşürecek ve girişim sonrası
bilincin daha kısa sürede kazanılmasını sağlayacak ve ağrı kontrolünü kolaylaştırarak erken
taburculuğu destekleyici olacaktır.
Hastanede yatan hastaların bilgilendirilmesinde, hastanın ne bilmek istediği ile
verilmesi gerekli bilgi arasında bir denge kurulmalı ve çok fazla ayrıntılı açıklamaların
hastada şaşkınlığın yanı sıra endişe ve korku yaşamasına neden olabileceği bilinmelidir.
Hastalarını dikkatle gözleyen duyarlı bir hemşire, genelde anksiyete ve korkunun hastanın
öğrenme yeteneği üzerindeki olumsuz etkisini göz önüne alarak, yeterli bilgiyi hastaya nasıl
ulaştıracağını belirler. Önemli olan bu dönemde hastanın ne bilmek istediğinin
değerlendirilmesi ve endişeleri göz önüne alınarak bilgilendirmenin gerçekleştirilmesidir.
Genelde araştırmalarda, ameliyat öncesi eğitimin, ameliyathaneye ilişkin duygusal
bilgilendirme, uygulanacak girişim ve süreç konusunda bilgilendirme olarak üç bölümde
gerçekleştirilebileceği belirtilir. Farklı kültür, alt yapı ve deneyimlere sahip hastaların,
bilgilenme gereksinimleri de faklı olacaktır. Hastaların ameliyathanede ne görecekleri,
duyacakları, koklayacakları ve ne hissedecekleri konusunda bilgi alma istemleri, duygusal
bilgilendirme ile ilişkilidir. Hemşirelerin ameliyathane ortamının soğuk olabileceği, çeşitli,
alışık olmadıkları sesleri duyabilecekleri ve ışık düzenlemesi nedeniyle çok aydınlık olacağı
konusunda hastayı önceden bilgilendirmeleri, hissedebilecekleri özel kokular konusunda
uyarmaları, ameliyathanenin özelliklerini hasta ile tartışmaları, duygusal açıdan hastanın
rahatlamasına yardımcı olabilir.
Ameliyathanede yaşanan süreç konusunda bilinmezlik, hastanın olumsuz tepki
göstermesine neden olabilir. Ameliyat sürecine ilişkin bilgi gereksinimini ifade eden hastaya
özel ve ayrıntılara yer vermemek koşulu ile işlemin yapıldığı alan, ameliyatın akışı,
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ameliyathane hemşiresi, anestezist konusunda bilgi verilmesi önemlidir. Ayrıca ameliyathane
hemşiresi ve anestezistin ameliyat öncesi hastayı ziyaret etmeleri, hem sormak istediklerini
sorma, hem de ameliyathanede tanıdığı yüzleri görmeye bağlı olarak endişelerin azalmasını
sağlayabilir. Aşağı yukarı ne zaman ameliyathaneye gideceği, ne zaman anestezi alacağı, ne
zaman bilincini kazanacağı, ameliyathaneden nereye götürüleceği anlatılarak, olabilecek en
yakın zamanda ailesinin ziyaretinin sağlanacağı açıklanmalıdır. Ameliyathanede uygulanacak
işlemlere ilişkin bilgilendirme, daha özeldir. Bunlar arasında ameliyat masasına alındığında
IV yolların başlatılması, monitorize edilmesi, ameliyat masasında güvenliğin sağlanması yanı
sıra cerrahının uyutulmadan önce kendisini göreceği hastaya anlatılmalı ve soruları ayrıntıya
girmeden yanıtlanmalıdır.
Ameliyat öncesi eğitimin ne denli önemli olduğu tüm cerrahi ekip üyelerince kabul
edilmiştir. Her bireyin eşsiz olduğu, kendine özgü gereksinimleri, düşünce ve beklentileri
doğrultusunda eğitim programı planlamasına gereksinim duyduğu tartışılamaz. Cerrahi
hastasının ameliyat öncesi eğitimi, olabildiğince erken başlatılmalı ve ameliyathaneye
ulaşıncaya kadar sürdürülmelidir. Ameliyat öncesi eğitimin başlatılmasında en uygun zaman
olarak, hastanın bu bilgiyi alabileceği ve soru sorabileceği zamanın seçilmesine dikkat
edilmelidir. Genelde hasta eğitiminin, bilgi akışını kolaylaştırmak üzere hazırlık işlemleri ile
birlikte yürütülmesi önerilmektedir.

4.3.1. Ameliyat Öncesi Egzersiz Eğitimi
Hastaya ameliyat öcesi dönemde, ameliyat sonrası komplikasyonları önleme ve erken
iyileşmeye yardımcı olabilecek egzersizlerin (derin soluk alma, öksürme egzersizi, ağrı
yönetimi, mobilite, ayak-bacak egzersizi, ROM egzersizi vb.) eğitimi verilmelidir. Bu eğitime
aile bireylerinden birinin katılımı, hatırlatma ve destekleme için bu egzersizlerin yapılmasının
güvenceye alınmasında etkin rol oynayabilir. Eğitim sürecinde egzersizlerin ne amaçla, nasıl,
ne zaman yapılacağı konusunda bilgilendirme anksiyete ve korkuyu azaltmada etkili
olacaktır.
Ameliyat öncesi hastaya eğitim verilmesi gereken egzersizler arasında solunum,
öksürme, erken mobilite ve beden hareketleri, ayak egzersizleri, ağrı yönetimine ilişkin eğitim
yer alır, aile ve yakınlarının katılımı önemlidir.
Solunum egzersizi: Ameliyat öncesi hemşirelik yaklaşımlarının amaçlarından biri,
anestezi sonrası hastaya, olabildiğince yüksek düzeyde akciğer ekspansiyonunun ve kan
oksijenasyonunun nasıl sağlanabileceğinin öğretilmesidir. Derin/diyafragmatik solunumda,
inspiryum sırasında diyafragma düzleşir, göğüs kafesi genişler (ekspanse olur). Özellikle ileri
yaşta olan, kronik akciğer hastalıkları ya da göğüs kafesi genişlemesinin kısıtlandığı
hastalarda, solunum egzersizlerinin daha da önemli olduğu ve akciğerlere ilişkin bir girişimde
yardımcı solunum adalelerini güçlendirmenin yararı unutulmamalıdır.
Hastaya derin solunum tekniğinin açıklanarak gösterilmesi ve solunum adımlarını
uygulaması için cesaretlendirilmesi gerekir. Hastaya bu egzersiz üç kez yaptırılır. Hastaya
egzersizin, uyanık olduğu zamanlarda saat başı ya da iki saatte bir yapması gerektiği anlatılır.
Hastanın egzersiz hakkında soruları varsa cevaplandırılır, gerekirse uygulama yapılarak tekrar
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edilir. Hastanın egzersizi anlaması sağlanır, egzersizi belirtilen sıklıkta ve uygun biçimde
yapması için hasta cesaretlendirilmelidir (Tablo 1).
Tablo 1: Derin Solunum Egzersizleri
DERİN SOLUNUM EGZERSİZLERİ
İŞLEM BASAMAKLARI
(Büzük Dudak -Pursed
Diyafragmatik Solunum)

Lip

MANTIKSAL GEREKÇESİ

ve

1. Hastaya uygulama hakkında bilgi verilir.

Böylece hastanın endişeleri giderilir, iş
birliği yapması sağlanır.

2. İşlem için hastadan izin alınır.

Hasta olarak kişisel haklarının farkına
varmasını sağlar.

3.Hastaya
pozisyon verilir.

Göğüs kafesinin rahat olmasını sağlar ve
abdominal kasların gergin olmasını engeller.

Pursed Lip Solunum İçin; hasta oturtulur
ya da yatak içinde dik oturur pozisyon verilir.
Diyafragmatik Solunum İçin; hastaya sırt
üstü yatar pozisyon veriir. Dizlerinin başının
altına bir yastık yerleştirilir.
4. Kağıt mendi ve atık kutusu kolay
ulaşılabilir şekilde yerleştirilir.

Egzersiz sırasında sekresyon çıkışı ya da
kusma olabilir.

5. Hastanın eleri göğüs kafesi ve karın
üzerine yerleştirilir.
Pursed Lip Solunum İçin; hastaya ellerini
kaburga kemikleri altına, orta parmaklar
birbirine dokunacak biçimde diyafragma
üstüne yerleştirmesi söylenir.

Hasta soluk alıp verdiğinde
kafesindeki yükselmeyi hisseder.

göğüs

Diyafragmatik Solunum İçin; sağ el üst
karın bölgesine, sol el göğsün üst tarafına
yerleştirilir.

Sağ el altındaki karın bölgesinin yukarıya
doğru hareketi hissedilmelidir. Sol el
altındaki üst göğüs bölgesinin hareketi
minimal olmalıdır.

6. a. Hastadan, içinden dört sayana kadar
burundan yavaş ve derin bir nefes alması
istenir.

Nefes alma ve verme sürelerinin kontrolünü
kolaylaştırır.
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b. Diyafragmatik solunumda da dört
sayıncaya kadar burun yoluyla nefes alırken,
sağ el altındaki karın bölgesinin yukarıya
doğru hareketi hissedilmelidir.

Nefes Al

Nefes Ver

7. Nefes alınan süre kadar, havayı içinde
tutması söylenir (Hasta isterse içinden dörde
kadar sayabilir)

Alveollerde gaz değişimi gerçekleşir.

8. Hastadan dudaklarını ıslık çalar gibi Uzun ekspirasyon ile akciğerlerde kalan
büzerek, uzun sürede nefesini ağzından dışarı hava miktarı azalır. Daha derin nefes alma
vermesi söylenir.
gereksinimi doğar.
Diyafragmatik solunumda hasta karın
bölgesinin
aşağıya
doğru
hareketini
hissetmelidir.

UYARI: Egzersizler yemeklerden iki saat sonra, başlangıçta 2-3 dakika gibi kısa
sürelerde, hastanın tolere etmesiyle 10 dakikalık süreler halinde, günde ortalama 30
dakika olacak şekilde tekrarlanmalıdır.
9. İşlem sonrası hastaya rahat pozisyon
verilir.

Hastanın rahat etmesini sağlar.

10. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır.
11. Yapılan uygulamayı, bireyin tepkileri, Bakımın devamlılığını sağlar ve yasal olarak
gözlem bulguları kayıt edilir.
yazılı kaynak oluşturur.
Kaynak:
hafta-5.pdf2015

https://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-
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Spirometre (Triflow) ile Solunum Egzersizi :Akciğer ventilasyonunu ve
oksijenlenmeyi düzeltmek, solunum sekresyonlarını yumuşatmak ve kollabe alveolleri
şişirerek atelektaziyi önlemek ya da tedavi etmek amacıyla yardımcı araçlar kullanılarak
solunum egzersizi yaptırılabilir. Spirometre (Triflow) akciğerlerin genişlemesine, havayolu ile
anestetik gazların ve mukusun çıkmasına ayrıca dokuların oksijenlenmesine yardımcı olan
araçlardır. Tüm spirometreler yavaş ve maksimum inspirasyonu destekler. Spirometreler
hacim arttırıcı ve akım arttırıcı (volumetrik) olarak iki grupta incelenir. Hacim arttırıcı
spirometreler hastanın akım hızından soluduğu havanın hacmini hesaplar, daha büyük, daha
karmaşık ve daha pahalıdır. Akım arttırıcı spirometreler solunum çabasını (akım hızını) cm3
olarak ölçer (cm3 / Sn). Bu spirometrelerin genellikle üç silindiri (triflow), her silindirin de
bir renkli topu bulunur. Örneğin hasat nefes aldığında, ilk top yükseldiğinde akım hızı
600cc/sn, 2.topta 900 cc/sn ve 3. Topta 1200 cc/sn olur. Bireysel spirometre kullanımı,
hastanın derin soluk almasını sağlamada yararlıdır. Akciğerlerin yeterince genişlemesinin
gerçekleşmesi ve solunum sorunlarını önlemede spirometre kullanımı, hastanın kendi
bakımına katılımını destekleyici ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayıcı bir
uygulamadır. Hastanın ağrıyı daha az hissetmesini sağlamak için, verilen ağrı giderici ilaç ile
egzersiz uygulama zamanı arasındaki dengenin göz önüne alınması, analjezik etkisinin kanda
en yüksek düzeye ulaştığı zamanın egzersiz için uygun zaman olduğunun bilinmesi gerekir
(Tablo 2) .
Tablo 2. Spirometre (Triflow) İle Solunum Egzersizi
SPİROMETRE
(TRIFLOW)
İLE
SOLUNUM
EGZERSİZİ
İŞLEM MANTIKSAL GEREKÇESİ
BASAMAKLARI
1. Hastanın durumunu değerlendirilir ve
uygulamaya engel bir durum olup olmadığı Olası riskleri önler.
belirlenir.
2. Uygulama
hazırlanır.

için

gerekli

malzemeler Uygulamanın etkin biçimde yapılması için
gerekli malzemelerin hazır olmasını sağlar.

3. Eller yıkanır.

Mikroorganizmaların taşınmasını önler.

Yapılacak işlemi anlamasını ve işbirliği
4. Bireye ismiyle seslenerek, kolay anlaşılır
yapmasını sağlar, anksiyeteyi azaltır. Kimlik
biçimde işlem açıklanır.
kontrolü olası yanlışları önler.
5. Hasta dik pozisyonda oturtulur.

Bu pozisyon akciğerlerin en üst düzeyde
genişlemesini sağlar.

6. Spirometreyi dik pozisyonda tutması
söylenir. Spirometre ekspiryum sırasında ters
çevirmesi, inspiryum sırasında düz tutulması
istenir.

Spirometrinin dik tutulması hava akımını
kolaylaştırır ve cihazın doğru çalışmasını
sağlar. Her insan, farklı akciğer kapasitesine
sahiptir. Cihazın bireye uygun olarak
ayarlanması, optimal akciğer inflasyonunu
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sürdürür.

7. Hastadan, spirometrenin ağızlığını dişler
Dudakların sıkıca kapatılması ağızlığın
arasına yerleştirmesini ve dudaklarını sıkıca
etrafından hava sızıntısı olmasını önler.
kapatması istenir.
8. Burnundan yavaşça ve derin nefes alması Nefesi tutma alveollerin maksimum düzeyde
2-3 saniye için nefesini tutması söylenir.
şişmesini sağlar.
9. Ağızdan yavaşça, akciğerlerindeki tüm
havayı üfleyecek biçimde nefes vermesi
istenir. Bu sırada spirometre ters pozisyonda
Hiperventilasyon önlenir.
tutulmalıdır. Birkaç kez arka arkaya nefes
alıp verme işlemini tekrarlaması istenir ve
hasta gözlemlenir.
10. Spirometre ağızdan çıkarttırılır ve
hastanın 4-5 normal nefes alıp vermesi Hastanın dinlenmesine fırsat verir.
istenir.
11. Spirometreyi düz pozisyonda tutturulur
ve ağızlığını tekrar dudakları arasına alması
istenir.
12. Hastadan spirometre ağızlığı ağzında
iken ağızdan derin bir nefes alması istenir. Spirometre ekspiryum ve inspiryum için iki
Bu sırada spirometre düz pozisyonda farklı pozisyonda kullanılır.
tutulmalıdır.
13. Alınan havayı kısa bir süre akciğerlerde
Solunan havadaki oksijenin kana geçişini ve
tuttuktan sonra burundan nefes vermesi
akciğer kapasitesinin genişlemesini sağlar.
söylenir.
14. Ameliyat sonrası dönemde, spirometrenin
her iki pozisyonunda solunum egzersizinin
Sık uygulama alveol kollapsını önler.
her 1-2 saatte bir, 5-10 kez tekrarlanması
gerektiği konusunda hastaya bilgi verilir.
15. Uygulama sonrası hastaya rahat bir
Hastanın rahat etmesini sağlar.
pozisyon veriir.
16. Malzemeleri ortamdan uzaklaştırılır.

Mikroorganizmaların yayılmasını engeller.

17. Yapılan uygulamaları, bireyin tepkilerini, Kayıt etme, hasta için verilen bakımın
ortaya
çıkan
beklenmeyen
sonuçlar devamlılığını sağlar ve sağlık bakım

125

profesyonelleri için yasal kaynak oluşturur.

kaydedilr.
Kaynak:
hafta-5.pdf2015

https://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-

Öksürme egzersizi: Ameliyat sonrası her 1-2 saatte, derin nefes alma ile beraber
öksürme egzersizi yapılması solunum komplikasyonlarını önleyicidir. Derin soluk alma,
öksürük refleksini uyarır. Öksürme egzersizi ile akciğerlerdeki mobilize sekresyonların atılımı
ve akciğer kapasitesinin arttırılması, pnomoni ve atelektazi gelişiminin engellenmesi
hedeflenir. Hastaya kontollü ve Huff öksürük yöntemleri konusunda eğitim verilmelidir
(Tablo:3).
Kontrollü Öksürük: Yavaş ve derin bir inspirasyonu takiben, birkaç saniye için
soluğun tutulması ve sonra iki ya da üç kez öksürülerek nefes verilmesi ile yapılan
egzersizdir.
Huff Öksürüğü: Solunum yollarının hızlı ekspirasyonda kollabe olmaya eğilimli
olduğu KOAH gibi durumlarda tercih edilen egzersizdir. Glottisin kapanması ve yüksek
basınç oluşturma yerine hasta soluğunu verirken 3- 4 kez “huff” der, böylece doğal öksürme
refleksi uyarılır.
Öksürme sırasında yardımcı solunum kaslarının kullanımı, özellikle torasik ve
abdominal insizyonlarda hasta için ağrılı olacağından çekince yaratabilir. Yanı sıra hastanın
insizyona zarar vereceği endişesi ile derin soluk alma ve öksürmeyi kısıtladığı gözlenir.
Ancak, doğru uygulama ile insizyonun zarar görmeyeceği, solunumunu rahatlatacağı
açıklanmalıdır. Ameliyat öncesi eğitim sırasında doğru uygulama gösterilmeli, insizyon
yerinin iki elini birbirine kenetleyerek nasıl bastıracağı ve basınç uygulayacağı gösterilerek
anlatılmalıdır. Ameliyat sonrası tartışmalı olan rutin öksürme egzersizi uygulamanın, bazı
cerrahi hekimleri insizyon yeri için zararlı olabileceği belirtilse de, pulmoner hijyeni güvenli
bir biçimde sağlamada, derin soluk alma ve spirometre kullanımının en doğru yöntem olduğu
savunulur. Öksürme egzersizinin derin solunum egzersizinin hemen ardından yapılması,
akciğer ventilasyonunu kolaylaştırır, solunum yollarını temizler. Bu nedenle ameliyat sonrası
ilk 24 saatlik dönemde hasta derin solunum ve öksürük egzersizlerini birlikte her 1-2 saatte iki
kez yapması konusunda cesaretlendirilmelidir. Beyin, spinal, göz ameliyatı yapılan, kafa içi
basınçı artmış, vertebra kırığı, kanaması, ağrısı, diyaframa rüptürü olan bireylerde egzersizleri
uygulamaktan kaçınılmalıdır. Herni onarımı gibi özel girişimlerde bu rutin egzersizlerden
kaçınılmasının önemi bilinmeli ve cerrahın yazılı istemi doğrultusunda egzersizler
uygulanmalıdır. Öksürük egzersizi sırasında, dispne ya da siyanoz gelişmesi halinde işleme
son verilmedir.
Tablo 3. Öksürme Egzersizi
ÖKSÜRME
EGZERSİZİ
BASAMAKLARI

İŞLEM MANTIKSAL GEREKÇESİ

1. Hastaya uygulama hakkında bilgi verilir.

Böylece hastanın endişeleri giderilir, iş
birliği yapması sağlanır.
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2. İşlem için hastadan izin alınır.

Hasta olarak kişisel
varmasını sağlar.

haklarının

farkına

3. Hasta sandalyeye oturtulur ya da yatak Göğüs kafesinin rahat olmasını sağlar ve
içinde dik oturur pozisyon verilir.
abdominal kasların gergin olmasını engeller.
4. Batın ameliyatı geçirmiş ise, bir yastık ya Öksürme sırasında oluşabilecek gerilmeyi ve
da katlanmış havluyu insizyon bölgesi üstüne gerilme nedeniyle oluşabilecek ağrıyı azaltır.
gelecek biçimde yerleştirilir. Öksürme
sırasında bölgeyi
yastıkla kuvvetlice
desteklemesi konusunda hasta uyarılır.

5. Hastanın diğer eline kağıt havlu ya da Balgam çıkışı sırasında öğürme ve kusma
mendil verilir.
olabilir.
6. Hastaya üç kez solunum egzersizinde
olduğu gibi nefes alıp vermesi söylenir. Son
nefesten sonra, burundan derin bir nefes
alması ve nefes verirken güçlü ve kesik
kesik, ard arda öksürmesi söylenir. Öksürme
sırasında hastanın sırtına tapotman yapılır.

Biriken sekresyonun dışarı atılmasını
kolaylaştırır. Ard arda öksürme, mukus
hareket etmesini ve dışarı atılmasını
kolaylaştırır. Tapotman titreşim sağlayarak
sekresyonun çıkışını kolaylaştırır.

UYARI: İşlem üç kez, hasta tolere edebiliyorsa beş kez tekrarlanır. Hasta egzersiz sırasında
çok yorulmuşsa dinlenmesi için zaman verilmelidir. Öksürme egzersizi gün içinde, her iki-üç
saatte bir tekrarlanmalıdır.
7. İşlem sonrası hastaya rahat pozisyon Hastanın rahat etmesini sağlar.
verilir.
8. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır.
9. Yapılan uygulamayı, bireyin tepkileri, Bakımın devamlılığını sağlar ve yasal olarak
gözlem bulguları kayıt edilir.
yazılı kaynak oluşturur.
Kaynak:
hafta-5.pdf2015

https://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-

Erken mobilite ve aktif beden hareketleri: Ameliyat sonrası erken ayağa kaldırmada,
dolaşımı yükseltme, venöz stazı engelleme, üst düzeyde solunum ve eliminasyon
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fonksiyonlarını sağlama, eklem rijiditesini önleme hedeflenir. Hemşire tarafından ameliyat
sonrası en az 2 saatte bir pozisyon değişimleri ve erken ayağa kalkma nedenlerinin
açıklaması, hastanın katılımını destekleyicidir. Yatak içinde dönme sırasında, güvenli olarak
yatak kenarlıklarının nasıl kullanılacağı ve insizyon yerini desteklemenin koruyucu etkisi
gösterilmelidir.
Hastanın, yatak içinde pozisyon değişimini nasıl yapacağı, nasıl döneceği, ağrıya
neden olmadan hareketin nasıl yapılacağını bilmesi önemlidir. Bu bağlamda IV yollara, drenaj
tüplerine, üriner katetere zarar vermeden nasıl hareket edebileceği gösterilmelidir. Ameliyat
sonrası herhangi bir özel pozisyon gereken (bir ekstremitenin yükseltilmesi gibi) hastalarda,
kısıtlamaya karşın hareketliliği olabildiğince sürdürmesi yöntemleri ve gereği açıklanmalı, en
az 2 saatte bir dönmesine, derin nefes almasına, ayak egzersizi uygulamasına yardım
edilmelidir. Cerrahla işbirliği yapılarak hastanın en erken dönemde ayağa kaldırılmasının,
iyileşme üzerindeki olumlu etkisi anlatılmalı, önemi ve kendi bakımına katkısı anlatılmalıdır.
Dönme Egzersizi: Ameliyat öncesi dönemde hastaya karyola kenarlarını kullanarak
bir yandan diğer yana dönme uygulaması yapılmalıdır. Dönme venöz dolaşımı geliştirir ve
solunum sorunlarının gelişimini önler. Ameliyattan sonra saatte 1 kez ya da 2 saatte bir kez
dönmesi söylenmelidir.
Ayak egzersizleri: Hastada venöz staz ve emboli riski olasılığı varlığında, anti embolik
çorap, elastik bandaj ya da pnomotik basınç araçları, ameliyat sırası ya da sonrasında ayak
egzersizleri sırasında kullanılır. Ayaklara ölçülü bir basınç uygulayan antiembolik çorap ve
elastik bandajın egzersizler sırasında uygulanması önerilir. Antiembolitik çorabın uygun
biçimde ve zamanında giydirilmesi, bu sırada yardım edilmesi, direktife edilen (örneğin, 3
kere 30 dakika çıkarılması) aralıklarla giydirilmesine, çıkarıldığında cildin gözlenmesine ve
bakımının yapılmasına özen gösterilmelidir.(Tablo 4).
Bacak egzersizleri: Hasta semi- fowler pozisyona getirilir. Dizlerini bükerek ve
uzatarak hareket ettirmesi ve ayakları dorsa fleksiyonda iken dizlerinin arka kısımlarını yatak
yüzeyine bastırması istenir. Bu egzersiz bir bacakta üç kez yapıldıktan sonra diğer bacağa
geçilir. Bacaklarını yatak yüzeyinden yükseltmesi, birkaç saniye yukarıda tutması ve tekrar
eski pozisyonuna getirmesi istenir. Bu egzersiz bir bacakta üç kez yapıldıktan sonra diğer
bacağa geçilir (Tablo 4).
Ameliyat öncesi hastaya gösterilen ve yapabildiği doğrulanan ROM (Range of
Motion) egzersizleri, eklem rijiditesi ve adale kontraktürlerini önlemede yardımcıdır.
Hastanın yatar pozisyonda iken, hareketleri her gün 4-5 kez uygulaması sağlanmalı ve
ameliyat sonrası gereksinim duyulduğunda yardım alabileceği güvencesi verilmelidir.
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Tablo 4. Bacak- Ayak Egzersizleri
BACAK – AYAK EGZERSİZLERİ MANTIKSAL GEREKÇESİ
İŞLEM BASAMAKLARI
1. Hastanın durumu değerlendirilir ve Olası riskleri önler.
uygulamaya engel bir durum olup olmadığı
belirlenir.
2. Uygulama
hazırlanır.
3. Eller yıkanır.

için

gerekli

malzemeler Uygulamanın etkin biçimde yapılması için
gerekli malzemelerin hazır olmasını sağlar.
Mikroorganizmaların taşınmasını önler.

4. Bireye ismiyle seslenerek, kolay anlaşılır Yapılacak işlemi anlamasını ve işbirliği
biçimde işlem açıklanır.
yapmasını sağlar, anksiyeteyi azaltır. Kimlik
kontrolü olası yanlışları önler.
5. Hastaya ayaklarını bilekten ileriye (aşağı) Ameliyat sonrası venöz dönüşü artırır.
doğru (plantarfleksion) ve arkaya (yukarı)
doğru (dorsofleksiyona) pedal gibi hareket
ettirmesi söylenir. Bileklerini dairesel
hareketlerle sağa ve sola doğru döndürmesi
istenir.

6. Dizlerini bükerek ve uzatarak hareket Ameliyat sonrası venöz durgunluğu önler.
ettirmesi ve ayakları dorsofleksiyonda iken
dizlerini arka kısımlarını yatak yüzeyine
bastırması söylenir.
7. Bacaklarını yatak yüzeyinden yükseltmesi Ameliyat sonrası dolaşımı artırır.
ve tekrar eski pozisyonuna getirmesi istenir.
Kaynak:
hafta-5.pdf2015

https://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-

4.3.2. Ağrı Yönetimine İlişkin Eğitim
Hastaya ameliyat sonrası ağrının giderilmesi ve rahatı sağlamada gerekli ilaç
uygulaması yapılacağı anlatılmalıdır. Ağrının giderilmesinde çeşitli yöntemler arasında, HKA
(Hasta Kontrollü Analjezi), epidural kateter yolu ile analjezi, bolus şeklinde analjezi, HKEA
(Hasta Kontrollü Epidural Analjezi) ya da oral analjezik alımına yer verilir.
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Günümüzde sıklıkla tercih edilen hasta kontrollü analjezinin, hastanın ilaç dozuna
kontrol edilebileceği bir sistemin geliştirilmesi ile uygulama alanına girdiği gözlenir.
Özellikle ameliyat sonrası ağrı kontrolünde yaygın bir biçimde kullanılır. Hastaya HKA aleti
gösterilerek çalışma sistemi, alarm düzenekleri ve kullanımına ilişkin gerekli ve yeterli
bilginin verilmesinin yanı sıra yalnızca kendisinin kullanmasının önemi belirtilmeli ve etkili
uygulayabileceği doğrulanmalıdır. Hastaya bolus düğmesini ağrı hissi başladığında
kullanmasının doğru ağrı şiddetlendiğinde aynı analjezik etkinin sağlanamayacağı konusunda
bilgi verilmelidir. HKA analjezi, yaşlı/çocuklar ile mental yetersizlik, demans gibi algılama
değişiklikleri, allerji ve pıhtılaşma bozuklukları olduğu belirlenen hastalarda uygulanması
önerilmemektedir. Hasta eğitimi, yazılı kitapçık, kılavuz, görsel materyal gibi bilgi
edinilmesini ve tekrarlanmasını kolaylaştırabilecek araçlar ile de desteklenmelidir.

4.3.3. Tüpler, Drenler, Vasküler Araçların Kullanımına ilişkin Eğitim
Hastanın tüpler, drenler ve vasküler araçların olası kullanımına hazırlanması,
hasta/ailenin anksiyete ve korkusunun yanı sıra olumsuz tepkilerinin azaltılmasına yardımcı
olabilir. Kullanılacak araç-gereç konusunda hasta/aile bilgilendirilirken, korkutucu biçimde
anlatımın olmamasına özen gösterilmesi, ayrıntıya inen açıklamalardan kaçınılması önemlidir.

4.3.4. Aile ve Yakınlarının Bilgilendirilmesi Ve Eğitimi
Aile ve yakınların, hastalarının durumu ve uygulanacak girişimler konusunda bilgi
alma gereksiniminin oldukça yüksek düzeydedir. Aileye bireyin, sağlık durumu ve
uygulanacak girişimlere ilişkin bilgi isteminin açık ve ayrıntılara inilmeden verilmesi
önemlidir. Ailenin, hastanın bakımına aktif katılımda istekli olmaları ve bilgilenmeye hazır
olmaları, katılımcı aile desteğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Hasta ve aile ameliyat
saati konusunda bilgilendirilirken, olası zaman değişiminde esneklik tanınması, buna ilişkin
bilgi verileceği açıklanmalıdır.

4.4. Ameliyat Girişimine Yasal Hazırlık
Hastanın cerrahi girişime yasal hazırlığı, hastane protokolünde belirtilen tüm
formların(cerrahi işlem, kan transfüzyonu vb) doğru olarak imzalandığının ve hasta
dosyasında yer aldığının kontrolünü içerir. Hangi türde olursa olsun, bedene bir cerrahi
girişim uygulanması söz konusu olduğunda, hasta ya da vasisinden bilgilendirilmiş izin
alınması yasal bir zorunluluktur. Hasta ve ailenin yapılacak girişimin ne olduğunu açık bir
biçimde anladıklarının doğrulanması, hasta hakları kapsamında sağlık çalışanlarının
sorumluluğu altındadır. Hastanın girişim nedenini, nasıl uygulanacağını tam ve doğru
anlaması, tedavi/bakımına ilişkin kararlara katılımına ortam hazırlar.
Bilgilendirilmiş izinde;
-

Cerrahi girişimin nedeni ve nasıl uygulanacağı,

-

Ameliyatı kimin yapacağı, girişim sırasında kimlerin bulunacağı,
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-

Tüm varolan olanaklar, tercihler, her tercih ile ilişkili avantaj ve riskler,

-

Girişim uygulaması ile ilgili riskler, olası sonuçlar,

-

Anestezi seçenekleri, her seçenekte avantaj ve riskler,

-

Hastanın izini reddetme veya sonra izni geri çekme hakkı olduğu bilgisini
içermelidir.

Acil girişimler dışında, ameliyat öncesi yasal olarak iznin alınması zorunludur. Bu
hastanın bir tanık varlığında bilgilendirilerek, kendisine uygulanacak girişimi kabul ettiğini
imzası ile onayladığının kanıtıdır. Bilgilendirilmiş izinin hastayı, girişim uygulayan cerrahı,
sağlık çalışanlarını ve kurumu koruyucu olarak ele alınır.
Her kurumun ve her cerrahi girişimin kendine özgü bilgilendirilmiş izin formu vardır
ve cerrahi hemşiresi kurumda geçerli izin formu konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Yasal olarak ameliyata izin belgesinin imzalatılmasından hekim sorumludur, ancak
cerrahi hemşiresinin tanıklığının ve imzanın istenen koşullarda atıldığının belirlenmesinde de
sorumluluğu vardır.
Hastanın izin verme yetkisine sahip olamadığı, aileden bir yetkili bulunmadığı
durumlarda da, mahkeme hasta adına kanuni bir vasi tayin edebilir. Görme özürlü hastanın iki
tanık ile kendi formunu imzalayabilir. Aynı dilin konuşulmaması durumunda hastaneler,
birkaç dilde hazırlanmış yazılı izin belgesi ile hastaya kolaylık sağlayabilir. Cerrahi girişimin
uygulanacağı bölgenin önceden belirlenmesi ve kimlik onaylanması, doğru alanın
işaretlenmesi, hem hastanın haberdar olmasında, hem de hataların sıfırlanmasında etkili
olacaktır.

4.5. Ameliyat Girişiminden Bir Gün Öncesi Hazırlık
Ameliyat girişiminden bir gün öncesi hazırlık, yatan hastalarda hemşirenin
sorumluluğunda, klinik protokolüne göre hastanede, Özellikle bu dönemde, ameliyat
girişimini risk altına alabilecek ve ameliyat sonrası komplikasyon gelişimine ortam
hazırlayabilecek sorunları önlemek üzere gastrointestinal sistem, cilt, uyku ve dinlenmenin
sağlanmasına ilişkin hazırlıklar ele alınır.

4.5.1. Gastrointestinal Sistem Hazırlığı
Gastrointestinal sistem ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hastanın cerrahi için
uygunluğu ve ameliyat sonrası komplikasyon olasılığının belirlenmesinde bir kriter olarak ele
alınmaktadır. Gastrointestinal sistem ve yardımcı organları(karaciğer, safra kesesi, pankreas
vb.) içermeyen cerrahi girişimlerde, belirlenen zamanda oral yolla hiçbir şeyin alınmaması
yeterlidir. Ancak büyük abdominal, pelvik, perianal ya da perineal cerrahi uygulamalar gibi,
bağırsağın boş olması gereken girişimlerde, kurum politikası doğrultusunda, özel bağırsak
hazırlığı yapılması gereklidir. Kolon yaralanmalarını önlemek ve intestinal bakteri sayısını
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azaltmak üzere bağırsakların boş olmasının sağlanması istenebilir. Uygulanacak girişimin tipi,
kurumun politikası ve cerrahın tercihine göre bağırsak hazırlığın türü belirlenebilir.
Cerrahi hastasının bakımında yeni uygulamalar, son 10 yılda yapılan önemli
çalışmaların sonuçlarına göre, ameliyat öncesi barsak hazırlığı, nazogastrik tüp kullanımı,
cerrahi dren yerleştirilmesi, zorunlu yatak istirahati ve kademeli diyet gibi birçok geleneksel
cerrahi bakım yaklaşımlarının gereksiz yere uygulandığı, hatta zararlı bile olduğu
kanıtlanmıştır. Mekanik barsak temizliği kolorektal cerrahinin güvenli köşe taşlarından
birisiydi. Çünkü barsaklar boşaltılmamışsa, insizyon bölgesinde açılma ve yara infeksiyonuna
neden olacağına inanılırdı. Günümüzde gerekmedikçe spesifik bazı cerrahi girişimler dışında
mekanik barsak temizliği önerilmemektedir. Bu bağlamda, barsakların boşaltılmasının aynı
zamanda dehidratasyona, elektrolit kaybına, anostamoz sızıntılarına, hastanın konforunun
bozulmasına ve komplikasyonların artmasına neden olduğu gösterilmiştir. Bağırsak hazırlığı
sırasında hijyene ve gizliliğe önem verilmesi yanı sıra uygulamaların güçsüzlük nedeni
olabileceğinin göz ardı edilmemesi, kazaları ve düşmeyi önlemek üzere güvenlik önlemlerinin
dikkate alınmasını gerektirir.
Ameliyat öncesi açlık, genellikle gece yarısından sonra ağza bir şey koymamak
şeklinde uygulanmaktadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde midedeki asidi ve volümü azaltmak,
regürjitasyonu ve trakeaya aspirasyonu önlemek amacıyla uzun açlık süresinin gerektiği
düşünülmekteydi. Son yapılan çalışmalar ışığında çocuk ve yetişkinlerin çoğunda uzun süreli
açlık gereksiz ve zararlı bulunmaktadır. Literatürde, ameliyattan bir gece önceden aç kalma
yerine metabolizmanın karbonhidratlarla hazırlanması ile insülin direnci önlenebileceği ya da
en aza indirilebileceği, böylece azot kaybının azalacağı, kas kütlesi ve gücünün artacağı,
hastanede kalış süresinin kısalacağı ve mortalite oranının azalacağı belirtilmektedir. Bazı
çalışmalarda ameliyat öncesi karbonhidrattan zengin sıvı veya su içirilmesinin açlık, susuzluk
ve ağız kuruluğu hissini azalttığı, karbonhidrattan zengin sıvı içirilmesinin bulantı- kusmayı
ve insülin direncini azalttığı, minör cerrahi sonrası bağırsak hareketlerinin erken başlamasını
sağladığı sonucunu elde etmişlerdir. Amerikan Anestezistler Derneği (American Society of
Anesthesiologists-ASA)’nin belirlediği “guidelines for preoperative fasting” kılavuzu
önerilerine göre ameliyatın altı saat öncesinde katı gıdaların, iki saat öncesinde de berrak
sıvıların kesilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Öneriler hastanın yaşına ve yenile
yemek tipine göre değişmektedir.

4.5.2. Cilt Hazırlığı
İnfeksiyon gelişimine karşı bedenin ilk ve önemli bariyeri cilttir. Buna bağlı olarak
cerrahi girişimin bütünlüğünü bozucu(insizyon) bir kesi ile gerçekleştiriliyor olması, dikkatli
ve nitelikli cilt hazırlığını gerektirir. Cilt hazırlığının hasta açısından rahatsızlık verici, sıkıntı
yaratıcı olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Bedenin ilk savunma çizgisindeki bozulma,
olası cerrahi alan infeksiyonlarına ortam hazırlayabileceğinden, bu riski önlemede cilt
hazırlığı, önemle üzerinde durulması gerekli ilk adımdır. Ameliyat listesinde yer alan
hastanın, ameliyattan bir gece önce ciltte bulunan geçici floranın azaltılmasını amaçlayan
genel bir beden banyosu alması (hekim önerisi ile bir cilt antiseptiği kullanımı yoluyla),
belirlenen girişim alanı ve çevresini dikkatle temizlemesi gerekir. Bu işlem, girişim alanının
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kontaminasyon riskini azaltmasının yanı sıra hasta için rahatlatıcıdır. Ameliyat alanındaki
tüylerin temizlenmesi, tartışmalı bir cilt hazırlık adımı olarak ele alınır. Bazı sağlık
profesyonellerince, cildin tüylerden temizlenmesi işleminin cerrahi alanın kontaminasyonuna
neden olabileceği ve insizyon alanı etrafındaki ciltte travma oluşturacağı ileri sürülür.
Hastalık kontrol ve önleme merkezi (CDC), tüylerin temizlenmesinin her girişimde gerekli
olmadığını belirtmekte, tüylerin temizlenmesi gerekli olduğunda, işlemin aseptik koşullarda
ve atılabilir steril araç-gereçle (tercihen elektrikli araç-gereçle)ve cerrahi işlemin başlamasına
en yakın zamanda yapılmasını önermektedir. Kurum politikasına göre, uygun alanlarda,
belirlenen yöntemle tüylerin temizlenmesi ya da temizlik sonrası tüylerin yerinde bırakılması
seçeneklerinden biri kullanılır.

4.5.3. Uyku ve İstirahatin Sağlanması
Ameliyat girişiminden önceki geceyi hastanın olabildiğince rahat geçirmesi gerekir.
Fiziksel olarak havalandırılmış, temiz yatak takımları, güvenli bir ortam oluşturulması yeterli
bir uyku için önkoşuldur. Ayrıca hastanın gereksinimlerinin karşılanması, uygulamalara
ilişkin yeterli açıklamalar, dinsel isteklerinin yerine getirilmesi ve istemi doğrultusunda
yakınlarının kendisini görmesinin sağlanması, rahat bir uyku uyuması için yararlı olur. Yanı
sıra anestezistin ziyareti sonucu bir sedatif istemi verilebilir, ancak bunun hasta uyuyacak
anlamına gelmediği bilinmeli, sık sık uyuyup uyuyamadığı kontrol edilmelidir. Sedatif
verilmesine karşın hasta uyuyamıyor ise nedeninin araştırılması, yanında bir süre kalınarak
sorularının açıklığa kavuşturulması ve ilgili ekip üyelerinin durumdan haberdar edilmesi
önemlidir. Özellikle çok yaşlı ve çocuklarda yatak kenarlıklarının güvenceye alınmasına da
dikkat edilmelidir.

4.6. Ameliyat Günü Hazırlığı
Ameliyat günü hazırlığı, ameliyat öncesi günlerde kabulü yapılan hastaların, girişime
ve istemlere uygun şekilde hazırlanması, hemşirenin görev alanı içindedir. Kurum
politikasının yanı sıra uygulanacak cerrahi girişime bağlı olarak, bazı hastanelerde tüm
giysiler çıkartılarak, bazılarında iç çamaşıra izin verilerek hastaya uygun, gizliliğe duyarlı bir
biçimde ameliyat giysisi giydirilir ve saçlara bone takılması rutin olarak yapılır. Cilt renginin
izlenmesi için kozmetik kullanılmaması, tırnaklardaki ojenin çıkarılmış olması önemlidir.
Oksijenasyonun izlenmesi amacıyla pulseoksimetre kullanıldığı, tırnak cilasının kan 02’ini
belirlemede engel oluşturması nedeniyle çıkarıldığı hastaya açıklanmalıdır. Ayrıca kimlik ve
allerji bandı takılması, yanılgılar yaşanması ve alerjiye bağlı risklerin engellenmesinde yol
gösterici olur. Bu sırada hastanın değerli eşyaları güvenceye alınmalıdır.
Tüm protezler(dişler, lens, tırnaklar vb.) ve saç tokaları, çıkarılmalıdır. Ancak
duymaya ve görmeye yardımcı araçlar, hastanın söylenenleri anlaması ve cerrahını görmesi
için, anestezi uygulanıncaya kadar hasta tercihine bağlı olarak yerinde bırakılabilir. Bu tür
yardımcı araçlar, uyum ve iletişimi sağlamak için ameliyat sonrası olabildiğince kısa sürede
hastaya geri verilmelidir.
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Hastanın ameliyat öncesi idrarının boşaltılması, anestezi verilmesi ile oluşan istem dışı
eliminasyon ve erken ameliyat sonrası retansiyonu önlemeyi amaçlar. Ancak ameliyat öncesi
ilaçlara bağlı denge bozukluğu gelişimine bağlı kazalara yol açmamak için, ilaç uygulaması
öncesinde mesane boşaltılmalıdır.

4.6.1. Anestezi Öncesi İlaç Uygulamaları (Premedikasyon)
Anestezi öncesi ilaç (sedatif) kullanımını, anestezistin istemi ile verilir ve girişim için
hastanın götürüldüğü alanda uygulanır. Premedikasyon:
-

Güvenli bir analjezi sağlamak, bulantı kusmayı engellemek,

-

Sedasyon ve amnezi(unutma) oluşturmak,

-

Anestetik gereksinimini azaltmak ve anestezi uygulamasını kolaylaştırmak,

-

Otonomik refleks kontrolünü önlemek,

-

Solunum ve gastrointestinal sekresyonları azaltmak,

-

Anksiyete ve korku düzeyini en aza indirgemek
uygulanmaktadır.

gibi bir çok nedenlerle

Hastaya premedikasyon uygulaması yatağında, kenarlıklar yükseltilerek yapılmalı ve
az da olsa bilinç etkilendiğinden hemşire, hastayı güvenlik ve ilaç reaksiyonları yönünden
izlemelidir. Ameliyat saati için tam zaman vermenin güç olduğu bilinmekte, bu nedenle
ameliyathane hemşiresi ve klinik hemşiresi iletişimi sonrası, belirlenen saatte premedikasyon
uygulaması en doğru yaklaşımdır ve genelde, hasta ameliyathaneye ulaşmadan 20-30 dakika
önce verilmesi, ilacın uygulanma amacına hizmet eder.

4.7. Ameliyat Öncesi Dökümantasyon
Ameliyat öncesi hasta kontrol listesinin tekrar gözde geçirilmesi, kimliğin
onaylanması, izin belgesinin kontrolü, tüm ameliyat öncesi öykü, tanıya yardımcı testler, kan
sonuçları ve fiziksel inceleme bulgularının dosyada olduğu, liste kapsamında kontrol
edilmelidir. Protezler, kozmetikler ve tırnak cilasının çıkarıldığı, özel giysi, bone giydirilme
uygulamalarının dokümante edilerek dosyaya konduğu, gözlenmelidir. Ayrıca mesanenin
boşaltıldığı, ağız bakımı verildiği, yaşam bulguları kaydı, özel sorunları(alerji, işitme kaybı,
görme bozukluğu), cilt hazırlığı, premedikasyon bilgileri kaydedilerek, hemşire tarafından
imzalanmalıdır. Tüm verileri hasta dosyası ile birlikte hemşire eşliğinde, ameliyathaneye
götürülen hasta, hemşire tarafından ameliyathane hemşiresine isimleri ile tanıştırılarak teslim
edilmelidir.
Sonuç olarak; bireyde sağlığın yeniden kazanılması ya da sorunların olabildiğince
azaltılması ve topluma üretken bir biçimde geri dönüşümün elde edilmesinde hasta hemşire
dayanışması ve iletişiminin çok önemli olduğu bir gerçektir. Hastaların sorunsuz bir ameliyat
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sonrası dönem yaşamaları, onların kuruma ilişkin memnuniyet düzeyini yükseltirken,
hemşirenin de doyuma ulaşmasında etkili olur. Tüm ameliyat öncesi hemşirelik girişimlerinin
amacı, ameliyat sonrası en kısa sürede sağlığın kazanılmasıdır.
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Uygulama Soruları
1) Ameliyat öncesi hastanın fiziksel hazırlığını yazınız.
2) Ameliyat öncesi hastanın cilt hazırlığını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ameliyat olmak üzere hastaneye kabul edilen hastada, cerrahi yöntemlerle
gerçekleştirilecek tedavinin başarısı, cerrahi teknik, bilgi, beceri kadar, ameliyat öncesi
hazırlık ve ameliyat sonrası bakım ile uygulamalarının kusursuz olmasına bağlıdır.
Günümüzde cerrahi hastaları, ileri bilgi, cerrahi teknik, anestezi, tıbbi araç-gereç, infeksiyon
kontrolü, yakın izlem ve çeşitli destekleyici yaklaşımlara ilişkin gelişimlere bağlı avantajları
deneyimleme şansına sahiptir.. Cerrahi işlemin uygulandığı girişim alanına bakılmaksızın,
cerrahi hemşiresi, hastanın ilgili servise kabulü, ameliyat için hazırlanması, girişim sırasında
bakımının sürdürülmesi, ameliyat sonrası bilincini kazanması ve iyileşmesini kolaylaştırma
açısından yaşamsal bir rol üstlenir. Bu rollerini etkin bir biçimde yerine getirmesi için
hemşirenin, öncelikle temel bilimsel bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Cerrahi alanda
görev üstlenen hemşirenin, cerrahi girişim gerekliliğini ortaya çıkaran sorunun yapısı ve
hastalık sürecine ilişkin bilgi ve deneyime sahip olmasının önemli olduğunu ve ameliyat
öncesi hemşire, eğitici, hasta haklarının savunucusu ve koruyucusu olma sorumluluğunun
yanı sıra sağlığın yükseltilmesinde de önemli rol üstleneceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Hastanın ameliyat öncesi gece hazırlığında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Gastrointestinal sistem hazırlığı
b) Hastanın değerli eşyalarının güvenceye alınması
c) Anestezi hazırlığı
d) İstirahat ve uykunun sağlanması
e) Psikososyal değerlendirme
2. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim öyküsünde sorgulanmalıdır?
a) Yaş
b) İlaç alışkanlığı
c) Beslenme bozukluğu
d) Nöroljik fonksiyonlar
e) Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi psikolojik hazırlığın yararlarından değildir?
a) Strese tepki olarak salınacak olan kortikosteroid hormonlarının daha fazla
salınmasını sağlar.
b) Ameliyatta daha az anestetik, ameliyat sonrasında daha az analjezik kullanılmasını
sağlar.
c) Anksiyeteyi giderir.
d) Ameliyatın başarısını etkileyebilir.
e) Ameliyat sonrasında yaşam bulgularının kısa sürede stabil olmasını sağlar.
4. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası erken ayağa kaldırmada hedeflenen
girişimler arasında yer almaz?
a) Dolaşımı yükseltme
b) Venöz stazı engelleme,
c) Üst düzeyde solunum fonksiyonlarını sağlama, eklem rijiditesini önleme
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d) Eliminasyon fonksiyonlarını sağlama
e) Eklem rijiditesini arttırma
5. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin ameliyat öncesi gece uyku ve istirahatin
sağlanmasında dikkat etmesi gerekenlerdendir?
a) Fiziksel olarak havalandırılmış, temiz yatak takımları
b) Güvenli bir ortam oluşturulması yeterli bir uyku için gereklidir
c) Hastanın gereksinimlerinin karşılanması
d) Dinsel isteklerinin yerine getirilmesinin sağlanması
e) Hepsi
6. Aşağıda ameliyat günü hazırlığı ile ilgili verilenlerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Giysiler çıkartılarak, bazı hastalarda iç çamaşıra izin verilerek hastaya uygun,
gizliliğe duyarlı bir biçimde ameliyat giysisi giydirilir.
b) Cilt renginin izlenmesi için kozmetik kullanılmamalı, tırnaklardaki ojeler
çıkarılmalıdır.
c) Ameliyat sabahı hastanın duymaya ve görmeye yardımcı araçları kontaminasyon
riskine karşı çıkarılmalıdır.
d) Ameliyat öncesi mesane boşaltımı sağlanmalıdır.
e) Hastaya ait tüm protezler(dişler, lens, tırnaklar vb.) ve saç tokaları, çıkarılmalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden doğru ifadeye “D”, yanlış ifadeye “Y” işareti koyunuz.
7. (
) Hastanın ameliyattan bir gece önce besin ve sıvı alımı tamamen
kısıtlanmalıdır.
8. (
) Yara iyileşmesi ve kanamayı engellemede gerekli K, C, B vitamini
tüketilmektedir.
9. (
) Derin solunum egzersizleri yemeklerden iki saat sonra, başlangıçta 2-3
dakika gibi kısa sürelerde, hastanın tolere etmesiyle 10 dakikalık süreler halinde,
günde ortalama 30 dakika olacak şekilde tekrarlanmalıdır.
10. (
) Kardiyopulmoner değerlendirmede pulsoksimetre değerinin % 94’ün
altında olması rapor edilmesi gerekli olan bulgular arasındadır.
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Bölüm Sorularının Yanıtları
1) b, 2) e, 3) a, 4) e, 5) e, 6) c, 7) Yanlış, 8) Doğru, 9) Doğru, 10) Doğru
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5. AMELİYAT SIRASI HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm Doç. Dr. Nuray Akyüz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Cerrahi Ekip
5.2.Cerrahi Ortam
5.3.Cerrahi Deneyim
5.4. Ameliyat Sırası Bakım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hastanın ameliyathanede karşı karşıya olduğu riskler nelerdir?
2) Cerrahi ekip üyeleri kimlerdir? Görevleri nelerdir?
3) Cerrahi el yıkama nasıl yapılır? Yazınız.
4) Ameliyathanede hasta hazırlığını yazınız.
5) Cerrahi asepsi ilkelerini sıralayınız.
6) Anestezinin amacını ve türlerini yazınız.
7) Hastaya pozisyon verilirken dikkat edilmesi gerekenleri yazınız.
8) Ameliyat sırası hemşirelik tanılarını belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

/Araştırarak
Ameliyat
Sırası Hastanın ameliyathanede karşı Okuyarak
karşıya
olduğu
riskleri Uygulayarak
Hemşirelik Bakımı
tanımlayabilmek.

/

/Araştırarak
Ameliyat
Sırası Steril (skrap) ve sirküle (dolaşan) Okuyarak
hemşirenin
görev
ve Uygulayarak
Hemşirelik Bakımı
sorumluluklarını kavrayabilmek.

/

ilkelerini Okuyarak
/Araştırarak
Uygulayarak

/

sırası
hemşirelik Okuyarak
/Araştırarak
Ameliyat
Sırası Ameliyat
bakımında
önemli
konuları Uygulayarak
Hemşirelik Bakımı
sıralayabilmek.

/

asepsi
Ameliyat
Sırası Cerrahi
belirtebilmek.
Hemşirelik Bakımı
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Anahtar Kavramlar
 Ameliyathane
 Ameliyat sırası dönem
 Anestezi
 Cerrahi girişim
 Steril (skrap) hemşire
 Sirküle (dolaşan) hemşire
 Cerrahi asepsi
 Cerrahi el yıkama
 Cerrahi giyinme
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Giriş
Ameliyat sırası dönemi, hastanın ameliyathaneye girmesiyle başlar, anestezi sonrası
bakım ünitesine (ASBÜ)/ ayılma ünitesine ya da yoğun bakım ünitesine transferiyle sonlanır.
Bu dönemdeki hemşirelik bakımı birey ve ortamın güvenliğini sağlama, fizyolojik izlem ve
psikolojik destek üzerine odaklanır.
Bilinmeyen korkusu, ağrı, ölüm, beden yapısında/fonksiyonunda değişim ve yaşam
tarzında bozulma gibi olasılıklar hastada anksiyetenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu
korkular anestezi miktarını, ameliyat sonrası ağrı düzeyini arttırıp iyileşme zamanını
uzatabilir.
Hasta ameliyathanede birçok riskle karşı karşıyadır. Bu riskler şu şekilde sıralanabilir:
 Elektrolit dengesizliği ve anestetik maddenin etkilerine bağlı kardiyak ritm
bozukluğu,
 Lokal anestezinin toksik düzeylerine bağlı myokard depresyonu, bradikardi ve
dolaşımla ilgili kollaps; santral sinir sistemi sıkıntısı, nöbetler ve solunum
durması,
 Bilinçli sedasyon sırasında fazla ya da az sedasyon,
 Özellikle yaşlılarda ajitasyon ya da oryantasyon bozukluğu,
 Anestezi sırasında yetersiz solunum desteği nedeniyle hipoventilasyona bağlı
hipoksemi ya da hiperkapni,
 Zor intübasyona bağlı larenks travması ve diş kırılması,
 Ameliyathane sıcaklığının düşük olması, beden boşluklarının açılması ve
anestetik ajanlara bağlı termoregülasyonda bozulmaya bağlı hipotermi,
 Kan kaybı ya da anestezinin yan etkilerine bağlı hipotansiyon,
 İnfeksiyon,
 Kan damarlarının kompresyonu ya da staza bağlı tromboz,
 Anestezinin yan etkilerine bağlı malign hipertermi,
 Uzun süren ya da uygun olmayan pozisyona bağlı sinir hasarı, cilt
bütünlüğünde bozulma,
 Elektrik şoku ya da yanıklar,
 Lazer yanıkları, ilaç toksisitesi, hatalı ekipman ve insan hataları.
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5.1. Cerrahi Ekip
Hastanın ameliyathaneye alınmasıyla bakım sorumluluğu cerrahi ekibe geçer. Cerrahi
girişimin başarısında ekip üyelerinin bilgi ve deneyim sahibi olmaları önemlidir. İşbirliği
içinde çalışan cerrahi ekip, cerrah ve asistanları, anestezi uzmanı ya da anestezi
hemşiresi/teknisyeni, sirküle (dolaşan) hemşire, skrap (steril) hemşire ve cerrahi
teknisyenlerden oluşur.
Cerrah, ameliyatı gerçekleştiren hekimdir, ekibin başıdır, tüm tıbbi girişimler ve
kararlardan sorumludur.
Cerrahi asistanlar, ameliyatı gerçekleştirmede cerrah ile birlikte çalışır. Cerrahi
asistan, ameliyat alanını açık tutma, dokuları ekarte etme, spanç kullanma ya da yarayı aspire
etme, kanayan damarları bağlama gibi görevleri üstlenir.
Anestezi uzmanı ya da anestezi hemşiresi, Cerrahi girişim sırasında anestezi alan
bireyin genel iyilik durumunu sürdürmesini, sorumluluğunu üstlenerek cerrahın rahat
çalışmasını sağlar. Bireyi ameliyat öncesi dönemde değerlendirir, anestezi ve diğer gerekli
ilaçları uygular, kan ve diğer kan ürünlerinin ve intravenöz sıvıların infüzyonunu yapar,
bireyin fizyolojik durumunu sürekli izler, gelişen sorunlara karşı cerrahı uyandırır ve anestezi
sonrası bakım ünitesinde hasta bireyi izler.
Anesteziyolog ya da anestezist, hastayla görüşerek tanılama yapar, anesteziyi seçer ve
uygular, gerektiğinde hastayı entübe eder, anestetik ajanın verilmesine ilişkin teknik sorunları
yönetir ve cerrahi girişim boyunca hastanın durumunu izler. Hasta ameliyathaneye girmeden
önce, anestezist, bilgi sağlamak ve hastanın sorularını yanıtlamak için hastayı ziyaret eder.
Verilecek anestezinin türü, anestezi öncesi reaksiyonlar ve entübasyonu zorlaştırabilecek,
anatomik durumlar tartışılır. Ameliyathanede hastanın fiziksel durumu tekrar tanılanır.
Anestezi verilir, hasta entübe edilir ve gerekirse ventilatöre bağlanır. Ameliyat sırasında
anesteziyolog/anestezist, hastanın kan basıncı, nabız ve solunumun yanı sıra
eletrokardiyogram (EKG), oksijen satürasyonu, tidal volüm, kan gazı düzeyleri, kan pH,
alveolar kan konsantrasyonları ve beden sıcaklığını izler.
Ameliyathane Hemşireleri, hastanın iyiliği ve güvenliğinden, ameliyathanede
çalışanların koordinasyonundan ve skrap (steril) ile sirküle (dolaşan) hemşireler sorumludur.
Ameliyat öncesi dönemde başlatılmış olan hastayı bilgilendirme, baş etme stratejilerini
destekleme ve hastanın bakım planına aktif katılımını sağlama gibi girişimleri sürdürür.
Hastanın savunuculuğunu üstlenir, psikolojik olarak destekler, saygınlığını ve haklarını korur.
Cerrahi bakım standartlarını sürdürür, risk faktörlerini tanımlar ve ameliyat riskini azaltmada
destek sağlar.
Sirküle hemşire, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası aktiviteleri koordine eden ve
yöneten deneyimli bir ekip üyesidir. Ameliyathaneyi yönetir ve ameliyathanedeki koşulları ve
işleyişi kontrol etme ve cerrahi ekip üyelerinin aktivitelerini izleme yoluyla hastanın güvenlik
ve sağlık gereksinimlerini korur. Bilgilendirilmiş izni doğrular, ekibi koordine eder, temizlik,
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uygun sıcaklık, nem ve ışıklandırmayı, ekipmanın güvenli çalışmasını, yeterli araç-gereç ve
malzemeyi sağlar. Diğer çalışanların (tıbbi, radyoloji ve laboratuvar) hareketini koordine eder
ve aseptik teknik uygulamalarını izler. Hastaya pozisyon verilmesinde, cilt hazırlığında ve
transferinde yardımcı olur, tüm spanç ve aletleri sayar ve ekip üyelerini destekler. Ayrıca
sirküle hemşire kayıtların tutulmasından ve alınan örneklerin etiketlenerek ilgili birime
gönderilmesinden de sorumludur.
Steril (Skrap) hemşire ameliyat için cerrahi el yıkama işlemini yapar, steril gömlek ve
eldiven giyerek, steril masaları hazırlar. Cerrahi girişim sırasında gerekli olabilecek tüm
enstrümanları, spançları, drenleri ve diğer ekipmanı vererek cerrah ve asistanlara yardım etme
görevini üstlenir. Tüm iğneleri, spançları ve ekipmanı sirküle hemşireyle birlikte sayar. Steril
hemşire, ekibin diğer üyelerinin gereksinimlerini tahmin etme bilgi ve becerisine, acil
durumda karar verme ve girişimde bulunma yeteneğine sahip olmalıdır.
Tablo 1’de gaz, kompres ve alet sayımı-uygulama basamaklarına yer verilmiştir.
Tablo 1. Gaz, Kompres ve Alet Sayımı-Uygulama Basamakları


Gaz, kompres ve alet sayımını en az 4 kez yapılır

Birinci sayım;
 Sterilizasyon öncesi
* Paketler hazırlanırken standart sayılarda olduğuna dikkat edilir
* Aynı cins gaz bezi paketlerinin eşit sayıda olduğuna dikkat edilir
İkinci sayım;

Ameliyat başlamadan önce gaz bezi sayımını steril ve sirküle hemşire aynı anda
yapar

Her malzeme tek tek açılarak sirküle hemşire ile birlikte sayılır ve masaya
yerleştirilir


Sayılan malzemeler sayım formuna kaydedilir


Başlangıçta ve ameliyat sırasında alınan her malzeme anlaşılır biçimde sirküle
hemşireye bildirilir ve onun da bunu kaydettiğinden emin olunur

Ameliyat bitiminde/ameliyattan çıkılması gereken bir durumda gaz bezi sayım
formu kontrol edilip imzalanır


Sayım yapılırken kesintiye uğraması durumunda sayım tekrarlanır



Sayımı yapılan malzemeler ameliyat odası dışına çıkarılmaz



Herhangi bir nedenle dışarıya verilen gaz bezleri hemen kaydedilir



Kullanılan gaz bezleri rastgele atılmaz, aynı yerde toplanır



Gaz bezleri kesilmez, kesilmesi gerektiğinde mutlaka kaydedilir
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Ameliyat bitimine yakın bir ön sayım yapılır



Sirküle/steril hemşire değişimi gerektiğinde, tekrar sayım yapılır

Üçüncü sayım; sayımları yarayı kapatmadan önce üç alanda yapma

Alet masasının kontrolü; Sirküle/steril hemşire tarafından alet masası ve mayo
masasının üzerindeki tüm aletler ve gaz bezleri sayılır


Zemin sayımı; Zemine atılan/düşen gaz bezleri ve diğer malzemeler sayılır

 Alan sayımı;
* Hem zemin hem de masa sayımı yapılır ve total sayımdan çıkarılır
* Sayım doğruysa, sonuç cerraha bildirilir.
* Ameliyat alanı kapatılacağı sırada kesin sayım yapılır, sayımda hata yoksa cildin
kapatılması işlemine geçilir
Dördüncü sayım;


Sayımlar sırasında hata yapıldığında veya gerektiğinde ek sayım yapılır



Cilt altı dikiş atılırken veya cilt kapatılırken son sayım yapılır

 Son sayım yapıldıktan sonra sayım formu imzalanır
Yanlış sayım;
 Eğer sayım doğru değilse tüm sayım tekrarlanır
 Ameliyat bölgesi ve çevresi gözden geçirilir, gerekirse röntgen çekilir ve son durum
rapor edilir.
Kaynak: Akyüz N.(2011). Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları. İçinde: N.Akyolcu, G.Aksoy,N.Kanan
(Eds), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 3031.

5.2. Cerrahi Ortam
Ameliyathanelerde infeksiyon kontrolünü sağlamak, hasta ile çalışanlar ve hasta
bireyler arasında çapraz kontaminasyonu azaltmak, hastanın ve çalışanların sağlık ve
güvenliğini sürdürmek için giyim kuralları gereklidir. Bu nedenle ameliyathaneler sınırsız,
yarı sınırlı ve sınırlı olmak üzere üç bölgeye ayrılır.
Sınırsız bölgeler; çalışanların hastane üniforması ile ya da normal giysisi ile
girmelerine izin verilen bölgelerdir. Bu bölgelerde, ameliyathane çalışanları ile sınırlı
iletişime izin verilebilir.
Yarı sınırlı bölgeler; fırçalanma üniteleri, koridorlar, çalışma alanları ve depoların
bulunduğu bölümlerdir; özel ayakkabı, başlık ve maske giymeyi gerektirdiğinden yarı sınırlı
bölgeler olarak kabul edilir.
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Sınırlı bölgeler, ameliyat odalarının içindeki bölümlerdir. Ameliyata girecek olanların
cerrahi giysiye (başlık, maske) ek olarak steril gömlek ve eldiven giymeleri gerekir. Steril
gömlek ve eldiven cerrahi girişimler arasında, kirlendiğinde ya da ıslandığında
değiştirilmelidir.
Ameliyathanenin sınırlı bölgesinde, maskeler daima takılı olmalıdır. Yüksekfiltrasyonlu maskeler, mikroorganizmaları filtre ederek ameliyat sonrası yara infeksiyonu
riskini azaltır. Maskeler ağız ve burunu tamamen örtmeli, solunumu, konuşmayı ve görmeyi
engellememelidir. Maskeler nemlendiğinde ya da ıslandığında değiştirilmelidir. Başlıklar
boyun çizgisine kadar tüm saçları örtecek şekilde takılmalıdır. Ayakkabılar ameliyathaneye
özgü, rahat ve destekleyici olmalıdır.
Ameliyathanede çalışanların sağlıklı olması gerekir. İnfeksiyöz hastalığı olan ekip
üyesinin hasta ile doğrudan teması engellenmeli, infeksiyon geçinceye kadar ameliyathanede
çalışmasına izin verilmemelidir.
Tablo 2’de Bone ve maskenin takılması ve çıkarılması sırasındaki uygulama
basamakları yer almaktadır.
Tablo 2. Bone ve Maskenin Takılması ve Çıkarılması-Uygulama Basamakları


Bonenin takılması
-

Saçlar uzun ise arkaya toplanır

-

Bone, saçın tümünü içine alacak şekilde önden arkaya doğru takılır





Maskenin takılması
-

Maskenin üst kenarı burnun üzerine gelecek şekilde üst bağlarından tutulur

-

Üst bağları uygun bir şekilde başın üst arka tarafında bağlanır

-

Maskenin alt kenarı çeneyi içine alacak şekilde alt bağlarından tutulur

-

Maskenin alt kenarındaki iki bağı boyun etrafına bağlanır

-

Maskenin üst kenarındaki metal kenarı, burnun köprüsünü saracak şekilde
yerleştirilir
Bone ve maskenin çıkarılması

- Maskenin üst ve alt bağları çözülür ve yüzden çıkarılır
- Bone dış yüzünden kavranarak saçlardan çıkarılır
- Bone ve maske çöpe atılır
- Eller yıkanır
Kaynak: Akyüz N.(2011). Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları. İçinde: N.Akyolcu, G.Aksoy,N.Kanan
(Eds), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 25.
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Cerrahi el yıkama (fırçalanma), cerrahi girişime hazırlıkta elleri ve kolları
olabildiğince temiz duruma getirmeyi amaçlar. Ameliyata giren tüm çalışanlar cerrahi el
yıkama işlemini yapmak zorundadırlar. Cerrahi el yıkama işlemi günün ilk yıkaması için 5,
sonraki yıkamalar için 3 dakika olmalıdır.
Cerrahi el yıkamanın amaçları:
 Eller, ön kol ve tırnakları kir, yağ ve geçici mikroorganizmalardan temizlemek,
 Kalıcı florayı en aza indirgemek,
 Birkaç saat ellerdeki mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek için ciltte
antimikrobiyal etkinin kalıcı olmasını sağlamaktır.
Tablo 3’de Cerrahi el yıkama uygulama basamaklarına yer verilmiştir.
Tablo 3. Cerrahi El Yıkama-Uygulama Basamakları
 Hazırlık
-

Ameliyathane ortamına uygun giyinilir (bone, maske ve ameliyathane giysileri gibi)

-

Yüzük, saat, bilezik, küpe gibi takılar çıkarılır

-

El tırnaklarının, temiz, kısa, sağlıklı, ojesiz ve cilasız olmasına özen gösterilir

-

Eller ve önkolda, kesik, sıyrık, eksüdatif lezyon vs. olmamasına dikkat edilir

-

El yıkama işlemi ameliyat odalarının hemen yanında, kolay temizlenebilir lavabo,
musluk, antiseptik solüsyon, fırça-sünger, ayna, saat gibi araç-gerecin bulunduğu
el yıkama ünitelerinde yapılır

-

Günün ilk cerrahi el yıkama işleminin 5, sonrakilerin ise 3 dakika süre ile
yapılmasına dikkat edilir

 Uygulama (mümkünse ılık su ile)
-

Musluk açılır, suyun akışı, hızı, sıcaklığı(otomatik değilse) ayarlanır

-

Her iki el ve önkol ıslatılır

-

Avuç içine 3-5 ml. antiseptik solüsyon (klorheksidin, iyodofor gibi) alınır

-

Eller ve kollar, sirküler hareketlerle, parmak uçlarından, dirseğin 3-5 cm. yukarısına
kadar bir dakika boyunca yıkanır

-

Kollar dirseklerden bükülü ve eller yukarıda olacak şekilde, akan suyun altında
durulanır ve bu sırada kollar, ileri-geri hareket ettirilmez

-

Steril fırça/sünger, paket içinde ise paket açılır, antiseptik solüsyon ile ıslatılmamış
ise antiseptik solüsyon uygulayarak ıslatılır, her iki el için 30’ar saniye olacak
şekilde tırnaklar, belirli bir sırayla dikey-düşey doğrultuda fırçalanır
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-

Tırnak altları tırnak temizleyicisi/törpüsü ile temizlenir

-

Eller yeniden durulanır

-

Fırça ve tırnak temizleyicileri uygun bir kaba atılır

-

Sünger diğer elle tutarak, parmak uçlarından başlayıp, sırayla her bir parmağın dört
yüzeyi, parmak araları, elin ön ve arka yüzü, bilekler ve dirseğin 3-5 cm. üzerine
kadar olan ön kol, toplam 3 dakika süreyle sirküler hareketlerle yıkanır

-

Her iki el ve ön kol, birbirinden bağımsız olarak, parmak ucundan dirseğe doğru
durulanır

-

Musluk kapatılır

 Kurulama
-

Kurulama havlusu sirküler hemşirenin açtığı bohçadan steril alana su damlatılmadan
alınır

-

Havlunun steril olmayan giysilere değmesine izin verilmez

-

Eller birbirinden bağımsız olarak, parmak uçlarından dirseğe doğru sirküler
hareketlerle geri dönüş yapmadan kurulanır

-

Diğer elin kurulanması için ayrı bir havlu yoksa, havlunun diğer ucunu kontamine
etmeden çevrilerek eller kurulanır

- Havlu kirliye atılır
-

Kollar dirseklerden bükülmüş, eller yukarıda olacak şekilde giyinmek üzere hazırlık
masasına geçilir

-

Kullanılan fırça ve süngerler ellerin ve çevrenin kontamine edilmeyeceği şekilde
bırakılır

-

Yeniden kullanılabilen süngerler/fırçalar, dekontaminasyon ve sterilizasyon
işlemlerinden geçirilir

Kaynak: Akyüz N.(2011). Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları. İçinde: N.Akyolcu, G.Aksoy,N.Kanan
(Eds), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 2627.

Tablo 4’de steril gömlek ve eldiven giyme uygulama basamakları yer almaktadır.
Tablo 4: Steril Gömlek ve Eldiven Giyme-Uygulama Basamakları


Gömlek giyme
-

Sirküler hemşirenin steril olarak açtığı gömlek bohça/paketinden gömlek alınır

-

Gömlek boyun kısmından ve vücuttan uzak bir şekilde tutularak katları açılır

-

Eller kol içine sokulur

-

Eller kol ağzından dışarıya çıkarılmadan önce gömleğin bağları sirküle hemşireye
uzatılır
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-

Sirküle hemşirenin arkadan bağlaması sağlanır

-

Eller gömleğin kol ağzından çıkarılır ve steril eldiven giyilir

-

Steril eldiven giyilinceye kadar gömleğin steril dış yüzeyine dokunulmaz

-

Steril gömlek giyildikten sonra koltuk altları, bel seviyesinden aşağıdaki kısmı,
omuzları, boyun seviyesi ve sırt kısmı steril kabul edilmez



Eldiven giyme
-

Sirküle hemşirenin steril açtığı eldiven paketinden eldiven alınır

-

Sol elle sağ eldivenin bilek iç kısmından tutulur, parmaklar yerlerine yerleştirilerek,
sağ eldiven giyilir

-

Sağ elle sol eldivenin bilek dış kısmından tutularak diğerini giyilir

-

Daha sonra, eldivenlerin bilek kısımları gömleğin kolları üzerine çekilerek düzeltilir

Kaynak: Akyüz N.(2011). Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları. İçinde: N.Akyolcu, G.Aksoy,N.Kanan
(Eds), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 28.

Hasta Hazırlığı
Hastanın cildindeki mikroorganizmaları ve bağlı olarak yara infeksiyonu olasılığını
daha da azaltmak için ameliyathanede ek cilt temizliği yapılır. Cerrah planlanan insizyon
bölgesi ve çevresinin traş edilmesini isteyebilir. Bu işlemin cerrahi girişime en yakın zamanda
ameliyathanede ve elektrikli traş makinesi ile yapılması önerilmektedir.
Bireyin cerrahi girişim için hazırlığı ameliyat masasında bireye pozisyon vermeyi de
içerir. Verilen pozisyon ameliyat bölgesinin görünmesinin yanı sıra anestezinin rahatça
uygulanmasını da sağlamalıdır. Bireyin yaralanmasını önlemede uygun pozisyon verme
önemlidir. Uygun olmayan bir şekilde pozisyon verme, duygusal ve motor fonksiyon
bozukluğuna yol açarak sinir hasarıyla sonuçlanabilir. Ayrıca periferik kan damarlarındaki
basınç kalbe venöz dönüşü azaltarak bireyin kan basıncını olumsuz yönde etkileyebilir.
Anestezi alan hasta herhangi bir rahatsızlığa yanıt veremeyeceği için, sadece cerrahi
girişimin avantajı için değil bireyin güvenliği ve rahatı açısından da bireye doğru pozisyon
vermek, cerrahi ekibin sorumluluğudur.
Tablo 5’te hastanın ameliyat bölgesinin hazırlığı yer almaktadır.
Tablo 5. Hastanın Ameliyat Bölgesinin Hazırlığı-Uygulama Basamakları
-

Hekim istemi kontrol edilir

-

Eller yıkanır

-

Hastanın gizliliği açısından odanın kapısı kapatılır veya perde/paravan çekilir

-

Ameliyat edilecek alana uygun pozisyon verilir

-

Eldiven giyilir
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-

Tüy dökücü krem uygulanır ya da elektrikli traş makinesi kullanılır

-

Uygun süre beklenir, daha sonra krem temizlenir

-

Cildi yıkanır ve durulanır

Kaynak: Akyüz N.(2011). Ameliyat Sırası Bakım Uygulamaları. İçinde: N.Akyolcu, G.Aksoy,N.Kanan
(Eds), Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 29.

5.2.1. Cerrahi Asepsi İlkeleri
Cerrahi asepsi, normal cilt florası ya da daha önce var olan infeksiyon nedeniyle
oluşan ameliyat sonrası yara infeksiyonu riskini azaltmak için mutlaka uygulamalıdır.
Cerrahi yara ve çıkarılan dokularla temas edebilecek aletler, iğneler, süturlar, giysiler,
eldivenler, örtüler ve solüsyonlar vb. içeren cerrahi materyalin tümü steril olmalıdır. Ayrıca,
cerrah, asistanlar ve steril hemşire cerrahi el yıkama işlemini yapıp, steril gömlek ve eldiven
giymek zorundadırlar. Hastanın cerrahi girişim bölgesinin cilt temizliği de antiseptik bir
madde ile dikkatli bir şekilde yapılıp, bedenin geri kalan kısımları steril örtülerle örtülmelidir.
Cerrahi Asepsi İlkeleri
 Steril yüzeyler ya da maddeler diğer steril yüzey ya da maddelerle temas edebilir.
Steril olmayan objelerle temas ettiğinde steril alanın kontamine olduğu düşünülür.
 Bir obje ya da alanın sterilliği konusunda kuşku varsa kontamine olarak kabul
edilir.
 Bir hasta için açılmış steril bir malzeme sadece o hasta için kullanılır.
 Fırçalanmış ekip üyesi cerrahi girişim alanında kalır. Odadan ayrılırsa sterilliği
bozulur. Ameliyata geri dönmek için, fırçalanma, gömlek ve eldiven giyme işlemlerini
yeniden yapması gerekir.
 Steril ekip üyeleri mutlaka cerrahi el yıkama işlemini yapıp, steril gömlek ve
eldiven giymeli; göğüsten masa düzeyine kadar olan bölge ve bileğin 5 cm üstüne kadar
kollar steril kabul edilmelidir.
 Steril ve steril olmayan bölge arasında geniş bir güvenlik sınırı sürdürülmelidir.
 Hastanın ya da masanın yalnızca örtülen üst kısmı steril olarak düşünülür; örtünün
sarkan kısımları steril kabul edilmez.
 Paketler ya da bohçalar kolay açılabilecek bir şekilde paketlenir ve etiketlenir.
 Steril malzemeler, steril bir alana ya da steril/ fırçalanmış bir kişiye, obje ya da
sıvının sterilliği bozulmayacak şekilde verilir.
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 Sirküler hemşirenin steril olmayan kolu, steril bir alan üzerine uzanmamalıdır.
Steril nesneler uygun bir uzaklıktan steril alana bırakılır.
 Steril solüsyonlar uygun kaba sıçratılmadan belli bir yükseklikten konulur. Steril
yüzey ıslandığında kontamine kabul edilir.

5.2.2. Cerrahi Ortama İlişkin Riskler
Ameliyathanelerde güvenlik ile ilgili konular kan ve beden sıvılarıyla temas, lazer ve
radyasyon ile ilgili riskler, lateks ve toksik ajanlarla teması içerir.
Kan ve Beden Sıvılarıyla Temas
Keskin kemik parçalarının var olduğu travma cerrahisinde rutin fırçalanma ve çift
eldivene ek olarak, bazı cerrahlar, lastik botlar, su geçirmez önlük ve kol koruyucuları da
giyer. Cerrahi yara irrigasyonu yapıldığında ya da kemik delik açıldığında ve sıçrama
beklendiğinde, koruyucu gözlük ya da yüz koruyucu giyilir.
Lazer ve Radyasyon ile İlgili Riskler
Lazer ve radyasyon güvenliği için uygulamalar önerilmiştir. Lazer ve radyasyon
kullanılırken çalışanları uyarmak için uyarı işaretleri bulunmalıdır. Ameliyathane çalışanları
kullanılan lazer türüne özgü özellikleri ve güvenlik önlemlerini bilmelidir. Lazerle çalışacak
olanların öncesinde tam bir göz muayenesi yaptırması gerekir. Lazerin türüne özgü özel
koruyucu gözlükler takılmalı ve lazer dumanını ortamdan uzaklaştırmak için toplama sistemi
kullanılmalıdır. Radyasyondan korunmak için kurşun koruyucular kullanılmalı, mümkün
olduğunca kaynaktan uzak durulmalıdır. Dozimetre bulundurulmalı ve belli aralıklarla
ölçümler yapılmalıdır.
Lateks Alerjisi
Lateks alerjisi olan hastanın erken tanılanması ve lateks alerji önlemlerinin
sürdürülmesi gerekir. Günümüzde genellikle lateks içermeyen ürünler kullanılmaktadır.
Çalışanlar da lateks ürünlerine temasa bağlı alerji gelişmesi açısından dikkatli olmalıdırlar.

5.3. Cerrahi Deneyim
5.3.1. Anestezi
Yunancadan gelmiş olan anestezi sözcüğü duyu kaybı anlamındadır. Anestezi, narkoz
(farmakolojik ajanlarla üretilen ciddi santral sinir depresyonu), analjezi, kas gevşemesi ve
refleks kaybını içeren duyu ve bilincin dönüşümlü olarak kaldırılması durumudur. Hastaya
pozisyon verildikten sonra anestezi uygulanır ve ameliyat aşamasına geçilir.
Anestezinin amacı:


Sinir uyarılarının iletimini engellemek,
158



Refleksleri bastırmak,



Adale gevşemesini sağlamak,



Bireyin bilinç durumunu etkileyerek yapay uyku geliştirmektir.

Anestetikler, tüm bedende geçici duyu kaybı oluşturanlar (genel anestezi) ve bedenin
belirli bölümlerinde kısmen geçici duyu kaybı oluşturanlar (lokal, bölgesel, epidural ya da
spinal anestezi) olarak 2 gruba ayrılır.
Genel Anestezi
Genel anestezi, sıklıkla anestetik maddenin inhalasyon ya da intravenöz yolla
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İnhalasyon anestezisi en yaygın uygulanan yöntemdir. Gaz
anestetikler, inhalasyon yoluyla verilir ve daima oksijen ile birleşir. Bu ajanlar inhale
edildiğinde pulmoner kapiller ile kana geçer, bilinç ve duyu kaybı oluşturmak için serebral
merkez üzerinde etki gösterir. Anestetik madde verildiğinde buhar ya da gaz akciğerler
yoluyla atılır. Endotrakeal yol ile anestezi uygulamak için endotrakeal tüp, burun ya da ağız
yolu kullanılarak laringoskop yardımıyla trakeaya yerleştirilir. Tüp akciğerleri kapatır,
böylece hasta kustuğunda mide içeriğinin akciğerlere aspirasyonu önlenmiş olur.
Genel Anestezi Evreleri: Anestezi 4 evreden oluşur.
1. Analjezi evresi: Anestetik maddelerin ilk uygulanmasından bilincin
kaybına kadar devam eden evredir. Hasta anestetik karışımı soluduğunda sıcaklık,
baş dönmesi ve dalgınlığın yanı sıra kulaklarında çınlama, gürültü ya da vızıltı
duyabilir ve hala bilinci yerinde olsa da ekstremitelerini kolayca hareket
ettiremediğinin farkındadır. Bu devre sırasında gürültüler abartılıdır, düşük sesler
ya da çok az gürültü bile yüksek gelebilir. Bu nedenle gereksiz gürültü ya da
hareketten kaçınılmalıdır.
2. Eksitasyon evresi: Bilincin kaybından düzenli solunumun başlamasına
kadar devam eder. Sıklıkla bağırma, konuşma, şarkı söyleme, gülme ya da ağlama
ile karakterizedir. Anestetikler sorunsuz/ düzgün ve hızlı bir şekilde verildiğinde,
genellikle bu evre yaşanmayabilir. Pupillalar dilate olmuştur, ancak ışıkla temas
ettiğinde daralır. Nabız hızı artmıştır ve solunum düzensizdir.
3. Cerrahi anestezi evresi: Düzenli spontan solunumun başlamasından
solunumun durmasına kadar devam eder. Cerrahi anestezi buhar ya da gazın
sürekli verilmesi ile sağlanır. Hasta masada hareketsiz durumda uzanmış ve
bilinçsizdir. Pupillalar küçüktür, ancak ışıkla temasta kontrakte olurlar. Solunum
düzenli, nabız hızı ve hacmi normal, cilt pembe ya da hafif kırmızıdır. Anestetiğin
uygun olarak verilmesiyle bu evre anestezinin derinliğine bağlı olarak hafiften,
derine çeşitli düzeylerde saatlerce sürdürülebilir.
4. Meduller depresyon evresi: Çok fazla anestezi verildiğinde bu evreye
ulaşılır. Solunum yüzeyel, nabız zayıf ve ipliksi, pupillalar genellikle dilatedir ve
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ışıkla temasta daralmaz. Siyanoz gelişebilir ve hızla ölüm meydana gelebilir. Bu
evre gelişirse anestetik derhal kesilir, solunum ve dolaşım desteği verilir. Bu
durumun gelişmesi aşırı doz opioidlere bağlıysa narkotik antagonistler
kullanılabilir.
Bir anestetik doğru olarak uygulandığında, ilk üç evre arasında keskin bir ayrım
görülmez ve evre 4’e geçilmez. Hasta bir evreden diğerine kademeli olarak geçer ve
belirtilerin anesteziyolog tarafından yakından izlenmesi ile kontrol edilebilir. Pupillaların
yanıtı, kan basıncı, solunum ve kalp hızı hastanın durumunu belirlemede en güvenilir
değerlerdir.
İntravenöz Anestezi
İnhalasyon anestetikleri ile birlikte kullanıldığı gibi tek başına da kullanılabilir.
Anestezi başlangıcının rahat olması avantajlarındandır. İnhalasyon anestetiğin uygulaması
sırasında izlenen vızıltı, gürleme ve baş dönmesi yoktur. Bu nedenle, anestezi indüksiyonu
genellikle bir intravenöz ajanla başlar. Etki süresi kısadır ve hasta çok az bulantı ya da kusma
ile uyanır. İntravenöz anestetik ajanlar parlayıcı olmama, az ekipman gerektirme ve uygulama
kolaylığı gibi avantajlara sahiptir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusma insidansının düşük
olması nedeniyle göz cerrahisinde tercih edilen bir yöntemdir. Kısa girişimler için yararlıdır.
Bilinçli Sedasyon
Hastanın koruyucu refleksler üzerindeki kontrolünü sürdürürken istenmeyen duyuları
tolere edebildiği, ilaçla sağlanan durumu ifade eder. Temel amaç, hastanın rahatının ve
güvenliğinin sağlanmasıdır. Dokunsal ve sözel uyaranlara karşı anlamlı yanıtlar verebilme
becerisi hastanın kontrolü altındadır. Hastanın solunum yolunu açık tutmak için herhangi bir
girişim gerekmez, spontan ventilasyon yeterlidir. Kardiyovasküler fonksiyonlar ise genellikle
sürdürülür.
İntravenöz bilinçli sedasyon, tek başına kullanılabildiği gibi lokal, bölgesel ya da
spinal anestezi ile birlikte de kullanılabilir. Girişim sonrası birkaç saat içinde taburcu edilmesi
beklenen hastalara uygulanan tanı çalışmaları ya da cerrahi girişimlerde bilinçli sedasyonun
kullanımı artmıştır. Bilinçli sedasyon uygulanan hasta, bu konuda eğitim almış, yeterli bilgi
ve beceriye sahip hemşire tarafından sürekli izlenmelidir. Hasta yalnız bırakılmamalı,
solunum, kardiyovasküler ve santral sinir sistemi depresyonu açısından yakından izlenmelidir.
Nöromüsküler Blokörler
Nöromüsküler blokörler (adele gevşeticiler), iskelet adelelerinin nöromüsküler
bileşkelerinde sinir uyarılarının geçişini bloke eder. Adele gevşeticiler göz, toraks ve
abdominal cerrahide adeleleri gevşetmek, endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak,
laringospazmı tedavi etmek ve mekanik ventilasyonu desteklemek amacıyla kullanılır.
Bölgesel Anestezi
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Bölgesel anestezi, sinirler etrafına anestetik ajanın enjekte edildiği bir lokal anestezi
türüdür. Etki anestetik ajanın kapsadığı sinirin türüne bağlı olarak değişir. Motor lifler en
geniş liflerdir ve en kalın miyelin kılıfa sahiptir. Sempatik lifler en küçükleridir ve minimal
kılıfa/ tabakaya sahiptir. Duyu sinirleri ikisinin arasında yer alır. Böylece, lokal bir anestetik,
motor sinirleri daha zor, sempatik sinirleri daha kolay bloke eder. Motor, duyu ve otonom
sistemler bir anestetik tarafından uzun süre etkilenmedikçe, etkisi giderek yok olur.
Spinal ya da lokal anestezi altındaki hasta, uyanıktır ve çevresindekilerin farkındadır.
Dikkatli konuşulmalı, gereksiz gürültü ve hoş olmayan kokulardan kaçınılmalıdır. Bunlar,
ameliyathanede hasta tarafından fark edilebilir ve hastada cerrahi deneyime ilişkin olumsuz
düşüncelerin gelişmesine neden olabilir. Hafif sedasyon ya da hastanın anksiyetesini azaltmak
için bölgesel ya da spinal anestetik ajanlara ek olarak diğer ilaçlar da verilebilir.
Spinal Anestezi
Spinal anestezi, genellikle L4 ve L5 arasında lomber düzeydeki subaraknoid boşluk
içine lokal anestetik verilerek oluşturulan kapsamlı sinir bloğudur. Alt ekstremiteler, perine ve
alt abdomende anestezi oluşturur.
Epidural Anestezi
Duramateri çevreleyen boşlukta spinal kanal içine lokal anestetik enjekte edilmesiyle
gerçekleştirilir. Duyu, motor ve otonom fonksiyonları da bloke eden epidural anestezi, spinal
anesteziden enjeksiyon yeri ve kullanılan anestetik miktarıyla ayırt edilir. Epidural anestetik,
kord ve sinir kökleri ile doğrudan temas etmediği için epidural dozlar daha yüksektir.
Lokal İnfiltrasyon Anestezisi
İnfiltrasyon anestezisi, planlanan insizyon yerindeki dokuya lokal anestetik
solüsyonunun enjeksiyonudur. Enjekte edilen lokal anestetik, bölgeyi besleyen sinirlerde
bölgesel blok oluşturur.

5.3.2. Ameliyat Masasında Hastaya Pozisyon Verilmesi
Hastaya ameliyat masasında uygun pozisyonun verilmesinden ekibin tüm üyeleri
sorumludur. Hemşire farklı ameliyatlar için uygun olacak pozisyonları ve bu pozisyonlara
bağlı olarak gelişebilecek fizyolojik değişiklikleri bilmelidir.
Hastaya pozisyon verilirken;
 Ameliyatın yeri,
 Hastanın yaşı ve beden yapısı,
 Uygulanacak anestezi tipi,
 Verilecek pozisyonun hastanın solunum ve dolaşımının izlenmesini engellememesi
dikkate alınır.
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Uygun pozisyon verilmediğinde, uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı geçici
rahatsızlık ya da eklem, arter, sinir ve kemik çıkıntıları üzerindeki basınç nedeniyle
yaralanmalar olabilir. Hastaya ameliyat masasında pozisyon verilmesi sırasında uygulanacak
kurallar şunlardır:
 Hasta rahat bir pozisyonda olmalıdır.
 Hastanın pozisyonunu korumak, desteklemek ve devam ettirmek için uygun pozisyon
verme araçları kullanılmalıdır.
 Hastayı masaya bağlamak için kullanılacak bantlar destekli olmalıdır. Sinirler, adaleler
ve kemik çıkıntıları uygun şekilde desteklenerek sinir ve doku basıları önlenmelidir.
 Dolaşımın engellenmemesi için bağlar sıkı olmamalıdır.
 Sinirler basınç altında kalmamalıdır. Kolların, ellerin, bacakların ve ayakların
uygunsuz pozisyonu, ciddi yaralanmalara ya da paraliziye neden olabilir. Özellikle
zayıf, yaşlı ya da obez hastalarda daha dikkatli olmak gerekir.
 Hastanın kol ve bacakları masadan sarkmamalıdır.
 Hastanın tüm beden ağırlığını el ya da parmaklar çekmemelidir.
 Ameliyat bölgesi yeterince açıkta olmalıdır.
Ameliyat için alışılmış pozisyon düz sırtüstü (dorsal rekümbent) pozisyondur. Bir kol
parmaklar ve avuç içi aşağı gelecek şekilde masanın yan tarafında durur; diğer kol ise IV
infüzyon için dikkatlice kol tahtasına yerleştirilir. Bu pozisyon, safra kesesi ve pelvis cerrahisi
dışında daha çok abdominal cerrahi için kullanılır.

Şekil 1. Dorsal Rekümbent/Supine Pozisyonu
Trendelenburg pozisyonu, genellikle aşağı abdomen ve pelvis cerrahisinde,
bağırsakların yukarı abdomene doğru kayarak iyi bir görüş sağlamak için kullanılır. Hastanın
omuzları desteklenerek pozisyonu korunur.
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Şekil 2. Trendelenburg pozisyonu
Litotomi pozisyonu perineal, rektal ve vajinal cerrahi girişimlerde kullanılır. Hasta,
bacaklar ve kalçalar doğru açılarda bükülmüş olarak sırtüstü uzanır. Hastanın ayakları, özel
ayaklıklara yerleştirilerek pozisyonu sürdürülür.

Şekil 3. Litotomi pozisyonu
Lateral pozisyon, böbrek cerrahisi için kullanılır. Hasta bel altında 12,5-15 cm.
kalınlığında bir hava yastığı ile desteklenerek ameliyat yapılmayan tarafına ya da böbrek ya
da sırt yükseltilmiş olarak yatırılır.

Şekil 4. Lateral pozisyon
Laminektomi pozisyonu ise, spinal ameliyatlar için uygundur.
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Şekil 5. Laminektomi pozisyonu
Şekil
1,2,3,4,5
Kaynak:
ATAUZEM
Ders
Notları.
https://helitam.files.wordpress.com/2010/10/hemsirelik-bakim-yonetimi-hafta-5.pdf (Erişim tarihi: 20.12.2015).

Abdomino-torasik cerrahi ya da beyin cerrahisinde uygulanacak cerrahi girişime göre,
farklı pozisyon ve ek aparatlar/aygıtlar gerekebilir.

5.4. Ameliyat Sırası Bakım
5.4.1. Hemşirelik Süreci
5.4.1.1. Tanılama
Ameliyat sırası hastanın hemşirelik tanılaması, bireyselleştirilmiş bir hasta bakım planı
çerçevesinde değişkenleri belirlemek için, hastadan ve hasta dosyasından veri toplanmasını
içerir.

5.4.1.2. Tanı Koyma
Hemşirelik Tanıları


Anksiyete



Anestezi ve cerrahi girişime bağlı yaralanma riski



Anestezi ve uygunsuz pozisyona bağlı yaralanma riski



Genel anestezi ya da bilinçli sedasyona bağlı duyusal/ algısal değişim

Ortak Sorunlar/ Olası Komplikasyonlar
Tanılama verilerine dayalı olası komplikasyonlar, aşağıdakileri içerebilir:


İnfeksiyon



Hipotermi



Hipoksi



Malign hipertermi

164

5.4.1.3. Planlama
Ameliyat sırası hasta bakımının amacı anksiyeteyi azaltma, güvenliği sürdürme,
yaralanmaları önleme, hastanın gizliliğini sürdürme ve komplikasyon gelişimini önlemedir.

5.4.1.4. Hemşirelik Girişimleri
Anksiyeteyi Azaltma
Ameliyathane ortamı hastaya soğuk, bilinmez ve ürkütücü gelebilir. Kendini tanıtma,
hastaya ismiyle hitap etme, ayrıntıları açıklama, dostluk ve profesyonellik duygusunu
sağlayarak sorularını yanıtlama ve hastayı cesaretlendirme, hastanın kendini güvende
hissetmesine yardımcı olur. Dokunma ve göz teması hastanın anksiyetesinin azalmasına,
fiziksel konforu sağlama hastanın kendini daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.
Hastanın Güvenliğini Sağlama
Hastayı, yaralanmalardan korumanın tek yolu, güvenli bir ortamın sağlanmasıdır. Bilgi
verme, dosyasını kontrol etme ve cerrahi asepsi ilkelerine uyma, en üst düzeyde bir
ameliyathane ortamı sağlama ve sürdürme ve kayıt işlemlerinin tamamlanması hemşirenin en
önemli sorumluluklarındandır.
Hasta tanımlanır, planlanmış cerrahi girişim ve anestezi türü açıklanır. Hasta dosyasını
gözden geçirilir. Malzemelerinin tam olup olmadığı belirlenir. Ameliyathane ortamında
hastayı olumsuz etkileyebilen durumlar tanılanır.
Hasta Savunucusu Olarak Hizmet Verme
Ameliyathanede hasta savunuculuğu hastanın fiziksel ve emosyonel rahatını,
gizliliğini, haklarını ve saygınlığı sürdürmeyi gerektirir. Hasta bilinçli olsun ya da olmasın
aşırı gürültü, uygun olmayan konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Hastanın kültürel ve
spiritüel değerlerine ve mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Olası Komplikasyonları İzleme ve Yönetme
Asepsi ilkelerine uyulmalıdır. Hipovolemi, hipotansiyon, malign hipertermi ya da
hipoterminin belirti ve bulgularına karşı uyanık olunmalıdır.

5.4.1.5. Değerlendirme
Beklenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı saptanır. Bunlar:


Hastanın anksiyetesinin düşük olması,



Güvenliğe ilişkin sorunun olmaması,
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Cerrahi pozisyona bağlı yaralanmanın olmaması,



Çevresel güvenliğin sürdürülmesi,



Saygınlığın sürdürülmesi/korunmasıdır.

166
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Baskı, İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd. Şti; 21-31.
 Kanan N. (2012). Ameliyat Sırası Hemşirelik Bakımı. İçinde: G.
Aksoy, N. Kanan, N. Akyolcu (Eds), Cerrahi Hemşireliği I, İstanbul: Nobel Tıp
Kitabevleri; 301-333.
 LeMone P, Burke K. (2008). Nursing Care of Having Surgery. In:
Medical-Surgical Nursing Critical Thinking in Client Care. Fourth edition, New
Jersey: Pearson Prentice Hall, Volume 1; 53-83.
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Uygulama Soruları
1) Cerrahi el yıkama işleminin uygulama basamaklarını yazınız.
2) Steril gömlek ve eldiven nasıl giyilir? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Cerrahi ekip üyelerini ve görevlerini, cerrahi ortamı, cerrahi asepsi ilkelerini, cerrahi
ortama ilişkin riskleri, anestezi ve çeşitlerini, ameliyathanede hasta hazırlığını, sıklıkla
kullanılan pozisyonları, ameliyat masasında hastaya pozisyon verilirken dikkat edilmesi
gerekenleri ve ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımında önemli olan konuları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathanede sirküle hemşirenin görevleri arasında yer almaz?
a) Hastaya pozisyon vermek
b) Odanın hazırlanmasına yardım etmek
c) Hastanın üzerine steril örtülerin uygulanmasına yardım etmek
d) Hastanın ameliyat masasına transferine yardım etmek
e) Hastanın güvenlik ve sağlık gereksinimlerini korumak
2- Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin komplikasyonlarından biri değildir?
a) Kardiyak arrest
b) Metabolik aktivitede artma
c) Bronkospazm
d) Hipotansiyon
e) Mide içeriğini aspire etme
3- Aşağıdakilerden hangisi bölgesel anestezi şekilleri arasında yer almaz?
a) İnhalasyon anestezisi
b) Topikal anestezi
c) Spinal anestezi
d) Epidural blok
e) Lokal infiltrasyon anestezisi
4- Aşağıdakilerden hangisi ameliyathanede steril ve sirküle hemşirenin (her ikisinin de)
sorumlu olduğu ortak görevlerden biridir?
a) Bireyi ameliyathaneye kabul eder.
b) Cerrah ve asistanlara alet verir.
c) Bireyin örtülme işlemine yardım eder.
d) Spanç, iğne ve aletleri sayar.
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e) Ekipmanın güvenli çalışmasını, yeterli araç-gereç ve malzemeyi sağlar.
5- Aşağıda ameliyat çeşidine göre verilen pozisyonlara ilişkin yapılan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
a) Pelvik bölge ameliyatları – Trendelenburg pozisyonu
b) Spinal ameliyatlar - Laminektomi pozisyonu
c) Vajen onarımı – Supine pozisyonu
d) Rektal bölge ameliyatları - Litotomi pozisyonu
e) Abdominal cerrahi- Dorsal rekümbent
6- Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde genel anestezi evreleri doğru sıralama ile
verilmiştir?
a) Analjezi evresi–meduller depresyon evresi– cerrahi anestezi evresi–eksitasyon evresi
b) Analjezi evresi–cerrahi anestezi evresi–eksitasyon evresi–meduller depresyon evresi
c) Analjezi evresi–eksitasyon evresi–cerrahi anestezi evresi–meduller depresyon evresi
d) Meduller depresyon evresi–eksitasyon evresi–cerrahi anestezi evresi–analjezi evresi
e) Eksitasyon evresi–analjezi evresi–cerrahi anestezi evresi–meduller depresyon evresi
7- (I) İnhalasyon anestezisi
(III) Lokal infiltrasyonlu anestezi

(II) Epidural anestezi
(IV) Spinal anestezi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bölgesel anestezi türleri arasında yer alır?
a) II-IV
b) I-III-IV
c) II-III-IV
d) I-IV
e) Hepsi
8- Aşağıdaki yer alan cerrahi ortamda bulunan lazer ve radyasyon riskine ilişkin ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Lazerle kullanımını gerektiren ortamlarda bulunan personel ya da cerrahi ekip üyesi
dozimetre bulundurmalı ve belli aralıklarla ölçümleri yapılmalıdır.
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b) Lazerle çalışacak olan personelin öncesinde tam bir göz muayenesi yaptırması
gerekmektedir.
c) Radyasyon kullanımında temel koruyucu önlemlerin alınması yeterlidir ve tüm ekip
üyelerinin önlemleri alıp almadığı ekip kontrol zinciri ile kontrol edilmelidir.
d) Lazer ve radyasyon kullanılan ameliyat odası için diğer çalışanları ve işlem yapılan
odada bulunan çalışanları uyarmak amacıyla uyarı işaretleri bulunmalıdır ve sözlü
olarak uyarılmalıdır.
e) Lazerin türüne özgü özel koruyucu gözlükler takılmalı ve lazer dumanını ortamdan
uzaklaştırmak için toplama sistemi kullanılmalıdır.
Aşağıdaki ifadelerden doğru ifadeye “D”, yanlış ifadeye “Y” işareti koyunuz.
9- (
) Cerrahi ekip; cerrah, cerrahi asistan, anestezi uzmanı ya da anestezi hemşiresi,
sirküle hemşire, steril hemşire ve cerrahi teknisyenden oluşmaktadır.
10- (
) Hastanın koruyucu refleksler üzerindeki kontrolünü sürdürürken istenmeyen
duyuları tolere edebildiği, dokunsal ve sözel uyaranlara karşı anlamlı yanıtlar verebilme
becerisinin kendi kontrolü altında olduğu, solunum yolunu açık tutmak için herhangi bir
girişimin gerekmediği ilaçla sağlanan duruma bilinçli sedasyon denir.

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c, 6) c, 7) c, 8) c, 9) Doğru, 10) Doğru
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6. AMELİYAT SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ameliyat sonrası bakımın tanımı ve hedefleri
6.2. Ameliyat sonrası tanılama ve hemşirelik tanıları
6.3.Ameliyathaneden transfer sırasındaki hemşirelik bakımı
6.4.Anestezi sonrası bakım ünitesine transfer öncesi hemşirelik bakımı
6.5.Anestezi sonrası bakım ünitesinde hemşirelik bakımı
6.6.Anestezi sonrası bakım ünitesinden cerrahi birime ya da eve
hastanın hemşirelik bakımı

taburcu edilen

6.7. Cerrahi birimde/serviste ameliyat sonrası hemşirelik bakımı
6.8. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ameliyat sonrası bakımı ve hedeflerini tanımlayınız?
2) Ameliyat sonrası döneme ilişkin hemşirelik tanılarına ilişkin bilgi veriniz?
3) Ameliyat sonrası bakım uygulamaları konusunda bilgi veriniz?
4) Ameliyat sonrası eve taburcu olan hasta bakımına ilişkin bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Ameliyat sonrası hemşirelik Ameliyat sonrası hemşirelik Okuyarak/ Araştırarak
bakımı
bakımı konusunda genel bilgi
sahibi olmak
Ameliyat sonrası hemşirelik Ameliyat sonrası hemşirelik Okuyarak/ Araştırarak
bakımı
bakımına ilişkin hemşirelik
tanılarını kavrayabilmek
Ameliyat sonrası hemşirelik Ameliyat sonrası hemşirelik Okuyarak/ Araştırarak
bakımı
bakımına ilişkin hemşirelik
girişimlerini
kavrayarak,
anestezi ve ameliyata bağlı
komplikasyonların
ortaya
çıkmasını önlemek
Ameliyat sonrası hemşirelik Ameliyat sonrası hemşirelik Okuyarak/ Araştırarak
bakımı
bakımına ilişkin hemşirelik
girişimleri uygulayarak, erken
dönemde hastanın eve taburcu
olmasını sağlamak
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Anahtar Kavramlar


Ameliyat Sonrası Bakım



Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Bakım



Ameliyat sonrası Hızlandırılmış İyileşme



Eve Taburcu Edilen Hasta Bakımı
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Giriş
Ameliyattan hemen sonra başlayan ameliyat sonrası dönem, hasta normal
fonksiyonlarına kavuşuncaya ya da tıbbi bakım sonlanıncaya kadar devam eden bir süreci
kapsar. Çeşitli faktörlerin etkisi ile birkaç günden, birkaç haftaya kadar uzayabilen ameliyat
sonrası dönemde bakımın amacı; bozulan homeostatik dengenin yeniden oluşturulması,
komplikasyonların önlenmesi ve kısa sürede normal yaşama geri dönüşün sağlanmasında,
hastaya yardımcı olmak ve desteklemektir.
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6.1. Tanım ve Hedefler
Cerrahi girişimin sona ermesi ile başlayan, hasta bireyin normal işlevselliğinin geri
dönmesi/ tıbbi bakımın tamamlanmasını gerektiren süreçteki hemşirelik girişimlerini içerir.
Ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımının amacı; hastanın hemodinamik dengesinin
sağlanması, ağrısının giderilmesi, komplikasyonların önlenmesi, öz-bakımına katılımının
sağlanması ve taburculuk işlemlerine yönelik hasta eğitiminin verilmesidir.

6.1.1. Hedefler
 Ameliyat sonrası dönemde hastayı baştan ayağa tanılamak,
 Ameliyat ve anestezi sonrası ilk 24 saat, hemşirelik uygulamalarına yönelik
öncelikleri belirlemek,
 Yaşam bulgularını izlemek ve değişiklikleri rapor etmek,
 Ameliyat sonrası solunum sıkıntısı deneyimleyen hastanın bakımına öncelik
vermek,
 Kan basıncı, santral venöz basınç (SVB) ve idrar çıkışını izlemek, değişiklikleri
rapor etmek,
 Pansuman değişimi ve yara bakımı için uygun yöntemleri kullanmak,
 Ameliyat sonrası yara komplikasyonlarını tanılamak,
 Yarada eviserasyon ve ayrılma olduğunda, gerekli hemşirelik girişimlerini
başlatmak,
 Ameliyat sonrası ağrı kontrolü için uygulanan ilaç tedavisinin etkilerini, yan
etkilerini ve komplikasyonlarını bilmek,
 Ameliyat sonrası döneme uygun hemşirelik bakım planını hazırlamaktır.

6.2. Tanılama ve Hemşirelik Tanıları
Cerrahi girişim sonrası dönemde hastanın sorulara yanıt yeteneği değerlendirilmeli,
sağlık öyküsü alınmalı, fiziksel tanılama yapılmalı, risk faktörleri ve hastanın ameliyat sonrası
gereksinimleri belirlenmelidir.

6.2.1. Hemşirelik Tanıları
Bu döneme ilişkin hemşirelik tanıları; fiziksel ve mental durumda bozulma olasılığı,
etkisiz havayolu açıklığı, aspirasyon riski, gaz değişiminde bozulma, yaralanma riski, akut
ağrı, beden sıcaklığında değişim (hipotermi, hipertermi), deri bütünlüğünde bozulma,
infeksiyon riski, idrar yapmada güçlük, bağırsak alışkanlığında değişim (kabızlık, ishal),
iyileşme sürecinde uzama, öz-bakım yetersizliği, beden imajında bozulma, derin ven
trombozu (DVT) ve pulmoner ödem olasılığıdır.

6.2.2. Planlama
 Hemşirelik tanısına dayalı bireysel amaçlar geliştirme,
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 Beklenen sonuçları belirleme,
 Hastanın ameliyat sonrası gereksinimlerini belirleme,
 Ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesine yönelik girişimleri
 planlama,
 Hasta ve ailesini taburculuk ve evde bakıma yönelik eğitime hazırlama.

6.3. Hastanın Ameliyathaneden Transferi Sırasındaki Hemşirelik
Girişimleri
 Hasta, ameliyat masasından sedyeye alınırken; süturlara zararlı olabilecek ve
hipotansiyona yol açabilecek ani, sert ve hızlı pozisyon değişikliklerinden kaçınılmalı,
pozisyon verilirken, solunum ve dolaşım önlenmemeli, basınç bölgelerine dikkat
edilmelidir.


Solunum durumu yakından izlenmeli, solunum sistemi infeksiyonlarına ve şoka
hazırlayıcı bir faktör olabileceğinden, hastanın beden sıcaklığının düşmemesi için
gerekli önlemler alınır.



Sedye hareket ettirilmeden önce, kemerle hasta güvenliği sağlanmalı, transfer
süresince cerrah ve anestezi uzmanına eşlik edilmelidir.

6.4. Anestezi Sonrası Bakım Ünitesine Transfer Öncesi Hemşirelik
Girişimleri
 Hasta bireye özgü bakımın planlanması aşamasında cerrahi ekip üyelerinin raporları
kullanılır.
 Rapor elde edildikten ve hasta tanılandıktan sonra, hastanın öyküsü ile ilgili tıbbi
kayıtlar (öykü, ameliyat öncesi fiziksel ve emosyonel durum) incelenir.
 Yatan hasta grubunda cerrahi ve anestezi sonrası dönemde karşılaşılabilecek belirti ve
bulgular (akut idrar retansiyonu, DVT, pulmoner emboli, hipotansiyon, hipertansiyon,
atelektazi/ pnömoni, elektrolit dengesizliği, ventilatör bağımlılığı, ritm bozuklukları,
gastrointestinal kanama, kronik kalp yetmezliği, larenks ödemi, paralitik ileus, alerjik
reaksiyonlar, yaygın damar içi koagülasyon, hipotermi, anemi, hipertermi, yara
eviserasyonu, hipovolemik şok, böbrek yetmezliği ve gastrointestinal kanama),
ameliyat sonrası hemşirelik bakım planı çerçevesinde değerlendirilir.
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6.5. Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Hemşirelik Girişimleri
Hastaya uygun pozisyon verildikten ve hastanın durumu stabil hale getirildikten sonra,
cerrahi ekipten (anestezi uzmanı ve sirküle hemşireden) hastanın genel durumu ile ilgili
aşağıdaki konulara yönelik kayıt ve raporlar incelenir ve hasta teslim alınır:

6.5.1. Anestezi uzmanından elde edilen veriler:
 Cerrahi girişimin tipi ve süresi, anestezinin tipi, hastanın anesteziye ve cerrahi girişime
karşı gösterdiği tolerans, alerjiler, patolojik durum, yaşam bulguları, damar yoluyla
uygulanan ilaç ve sıvıların tipi ve miktarı, ortalama kan kaybı miktarı, ameliyat
sırasında gelişen travmatik entübasyon vb. komplikasyon varlığı ile ilgili veriler elde
edilir.

6.5.2. Sirküle hemşireden elde edilen veriler:
 Hastanın ana dili ve hastada herhangi bir duyusal bozukluk varlığı, anestezi
uygulaması öncesi hastanın anksiyete durumu, ameliyat öncesi hastanın sözel ifade
ettiği özel isteği, hastanın ameliyat öncesindeki ve sırasındaki solunum işlevleri, tıbbi
öyküsü, insizyonların, pansumanların, kateterlerin, tüplerin, drenlerin/ dren
torbalarının yerleri, verilen sıvıların ve ortalama kan kaybının yansıtıldığı aldığıçıkardığı sıvı takip raporu, özellikle yaşlı hastaların ameliyathanede geçirdikleri süre
içerisinde hareketsiz kalan bir eklemi/ ekstremitesi olup olmadığı, ameliyat sırasında
gerçekleşen diğer önemli durumlar ile ilgili veriler elde edilir.

6.5.3. Tanılama
6.5.3.1. Hava yolu açıklığı ve yeterli gaz değişimi ile ilgili tanılama
yapılır:
 Oral hava yolu gereksinimi tanılanır. Ağız cerrahisi geçiren, dişlerini sıkan, büyük
dile sahip, üst solunum yolu tıkanıklığı olan hastalara nazal hava yolu takılır.
 Aspirasyonu önlemek için hastanın başı bir yana çevrilir ve hastaya yan yatar
pozisyon verilir. Ağız, burun ve boğaz bölgeleri, mukus, sekresyon ve kusmuk içeriğinden
temizlenerek aspirasyon önlenir.
 Hasta entübe ise, endotrakeal entübasyon tüpünün yerinde olduğu belirlenir. Acil
entübasyon/ trakeostomi için resüsitasyon malzemeleri hazırda bulundurulur.
 Anestetik ajanların etkisini elimine etmek, oksijen ve bilinç düzeyini arttırmak
üzere/ nazal kanül yoluyla oksijen uygulanır. Maske veya kanül ile 2-15 lt/dk oksijen verilir.
Hasta maskeye karşı direnç gösteriyorsa/ durumu stabil ise, solunum işlevini düzenlemek
üzere yatak başı yükseltilir.
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 Oksijen uygulanıyorsa; oksijen cihazının tipi, oksijen konsantrasyonu ve akım hızı
kaydedilir. Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu sürekli izlenir.
 Solunum hızı, tipi, derinliği kontrol edilir. Solunum sayısının 10/dk’dan az olması
durumunda, anestetiklerin/ opioid analjeziklerin, solunum depresyonuna yol açabileceği
unutulmamalıdır. Hızlı solunum sayısının; kardiyak sorunların, metabolik hız artışının/
ağrının bir işareti olabileceği hatırlanmalıdır.
 Solunumun sürekliliği sağlanır ve sürdürülür: Hastanın akciğerleri dinlenir,
solunum seslerinin her iki akciğere eşit dağılımı izlenir ve kaydedilir. Yanısıra, anestetik
madde, hava yolu tıkanıklığı, paralizi gibi hipoksiye yol açabilecek durumlarda; solunuma
yardımcı kasların kullanımı, sternal çekilme ve diyafragmatik solunum sürekli izlenir.
Solunumun hızı ve derinliği-bilateral solunum sesleri, stridor, wheezing, ses kısıklığı,
solunum seslerinde azalmaya yol açabilecek trakeal/larengeal spazm ve ödem/ dilin arkaya
kaçması benzeri belirtiler izlenir.
 Sinir-kas ileti sistemini bloke eden ilaçların neden olabileceği gaz değişim
bozukluğu açısından; başın dik pozisyonda tutulamaması, el kavramada güçlük çekilmesi,
karından solunum gibi kas tonüsü zayıflama belirtileri izlenir.


Acil durumlar için oksijen ve mekanik solunum cihazı hazırda bulundurulur.

 Ekstübasyon kriterleri (öğürme ve öksürme refleksinin geri gelmesi, başın
yukarıya kaldırılması ve yüksekte tutulması, torasik solunum) tanılandığında, endotrakeal
entübasyon tüpü veya havayolu çıkarılır. Hastanın ekstübasyon sürecinde hekime yardım
edilir.
 Hasta ekstübe ise; nazal ve oral hava yolu dil tabanına yerleştirilir. Hırıltılı
solunum varlığında, larengospazm düşünülerek, maske ile oksijen uygulanır. Spazmın
azalmadığı durumlarda, istemli kaslarda geçici paralizi oluşturmamak amacıyla hekim
istemine göre suksinilkolin uygulanır. Kas gevşetici uygulandığında, mekanik solunum ile
destek sağlanır. Paralizi gelişme olasılığı varsa en az bir saat süreyle sürekli izlem
gerçekleştirilir. İlaçlar, hekim istemi doğrultusunda uygulanır. Hipoksemiyi önlemek üzere,
gaz değişiminde bozukluk, etkisiz havayolu açıklığı ve etkisiz solunum gibi hemşirelik
tanılarına ilişkin girişimler gerçekleştirilir. Bu amaçla;
 Arteriyal kan gazı (AKG) değişiklikleri ve pulse oksimetre değerleri izlenir.
Solunum sayısı ve derinliği izlenir. Cerrahi girişim sonrası artan oksijen gereksinimi, titreme
ve hipoksemiye (genellikle ameliyat sonrası 2. gün) yol açabileceğinden, yeniden ısıtma
yöntemleri kullanılarak beden sıcaklığı korunur. Akciğer hastalığı olan hastada/ yaşlı bireyde
parsiyel oksijen değerlerinin düşük olması nedeniyle hipoksemiye eğilim düşünülür. Derin
solunum ve öksürme egzersizleri yönünden hasta cesaretlendirilir. Hasta, bilincini yeniden
kazandığında ve basit emirlere yanıt verdiğinde; öksürme, spirometre/ triflo aleti kullanımı ve
derin solunum yönünden desteklenir. Hasta, egzersizleri ameliyat sonrası dönem boyunca
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yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Yaşam bulguları kaydedilir ve her 15 dk. da
bir ağrı durumu tanılanarak yüzeysel solunum önlenir.

6.5.3.2. Kalp ve damar fonksiyonları sürekli izlenir:
 Hastanın kalp ve damar sistemi işleveselliği, ASBÜ’nden taburcu edilinceye
kadar devam eder. Ritim bozukluğu gelişen hastalarda, dahiliye ve cerrahi birimlerde
telemetri ile kardiyak izlem uygulanmalıdır. Sürekli izlem altında olmayan hastalarda, apikal
nabız hızı, ritmi ve niteliği, periferal nabız hızı, ritmi ve niteliği ile karşılaştırılmalıdır. Apikal
ve periferal nabız değerleri arasındaki fark (nabız defisiti), ritim bozukluğu göstergesi olabilir.
Ameliyat sırasında hastaya verilen pozisyon ve anestezinin periferik dolaşımı bozabileceği
unutulmamalıdır.
 Her iki ayaktaki nabzın niteliği tanılanır: Bu kapsamda; ekstremitelerin rengi,
sıcaklığı, duyusal durumu ve kapiller geri dolum hızı belirlenir. Özellikle dorsalis pedis
nabızlarının alınabildiği durumlarda bacak dolaşımı ve perfüzyonun normal olduğu
kaydedilmelidir.
 DVT açısından; ayak ve bacaklar, renk değişikliği, sıcaklık, şişkinlik ve Homan’s
bulgusu (bacağın dorsofleksiyonu durumunda ortaya çıkan baldır ağrısı) yönünden
tanılanmalıdır.
 Ameliyat sonrası hipotansiyonu önlemek üzere; hastanın başı düz pozisyonda
tutulmalı (kafa içi ameliyatlarında, hastanın başı yükseltilerek serebral ödem önlenir ve
ventilasyon düzenlenir), nabız, kan basıncı, elektrokardiyografi bulguları, cilt rengi, yara
durumu ve pansumanı kontrol edilmelidir. Ameliyat öncesi değerler temel alınarak, nabız, kan
basıncı ve kalp sesleri en az her 15 dakikada bir ölçülmelidir. Hipotansiyon, taşikardi,
huzursuzluk, soğuk ve nemli cilt varlığında, şoklu hastanın bakımı ile ilgili uygulamalar
gerçekleştirilmelidir.
 Ameliyat sonrası hipertansiyonu önlemek üzere; hekim istemine uygun şekilde
antihipertansiflerden yararlanılmalı, ameliyat sonrası kardiyak ritm bozukluğuna neden
olabilecek hipovolemi, ağrı, elektrolit dengesizliği, asidoz ve hipoksi varlığı izlenmeli,
kardiyak monitorizasyon uygulanmalıdır.

6.5.3.3. Nörolojik sistem ve beyin fonksiyonları tanılanır:
 Genel anestezi/ sedasyon altındaki hastalar, bilinç düzeyi ve uyanıklılık açısından
tanılanmalıdır. Letarji, yorgunluk, huzursuzluk, konuyla alakasız konuşma/ uyum durumu
belirlenmeli, hastaya ismi ile hitap edilerek dokunulmalı, basit emirlere verdiği (gözünü aç,
derin soluk al vb.) yanıtlar ve farkındalık durumu izlenmelidir. Basit bir emre karşı verilen
göz açma hareketi, uyanıklık durumunun bir göstergesi olsa da, kesinlikle farkındalığı
yansıtmaz. Yer, zaman ve kişi uyumu; “Neredesiniz?”, “İsminiz nedir?” ve “Bugün günlerden
nedir?” gibi basit soru cümleleri ile kontrol edilmelidir. Ameliyat öncesi dönem nörolojik
tanılama verileri, ameliyat sonrası veriler ile karşılaştırılmalıdır.
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 Motor ve duyusal durum tanılanır. Genel/ bölgesel anestezi alan hastaların motor
ve duyusal durumu incelenmelidir. Genel anestezinin istemli motor işlevi baskıladığı,
bölgesel anestezinin motor ve duyusal durum değişikliğine yol açtığı, ve motor ve duyusal
durum tanılamasının epidural/ spinal anestezi sonrası önemli olduğu unutulmamalıdır. Motor
işlevselliği tanılamak üzere hastanın ekstremiteleri hareket ettirilmelidir. Epidural/ spinal
anestezi alan hastanın duyusal durumu (his) ve bacaklarındaki istemli kas hareketleri geri
dönünceye kadar ASBÜ’nde kalması sağlanmalıdır. Her iki taraftaki ekstremitelerin gücü
kontrol edilmeli, hastanın başı yükseltilerek ve hipotansiyon varlığı tanılanarak, sempatik
sinir sistemi işlevlerinin geri dönüşü kontrol edilmelidir.

6.5.3.4. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi sağlanır:
 Ameliyat öncesi ve sırasındaki sıvı ve kan kayıplarının/ damar yoluyla uygulanan
solüsyonların, ameliyat sonrası dönemde hastanın asit-baz dengesini etkileyeceği
unutulmamalıdır. Sıvı volüm eksikliği/ fazlalığı olasılığına bağlı olarak sodyum, potasyum,
klor, kalsiyum dengesizliği olabileceği hatırlanmalı, sıvı-elektrolit dengesizliklerinin özelikle
yaşlı, mental geriliği, diyabetes mellitus’u, Crohn hastalığı ya da kalp yetersizliği olan
bireylerde ortaya çıkabileceği hatırlanmalıdır. Sirküle hemşireden alınan kayıtlar
doğrultusunda; damar yoluyla uygulanan solüsyonlar, kusma, idrar ve nazogastrik (NG) tüp
ile elde edilen çıkarılan sıvı miktarları kaydedilir. NG tüpten gelen sıvının renk değişikliği
rapor edilmelidir. Drenaj tüpleri kontrol edilerek, çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır.

6.5.3.5. Hidrasyon durumu tanılanır:
 Mukoz membranların rengi ve nemlilik durumu, turgoru, sertlik durumu (alın
bölgesi ya da sternum üzerindeki deriden) kontrol edilir. Pansumanlardan ve drenlerden gelen
drenaj, aksiller bölgedeki terleme durumu tanılanır ve çıkarılan sıvı miktarı kaydedilir. Alınan
(ilaç, kan, kolloid ve parenteral beslenme vb.) ve çıkarılan sıvı miktarı (NG, idrar, kusmuk,
ter, solunum, yara dreanajı, pansuman, dren vb.) kaydedilerek total sıvı miktarı hesaplanır.

6.5.3.6. Hemodinamik izlem gerçekleştirilir:
 Kan basıncı, kardiyak atım ve idrar atımının normal düzeyde tutulması açısından
sıvı yüklemesinden kaçınılır: Sıvı yüklemesinden kaçınmak üzere, yaşam bulguları,
laboratuvar bulguları izlenir ve dakika damla sayısı ayarlanır. İdrar kateteri varlığında,
hastanın çıkardığı sıvı miktarı kaydedilerek, aldığı/ çıkardığı sıvı miktarları karşılaştırılır.
İlaçların, anestezik ajanların ve cerrahi girişim sırasında uygulanan manipülasyonun idrar
retansiyonuna yol açabileceği hatırlanmalıdır. Alt karın bölgesini gözlenerek ve palpe edilerek
mesane distansiyon varlığı tanılanır. Üriner retansiyon varlığında, aralıklı kateterizasyon
uygulanarak mesanenin boşaltılması sağlanır.
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6.5.3.7. Gastrointestinal sistem işlevselliği tanılanır:
 Genel anestezi alan hastaların yaklaşık %30’u ilk 24 saatte kusma riski altındadır.
Kusmanın önlenmesine yönelik ilaç tedavisi (droperidol) hekim istemi doğrultusunda
uygulanır. Kusma riski yüksek olan hastalar belirlenir. Sürekli bulantı hissi deneyimleyen
hastanın başı yükseltilmeli, bulantı hissi ile birlikte baş dönmesi deneyimleyen hastanın başı
yükseltilmeden önce yan yatış pozisyonu verilmelidir.

6.5.3.8. Cerrahi insizyon bölgesi bakımı yapılır:
 Pansuman ıslaksa; renk, drenaj tipi ve miktarı açısından değerlendirilir. Hekim
istemi olmadan pansuman açılmaz, çıkarılmaz ve değiştirilmez. Kanama ve sızıntı olduğunda
kaydedilmeli, varlığı durumunda üzeri ikinci bir pansumanla desteklenmeli, uygulama zamanı
kaydedilmelidir. Tüm pansumanların ASBÜ’ne kabulde ve izleyen dönemde saat başı kanama
ya da sızıntı açısından kontrol edilmesi önemlidir.

6.5.3.9. Deri bütünlüğü korunur:
 Uzun süreli cerrahi girişim sırasında pozisyona bağlı basınç ülserleri
gelişebileceğinden, hastanın derisi, renk ve bütünlük açısından tanılanır. Deri bütünlüğünün
bozulduğu durumlar kaydedilmeli, hekimi bilgilendirilmelidir. Deri bütünlüğünün bozulduğu
alanlardaki basıncı azaltmak üzere ped desteği ve pozisyon değişikliği sağlanmalı, önerilen
tedavi uygulanmalıdır.

6.5.3.10. Ağrı yönetilir:
 Ameliyat sonrası ağrı nedeniyle; nabız ve kan basıncında artış, solunum hızında
artış, aşırı terleme, yorgunluk, yaşlı hastalarda konfüzyon artışı, irkilme/ geri çekilme, inleme
ve ağlama vb. belirti ve bulgular tanılanmalıdır. Hastanın, analjezik kullanmadan önce ve
sonra, ağrısının tipi, şiddeti ve yeri tanılanmalı, ağrı her 15 dk. da bir tanılanmalı, ağrının
devam ettiği durumlarda tıbbi olmayan (pozisyon verme, masaj, relaksasyon teknikleri ve
ilgiyi başka yöne çekme) ve tıbbi yöntemlerden yararlanılmalıdır. Analjezikler hekim istemine
göre uygulanmalı, hasta analjezik aldıktan sonra hipotansiyon, solunum depresyonu,
hipoventilasyon ve diğer yan etkiler açısından sürekli izlenmelidir. Damar yoluyla analjezik
uygulandıktan 5-10 dak. sonra ilacın etkinliği ağrı ölçeği ile tanılanmalıdır. Ameliyattan
sonraki ilk iki gün epidural katater yoluyla devamlı analjezik infüzyonu ve buna ek olarak
4mg/gün parasetamol rutin olarak kullanılmalıdır. Eğer bu protokol yetersiz kalırsa aralarda
nonsteroid antiinflematuarlar (NSAID) kullanılmalıdır. Epidural kataterin çekilmesine yakın
dönemde rutin aneljezik olarak NSAID başlanmalı ve taburcu olduktan sonra ihtiyaç halinde
kullanılmalıdır.
 Bu süreçte konfor düzeyi de tanılanmalı, bulantı-kusma durumunda etkili tedavi
zamanında uygulanmalıdır.
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 Beden sıcaklığı sürdürülür: Hipotermi durumunda, ılık battaniye kullanılmalı,
verilen sıvıların sıcaklığı kontrol edilmelidir.

6.6. Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinden Cerrahi Birime Transfer/
Taburculuk Sürecindeki Hemşirelik Girişimleri
6.6.1. Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinden Ayrılma Kriterleri
Hasta ASBÜ’den cerrahi birime transfer edilir ya da eve taburcu edilir. Bu dönemde
ASBÜ’nden ayrılma kriterleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


Genel anestezi etkisinin geçmesi,



Yaşam bulgularının tümüyle düzenli hale gelmesi,



Bilincin kazanılması,



Beden boşluklarından (dren) aşırı drenaj olmaması,



Hekim istemlerin tümünün uygulanmış olması,



Yeterli idrar çıkışının sağlanmış olması (saatte 50 cc. üzerinde) ve



Cerrahi birimin bilgilendirilmesidir.

6.6.2. ASBÜ’den cerrahi birime transfer
ASBÜ’nden cerrahi birime transfer edilen hastanın;
 Kas gücü (ayak parmakları ve ekstremite hareketleri) ve sözel uyaranlara
 verdiği yanıt (kişi, yer, zaman uyumu),
 Her 15 dk. da bir ölçülen beden sıcaklığı,
 İnfüzyon ve transfüzyonlar,
 Mesane kateterizasyonu,
 Pansuman ve drenler,
 Cerrahi girişim alanı dışında kalan derinin sıcaklığı ve turgoru,
 Deride termal ve koter yanıkları nedeniyle ortaya çıkan kızarıklık gibi
 belirtiler gözlenir ve anormal değişiklikler hekime rapor edilir.
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6.7. Cerrahi Birimde Ameliyat Sonrası Dönem Hemşirelik Girişimleri
 Hasta, dosyası ile birlikte cerrahi birime ve cerrahi birim hemşiresine teslim edilir.
 Havayolu açıklığı sağlanır ve sürdürülür.
 Boyun nötral pozisyone edilir.
 Pnömoni ve atelektazi varlığı açısından akciğerler oskülte edilir.
 Solunum tipi, sürekliliği, hızı ve derinliği izlenir.
 Oksijen tedavisinde olan hastada, akım hızı ve diğer verileri kaydedilir.
 Pulse oksimetre ile elde edilen oksijen satürasyon değerleri izlenir.
 Çene ve dil kaslarının tonusu ve yutma refleksi kontrol edilir.
 Ağrı giderilerek, hasta sakinleştirilir.
 Deri, siyanoz ve hipotermi belirti ve bulguları açısından kontrol edilir.

6.7.1. Anestezinin etkisi kaybolan hasta bireye uygulanan hemşirelik
bakımı
6.7.1.1. Hareket sağlanır ve sürdürülür:
Hasta (-nın):
 En az iki saatte bir pozisyonu değiştirilir (bir taraftan diğer tarafa) Ayağa
kaldırılamayan hastalara, bacak egzersizleri, derin soluk alma ve öksürme egzersizleri
uygulanır. Ameliyat öncesi eğitim kapsamında derin soluk alması için her iki saatte bir
cesaretlendirilir. Ameliyat yeri desteklenerek, öksürme yoluyla sekresyonlarını çıkarması
sağlanır. Derin solunum ve öksürme egzersizlerinden sonra özel ağız bakımı verilir. Hekim
istemi doğrultusunda, erken hareket etme ve ayağa kaldırma konusunda cesaretlendirilir.
Sekresyon atılımını kolaylaştırmak ve akciğer ekspansiyonunu sağlamak üzere ameliyat günü
ya da ameliyatın 1. günü ayağa kaldırılır. Ayağa kaldırılmadan 30-45 dk. önce hekim istemine
uygun olarak önerilen ağrı giderici ilaçları uygulanır. Hasta, ayağa kalkma konusunda direnç
gösteriyorsa/ ağrısını ifade ediyorsa yatak içi pasif egzersizler uygulanır. Özellikle batın
cerrahisi sonrası erken mobilizasyon sağlanarak ve ameliyat öncesi dönemde öğretilen bacak
hareketlerini uygulanarak, trombüs ve buna bağlı emboli gelişim riski önlenir. Ameliyat
sonrası yatak istirahatı uzadıkça insülin direnci artar. Kaslarda zayıflama ve kas kitlesi kaybı
gelişir. Ayrıca akciğer fonksiyonları da kötüleşerek, atelektazi ve tromboemboli riski artar.
Protokol gereği hastanın ameliyat günü 2 saat, takip eden günlerde ise taburcu olana kadar
günde 6 saat yatak dışında kalması sağlanmalıdır.
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6.7.1.2. Kalp ve damar sistemi işlevselliği tanılanır:
Hasta (-nın):
 Ameliyat öncesi ölçülen arteriyal kan basıncı (AKB) değerleri ile ameliyat sonrası
değerleri karşılaştırılır. Ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası değişiklikler konusunda anestez
uzmanı/ cerrah bilgilendirilir. Kan basıncı, nabız basıncı ve kalp seslerindeki azalmanın olası
bir kardiyak depresyonun, sıvı-volüm eksikliğinin, şokun, kanamanın ya da ilaca bağlı yan
etkilerin birer göstergesi olabileceği unutulmamalıdır. Anestezi etkisiyle/ hipotermiye bağlı
olarak bradikardi olasılığı değerlendirilir.

6.7.1.3. Normal beden sıcaklığı sağlanır ve sürdürülür:
Hasta (-nın):
 Termoregülasyon merkezinin yaşa bağlı olarak değişiklik kaydetmesi, subkütan
doku kaybı, ameliyathane ortamının soğuk olması gibi nedenlerle, yaşlı hastaların hipotermi
riski değerlendirilir.

6.7.1.4. Dolaşım sürekliliği sağlanır ve sürdürülür:


Yaşam bulguları, derinin rengi ve görünümü kurum protokollerine uygun şekilde
sürekli izlenir. Yaşam bulgularının sürekli izleminin rutin olduğu konusunda hasta
bilgilendirilerek, anksiyetesi giderilir. Homan’s bulgusu her vardiyada veya kurum politikaları
doğrultusunda kontrol edilerek, DVT gelişimi önlenir. Basınç ülseri (evre I) açısından kemik
çıkıntıları değerlendirilir. Taşikardi nedenleri gözlenir, kayıt ve rapor edilir: Antikoagülanlar
hekim istemine göre uygulanır. Kanama, pıhtılaşma test sonuçları izlenir, kaydedilir, anormal
değişimler konusunda hekim bilgilendirilir. Hekim istemine uygun olarak elastik bandaj
uygulanır veya varis çorabı giydirilir.

6.7.1.5. Nörolojik durum tanılanır:
Hasta (-nın):
 Ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde hastanın bilinç düzeyi, uyumu ve anestetik
ajanların etkisine bağlı olarak ortaya çıkabilecek belirtiler tanılanır. Bilinç düzeyi her 4-8
saatte/ kurum politikaları doğrultusunda değerlendirilir. Hastanın mental durumu ameliyat
öncesi dönem ile karşılaştırılır. Hastanın uyumu kontrol edilir. Sözlü uyaranlara verilen yanıt
izlenir. Kavrama yeteneğindeki azalma ile ilgili nedenler, belirti ve bulgular izlenerek,
kaydedilir (cerrahi girişim sırasında yüksek dozda anestezik ajan uygulanması, obez
hastaların kavrama yeteneğini tekrar kazanmasını uzatır).Yaşlılarda kavrama sorunlarının
uzun sürebileceği ve depresyon gelişebileceği dikkate alınarak hekim bilgilendirilir. Baş etme
yeteneği değerlendirilir.
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6.7.1.6. Hastanın ağrısı yönetilir, konforu sağlanır ve sürdürülür:
Hasta (-nın):
 Ağrı, abdominal distansiyon, bulantı-kusma ve mesane distansiyonu gibi
rahatsızlık nedenleri araştırılarak, nedene yönelik hemşirelik uygulamaları gerçekleştirilir.
Hasta ilk kez ayağa kaldırıldığında, önce yatak kenarında, daha sonra iskemlede oturtulur.
İskemleye transfer sırasında cerrahi yara bölgesi desteklenerek konforu sağlanır. Akut ağrı
yönetimi ile ilgili tıbbi ve tıbbi olmayan hemşirelik girişimleri uygulanır. Analjeziklerin
verilme zamanı ve hastanın aktivitelerini gerçekleştireceği zaman aralıklarına uyumu sağlanır.
Hastanın pozisyonu en az her 2 saatte bir değiştirilir. Ekstremiteler yastıklarla desteklenir. Diz
altı yastıkları dizlerin bükülmesi, dolaşımın kısıtlanması olasılığına bağlı olarak trombofilebit
riskini arttıracağından, yastık konulmamalıdır. Kontrendike değilse masaj uygulanır. Lateral
pozisyonda losyon kullanılarak ve nazik hareketler ile kan akımı artırılarak gevşeme sağlanır.
Pıhtı olasılığına bağlı akciğer ödemi riski nedeniyle, baldır bölgesine masaj yapılmaz.Yüz ve
eller serin tutulur. Pansuman değişimi ve enjeksiyonlar sırasında ortaya çıkan akut ağrı
ataklarını önlemek üzere, gevşeme ve ilginin başka yöne çekilmesi yöntemleri kullanılır.
Konforu sağlamak üzere müzik dinletisi uygulanır, solunum egzersizleri uygulanır ve gürültü
en aza indirilir. Rahatsızlığa neden olan zararlı uyaranlar kontrol altına alınır. Ağrılı alanlar
yükseltilir, yastıkla desteklenir, gerilim ve basınç azaltılır. Ağrı toleransını arttırmak üzere
hastanın dinlenmesi sağlanır. Hastanın en rahat ettiği pozisyon belirlenir. Cerrahi yara
bölgesine soğuk uygulama yapılır ve gerektiğinde buz uygulanır. Ameliyat sonrası akut ağrı
yönetiminde ilk 24-48 st. süresince önerilen opioid analjezikler uygulanır, yan etkiler izlenir.
İlaç verilmeden önce ve sonra, ağrının tipi, yeri ve şiddeti tanılanır. Opioid analjezikler
uygulandıktan sonra hipotansiyon ve hipoventilasyon açısından yaşam bulguları sürekli
izlenir. Etkin ağrı kontrolü sağlanırken, aşırı doz uygulanan hastalarda yaşam bulguları,
özellikle kan basıncı, solunum hızı ve bilinç düzeyi sürekli izlenir. Hasta kontrollü analjezi
(HKA) uygulanırken, saatlik en yüksek doz pompaya kilitlenir ve hastanın yanlışlıkla aşırı doz
alması önlenir. Yetersiz doz alımı tanılanır. Ağrı ya da rahatsızlık açısından belirtiler
(yorgunluk, konfüzyonda artış, yatak örtülerinde karışıklık ve agresif davranış) izlenir.
İyileşme kaydedildikçe, hekim istemine uygun şekilde analjeziklerin doz ve sıklığını
azaltılarak, önerilen oral alıma başlanır. Ağrı kontrolünde kullanılan HKA konusunda hastaı
eğitilir.

6.7.1.7. Laboratuvar değerleri izlenir:
Hasta (-nın):
 Ameliyat sonrası komplikasyon gelişimi açısından laboratuvar testleri (kan
elektrolit, hematokrit, hemoglobin ve serum kreatinin düzeyi, idrar tahlili, idrarda elektrolit
düzeyi vb.) kontrol edilerek, sonuçlardaki değişiklikler hekime bildirilir. İnfeksiyon
olasılığında hekim istemine uygun olarak kültür örnekleri alınır, pozitif kültür sonuçları ile
ilgili olarak hekim bilgilendirilir. Solunumsal ya da kardiyak hastalığa sahip, daha önce göğüs
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ameliyatı geçirmiş ve mekanik ventilasyon deneyimleyecek olan hastalarda arteriyal kan
gazları sonuçları değerlendirilerek, hekim bilgilendirilir.

6.7.1.8. Yeterli sıvı ve elektrolit dengesi sağlanır ve sürdürülür:
Hasta (-nın):
 Ameliyat sonrası gereksinimler karşılanırken, terleme, hiperventilasyon, yara
drenajı, gastrointestinal drenaj, ishal ve kusmaya bağlı sıvı-elektrolit kayıpları değerlendirilir.
Yeterli kan volümü, kardiyak atım ve idrar atılımını sağlamak üzere, hastanın aldığı ve
çıkardığı sıvı miktarı izlenir, SVB değerleri kaydedilerek değişiklikler konusunda hekim
bildirilir. İsteme göre, sıvılar uygun hızda, zamanında ve uygun miktarda uygulanır. İnfüze
edilen solüsyonun türü ve ek solüsyonlar kaydedilir. Ameliyat sonrası konjestif kalp
yetmezliğine ve akciğer ödemine yol açabilecek aşırı sıvı yüklenmesi olasılığı değerlendirilir.
ASBÜ’nden transfer sırasında infüze edilen solüsyon miktarı kaydedilir. Cerrahi birime kabul
sırasında, kalan ven içi (IV) solüsyon miktarı kaydedilir. Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı ve
laboratuvar bulguları izlenir. Açık damar yolu sağlanır, etkinliğini sürdürülür ve periferik
kateter bakım protokolleri uygulanır. Gastrik dekompresyon sağlanarak kusma önlenir. Derin
soluk alma ve öksürme konusunda hasta cesaretlendirilir. Tüplerin (nazogastrik; NG, Levin
tüp, Salem tüp ya da diğer intestinal tüpler vb.) çalışır durumda olduğu izlenir. NG tüp drenajı
ya da kusma sonrası hidroklorik asit kaybına bağlı alkalozis gelişim riski değerlendirilir.
Tüplerden gelen drenajın rengi, miktarı ve yoğunluğu her 8 saatte bir kaydedilir. NG’den
gelen drenajın (kırmızı renk) aktif kanamaya, kahverengi drenajın ise, eski bir kanamaya
göstergesi olabileceği düşünülür. NG tübe bağlı gelişebilecek burun deliği iritasyonu ve
aspirasyon gibi komplikasyonlar açısından hasta izlenir. Aspirasyonu önlemek üzere, tüpün
yerleşim yeri her 4-8 saatte bir kontrol edilir. NG tüp yıkama işleminde izotonik sodyum
klorür kullanılır. Tüplerin aspiratör bağlantısını kontrol edilir. Foley kateter varlığı ve çalışır
durumda olduğu kontrol edilir. İdrar rengi, berraklığı ve miktarı kaydedilir. İlk 24 saat alınan
total sıvı miktarı ile çıkan idrar miktarı eşitlik açısından karşılaştırılır.

6.7.1.9. Cerrahi insizyon bölgesinin durumu tanılanır:
Hasta (-nın):
 Yara iyileşmesini geciktiren faktörler tanılanır, önleyici hemşirelik girişimleri
uygulanır. Normal yara iyileşmesi süreci (insizyon alanında fibrin ve ince epitelyal tabaka
oluşumu) gözlenir. Pansuman değişimlerinde hekim istemi/ kurum politikalarını izlenir.
Geniş/ derin yara pansumanlarında işlem öncesi analjezik gereksinimi tanılanır. Yara
bölgesinden çıkan pansuman malzemeleri ve dren/drenler kaydedilir. İlk pansuman değişimi
öncesinde, pansuman ıslak ise, ek pansuman malzemesi gereksinimi, drenajın tipi, miktarı,
kokusu ve gözlem saati kaydedilir. Yara bakımında, steril serum fizyolojik ya da önerilen
solüsyonlar kullanılır. Geniş yaralar, gaz veya yapışkan özelliği olmayan pedler, bant ya da
bandaj ile sabitleştirilir. Bazı yaralarda kullanılan ve yara yerinde 3-6 gün kalabilen şeffaf ya
da sprey tipte pansumanlar ile yara yeri gözlenir.
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 İlk pansuman çıkarıldıktan sonra, en az her 8 saatte bir açıkta bırakılan yarada
kızarıklık, şişlik, hassasiyet, ağrı ve akıntı varlığı tanılanır. Yara alanında inflamasyon
belirtileri dışında, aşırı hassasiyet, ağrı, pürülan ya da kötü kokulu akıntı vb. infeksiyon
belirti/bulguları gözlenir ve hekim bilgilendirilir. Ameliyat sonrası 5-10 gün içinde
oluşabilecek yara ayrılması ve eviserasyon gibi komplikasyonlar açısından risk taşıyan
hastalar (diyabetli, steroid kullanan, distansiyonu olan, obez veya şiddetli öksüren, kusan,
yara yerini basınç altında bırakan vb.) izlenir, önleyici hemşirelik girişimleri uygulanır.
Dikişler alınmadan önce, iyileşme açısından yara bölgesini kontrol edilerek, hekim
bilgilendirilir. Dikişler alındıktan sonra insizyon bölgesi, kanama ya da akıntı açısından
saatlik olarak kontrol edilir. İnsizyon alanına yerleştirilen drenin/drenlerin, yeleri ve işlerlik
durumları kaydedilir. Cilt iritasyonunu/ yara kontaminasyonunu önlemek üzere drenin
distaline absorban/emici özelliği olan ped yerleştirilir. Hemovak gibi kapalı emici tipteki dren
varlığında drenaj miktarı, rengi ve yoğunluğu her 8 saatte bir kontrol edilerek kaydedilir. Bol
miktarda kanlı drenaj varsa, iç kanama olasılığı düşünülerek hekim bilgilendirilir. Dren
konulan, infekte ve açık yaralarda, doku debridmanını kolaylaştıran pansuman mataryeli
kullanılır. Yarada ayrılma varsa, yara önerilen yapışkan özelliği olmayan ya da serum
fizyolojikle ıslatılmış pansuman ile kapatılır ve hekim bilgilendirilir.


Eviserasyon varlığında gerekli hemşirelik girişimleri uygulanır:



Hasta emosyonel olarak desteklenir ve hekim bilgilendirilir. Evisere organlar
manüple edilmeksizin ve hasta yalnız bırakılmaksızın, yara bölgesi serum
fizyolojik ile ıslatılmış gaz kompres ile örtülür. Hastaya diz/kalça bölgesi
bükülecek şekilde pozisyon verilerek, her 5-10 dk.’da bir yaşam bulguları (şok
belirtileri açısından) alınır ve hasta cerrahi girişime hazırlanır. Yara bölgesindeki
kompres, gerektiğinde ılık, steril serum fizyolojik ile ıslatılır, böylece kuruma
önlenir. Uygulanan hemşirelik girişimleri kaydedilir. Erken dönem
eviserasyonlarda hasta cerrahi girişim için hazırlanır, uygulamalara (mide
dekompresyonu için NG tüp; bölgesel ve genel anestezi) ilişkin hasta ve ailesi
bilgilendirilir. İnsizyon yarası üzerinde olumsuz etki gösterebileceğinden bulantı
ve kusmanın önlenmesine yönelik girişimler uygulanır. Taburcu olan hastaya,
yazılı şekilde yara bakımı, olası komplikasyonlar ve pansuman yöntemleri
konusunda eğitim verilir.

6.7.1.10. Deri bütünlüğü sağlanır ve sürdürülür:
Hasta (-nın):
 Normal yara iyileşme süreci izlenir. Yarada infeksiyon kuşkusu varlığında
ameliyat sonrası 3. ve 4. günlerde kızarıklık, ödem, ağrı ve drenajda artış gibi klinik belirtiler
gözlemlenerek, gerektiğinde hekim bilgilendirilir. Cerrahi insizyon bölgesinde hareket
kısıtlaması yapılır. Yara üzerinde olumsuz etki yapabilecek şiddetli öksürüğün önlenmesi
amacıyla, yara yerinin desteklenmesi ve erken dönem derin solunum egzersizlerine
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başlanması konusunda hasta cesaretlendirilir. Hasta, sırt üstü pozisyonda iken dizlerini
karnına doğru çekmesi, göğüs ve karın üzerindeki gerilimi azaltması yönünde eğitilir.
 Böbrek işlevselliği sağlanır ve sürdürülür: Uygunsa, hasta yeterli miktarda sıvı
alımı konusunda cesaretlendirilir. Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı miktarı ve ilgili laboratuvar
bulguları izlenir. Girişimden 6-8 saat sonra hastanın idrara çıkmaması durumunda, nedenleri
belirlenerek, ilgili hemşirelik girişimleri uygulanır.
 Hasta yatağında normal idrar yapma pozisyonuna getirilir. * Musluktan su sesi
dinletilir, perineal bölgeye ılık su dökülür ve pozisyonu değiştirilir.* Aseptik koşullarda
hekim istemine uygun olarak idrar sondası takılır ve kapalı sisteme bağlanarak çıkarılan
idrarın niteliği ve niceliği kaydedilir.* İdrar miktarı saatte 50 ml.’nin altında ise hekim
haberdar edilir.* Uygun aralıklarla perine bakımı verilir.
 Yaşam bulguları izlenir. Dizüri, vücut sıcaklığında artış ve sık idrara çıkma gibi
belirtilerin varlığında, idrar örneği alınır. Hekim istemine uygun olarak antibiyotik tedavisine
başlanır.

6.7.1.11. Yeterli ve dengeli beslenme ve boşaltım sağlanır ve
sürdürülür:
Hasta (-nın):
 Hastalar ameliyat sonrası ikinci saatte oral sıvı, dördüncü saatte katı gıda almaya
teşvik edilmelidir. Yeterli oral beslenme sağlanıncaya kadar oral nütrisyon solüsyonlarıyla
destek verilmelidir. Beslenme durumunda bozukluk nedeniyle ameliyat öncesi nütrisyon
desteği verilen hastalarda ameliyat sonrası destek en az 8 hafta devam etmelidir.
 Ameliyat sonrası iyilik hali ve erken taburculuk için en belirleyici ölçütlerden biri
erken oral beslenmedir. Erken dönemde oral beslenme anastomoz kaçağı riskini
arttırmamaktadır. Oral beslenmenin yaratabileceği tek risk kusmayı indüklemesidir. Ameliyat
öncesi karbonhidrat yüklenmesi, epidural analjezi uygulamaları ve ameliyat sonrası erken
enteral beslenme ile hiperglisemiye yol açmaksızın nitrojen dengesinin sağlanabileceği
gösterilmiştir. Ameliyat sonrası erken dönemde gastointestinal motilitenin uyarılması ve belki
daha da önemlisi motiliteyi olumsuz etkileyecek ajanların kullanılmasından kaçınılması erken
enteral beslenmenin sağlanabilmesi için önemlidir.
 4 ayrı kadrandan ve göbekten bağırsak sesleri dinlenerek, peristaltizm varlığı
tanılanır. Bu uygulama sırasında NG aspirasyon durdurulur.


Bağırsak içi gazların hareket etmediği süreçte abdominal kramp varlığı tanılanır.



Aktif peristaltizm göstergesi olan gaz çıkışının olup olmadığını sorgulanır.
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 Paralitik ileusa gösterge olabilecek belirtiler (bağırsak seslerinin yokluğu/azlığı,
gergin abdomen, abdominal rahatsızlık, kusma, gaz/gaita çıkışının olmaması ) tanılanır.
 Bağırsak sesleri geri geldiğinde NG tüpün hekim istemi ile çıkarılacağı konusunda
hasta bilgilendirilir.
 Ameliyat sonrası 2. ve 3. günlerde peristaltik hareketler geri geldiğinde, oral yolla
beslenmesine karar verilen hastaların diyetisyen kontrolünde beslenmeye aşamalı geçişi (sıvı,
yumuşak ve katı gıdalar) sağlanır.
 Anestezi, opioid analjezik kullanımı, aktivite azlığı ve oral alım yetersizliğine
bağlı kabızlık gelişebileceği değerlendirilerek önleyici girişimler başlatılır.

6.7.1.12. Duygusal durum sürekli izlenir:
Hasta (-nın):

tanılanır.

Ameliyat sonrası dönemde duygusal durum psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan

 Nabız, kan basıncı, solunum hızında artış ve ağlama gibi anksiyeteye ilişkin
fiziksel belirtiler tanılanır.


Hekimin ameliyat süreci ile ilgili bilgi verebileceği yönünde hasta desteklenir.

 Depresyon, uyku bozuklukları, öz-bakım yetersizliği, ağrı algılamasında artış gibi
yüksek doz anestetik ajan uygulanmasını gerektiren hastalar belirlenir.
 Gerektiğinde hekim ile işbirliği yapılarak psikiyatriden ve destek gruplardan
yararlanılır.
Sağlık eğitimi uygulanır:

6.7.1.13. Hasta ve ailesine sağlık eğitimi yapılır:
 Hasta ve ailesine, taburculuk sonrası hareketler, kısıtlanan aktiviteler ve olası
komplikasyonlar konusunda sözlü ve yazılı eğitim verilir.
 Hasta/ailenin eğitim gereksinimleri belirlenerek ve katılımları sağlanarak eğitim
programı hazırlanır.
 Hasta/aile, beslenme, ağrı yönetimi, önerilen tedavi, yara bakımı, dinlenme,
egzersiz ve aktivite kısıtlamaları konusunda bilgilendirilir ve bilgilendirme yazılı doküman ile
desteklenir.
6.7.1.13.1. Beslenme:
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 Bol sıvı, protein, kalori ve C vitamininden zengin bir diyet ile beslenmenin yara
iyileşmesi açısından önemi vurgulanır. Diyet kısıtlamaları açıklanır.
 Yaşlı/ mental geriliği olan hastalara, yemek aralarında ve hekim istemine uygun
olarak ek diyet ürünleri verilir.
6.7.1.13.2. Ağrı yönetimi:


Ağrı yönetiminde kullanılacak ilaçların doz ve zamanı açıklanır.

 Ağrının kontrol altına alınamadığı ya da artış kaydettiği durumlarda hekimin
bilgilendirilmesi gerektiği açıklanır.
6.7.1.13.3. Önerilen tedavi:
Antibiyotik ya da diğer ilaçların verildiği durumlarda, doz ve zaman aralığına özen
gösterilmesi konusunda hasta/ailesi uyarılır.
6.7.1.13.4. Yara bakımı:


Hasta/ailesi yara bakımı, infeksiyon belirti ve bulguları açısından eğitilir.



Yara bakım uygulamaları ve pansuman değişimi konusunda bilgilendirilir.



İnfeksiyonun önlenmesinde el yıkamanın önemii vurgulanır.



Komplikasyon geliştiğinde izlenecek yollar, başvurulacak kaynaklar açıklanır.

6.7.1.13.5. Egzersiz, dinlenme ve aktivitenin kısıtlanması:
Hasta/ailesine;
 Dinlenmenin önemi, aktivitenin aşamalı olarak arttırılması ve dinlenme
dönemlerinin önemsenmesi gerektiği hatırlatılır.
 Merdiven çıkma, işe geri dönüş, araba kullanma, cinsellik ve diğer günlük yaşam
aktivitelerine dönüş zamanı konusunda hekim önerilerinin dikkate alınması gerektiği
vurgulanır.


Doğru vücut mekaniğinin kullanılması konusunda bilgilendirilir.

 Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 6 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
6.7.1.13.6. Evde bakım yönetimi uygulanır:
 Hasta eve taburcu edilecek ise, bakım rolünü üstlenebilecek bir birey varlığı ve ev
ortamının güvenliği tanılanır.
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Kişisel hijyen, beslenme, tuvalet ve temizlik gibi olanaklar değerlendirilir.

 Ağrısı ve oluşabilecek diğer komplikasyonları, rutin aktivite düzeyi değişiklikleri
ya da hastane harcamalarına ilişkin ekonomik kaygıları olan hasta ve yakınlarına, daha fazla
emosyonel destek verilir.


Hasta ve yakınlarının taburculuk planlamalarına katılımı sağlanır.

 Görünür skarları olan hastaların, aile üyelerince kabulüne ilişkin endişeleri
belirlenir.
 Rol değişimleri ve ameliyatın sonuçları konusunda memnuniyetsizlik yaşayan
hastalar/aile üyeleri profesyonel yardım alınması konusunda yönlendirilir.
 Hastanın taburculuk planı hastaneye başvurduğu dönemde yapılmalı ve hasta ile
paylaşılmalıdır. Hasta, bu plandaki olası aksamalardan ve sürelerinden olabildiğince haberdar
edilmelidir. Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Protokolü gereği taburculuk
için şu ölçütler sağlanmalıdır:


Oral aneljezik ile yeterli ağrı kontrolü sağlanmış olmalı,



Damar yolu sıvı uygulaması gereksinimi olmamalı,



Ameliyat öncesi ile karşılaştırılabilir düzeyde obilizasyon yeteneği olmalı ve



Hasta eve dönmeyi istemelidir.

6.8. Değerlendirme


Akciğerlerin yeterince ekspanse ve solunumun normal olup olmadığı izlenir.

 Hastanın ameliyat öncesi temel verileri ile ameliyat sonrası beklenilen normal
verileri karşılaştırılır.


Hastanın bilincinin açık ve oryante olup olmadığını belirlenir.

 Bulantı/ kusma ile ilgili belirtilerin olup/olmadığını değerlendirilir. Oral alımı
tolere etme deurumu değerlendirilir.
 Yarada komplikasyon gelişme olasılığı değerlendirilir. Yara iyileşmesinin
komplikasyon olmaksızın gerçekleştiği belirlenir.


Ameliyat sonrası konfor durumu izlenir.

 Boşaltımın
değerlendirilir.

gerçekleştiği

belirlenir.

Beklenen

sonuçlara

ulaşma

durumu
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6.8.1. Kayıt ve Rapor
 Hemşirelik notlarına ve kontrol listelerine tüm ameliyat sonrası uygulamalar,
 İstenmeyen durumlar (yara infeksiyonu, eviserasyon vb.),
 Hastanın cerrahi birime transferi ya da eve taburcu olma durumu kayıt ve rapor
edilmelidir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
 Akyolcu N. (2012). Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı. (Ed.) Aksoy G, Kanan
N, Akyolcu N. Cerrahi Hemşireliği 1. I. Basım. İstanbul: Nobel Tıp
Kitabevleri; 335- 367.
 Anderson I, Gatt M, Horgan A, Khan S, MacFie J, (2009). Issues in
profesyonal practice,[ Guidelines for implementation of emhanced recover
protocols]
file:///Users/deniz/Downloads/issues_in_professional_practice_eras_guidelines
_-_as_gone_to_press.pdf (erişim tarihi: 16.12.2015)
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Uygulama Soruları
1)

Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinden Ayrılma Kriterleri yazınız.

2)

Ameliyat sonrası ağrı yönetimini yazınız.

199

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ameliyat sonrası bakımın tanımı, hemşirelik tanıları ve ameliyathaneden transfer
sırasında uygulanan hemşirelik bakımını öğrendik.Anestezi sonrası bakım ünitesine transfer
öncesi hemşirelik bakımını, anestezi sonrası bakım ünitesinde hemşirelik bakımı ve anestezi
sonrası bakım ünitesinden cerrahi birime ya da eve taburcu edilen hastanın hemşirelik
bakımını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Homan’s bulgusunu tanımlar?
a) Bacağın ekstansiyonu sırasında ortaya çıkan baldır ağrısı
b) Bacağın dorsofleksiyonu durumunda ortaya çıkan baldır ağrısı
c) Bacağın dorsofleksiyonu durumunda ortaya çıkan bilek ağrısı
d) Bacağın ekstansiyonu sırasında ortaya çıkan bilek ağrısı
e) Bacağın ekstansiyonu sırasında ortaya çıkan kol ağrısı
2.Aşağıdakilerden hangisi eviserasyon durumunda uygulanacak girişimlerden biri değildir?
a) Evisere organlar manüple edilmeksizin ve hasta yalnız bırakılmaksızın, yara bölgesi
serum fizyolojik ile ıslatılmış gaz kompres ile örtülür.
b) Yara bölgesindeki kompres, gerektiğinde ılık, steril serum fizyolojik ile
böylece kuruma önlenir.

ıslatılır,

c) Hastaya diz/kalça bölgesini bükmemesi sağlanarak pozisyon verilir.
d) Uygulanan hemşirelik girişimleri kaydedilir.
e) Hastaya psikolojik destek verilir.
3.Ameliyat sonrası oral beslenmenin yaratabileceği en önemli risk nedir?
a) Konforda bozulma
b) Açlık
c) Hiperglisemi
d) Kusma
e) Diyare
4. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası anestetiklerin/opioid analjeziklerin, solunum
depresyonuna yol açtığını gösteren bir bulgudur?
a) Solunum sayısının 10/dk.’un altında olması
b) Solunum sayısının 20/dk.’un altında olması
c) Solunum sayısının 5/dk.’un altında olması
d) Solunum sayısının 15/dk.’un altında olması
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e) Solunum sayısının 18/dk.’un altında olması
5. Ameliyat sonrası peristatltizmin hangi zaman/süre aralığında gelmesi beklenmelidir?
a) Ameliyat sonrası 1. Saat
b) Ameliyat sonrası 2-3. Gün
c) Ameliyat sonrası 7. Gün
d) Ameliyat sonrası 10.gün
e) Ameliyat sonrası 15. Gün
6. Ameliyat sonrası cerrahi yara infeksiyon bulgularının hangi zaman/süre aralığında
gelişmesi beklenmelidir?
a) Ameliyat sonrası 3-4. gün
b) Ameliyat sonrası 7. Gün
c) Ameliyat sonrası 24. saat
d) Ameliyat sonrası 10.gün
e) Ameliyat sonrası 15. gün
7. Ameliyat sonrası beslenmenin sağlanması ve sürdürülmesine ilişkin aşağıdaki
uygulamalardan hangisi doğrudur?
a) Hastalar ameliyat sonrası üçüncü saatte oral sıvı, dördüncü saatte katı gıda almaya
teşvik edilmelidir.
b) Hastalar ameliyat sonrası ikinci saatte oral sıvı, beşinci saatte katı gıda almaya teşvik
edilmelidir.
c) Hastalar ameliyat sonrası ikinci gün oral sıvı, dördüncü gün katı gıda almaya teşvik
edilmelidir.
d) Hastalar ameliyat sonrası ikinci saatte oral sıvı, dördüncü saatte katı gıda almaya
teşvik edilmelidir.
e) Hiç biri
8. Taburculuk döneminde hasta ve aile eğitimi kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 6 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
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b) Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 8 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
c) Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 12 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
d) Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 18 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
e) Fiziksel vücut gücü gerektiren çalışmalara ameliyat sonrası 20 haftadan önce
başlanılmaması gerektiği açıklanır.
9. Aşağıdakilerden hangisi üriner retansiyon durumunda uygulanan bir hemşirelik girişimidir?
a) Hasta derhal ameliyathaneye gönderilir.
b) Aralıklı kateterizasyon uygulanarak mesane boşaltılır.
c) Üst karın bölgesi oskülte edilir.
d) Hasta prone pozisyona getirilir.
e) Derin solunum ve öksürük egzersizi yaptırılır.
10. Aşağıdakilerden hangisi anestezi sonrası bakım ünitesi (ASBÜ)’nde tanılama
girişimlerinden biri değildir?
a) Kalp ve damar fonksiyonları sürekli izlenir.
b) Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi sağlanır.
c) Ağrı yönetimi sağlanır.
d) Hareket sağlanır ve sürdürülür.
e) Deri bütünlüğü korunur.

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) b, 2) c, 3) d, 4) a, 5) b, 6) a, 7) d, 8) a, 9)b 10) d
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7. MEME HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Prof. Dr. İkbal ÇAVDAR tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Memenin Yapısı
7.2. Memenin İyi Huylu (Benign) Hastalıkları
7.3.Meme Kanseri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5) Memenin iyi huylu hastalıkları nelerdir?
6) Meme kanserinden nasıl korunulur?
7) Meme kanseri risk faktörleri nelerdir?
8) Meme kanseri nedeniyle cerrahi girişim geçiren hastanın bakımını nasıl
planlarsınız?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Memenin iyi
hastalıkları

huylu Memenin iyi huylu hastalıklarını Okuyarak /Araştırarak /
açıklayabilmek

Meme kanseri

Meme kanseri risk faktörleri ve Okuyarak /Araştırarak /
korunma yöntemlerini kavramak

/Araştırarak
Meme kanseri
ve Meme kanserinde hemşirelik Okuyarak
bakımını planlayabilmek
Uygulayarak
hemşirelik bakımı

/
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Anahtar Kavramlar


Memede fibrokistik değişiklikler



Meme infeksiyonları



Meme kanseri



Hemşire/Hemşirelik

210

Giriş
Meme hastalıkları, kadınların en sık karşılaştıkları hastalıklardan biri olup, görülme
sıklığı giderek artmaktadır. Meme, kadınlarda doğumdan itibaren, çok sayıda hormonun
etkisiyle sürekli değişen ve bu değişimlere bağlı olarak, kadınların farklı belirtilerle hekime
başvurmalarına neden olan bir organdır. Meme kanseri, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,
Dünya’ da görülen tüm kanserler arasında ikinci kanser olup, kadınlar arasında en sık görülen
birinci kanser türüdür.
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7.1. Memenin Yapısı
Meme, toraks üzerinde ikinci ile altıncı kostalar arasında, sternum ile orta aksiler hat
arasında yer alan bir çift bezdir. Meme dokusunun yaklaşık üçte ikisi pektoralis major kası
üzerinde, üçte birlik bölümü ise serratus anterior kası üzerinde bulunmaktadır Erişkin sağlıklı
bir kadında memeler simetriktir fakat tamamen eşit değildir. Memenin şekil ve boyutları
kişinin genetik faktörleri, diyet özellikleri, yaşı, ırkı, doğum sayısı, menstrüel siklusun
dönemine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

https://www.google.com.tr/search?q=memenin+kadranlar%C4%B1&rlz=1C1GTPM_trTR621TR621&espv=2&bi
w=1440&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip2GbzpfKAhVD3iwKHS_iA3QQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=-ou1oUiqIKEmIM%3A

Her bir meme bezi yaklaşık 15-20 adet lobdan, her lob sekresyon hücrelerinin
oluşturduğu 20-40 lobülden oluşmaktadır. Loblar üzüm salkımı görünümündedir ve meme
başına açılır. Meme başını çevreleyen yuvarlak koyu renkli doku areoladır. Memenin yaklaşık
%85’i yağ dokusudur. Memenin şeklinin korunması cooper ligamentleri ile sağlanmaktadır.
Meme dokusu, meme ucunu yatay ve dikey kesen iki hayali çizgi ile üst dış, alt dış, üst iç ve
alt iç kadran olmak üzere dört kadrana ayrılmaktadır. Meme dokusunda bulunan herhangi bir
lezyon ya da kitle bu ayrıma göre saat kadranı yönünde tanımlanmaktadır. Memenin
kanlanmasını interkostal arter, internal torasik arter ve lateral torasik arter sağlar. Lenfatik
sistem, meme kanserinin yayılmasında etkilidir. Lenf akımının %75’i aksiller lenf nodlarına,
%25’i internal mammaria lenf nodlarına drene olur.

7.2. Memenin İyi Huylu (Benign) Hastalıkları
7.2.1. Fibrokistik Değişiklikler
Memenin en sık rastlanılan lezyonu olan fibrokistik değişiklikler, klinik belirti ve
bulguları ile histolojik değişiklikleri içeren bir durumdur. Bu değişiklikler 20-50 yaş
arasındaki adet gören kadınları etkiler, hormon replasman tedavisi almayan postmenopozal
kadınlarda nadirdir. Fibrokistik değişiklikler düzgün ve hareketli, baskı uygulanınca ezilebilir
asemptomatik kitle oluşturabilir lezyonlardır. Fibrokistik değişikliklere sıklıkla ağrı,
hassasiyet ve bazen de meme başı akıntısı eşlik eder. Memedeki kitlenin hızla ortaya çıkması
veya kaybolması sıktır. Kitleler çoğu zaman çok sayıda veya her iki memede ortaya çıkar.
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7.2.2. Fibroadenomlar
Fibroadenomlar, genellikle 1-2 cm boyutunda, hareketli iyi sınırlı, kauçuk kıvamında,
düzgün şekilli, daha çok genç bayanlarda ve özellikle siyah ırkta görülen ve sık rastlanan iyi
huylu meme kitleleridir. En yaygın görülen iyi huylu meme hastalığıdır Menstrüel
düzensizliğe bağlı olarak östrojen fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Fibroadenomlar, kendi kendilerine büyüyüp küçülebilirler. Büyümenin devam etmesi
durumunda ya da ayırıcı tanı için cerrahi olarak çıkarılabilirler.

7.2.3. Meme İnfeksiyonları
Mastit ve Meme Apsesi
Mastit daha çok emziren kadınlarda görülen meme infeksiyonudur. Genellikle doğum
sonrası ilk 6 haftada oluşur. İnfeksiyon hastanın elinden ya da emziren kadınlarda bebeğin
ağzından, gözünden ya da derisinden taşınan mikroorganizmalar nedeniyle gelişebilir. Hasta
infeksiyon olan bölgede şiddetli ağrı hisseder. Meme başından pürülan ya da kanlı seröz
akıntı gelebilir. Yedi-on gün süren geniş spektrumlu antibiyotik tedavisiyle birlikte
rahatlatmak için buz kompresyonu uygulanabilir.
Mastit sonrası meme apsesi gelişebilir. Etkilenen bölge hassas ve kızarık olabilir. Apse
aspirasyonla ya da insizyonel drenajla boşaltılabilir. Alınan kültür sonrası uygun antibiyotik
tedavisi başlanır.
Hemşireler, hastaları esnek, rahat, telsiz (balensiz) sütyen kullanmaları, hijyene dikkat
etmeleri, yeterli dinlenilmesi, sıvı tüketimi ve önerilen ilaçları düzenli kullanmaları
konularında eğitmelidir. Ayrıca, hasta emziriyorsa süt kanallarının boşaltılması ve sütün
kesilmemesi için emzirmesi ve emzirmenin bebeğe zarar vermeyeceği anlatılmalıdır.
Granülomatöz Mastit
Klinik ve radyolojik özellikleri meme kanseri ile benzerlik gösteren, memenin
granülomatöz inflamasyon ile seyreden bir hastalığıdır.

7.3. Meme Kanseri
Meme kanseri en sık meme dokusunun fazla olduğu memenin üst dış kadranında
(%50) görülmektedir. Diğer kadranlarda görülme olasılığı, meme ucu çevresinde %18, üst iç
kadranda %15, alt dış kadranda %11, alt iç kadranda ise %6 oranındadır.

7.3.1. Meme Kanserinin Epidemiyolojisi
Meme kanseri, meme hücrelerinde başlayan malign tümör olup, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir Yıllar içerisinde meme kanseri
görülme sıklığında artış olmakla birlikte, erken tanı ve tedavi modalitelerindeki gelişmeler
sayesinde mortalite oranlarında düşüş görülmektedir. Dünyada meme kanseri insidansı
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%25.1, beş yıllık prevelansın ise %36.3 olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de Sağlık
Bakanlığının 2011 yılı verilerine göre meme kanseri kadınlar arasında görülen ilk 10 kanser
arasında birinci sırada yer almakta ve görülme insidansının da yüzbinde 45.1 olduğu ifade
edilmektedir.

7.3.2. Meme Kanserinin Etyolojisi
Meme kanserinin gelişiminde rol oynayan birçok faktör bulunmaktadır. Hastanın yaşı
ve ırkı gibi risk faktörleri değiştirilemeyen risk faktörleri olarak sınıflandırılırken, çevresel
faktörler değiştirilebilir risk faktörleri olarak sınıflandırılmaktadır. Kadınların yaklaşık
%70’inde bilinmeyen nedenlerle meme kanseri gelişmektedir.
Cinsiyet: Meme kanserinin %99’u kadınlarda, %1’i erkeklerde görülmektedir. Kadın
olmak meme kanseri gelişiminde en büyük risk faktörüdür. Bunun nedeni kadınların
erkeklerden daha fazla meme dokusuna sahip olması ve kadınların gelişimsel dönemlerindeki
östrojen ve progesteron hormonlarının düzeylerinin erkeklerden yüksek olmasıdır.
Yaş: Kadın cinsiyeti kadar yaşın ilerlemesi de en önemli risk faktörlerinden biridir.
Over hormonlarına maruz kalma ile ilişkilidir. Meme kanseri 20 yaşından genç kadınlarda
nadir görülmektedir ve yaş ilerledikçe görülme oranı artmaktadır. Bu artışın, yaşam süresinde
uzamayla, Hormon Replasman Tedavisi (HRT) kullanımında artış ve obezite ile ilgili olduğu
bildirilmektedir. Amerika’da yeni vakaların %79’u ve meme kanserinden ölümlerin %88’i 50
yaş ve üzerinde olmaktadır. Seksen beş yaş sonrasında meme kanseri insidansı azalmaktadır.
Bu durumda, 80 yaş sonrasında mammografi ile taramanın azalması ile açıklanmaktadır.
Yoğun Meme Dokusu: Yoğun meme dokusu olan kadınlarda daha fazla meme
dokusu (parankim dokusu) ve daha az yağ dokusu bulunmaktadır. Bu durum meme kanseri
riskini arttırmaktadır.
Bireysel meme kanseri öyküsü: Meme kanseri öyküsü olan kadınlarda, diğer
memede kanser gelişme riski artar. Eğer erken yaşta tanı konulmuşsa bu risk daha da fazladır.
Erken yaşta (40 yaş altı) meme kanseri tanısı konmuş kadınlarda daha sonra meme kanseri
gelişme riski yaklaşık olarak 4,5 kat artar. BRCA1 ve BRCA2 gibi gen mutasyonları, erken
yaşta tanı konulan kadınlarda meme kanseri gelişme riskini artırabilir.
Irk: Meme kanseri ile ilgili önemli paradokslardan biri de beyaz kadınlarda görülme
sıklığının, zencilere oranla %20 daha fazla olmasına rağmen mortalite oranlarının zenci
ırkında daha fazla olmasıdır. Etnik farklılıkların büyük oranda yaşam tarzı ve sosyoekonomik
durumdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Genetik yatkınlık: Meme kanseri olan hastaların yaklaşık %10’unda otozomal
dominant geçişli kalıtsal bir neden olduğu belirtilmektedir. Kalıtsal meme kanserlerinin
çoğunluğu (%50-60) 17 numaralı kromozomda bulunan BRCA-1 ve 13. kromozonda bulunan
BRCA-2 genlerinden birini etkileyen mutasyona bağlıdır. BRCA-1 pozitifliği olan bir kadında
hayat boyu meme kanserine yakalanma riski%85, over kanserine yakalanma riski ise %40-60,
BRCA-2 pozitifliği olan bir kadında hayat boyu meme kanserine yakalanma riski %40-45,
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over kanserine yakalanma riski ise %15 dir. Ayrıca, BRCA-2 nin erkek meme kanseri ve
prostat kanseri ile de ilişkili olduğu bilinmektedir.
Ailede meme kanseri öyküsü: Birinci derece akrabalarda (anne, kızkardeş, baba,
hala ya da erkek kardeş) meme kanseri öyküsü hem kadınlarda hem de erkeklerde meme
kanseri riskini arttırmaktadır. Meme kanseri birden fazla birinci derecede akrabalarda gelişmiş
ise risk daha da artmaktadır. Aile öyküsünde birinci derece akrabalarında meme kanseri olan
kadınların, aile öyküsünde meme kanseri olmayan kadınlara göre meme kanseri gelişme riski
1.8 daha fazladır. Bu risk iki akrabasında meme kanseri görülen kadınlar için yaklaşık üç kat
daha yüksek iken, üç veya daha fazla akrabasında meme kanseri görülen kadınlar için bu risk
yaklaşık dört kat daha fazladır. Erken yaşta meme kanseri tanısı konulan akrabaları olan
kadınlarda ileri dönemde meme kanseri riski artar. Ancak, birçok kadında bir ya da daha fazla
birinci derece akrabasında hiç meme kanseri öyküsünün olmaması, bu kadınlarda meme
kanseri gelişmeyeceği anlamına gelmemektedir. Hem erkekler de hem de kadınlarda aile
öyküsünde over kanserinin bulunması meme kanseri riskini arttırır.
Endojen hormonal faktörler: Hiç gebe kalmamış olmak, ilk gebeliğin 35 yaşından
sonra olması ve erken menarş hastalığın gelişmesinde etkilidir. Genel olarak menarşın bir yıl
gecikmesi ile meme kanseri riskinin %20 oranında azaldığı kabul edilmektedir. Doğal
menopozun gecikmesi önemli bir risk faktörüdür. Menopoza 45 yaşından önce giren
kadınlarda meme kanseri riski 55 yaşından sonra giren kadınların yarısı kadardır. Gebelik
yaşının 20 yaşından önce olması meme kanserine karşı koruyucu olmaktadır. İlk doğum yaşı
30 yaşından büyük olan kadınlarda kanser riski, ilk doğumunu 20 yaşından önce yapan bir
kadına göre dört kat daha fazladır. Overlerin 40 yaşından önce cerrahi olarak çıkarılmasının
meme kanseri riskini %75 oranında azalttığı bildirilmektedir.
Eksojen hormonal faktörler
Postmenopozal Hormon Kullanımı (HRT); Östrojen ve progesteron ile kombine
menopozal hormonların 5 yıldan uzun kullanımı meme kanseri gelişme riskini ve meme
kanseri sonucu meydana gelen ölümleri arttırmaktadır. Menopoz başlangıcından kısa süre
sonra HRT kullanan kadınlarda risk, HRT’yi daha sonra kullanmaya başlayan kadınlardan
daha fazladır. Beş yıl içinde hormon kullanımına son verilmesi riski azaltmaktadır. Ancak,
HRT kullanımı durdurulmuş kadınlarda meme kanseri riski hiç HRT almayan kadınlardan
daha fazladır.
Oral Kontraseptif kullanımı(OKS): Yapılan çalışmalar OKS kullanımının meme
kanseri riskini yaklaşık %10-%30 oranında arttırdığını ortaya koymuş, bu riskin yüksek doz
östrojen içeren OKS formlarından kaynaklandığı açıklanmıştır. On yıl ve üzerinde OKS
kullanan kadınların, kullanımı bıraktıktan sonra meme kanseri riskinin, hiç kullanmayan
kadınlarla benzer olduğu belirtilmiştir.
Radyasyona Maruz Kalma: Çocukluk ya da gençlik döneminde göğüs bölgesine
radyoterapi alan kadınların meme kanseri riski önemli ölçüde artmaktadır. Bu hastanın
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radyasyon aldığı yaşa göre değişmektedir. Adölesan dönemde meme gelişimi devam ederken
göğse radyasyon alınması meme kanseri riskini daha çok arttırmaktadır.
Tanı amacıyla uygulanan mamografi ve göğüs radyografisinin meme kanserini arttırıcı
bir risk taşımadığı belirtilmiştir.100Gy’den fazla kümülatif radyasyona maruz kalma meme
kanseri riskini artırmaktadır. Mamografi ve göğüs radyografisinde alınan doz son derece
küçüktür ve potansiyel yararları risklerinden fazladır.
Benign Meme Hastalıkları: Tek non-proliferatif lezyonlarda (fibrokistik
değişiklikler, fibroadenom, soliter papillom) meme kanseri riskinde artış olmaz. Birden çok
sayıda non-proliferatif lezyonlarda ise meme kanseri riskinde hafif bir artış söz konusudur.
Proliferatif meme lezyonlarından özellikle sitolojik atipi içerenler, hem non invaziv hem de
invaziv meme kanseri için risk faktörüdürler.
Lobüler karsinoma insitu (LCIS): LCIS olan kadınlarda, olmayan kadınlara göre
invaziv kanser gelişme olasılığı 7-12 kat fazladır. LCIS genellikle mammografiyle ortaya
çıkmaz, biyopsi sırasında tanılanabilir.
Hamilelik: Çocuk sahibi olmayan ya da ilk gebelik yaşı 30’dan büyük olan kadınların
meme kanseri riski artmaktadır. Çocuk sahibi olma ve genç yaşta gebe kalma meme kanseri
olma riskini azaltmaktadır Gebelik yaşam boyu toplam menstural döngü sayısını azaltarak
riski azaltmaktadır. İlk gebeliği 30 yaştan önce olan ve birden fazla hamilelik geçiren
kadınlarda meme kanseri riski azalır.
Emzirme: Bir yıl ya da daha fazla emzirmenin kadınlardaki meme kanseri riskini
azalttığı gösterilmiştir. Emzirmenin mensturasyonu engellediği için mensturasyon siklus
sayısını azaltarak meme kanserini azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca, laktasyonun ve
emzirmeden kesmenin meme dokusunda oluşturduğu yapısal değişikliklerinde de etkili
olabileceği belirtilmektedir.
Obezite: Obezite postmenopozal meme kanseri riskini artıran değiştirilebilir risk
faktörüdür. Postmenopozal meme kanseri riski zayıf kadınlara göre kilolu kadınlarda 1,5 kat,
obez olan kadınlarda yaklaşık 2 kat daha yüksektir.
Egzersiz: Egzersizin meme kanseri riskini azalttığını destekleyen kanıtlar
bulunmaktadır. Düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin %10-%20
oranlarında daha düşük olduğu gösterilmiştir.
Beslenme: Yağ içeriği yüksek yiyeceklerin uzun süreli tüketiminin de serum östrojen
düzeylerini yükselterek meme kanseri riskinde artışa katkıda bulunduğunu düşündüren bazı
kanıtlar vardır. Ancak konu ile ilgili çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Son yıllardaki
epidemiyolojik çalışmalar vitamin D’nin meme kanserine karşı koruyucu bir rolü
olabileceğini ortaya koymuştur. Sigara ile de meme kanseri arasındaki ilişki çelişkilidir.
Alkol: Kadınlarda alkol tüketiminin artmasıyla meme kanseri riskinin artırdığını
gösteren çalışmalar vardır. Bu riskin, her gün için yaklaşık 10gr (bir bardak) alkol tüketilmesi
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ile %7 ile %12 oranında olduğu belirtilmektedir. Bir başka çalışmada da, alkol kullanımının
(günlük 24 gr) meme kanseri gelişme riskini %21 arttırdığını göstermiştir. Risk, tüketilen
alkolün tipine değil, ortalama tüketim miktarına bağlı artmaktadır.
Yüksek Sosyoekonomik Durum: Sosyoekonomik durumu yüksek olan kadınlarda
meme kanserine daha fazla rastlanmıştır. Bunun nedeninin, kadınların geç yaşta doğum
yapmaları, fazla sayıda doğum yapmamaları ve çocuklarını emzirmemeleri olarak
yorumlanmaktadır.
Meslek: Meme kanseri riskiyle bağlantılı meslekler bulunmaktadır. Bir çalışmada,
sterilizasyon birimlerinde çalışan, yüksek düzeylerde etilen okside maruz kalan kadınlarda
meme kanseri riskinin arttığı saptanmıştır. Bu kimyasalın deney hayvanlarında da meme
kanserine neden olduğu görülmüştür. En az 3 çalışmada ve bir meta-analizde gece ışığı maruz
kalma ile meme kanseri arasında ilişki gösterilmiştir. Ancak bu ilişkinin gücü hakkında
şüpheler vardır. Gece vardiyasında çalışan hemşirelerde ve ülkelere çeşitli zamanlarda geçis
ile kardiyak ritim bozukluğu deneyimleyen uçus görevlilerinde uzun süre çalışma ile ilişkili
olarak meme kanseri riskinin artığı belirtilmektedir.
Meme kanseri riski ile ilişkili olmayan faktörler: Düşük yapmanın, meme
implantlarının, saç boyası ve antiperspirant kullanımının, meme kanseri riskini artırdığına
ilişkin şimdilik bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

7.3.3. Meme Kanseri Belirti ve Bulguları
Meme kanserinin en sık görülen belirtisi ele gelen şişlik ya da kitledir ( kitle, ağrısız
ve sınırlı belirli olmayan düzensiz kenarlara sahiptir Meme başında retraksiyon, memede
çukurlaşma, portakal kabuğu görünümü, meme derisinde değişiklik, meme veya meme
başında ağrı (geç dönemde), memelerde asimetri, lenf nodüllerinde büyüme, meme başı
akıntısı, üst kolda şişlik görülebilir.

7.3.4. Meme Kanserinden Korunma
7.3.4.1. Birincil Korunma
Temel hedef hastalığın oluşma sıklığının azaltılmasıdır. Karsinogenezis sürecini
başlatabilecek her türlü etkenle teması engelleyebilmektir. Meme kanserinde yaş, cinsiyet,
aile öyküsü, menstural durum gibi bazı risk faktörleri kontrol edilemez; fakat bu konuda
bilgilendirilmek risk durumunun belirlenmesi açısından önemlidir.
Birincil önlemlerde kontrol edilebilecek risk faktörleri;
 Yaşa göre önerilen kilonun korunması
 Fizik egzersiz
 Sağlıklı beslenmedir
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Amerikan Kanser Birliği (ACS) Kanserden Korunma Önlemleri
 Yaşam boyu kiloyu koruma: Fiziksel aktiviteyle birlikte kalori alımını dengelemek,
yaşam boyu aşırı kilo almaktan kaçınmak, obez veya aşırı kiloluysa kilo vermek
 Yaşam biçimi olarak fiziksel aktiviteyi seçmek: Haftanın en az beş günü 30 dakika
egzersiz yapmak (Tercih edilen 45-60 dakika yapılması)
 Sağlıklı diyet: Sağlıklı kiloyu koruyacak yiyecekleri seçmek, günde beş veya daha
fazla porsiyon meyve ve sebze tüketmek, işlenmiş yiyecekler ve kırmızı et tüketimini
sınırlamak, işlenmiş tahıl yerine tam tahıl kullanmak
 Alkol kullanımı: Alkol alımını günde bir bardakla sınırlamak
Yüksek Riskli Kadınlarda Birincil Korunma
Meme kanserinde yüksek riskli kadınlar;
 Birinci derece yakınlarında (anne, kız kardeş/kız kardeşler, kızı) veya ikinci derece
yakınlarında meme veya over kanseri öyküsü,
 Birinci veya ikinci derece yakınlarında bilateral veya premenopozal meme kanseri
varlığı,
 Atipik hiperplazi,
 Lobüler karsinoma insitu,
 Pozitif gen testi (BRCA1, BRCA2 gen mutasyonu) olan kadınlardır.
Koruyucu cerrahi; Bilateral Profilaktik Mastektomi; Meme kanseri riskini %90
oranında azaltmaktadır ve bu nedenle de “risk azaltıcı mastektomi” olarak da
isimlendirilmektedir. Profilaktik mastektomide sadece meme dokusu çıkarılmaktadır. İşlem
sırasında eş zamanlı rekonstrüksiyon da uygulanabilmektedir. Hastanın karar verme sürecinde
multidisipliner bir yaklaşımla cerrahi girişimin tüm yarar ve zararları hastaya açıklanarak
karar vermesi sağlanmalıdır. Operasyondan sonra infeksiyon, ağrı, üzerine yatamama, his
kaybı, gibi fiziksel durumların yanı sıra psikolojik sonuçlar da ortaya çıkabilir. Normal meme
dokusunun kaybı ve beden imajındaki değişiklikler hastayı psikolojik yönden etkileyebilir.
Bilateral Profilaktik Ooferektomi; Bilateral Profilaktik Ooferektomi yöntemi ile
vücuttaki temel östrojen kaynağı ortadan kaldırıldığından, BRCA1-2 gen mutasyonu olan
kadınlarda meme kanseri riskini %50 oranında azaltmaktadır. Profilaktik mastektomide
olduğu gibi bu ameliyata karar verme sürecinde de hastaya tüm yarar ve zararlar (tekrar çocuk
sahibi olamama vb) anlatılarak hastanın karar vermesi sağlanmalıdır. Profilaktik ooferektomi
çocuk sahibi olan premenapozal dönemdeki kadınlara önerilmektedir.
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Kimyasal korunma; Tamoksifen kullanımı;Tamoksifen meme kanserini önlemede
kullanılan en yaygın antiöstrojen ilaçtır. Meme dokusundaki östrojen reseptörlerine
bağlanarak östrojenin hücre içine alınmasını engeller. Gece terlemesi, sıcak basması, vajinal
kaşıntı/akıntı, bulantı-kusma gibi etkilerinin yanı sıra uterus kanseri riskini (%1), derin ven
trombozu, felç, pulmoner emboli riskini arttırmaktadır. Raloksifen kullanımı; Raloksifen,
tamoksifen gibi östrojenin meme dokusu üzerine olan etkilerini engellemektedir ve böylece
meme kanseri riskini osteoporoz riskini de azaltmaktadır. Raloksifenin uterus kanseri, derin
ven trombozu ve pulmoner emboli riski daha düşüktür.

7.3.4.2. İkincil Korunma
İkincil korunmada hedef erken dönemde meme kanseri tanısının konulmasına yönelik
uygulamalardır. Riskin değerlendirilmesi ve erken tanılama yöntemleri kullanılır. Meme
kanserinde erken tanı tamamen iyileşme şansını arttırmaktadır.
Meme Kanseri Taramaları
Meme kanserinde erken tanı hastalığın seyri ve tedavi süreci için oldukça önemlidir.
ACS, meme kanserinin erken tanılanması için 40 yaşından itibaren yıllık mammografi ve
klinik muayene önermektedir. Aynı zamanda kadınlarda meme kanserinde farkındalığı
sağlamak için 20 yaşından itibaren KKMM yapılması önerilmektedir.
Türkiye Sağlık Bakanlığı Meme Kanseri Tarama Programı
Yaş Aralığı

Kullanılan Yöntem

Uygulama Sıklığı

20-39

KKMM

1 defa/Her ay (farkındalığı sağlamak için)

Klinik Meme Muayenesi

3 yılda bir defa

KKMM

1 defa/Her ay (farkındalığı sağlamak için)

Klinik Mem Muayenesi

Yılda bir defa

Mammografi

2 yılda bir defa

40-69

Karayurt Ö, Erol Ursavaş F, Çömez S. (2016). Meme Cerrahisi Hastalıkları. İçinde
(Ed).Akademisyen Tıp Kitapevi,Ankara,583-628.

Cerrahi Bakım. Aslan Eti F

Kendi Kendine Meme Muayenesi
Meme hastalıklarının saptanmasında hastaların kendileri önemli rol oynamaktadır.
KKMM hastaların farkındalıklarını arttırmada rol oynadığı için klinik meme muayenesi ve
mammografi ile birlikte uygulanmaktadır. KKMM ucuz, basit ve üstelik kadının gizliliğinin
korunduğu, evinde tek başına rahatlıkla uygulayabileceği bir muayenedir. Menstural siklus,
gebelik ve menapoz gibi durumlarda memede çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir.
KKMM, menstural dönemde meydana gelen bu değişiklikler sonucu doğru sonuçlar elde
edilememesi riski nedeniyle her ay mensturasyonun başlangıcından itibaren 5-7. günlerde ya
da postmenapozal dönemde her ayın belirli gününde (ör: ayın birinci günü) yapılmalıdır.
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Meme muayenesinin her ay düzenli olarak yapılması, kadının kendi meme yapısını
daha iyi tanımasını ve önceki aya göre meme dokusunda herhangi bir değişiklik olup
olmadığını daha kolay anlamasını sağlar. Yapılan çalışmalarda kadınların KKMM’nin ne
olduğunu ve önemini bildikleri, buna karşın sadece %25-30 oranında uygulandığı
görülmüştür.
KKMM Basamakları
 Aynanın karşısında durarak 3 pozisyonda meme incelenir (kollar iki yanda serbest
halde, kollar baş seviyesi üzerinde, kollar kalçada ve hafif bastırarak ). Şekilsel bir
değişme veya renksel bir değişme olup olmadığına dikkat edilir.
 Yatarak Muayene: Özellikle büyük göğüs yapısına sahip kadınlar için uygun bir
yöntemdir. Bir omzun altına yastık koyulur. O taraftaki el başın altına yerleştirilir.
Sonra diğer el ile meme muayenesi yapılır. Muayene bitiminde, meme ucu iki
parmağın arasına alınarak hafifçe sıkılır. Kanama veya akıntı olup olmadığı kontrol
edilir.
 Banyo Yaparken Kontrol: Özellikle küçük göğüs yapısına sahip kadınlar için ideal
yöntemdir. Sabunun verdiği kayganlıkla muayene kolaylaşır. Meme muayenesi
yapıldıktan sonra meme ucu ve koltuk altı bölgesi kontrol edilir.

https://www.google.com.tr/search?q=meme+muayene+y%C3%B6ntemleri&espv=2&biw=1366&
bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip7sPMopPKAhXIjSwKHR8ZChIQ_AUIBigB
&dpr=1 Klinik Meme Muayenesi

Klinik meme muayenesi
Klinik meme muayenesi, sağlık profesyonelleri tarafından kadınlara yapılması gereken
fizik muayenedir. Kullanılan yöntemler ise inspeksiyon ve palpasyondur. Klinik meme
muayenesi, hasta oturur ve yatar pozisyondayken olmak üzere iki aşamada yapılır. Yapılan bu
fiziksel muayenede; memelerin şekil ve büyüklüğü, meme derisinde şişkinlik, çukurlaşma,
renk değişikliği, meme başında içe çekilme olup olmadığı gözlenir ve palpasyonla değişiklik
olup olmadığı gibi meme kanseri belirtileri açısından kontrol edilir.
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Mammografi (Bkn Tanı yöntemleri)
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) (Bkn Tanı yöntemleri)

7.3.4.3. Üçüncül Koruma (Rehabilitasyon)
Üçüncül korumanın hedefi kanser hastasının tedavi ve rehabilitasyonunu yaparak,
gelişebilecek komplikasyonları engellemektir.
Yüksek Riskli Kadınlarda Bilgi ve Destek Gereksiniminin Karşılanmasında
Hemşirenin Rolü;
Meme kanserinin önlenmesi ve erken tanılanabilmesi için yüksek riskli kadınların
bilgilendirilmeleri ve yakın izlem altında tutulmaları önemlidir. Aile öyküsünde meme kanseri
olan yüksek riskli kadınlar değişik duygular (korku, endişe, öfke, belirsizlik çaresizlik vb.)
yaşamaktadırlar. Yüksek riskli kadınlar için hemşirelik girişimleri;
 Taramalar hakkında eğitim verme,
 Risk tanılama araçları kullanılarak riskini tanımlama,
 Genetik yatkınlığı belirleme,
 Genetik test öncesi eğitim verme
 Genetik danışmanlık, ruh sağlığı, jinekoloji uzmanı ve diğer tarama programlarına
yönlendirme,
 Meme kanseri riskini azaltmaya yönelik davranış değişiklikleri (az yağlı beslenme,
sebze-meyve tüketimi, egzersiz, sınırlı alkol tüketimi) hakkında eğitim verme,
 Kadınların kültürel farklılıklarına göre gereksinimlerini belirleyerek uygun eğitimi
verebilme
 Kimyasal korunma, genetik test veya profilaktik cerrahi için karar vermede rehberlik
etme,
 Menapoz belirtilerini hormonal olmayan yöntemlerle yönetebilmesi için eğitim verme,
 Kendi gereksinimlerini belirlemede kadınları güçlendirme,
 Kadınların fiziksel ve psikososyal gereksinimlerinin farkında olarak onlara destek
olma,
 Duygularını ifade etmelerini sağlama ve anksiyetelerini azaltma
 Kadın eğer profilaktik cerrahi yöntemini seçtiyse cerrahi işlemlere ilişkin bilgi verme,
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 Kimyasal korunmanın yarar ve zararlarına ilişkin bilgi vermedir.

7.3.5. Tanı Yöntemleri
Meme kanserinde tanı, anemnez, fizik muayene, mamografi, biyopsi, sitoloji ve
ultrosonografi yardımı ile konur.
Mamografi meme kanserinin erken saptanmasında en etkili yöntemlerin başında
gelmekte ve meme kanserine bağlı mortalite oranını önemli ölçüde düşürmektedir. Memedeki
oluşumların erken tanısında oldukça yaygın kullanılan, düşük enerjili röntgen ışınları ve
kompresyon uygulanarak elde edilen özel bir radyografi yöntemidir. Memenin kas, yağ ve
glandüler yapılarını incelemek amacıyla kullanılır. Mamografinin meme kanserini
saptamadaki duyarlılığı %68-88 oranındadır. Ancak doku yoğunluğu fazla olan memelerde bu
oranın %30-48’lere düştüğü belirtilmektedir. Memede, muayene ile saptanamayacak kadar
küçük kitleler mamografi ile saptanabilir. Mamografi çektirme yaşının 40 yaş ve üzerinde
olmasının nedeni 40 yaşından önce meme dokusu yoğunluğunun fazla olması ve mamografide
kitlenin iyi görüntülenememesidir. Mamografi uygulamasında hemşirenin görevi, hastaya
işlemin yapılma nedeni, nerede, nasıl, ne sıklıkta yapılacağı ve ne kadar radyasyona maruz
kalacağı konusunda bilgi vermektir. Ayrıca mamografi sırasında ağrı ve rahatsızlık
duymaması için hastaya memelerinin çok fazla duyarlı olmadığı dönemde mamografi
çektirmesi söylenmelidir.
Ultrasonografi Ses dalgaları ile görüntü elde edilmesidir. Radyasyon içermez ve
ağrısızdır. Mamografi ve ultrasonografi birbirlerini tamamlayan görüntüleme yöntemidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Meme MRG, meme kanseri tanısı
konmuş kadınlarda kitlenin boyutunu ölçmek ve memede başka tümör olup olmadığını
incelemek ve meme kanseri için yüksek riskli kadınlarda yıllık mamografi ile birlikte
taramada kullanılmaktadır. Ayrıca Mamografi ve ultrasanografi ile kesin değerlendirme
yapılamayan durumlarda MRG kullanılmaktadır. Ameliyat edilen memelerde rezidüel ya da
nüks değerlendirmesi, neoadjuvan tedavi izlem, aksiler lenf bezi metastazı olan olgularda
kanser araştırması önemli endikasyonlardır.
Biyopsi Biyopsi, şüpheli kitlelerin kanser olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır.
Meme kanserinin kesin tanısı biyopsi ile konur. Bu amaçla, cerrahi biyopsi (insizyonel
biyopsi, eksizyonel biyopsi), stereotaktik biyopsi, kesici iğne (core) biyopsisi, ince iğne
aspirasyon biyopsisi kullanılmaktadır.

7.3.6. Meme Kanserinin Tipleri
Meme kanseri; meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalarak, çevre
dokulara ve uzak organlara organlara yayılarak çoğalmayı sürdürmesi ile karakterize lokal ve
sistemik bir hastalıktır. Meme kanseri,
tümör’ün köken aldığı asıl dokuya göre
sınıflandırılmaktadır.
222

1-Lobüler Kanserler: Memenin lobüllerindeki epitel dokudan kaynaklanmaktadır.
Noninvaziv (insitu) lobüler kanserler (Lobüler karsinoma insitu) (LCIS): Başlangıçta
lobül içinde sınırlı kalır. Belirti ve kitle oluşturmaz ve yavaş büyür, yıllarca sessiz kalabilir.
Bu nedenle de tanı konulmayabilir. Biyopsi örneğinde tesadüfen tanınır. Sıklıkla çift
taraflıdır. Kanser gelişme riski yılda yaklaşık %1 olup, vakaların %35’inde giderek invaziv
hale gelir. Genellikle genç kadınlarda görülür.
İnvaziv (infiltratif) lobüler kanserler: Nadir olup, %5-10 arasında görülür. Genellikle
multisentriktir. Sıklıkla aksiller lenf nodu tutulumu vardır.
2-Ductal Kanserler: Meme kanallarındaki epitel dokudan kaynaklanır.
Noninvaziv (insitu) ductal kanserler (Ductal karsinoma insitu)(DCIS):LCI’nun aksine
belirgin büyüklüğe ulaşır ve kolaylıkla tanı konulabilir. Tedavi edilmezse invaziv ductal
karsinomaya dönüşebilir.
İnvaziv (infiltratif) ductal kanserler: En yaygın görülen meme kanseri tipidir. Tüm
meme kanserlerinin %75’ini oluşturur. Prognozu diğer kanser tiplerinden daha kötüdür.
Metastazlarını genellikle aksiller lenf nodlarına yaparlar.
3-Paget Hastalığı: Nadir görülmektedir (%3). Meme başı ve areolada egzamatöz
lezyon oluşturur. Meme başı ve areolada ülseresyon, yanma ve kaşıntı hissi gibi belirtiler
görülür. Prognozu iyidir. Operasyon sonrası yaşam oranı %90’dır.
4-İnflamatuar (iltihabi) Kanserler: Meme kanserinin nadir tipi olup %1-2 oranında
görülür. Memede kızarıklık, sıcaklık ve ciltte kalınlaşma bulguları vardır. Sıklıkla meme
başında ödem ve içe çekilme vardır. Meme infeksiyonu görünümündedir. Diğer organlara
yayılımı hızlıdır ve prognozu oldukça kötüdür.

7.3.7. Meme Kanserinde Tedavi
Meme kanserinde tedavi; cerrahi, radyoterapi, hormonal tedavi ve kemoterapi ile
sağlanmaktadır.
Cerrahi Tedavi
Meme Koruyucu Cerrahi (MKC): Günümüzde meme kanseri nedeniyle yapılan
ameliyatların yaklaşık 1/3’ünü oluşturmaktadır. Primer meme tümörünün, güvenli sağlam bir
sınır sağlayacak şekilde komşu meme dokusu ile birlikte çıkarılması işlemidir. Meme
koruyucu cerrahi (MKC) (parsiyel mastektomi, kadranektomi, lumpektomi, tilektomi) evre I
veya II meme kanserinde uygulanabilir. MKC sonrası radyoterapi standarttır. MKC ile
mastektomi arasındaki seçim hastanın klinik özellikleri ve kişisel tercihine göre yapılır.
MKC’nin amacı; tedavi edilen memede iyi bir kozmetik sonuç ve düşük lokal nüks ile
beraber, mastektomiye benzer yaşam süresi sağlamaktır. MKC’nin başarılı olabilmesi için;
negatif sınırlı cerrahi eksizyonla birlikte iyi kozmetik, radyoterapi (RT) ile kombine edilmesi
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ve hastanın sık izlemi gereklidir. MKC’nin en önemli avantajlarından birisi meme başının
korunuyor olmasıdır.
Mastektomi: Total (basit) mastektomide tüm meme çıkartılır Günümüzde büyük
çoğunlukla Modifiye Radikal Mastektomi (MRM) uygulanmaktadır. Memenin tamamının,
meme ucu ve areolanın ve genellikle koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması işlemidir.
Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB):Tümörün bulunduğu yerden drene olacağı ilk
lenf bezine bekçi, gözcü veya haberci anlamına gelen‘Sentinel’ lenf bezi denilmektedir.
Sentinel lenf nodülü (SLN) memenin lenfatiklerinin drene olduğu ilk lenf nodülüdür. Sentinel
lenf nodulü (SLN) biyopsisi, aksiller diseksiyona alternatif olarak başvurulan ve meme
kanseri hastalarının evrelemesinde, kesin ve doğru evreleme imkanı sağlayan minimal invaziv
cerrahi tekniktir. SLN biyopsisinin, rutin aksiller diseksiyona bağlı lenfödem, kolda ağrı,
uyuşukluk gibi komplikasyonların azalması yanında, hastanede kalış sürelerinin kısalması,
maliyet oranlarının azalması ve adjuvan tedavinin daha doğru ve kesin olarak belirlenmesine
olanak sağladığı belirlenmiştir. Günümüzde birçok merkezde belli bir deneyim sonrasında
SLN biyopsisi, meme kanserinin cerrahisi ve evrelenmesinde başvurulan standart bir girişim
olarak kabul edilmektedir. SLNB bölgesel lenf nodüllerine metastaz olup olmadığını
değerlendirmek için yapılmaktadır. SLN metastatik hastalığı içermiyorsa (negatif) diğer lenf
nodülleri temizdir ya da tümör olma olasılığı çok azdır. SLNB ile gereksiz lenfatik
diseksiyonlar ve bunlara bağlı gelişebilecek ağrı, parestezi, seroma, yara infeksiyonları,
gecikmiş yara iyileşmesi, kol ödemi vb gibi yaşam kalitesini etkileyen komplikasyonlardan
kaçınılacak ve aksiller diseksiyon yapılmadığı için kol ödemi riski azalacağından, uzun süreli
morbidite ve bunun tedavisine bağlı harcamalar da ortadan kalkacaktır. SLNB Mavi boya
tekniği, Radyokolloid madde tekniği ve her iki tekniğin birlikte kullanıldığı başlıca üç
teknikle uygulanabilir.

7.3.8. Meme Kanserinde Hemşirelik Girişimleri
Ameliyat Öncesi Dönem
Meme kanserli hastanın bakımı, hekim, hemşire ve diğer ekip üyelerinin, işbirliğini
gerektiren bir süreçtir. Ameliyat öncesi hastaya mastektominin neden yapılacağı, yararları
psikolojik ve kozmetik etkileri anlatılmalıdır. Bilgi verirken hastanın anlayabileceği biçimde
basit açıklamalar yapılmalı, gerekiyorsa bu açıklamalar tekrarlanmalıdır. Hastaya kansere
bağlı korkularını ve meme kaybına bağlı duygularını ifade etmesi için fırsat verilmelidir.
Mastektomi yapılması planlanan bir hastaya ameliyat öncesi ;
• Hastanede uygulanacak rutin yatış işlemleri
• Ameliyat öncesi rutin hazırlık işlemleri
• İnsizyon yeri, şekli ve drenaj sistemi
• Yatak içerisinde dönme ve oturma hareketleri
• Etkilenen taraftaki elin ve kolun bakımı
• Ameliyat sonrası omuz ve kol egzersizleri
• Derin solunum ve öksürme egzersizleri hakkında eğitim verilmelidir.
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Ameliyat Sonrası Dönem
Meme ameliyatı sonrası bakımı;
 Hastanın fiziksel olarak rahat ettirilmesi,
 Uygun beslenmenin sağlanması,
 Komplikasyonların önlenmesi,
 Hastanın taburculuğa hazırlanması,
 Hastanın evde bakımı konularını içerir.
Ameliyat sonrası;
 Kol bir yastık üzerinde elevasyona alınmalıdır.
 Pansumanlar ve çarşaflar sızıntı yönünden gözlenmelidir.
 Kolda dolaşım kontrolü yapılmalı ve parmaklarda güç kaybı veya üst kolda
duyu kaybı ve şişme belirtileri kaydedilmelidir.
 Bu koldan kan basıncı ölçümü, damar yolu girişimi ve diğer enjeksiyonlar
yapılmamalıdır.
 Hastaya yatakta oturmak veya dönmek için etkilenmemiş taraftaki kolun
dirseğinden destek alması söylenmelidir.
 Ağrısı varsa ağrı kesici verilmelidir.
 Hasta mastektomi sonrası omuz ve kol egzersizlerini yapması için
cesaretlendirilmelidir.
 Hasta hazır olduğunda ameliyat yerini görmesi için cesaretlendirilmelidir.
 Hasta eşiyle birlikte cinsel yaşamlarına yeniden başlama konusunda
konuşmaya ve duygularını paylaşmaya cesaretlendirilmelidir.

Ağrının giderilmesi ve hasta rahatının sağlanması
Ağrı genellikle sternumdan aksillaya kadar uzanan transvers kesiye bağlıdır. Ayrıca
torasik ve interkostal sinirlerin travmatize edilmesi veya kesilmesi sonucu ağrı olabilir.
Ameliyat sonrasında hastanın ağrı düzeyinin değerlendirilip hemen tedaviye başlanması hem
ağrının giderilmesine hem de hastanın rahat uyuyup dinlenebilmesine olanak sağlar. Hastanın
fiziksel olarak rahatlaması ameliyat sonrası görülen yoğun duygusal stresin de azalmasına
yardımcı olur.
Beslenme ve dinlenmenin sağlanması
Mastektomi sonrası genellikle beslenme ile ilgili bir sorun görülmez. Hasta mümkün
olduğunca erken normal beslenme düzenine döndürülür. Dokuların onarımı ve enerji
gereksinimi için yüksek kalorili ve proteinli diyet verilmelidir. Hastaya yemek yerken ve
banyo yaparken yardımcı olmak gerekebilir. Ancak hastaneden taburcu olmadan önce
hastanın mümkün olduğu kadar günlük bakım gereksinimini kendisinin yapması için teşvik
edilmesi gerekir.
Omuz ve kol hareketleri
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 Ameliyattan sonra hastanın etkilenen kolu ve eli elevasyona alınmalıdır.
 El ve kol dirsekten yukarıda, dirsek ise omuzdan yukarıda olacak şekilde
tutulmalıdır.
 Yatarken ve otururken bu durum sürdürülmeli, lenfatik ve venöz dolaşım
kolaylaştırılmalıdır.
 Kolda lenfödem değerlendirilmesi için dirsek çıkıntısının 10 cm yukarısından ve
aşağısından kol çevresi ölçülerek ameliyat öncesi yapılan ölçümlerle ve diğer kolun ölçüsü ile
karşılaştırılır.
 Ameliyat kesisi üzerine oluşabilecek basıncı azaltmak ve seroma gelişmesini
engellemek amacıyla ameliyat olan taraftaki kol bir süre hareketsiz tutulur.
 Ameliyat sonrası birinci günden itibaren, top sıkma, yumruk yapıp açma, ikinci
günden itibaren dirsek egzersizlerine başlanır.
 Daha zorlu hareketler omuzun her yöne hareket ettirilmesini gerektirir ve drenler
çekinceye kadar başlatılmaz.
 Drenler çekildikten sonra saç tarama, duvara tırmanma gibi egzersizler yavaş yavaş
arttırılarak yaptırılır.

İnfeksiyonun önlenmesi
Yaranın durumu izlenmeli ve kızarıklık, şişlik, akıntı, koku, huzursuzluk ateş gibi
infeksiyon belirtileri gözlenmelidir. Flep altında veya aksillada seromaya bağlı infeksiyon
gelişebilir. Dren bakımı yapılmalı, drenaj miktarı izlenip kaydedilmelidir.
Üzüntü ve Hastalığa Uyum
Öfke, depresyon, inkâr ve içe kapanma gibi tepkiler görülebilir. Hastanın kaybettiği
beden parçası için üzüntü duyması normaldir, bunu yaşaması için hastaya zaman tanınmalıdır.
Aile bireyleri de bu konuda bilgilendirilmeli ve hastaya destek olmaları istenmelidir. Hasta
kesi yerini görmesi için cesaretlendirilmelidir ve mümkün olduğu kadar erken pansumana
katılımı sağlanmalıdır. Hastaya kullanılacak protez ve sütyen ile ilgili bilgi verilmeli ve
nereden alabilecekleri anlatılmalıdır. Eğer hastaya meme konstrüksiyonu yapılmamışsa geçici
bir protez sağlanarak nasıl kullanılacağı öğretilir. Eğer meme konstriksiyonu yapılmışsa deri
flebinin rengi birkaç gün gözlenmeli ve kapiller oluşum izlenmelidir.
Yara bakımının öğretilmesi
Hastaneden çıkarken hastanın yara bakımını tamamen kendisi yapabilecek durumda
olması hemşirelik bakım hedeflerinden birisidir. Tüm açıklamalar hastanın anlayabileceği
şekilde basit, açık ve anlaşılır bir biçimde olmalıdır. Yara bakımının en az bir kere uygulamalı
bir biçimde gösterilmesi hastanın daha iyi öğrenmesini sağlar.
Drenaj bakımı ve izlenmesi
•
•

Pansumanlar ve çarşaflar sızıntı açısından kontrol edilmelidir.
Drenaj miktarı ve özelliği izlenmeli ve kaydedilmelidir.
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• Drenin giriş yeri ve insizyon yeri temiz ve kuru tutulmalıdır.
• Hastaya, insizyon alanına yaklaşık 4-6 hafta kadar pudra, deodorant ve parfüm
sürmekten kaçınması söylenmelidir.
• Koltuk altında terleme ve koku oluyorsa bu alan su ile silinip kurulanabilir.
• Hasta drenleri ile taburcu edilecekse drenaj izlemi ve boşaltılması konusunda
bilgilendirilmelidir.
Lenfödem (LÖ)’in izlenmesi ve önlenmesi
Lenfatik sistem dokular arası sıvıyı ve plazma proteinlerini venöz dolaşıma taşıyan tek
yönlü bir damar sistemidir. Lenf nodülleri cerrahi olarak çıkarıldığında lenfödem gelişebilir.
Hastaya omuz ve kol egzersizlerinin düzenli olarak yapılması hakkında bilgi verilmelidir. Kol
çevresini nasıl ölçeceği ve kaydedeceği hastaya öğretilmelidir. LÖ’in önlenmesinde hastalara;


Etkilenen koldan enjeksiyon yaptırmaması ve kan basıncı ölçtürmemesi,



Bulaşık yıkarken ve bahçe işleri yaparken eldiven giymeleri,



Isırık ve sokmalardan (böcek vb) kaçınması,



Etkilenmiş kolun kurumasını önlemek için lanolinli kremler kullanması,

 Herhangi bir kesik ve çizik durumunda alanın yıkanması ve antiseptik
uygulanması,
 İnfeksiyon belirti ve bulgularının öğretilmesi ve olması durumunda hekimi ile
iletişime geçmesi,


Kolu gün içinde zaman, zaman, ve gece yatarken elevasyona alması,



Dar manşetli, kolu lastikli ya da aşırı sıkan giysiler giymemesi,



Etkilenmiş tarafa sıkan saat, bilezik, yüzük takmaması,



Ağır eşya taşımaması ( Etkilenen kolla 4-6 kg’dan daha ağır kaldırılmamalı),

 Etkilenmiş kol ile güç isteyen işler (ovma, fırçalama, itme, çekme gibi)
yapmaması,


Tırnak kenarlarında çıkan etleri koparmaması,



İğne batmasını önlemek için dikiş dikerken yüksük kullanması,

 Çok sıcak havalarda uzun süre dışarıda kalmaması, güneşe çıkmadan önce
koruyucu krem sürmesi,


Uygun sütyen ve protez kullanması,



Etkilenmiş el ve kolu yanıklardan koruması,



Sıcak banyo, sıcak duş, hamam ve saunalardan kaçınması,



Alkol ve sigaradan uzak durması,



Sadece profesyonel manikür yaptırabileceği,



Lenf ödem bilekliği kullanması konusunda bilgi verilmelidir.
227

Evde bakım
Ameliyat sonrası daha ileri tedavi görecek olan hastalara tedavinin ne olacağı, ne
zaman başlayacağı ve neden izlenmesi gerektiği anlatılmalıdır. Meme kanserinin ameliyat
edilen alanda tekrarlama riski olduğu için hastaya bu alanı nasıl muayene edileceği
gösterilmelidir. Kontrol mamografi ve fizik muayenenin hangi aralıklarla yapılacağına ilişkin
bilgi verilmelidir.
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Uygulamalar
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Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing, (12th ed.) (1471-1502). USA:
Lippincott Williams & Wilkins.
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Uygulama Soruları
9) Kendine kendine meme muayenesini açıklayınız.
10) Mastektomili hastaya vereceğiniz eğitim hangi konuları içermelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde memenin yapısını, iyi huylu hastalıklarını ve meme kanserini inceledik.
Meme kanserinin en sık hangi kadranda meydana geldiğini, meme kanseri risk faktörlerini,
meme kanserinden korunma yöntemlerini, cerrahi girişim tiplerini, cerrahi sonrası nasıl bir
hemşirelik bakımı planlayacağımızı, hastayı lenfödemden korumak için eğitimde yer alması
gereken noktaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıda meme kanserinde korunma ile ilişkili ifadeleri eşleştirdiğinizde yukarıdan
aşağıya doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil korunma

( ) Meme rekonstrüksiyonu, ameliyat sonrası kol egzersizleri,
lenf ödemi önlemek için gerekli pozisyon ve egzersizler bu
kapsamda yer alır.

B) İkincil korunma

( ) Mammografi, Kendi-Kendine Meme Muayenesi (KKMM),
Fizik /Klinik Meme Muayenesi, bu kapsamda yer alır.

C) Üçüncül korunma

( ) Riski azaltacak ya da en aza indirgeyecek tutum ve
davranışlar yoluyla “Meme Ca” gelişimini önlenmeye yönelik
girişimleri içerir.

a) A-C-B
b) C-B-A
c) B-C-A
d) A-B-C
e) C-A-B
2. Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri risk faktörleri arasında yer almaz?
a) Çok doğum yapmak
b) Obesite
c) Oral kontraseptif kullanımı
d) Radyasyona maruz kalma
e) Kadın olmak
3. Aşağıda verilen tanımları eşleştirdiğinizde yukarıdan aşağıya doğru sıralama nasıldır?
A. Lumpektomi/
Tylektomi

(
) Sadece tümör ve lenf nodüllerinin çıkarıldığı, diğer
dokuların bırakıldığı işlemdir.

B. Modifiye Radikal (
) Meme dokusu ve meme başının çıkarıldığı, lenf
Mastektomi
nodüllerinin bırakıldığı işlemdir.
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C. Basit mastektomi

( ) Meme, meme dokusu, meme başı ve koltuk altı lenf
nodüllerinin çıkarıldığı, kasların bırakıldığı işlemdir.

a) C-A-B
b) C-B-A
c) B-C-A
d) A-B-C
e) A-C-B
4. Meme kanserinin kesin tanısı hangi yöntemle konur?
a) Mamografi
b) Biyopsi
c) Ultrasonografi
d) KKMM
e) PET
5. Aşağıdakilerden hangisi meme kanserinin belirti ve bulgularından biri değildir?
a) Ele gelen kitle
b) Memelerde simetri,
c) Meme başında retraksiyon,
d) Memede çukurlaşma,
e) Portakal kabuğu görünümü,
6. Aşağıdakilerden hangisi meme kanseri tiplerinden biri değildir?
a) Lobüler Kanserler
b) Paget Hastalığı
c) Ductal Kanserler
d) Granülomatöz Mastit
e) İnflamatuar (iltihabi) Kanserler
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7. Aşağıdakilerden hangisi meme
girişimlerinden biri değildir?

kanseri

cerrahisi

sonrası

uygulanan

hemşirelik

a) Kol bir yastık üzerinde elevasyona alınmalıdır.
b) Kolda dolaşım kontrolü yapılmalı ve parmaklarda güç kaybı veya üst kolda duyu
kaybı ve şişme belirtileri kaydedilmelidir.
c) Hastaya yatakta oturma veya dönme için etkilenmiş taraftaki kolun dirseğinden destek
alması söylenmelidir.
d) Bu koldan kan basıncı ölçümü, damar yolu girişimi ve diğer enjeksiyonlar
yapılmamalıdır.
e) Hasta mastektomi sonrası
cesaretlendirilmelidir.

omuz

ve

kol

egzersizlerini

yapması

için

Aşağıdaki ifadelere Doğru ise ‘‘D’’ Yanlış ise ‘‘Y’’ yazınız.
8.

(
) Kendi Kendine Meme Muayenesi postmenapozal dönemde her ayın belirli
gününde (ör: ayın birinci günü) yapılmalıdır.

9.

(
) Birinci derece yakınlarında (anne, kız kardeş/kız kardeşler, kızı) veya ikinci
derece yakınlarında meme veya over kanseri öyküsü olan kadınlar meme kanseri yönünden
yüksek risk altındadır.

10.

(

) Ultrasonografi meme kanseri tanılamasında kullanılan en etkili yöntemdir.

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) b, 2)a, 3)e, 4)b, 5)b, 6)d, 7)c, 8) Doğru, 9) Doğru, 10) Yanlış
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8. SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Toraks Bölgesi ve Akciğerlerin Kısa Anatomi ve Fizyolojisi
8.2. Göğüs (Toraks) Travmaları
8.3. Akciğer Enfeksiyonları
8.4. Akciğer Tümörleri
8.5. Göğüs (Toraks) Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

238

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Solunum sisteminin anatomi ve fizyolojizini kısaca açıklayınız.
2) Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları nelerdir?
3) Göğüs (toraks) travmalarına neden olan durumlar nelerdir?
4) Göğüs (toraks) travması sonrası hangi komplikasyonlar gelişebilir?
5) Göğüs (toraks) travmalarına ilişkin acil tedavi ve bakım girişimlerini biliyor
musunuz?
6) Akciğerin cerrahi tedavi gerektiren enfeksiyöz hastalıklarını biliyor musunuz?
7) Akciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri nelerdir?
8) Akciğer kanserinin tiplerini biliyor musunuz?
9) Akciğer kanserine neden olan faktörler hakkında bilginiz var mı?
10) Akciğer kanserinin belirti ve bulguları nelerdir?
11) Akciğer kanserinin cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir?
12) Göğüs cerrahisi öncesi hazırlık nedir?
13) Göğüs cerrahisi sonrası bakım girişimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toraks Bölgesi ve Toraks bölgesi ve akciğerlerin Okuyarak /Araştırarak
Akciğerlerin Anatomi anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi
sahibi olacaksınız.
ve Fizyolojisi
Göğüs
(Toraks) Toraks
belirti
Travmaları

travmalarının nedenlerini, Okuyarak /Araştırarak
ve
bulgularını,
komplikasyonlarını, acil tedavi ve
bakım girişimlerini bileceksiniz.

Akciğer

Akciğer enfeksiyonlarının hangi

Enfeksiyonları

durumlarda cerrahi tedavi

Okuyarak /Araştırarak

gerektirdiğini öğreneceksiniz.

Akciğerin Tümörleri

Akciğerin iyi ve kötü huylu Okuyarak /Araştırarak
tümörlerini öğrenecek, prognozları
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Akciğer kanserinin epidemiyolojisi,
etiyolojisi, belirti ve bulguları,
tanılaması,
evreleri,
tedavi
seçenekleri
hakkında
bilgilendirileceksiniz.

Göğüs
Cerrahisi

(Toraks) Göğüs (toraks) cerrahisi öncesi Okuyarak /Araştırarak
hasta hazırlığı ve sonrası olası
hemşirelik tanıları ve girişimlerini
öğreneceksiniz.
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Anahtar Kavramlar
 Solunum sistemi
 Göğüs (Toraks)
 Göğüs travmaları
 Akciğer enfeksiyonları
 Akciğer tümörleri
 Akciğer kanseri
 Göğüs cerrahisi
 Hemşirelik bakımı
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Giriş
Solunum sisteminin en önemli işlevi, ventilasyon ve diffüzyon süreci doğrultusunda,
hücre/dokuların gereksinimi olan oksijeni sağlamak ve dokularda oluşan karbondioksidi
uzaklaştırmaktır. Bilindiği üzere solunum yaşamın devamı için gerekli olan fizyolojik bir
işlevdir. Solunum işlevlerindeki bir bozukluk ya da solunum sistemine ilişkin hastalık varlığı,
bedenimizin diğer yapılarını da olumsuz olarak etkilemektedir.
Bu bölümde, solunum sistemi cerrahi hastalıklarından göğüs travmaları ve akciğer
tümörleri ve bu hastalıkların tedavisi ve bakımına yönelik girişimler üzerinde durulacaktır.

242

8.1. Toraks Bölgesi ve Akciğerlerin Kısa Anatomi ve Fizyolojisi
Toraks boyun tabanından başlayıp, diyafragma seviyesine kadar uzanan, kemiklerden
oluşmuş koni biçiminde, kafes şeklinde bir yapıdır. Toraks boşluğu; sternum, kostalar,
diyafragma ve kolumna vertebralis ile sınırlanmış olan boşluktur. Toraks boşluğunda
yerleşmiş olan akciğerler, trakeanın distal parçası ve bronşlar “alt solunum yolu” olarak
adlandırılır.
Toraks/ Göğüs kafesi; 12 torasik vertebra, sağ ve sol skapula, 12 çift kosta, sağ ve sol
klavikula, sternum, diyafragma ve interkostal kaslardan oluşur. Sternum, yetişkinlerde
yaklaşık 17 cm. uzunluğundadır ve manibrum, ana sternum ve ksifoid olmak üzere üç bölüme
ayrılır. 12 çift kostadan ilk 7 kosta sternuma bağlı olup 8., 9. ve 10. kostalar kıkırdak ile
birbirlerine bağlandıktan sonra sternuma bağlanır, 11. ve 12. kostalar ise sternuma bağlı
olmayıp ön uçları serbesttir ve yüzen kosta olarak adlandırılır. Ksifoid herhangi bir kosta ile
bağlantı halinde değildir ve desteksiz durumdadır. Kotsalar arası boşluklar, interkostal aralık
olarak adlandırılır.
Hava iletim yolları, burun, farenks, larenks, trakea, sağ ve sol ana bronş, akciğerler ve
plevra zarından oluşur.
Akciğerler çift, asimetrik yerleşimli organlardır. Sağ akciğer üç, sol akciğer ise iki
lobdan oluşur. Sağ ve sol akciğerde bulunan loblar “lober fissürler” ile birbirinden ayrılır.
Hava akciğerlere, ağız ve burun yolu ile iletilir, larenksi geçerek trakeaya ulaşır. Trakea; önde
Louis açısı (sternumun manibriyumu ile gövde kısmının birleştiği yerdeki sternal açı), arkada
torasik 4. vertebra (T4) hizasında ikiye ayrılır ve ayrıldığı yer bifürkasyon olarak adlandırılır.
Trakeanın ikiye ayrıldığı yerden sağ ve sol ana bronş başlar. Sağ ve sol ana bronşlar, akciğer
içinde daha küçük bronşlar olarak devam eder. Bronşların devamında sırasıyla, bronşiyoller,
alveoler kanallar ve alveoller vardır. Plevra zarı, akciğer parankimini saran visseral plevra,
göğüs duvarının iç tarafını saran pariyetal plevra olmak üzere ikiye ayrılır. İki plevra
arasındaki boşluk ise, plevral boşluk olarak adlandırılır. Plevral boşlukta, visseral plevra
tarafından salgılanan yaklaşık 50 ml.’lik plevral sıvı bulunur ve solunum hareketleri sırasında
kayganlık sağlayarak plevral yaprakların birbirine sürtünmesini ve yapışmasını önler.
Solunum sisteminde temel ve yardımcı kaslar olmak üzere iki türlü kas sistemi
bulunmaktadır. Solunumun temel kasları, diyafram ve dış interkostal kaslardır. Yardımcı
solunum kasları, solunum işini kolaylaştırmak veya arttırmak için kullanılır.
Solunum sisteminin tam olarak değerlendirilebilmesi için bazı anatomik yapı ve
işlevlerinin bilinmesi önemlidir. Solunum sistemine ilişkin bazı anatomik yapılar Şekil 1 ve
2’de gösterilmektedir (Bkz. Şekil 1 ve 2).
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Şekil 1. Toraks/ Göğüs Kafesi
Kaynak:http://anatomynews.com/ribs-anatomy-amazing-10-images-download-2015/rib_structure-ribsanatomy-amazing-10-images-download-2015/ (Erişim:10.12.2015)

Şekil 2. Solunum Sisteminin Yapısı ve Hava İletim Yolları
Kaynak: http://www.acilveilkyardim.com/foto/solunumsistemi.jpg (Erişim:30.12.2015)

Hücre/dokular gereksinim duydukları enerjiyi karbonhidrat, yağ ve proteinlerin
oksidasyonundan sağlarlar. Oksidasyonun gerçekleşebilmesi için de oksijene gereksinim
vardır. Oksidasyon için oksijenin sağlanması, açığa çıkan karbondioksitin dokulardan
uzaklaştırılması, solunum sistemi tarafından gerçekleştirilir. Solunum sistemi bu işlevini 4
aşamada gerçekleştirir.
1. Ventilasyon: Havanın solunum sistemindeki en küçük yapılara (alveollere) kadar
girip-çıkması hareketidir. İnspirasyon ve ekspirasyondan oluşur. İnspirasyon; havanın
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akciğerlere girmesi/alınmasıdır ve aktif bir süreçtir. Toraks kaslarının hareketi ve
diyafragmanın abdomene doğru hareketi ile oluşan negatif basınç sonucu gerçekleşir.
Ekspirasyon ise; havanın akciğerlerden çıkması olup pasif bir süreçtir (Bkz. Şekil 3).
2. Difüzyon: Gazların yer değişitirmesini ifade eder. Oksijen alveollerden akciğer
dolaşımına, karbondioksit ise akciğer dolaşımından alveollere geçer. Gaz değişimi alveoler
kapiller membranda gerçekleşir (Bkz. Şekil 2). Difüzyon sürecinde gazlar, alveollerle-kan,
dokularla kan arasında parsiyel basınç farklarına bağlı olarak hareket eder. Alveoller hava ile
dolunca basınç farkı oluşur. Alveol oksijen konsantrasyonu, pulmoner kapiller oksijen
konsantrasyonundan daha yüksek olur. Oksijen pulmoner kapiller kan akımına doğru yol
alırken, alveol karbondioksit konsantrasyonunun kapiller karbondioksit konsantrasyonundan
düşük olması nedeniyle, karbondioksit pulmoner kapiller yataktan alveole doğru çekilir.
Deniz seviyesinde, atmosfer basıncı 760 mmHg’dır. Bu basınç altında alveollerde oksijen
konsantrasyonu kapillerden daha yüksektir. PO2 alveollerde 104 mmHg, PCO2 40 mmHg;
venöz kanda PO2 40 mmHg., PCO2 46 mmHg;’dır.
3. Perfüzyon: Alveollerden kana difüze olan oksijenin %3’ü plazmada eriyik halde,
%97’si de eritrosit içinde hemoglobine bağlanarak oksihemoglobin şeklinde taşınır. Oksijenin
hemoglobinle birleşmesi, % satürasyon olarak ifade edilir ve akciğer hastalıklarında oksijen
satürasyon değeri, solunum işlevinin belirlenmesinde önemlidir. Karbondioksitin ise %10’u
plazmada eriyik halde, %20’si karboksi hemoglobin şeklinde %70’i ise suyla birleşip
karbonik asidi oluşturarak hızla H ve HCO3 iyonlarına ayrışarak taşınır.
4. Solunumun düzenlenmesi: Solunum bedenin gereksinimine göre solunum merkezi
tarafından düzenlenmektedir. Solunum merkezi, medulla oblangata ve ponsta bilateral olarak
yerleşim gösteren çeşitli nöronlardan oluşmuştur. Solunum merkezi bedendeki oksijen,
karbondioksit ve pH değişikliklerine duyarlı reseptörler aracılığıyla uyarılarak solunumun hızı
ve derinliğini düzenlemektir.

Şekil 3. Solunum İşlevi
Kaynak:http://www.slideshare.net/edoktor/sft-parametreleri-c-ogus09-3 (Erişim: 16.12.2015)

245

8.2. Göğüs (Toraks) Travmaları
Toraks bedende geniş bir yer kapladığı ve kalp, akciğer, büyük damarlar gibi yaşamsal
organları içerdiğnden dolayı travmalara bağlı ölümlerin yaklaşık %25’i toraks travmaları
nedeniyle oluşur.
Göğüs travmalarının nedenleri künt ve penetre yaralanmalardır.
Künt Travmalar: Motorlu araç kazası, yaya kazası, düşme, künt obje ile darbe,
patlama nedeniyle oluşan basınç,
Penetre/Delici Travmalar ise: Bıçak, ateşli silah /mermi, çubuk, ok, diğer delici
objeler vb. nedeniyle meydana gelir.
Göğüs travmalarında acil tedavi ve bakımın, etkili ve doğru yapılabilmesi, tanılamanın
zamanında, hızlı ve doğru değerlendirilmesi ile olasıdır. Toraks yaralanmalarına ilişkin
tanılama bulgularını solunum, kardiyovasküler ve yüzeyel bulgular olarak gruplandırabiliriz:
Solunum;
-

Dispne, solunum distresi

-

Hemoptizili/hemoptezisiz öksürük

-

Ağız, yüz, tırnak ve mukoz membranda siyanoz

-

Trakeada deviasyon

-

Göğüs yarasından hava kaçışı

-

Solunum seslerinde azalma

-

O2 satürasyonunda azalma

-

Köpüklü sekresyon

Kardiyovasküler;
-

Hızlı ve yüzeyel nabız

-

Kan basıncında azalma

-

İki kolda asimetrik kan basıncı değerleri

-

Boyun venlerinde dolgunluk

-

Kalp seslerinde boğukluk

-

Göğüs ağrısı

-

Aritmi

Yüzeyel;
246

-

Ezilme

-

Sıyrık

-

Açık göğüs yarası

-

Asimetrik göğüs hareketleri

-

Sübkutan amfizem

8.2.1. Göğüs Travmalarının Komplikasyonları
Pnömotoraks: Visseral ya da pariyetal plevrada meydana gelen hasar sonucu plevral
boşluğa hava toplanması ve burada pozitif basınç oluşmasıdır. Torasentez sonrası,
travmalardan sonra ve toraks cerrahisi nedeniyle gelişebilen pnömotoraks, kapalı ve açık
olabilir. Kapalı pnömotoraks; solunumla ilgili organlarda ve yapılarda ( bronş. bronşiyol,
alveol) yırtılma, delinme nedeniyle atmosfer havasının plevral boşluğa sızması ile gelişir.
Hava plevral alana girer, ancak çıkamaz. Açık pnömotoraks; atmosfer havası göğüs
duvarındaki bir açıklıktan inspirasyonda girer ve ekspirasyonda çıkar.
Belirtiler neden olan durum ve patolojinin boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.
Genel olarak klinik belirti ve bulgular; ani göğüs ağrısı, dispne, takipne, taşikardi, göğüs
hareketlerinde asimetri, etkilenen taraf solunum seslerinde azalma, perküsyonda
hiperrezonans/ çınlama, yankılanma sesidir.
Tedavisi, torasentez ya ya kapalı göğüs drenajının uygulanmasıdır.
Hemotoraks: plevral boşlukta kan toplanmasıdır. Genellikle travma ya da cerrahi
girişim sonrası gelişir. Hastada dispne, etkilenen tarafta solunum seslerinin olmaması,
perküsyonda hiperrezonans/ çınlama, yankılanma, hemoptizi, siyanoz ve şok tablosu
görülebilir. Plevral boşluktaki kanın boşaltılması için torasentez ya da kapalı göğüs drenajı
uygulanabileceği gibi, kanamanın devam ettiği durumlarda acil cerrahi girişim gerekir.
Tansiyon Pnömotoraks: Plevranın delici ya da kesici bir aletle zarar görmesi sonucu,
plevral boşlukta toplanan havanın dışarıya çıkışının olmamasıyla toraks içi basıncın giderek
artması durumudur. İnspirasyonda, toraks içi basınç düştüğünde, plevradaki küçük açıklıktan
içeriye hava geçişi olur. Ekspirasyonda ise toraks içi basınç yükseldiği için plevradaki açıklık
kapanır ve dışarıya hava kaçışı olmaz. Artan basınç nedeniyle, toraks içi organların yer
değiştirmesi (mediastinal şift) söz konusudur. Mediastinal şiftte, mediastinumda bulunan kalp,
trakea, özefagus ve büyük damarların sağlam tarafa doğru itilmesi, kaymasıdır. Mediastinal
şift nedeniyle kanın kalbe dönüşü engellenebilir. Bu nedenle kalp debisi/kardiyak output
düşerse, solunum ve dolaşım bozukluğu gelişir. Klinik belirtileri;
-

Siyanoz, hava açlığı, ajitasyon,

-

Trakeanın etkilenmemiş tarafa deviasyonu,
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-

Subkütan amfizem,

-

Boyun venlerinde distansiyon,

-

Perküzyonda çınlama/ yankılanma sesidir.

Acil olarak yapılması gereken, tansiyon pnömotoraksın açık pnömotoraksa
dönüştürülmesidir. Bunun için iğne dekompresyonu yapılır ve torasentezin yanı sıra göğüs
tüpü de yerleştirilebilir.
Kuş Göğsü/ Yelken Göğüs: Künt göğüs travmalarının bir komplikasyonu olup,
birden fazla kosta kırığı nedeniyle göğüs duvarının stabilitesinin bozulması durumudur.
Yelken göğüste, normal göğüs duvarı hareketi bozulur. Ekspirasyon sırasında, göğüs kafesi
bu segmentlerin olduğu tarafta dışa doğru çıkıntı yapar, inspirasyonda ise, içe doğru çöker.
Buna parodoksal solunum denir (Bkz. Şekil 4). Eğer akciğer parankimi yaralanmışsa solunum
bozulur, ciddi hipoksi tablosu gelişir. Göğüs duvarında paradoksal hareketler (inspirasyonda
içe ekspirasyonda dışa), hemotoraks, pnömotoraks, pulmoner kontüzyonla ilgili solunum
distresi/sıkıntısı görülebilir. Tedavide, göğüs duvarının imbolizasyonu, havayolu açıklığı
sağlanır, gerekirse hasta entübe edilip, mekanik ventilasyona bağlanmalıdır.

Şekil 4. Paradoksal Solunum
Kaynak:http://watilearned2day.blogspot.com.tr/2013/08/question-of-day-flail-chest.html (Erişim: 16.12.2015)

Kalp Tamponadı: Perikardiyal aralıkta hızla toplanan kanın, miyokarda baskısı
nedeniyle kalbin pompalama yeteneğini önlemesidir. Göğüs travmaları, kardiyopulmoner
resüsitasyon ya da kalp kateterizasyonunun bir komplikasyonu olarak gelişebilir. Göğüs
travması geçiren hastalar kalp tamponadı belirti ve bulguları olan;
-

Kalp seslerinin derinden gelmesi,

-

Hipotansiyon,

-

Taşikardi,

-

Boyun venlerinde distansiyon,

-

Santral venöz basınçta artış açısından izlenmelidir.

Acil olarak perikardiyosentez yapılabilir, gerekirse cerrahi girişim yapılır.
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8.2.2. Göğüs Travmalarında Bakım Girişimleri
Göğüs travması geçiren bireyler, acil tedavi ve bakım girişimlerini gerektirir. Göğüs
travmalı hastalarda öncelikle uygulanması gereken acil bakım girişimleri;
-

Havayolu açıklığı sağlanır.

-

Yüksek akımlı O2 tedavisi uygulanır; bazı hastalarda entübasyon ve ventilasyon
desteği sağlanır.

-

Damar yolu açılır, uygunsa sıvı replasmanı başlatılır.

-

Göğüs yarası değerlendirilir ( pıhtı kaldırılır).

-

Bıçak ve benzeri delici objeler, geniş pansumanlarla stabilize edilir, kesinlikle
çıkarılmaz.

-

Göğüste açık yara varsa, su ve havayı geçirmeyen pansumanla kapatılır; tansiyon
pnömotoraks gelişmişse göğüs ön duvarına göğüs tüpü ya da bir iğne yerleştirilir,
negatif intraplevral basınç sağlanır, plevral boşlukta biriken sıvı ve kan aspire edilir.

-

Önemli diğer yaralar değerlendirilir ve uygun tedavi yapılır.

-

Kosta kırıkları flasterle horizontal olarak tespit edilinceye kadar, kostalar elle
bastırılarak stabilize edilir.

-

Servikal omur yaralanma olasılığına ilişkin gerekli girişimler sonrasında hastaya semifowler pozisyonu verilir ya da rahat solunum yapıyorsa yaralı taraf üzerine yatırılır.

-

Yaralının, yaşam bulguları, bilinç düzeyi, O2 satürasyonu, kalp ritmi, solunum durumu
ve idrar atılımı sürekli izlenir.

-

Solunum distresi için intübasyon uygulanır.

-

Göğüs yarası aspire edilir; aspire edilen göğüs yarası kapatıldıktan sonra, tansiyon
pnömotoraks gelişirse, pansuman gevşetilir.

Acil bakım girişimlerinin çoğu, kanamanın kontrol altına alınmasıyla düzelebilir.
Göğüs travmalarında ağrı yüzeyel solunuma ve dolayısıyla atelektazi ve trakeabronjiyal
sekresyonların birikmesine neden olur. İstem doğrultusunda analjeziklerle ağrı kontrol altına
alınmal, hastanın derin nefes alma ve öksürme egzersizlerini rahatlıkla yapabilmesine olanak
sağlanmalıdır.

8.3. Akciğer Enfeksiyonları
Akciğerin infeksiyoz hastalıkları bazı durumlarda cerrahi girişimi gerektirebilir. Bu
hastalıklardan belli başlı olanları akciğer apsesi, bronşektazi ve tüberkülozdur.

8.3.1. Akciğer Apsesi
Akciğer dokusu içindeki kavitelerin iltihapla dolması sonucu meydana gelir. Küçük,
büyük/ tek ya da çok sayıda olabilir. Oluşumunda;
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-

Enfekte materyalin(mide içeriği,kan,mukus vs.) üst solunum yoluyla aspire edilmesi

-

Bakteriyel pnömoni, bronşektazi gibi akciğer enfeksiyonları

-

Delici/perfore göğüs travmaları/yaralanmaları

-

Subfrenik abseler

-

Bronşların obstrüksiyonu (tümör, yabancı madde) etkilidir.

Belirtileri; öksürük, ateş, halsizlik, iştahsızlık ve göğüste ağrıdır. Tanılamada, kan
sayımı (lökosit, Hb), kraşede kanser hücresi ve mikroorganizma aranır. Ayrıca, akciğer
grafisi, tomografi, bronkoskopi ve bronkografi tanılamaya yardımcı girişimlerdir.
Tedavisi tıbbi ya da cerrahidir. Tıbbi olarak ilaç (antibiyotik) tedavisi, postüral drenaj
ve diyet önerilir; cerrahi olarak;
-

Apse drenajı,

-

Segmental rezeksiyon ya da lobektomi,

-

Bronşları tıkayan kanser kitlesi ise, pnömonektomi yapılır.

8.3.2. Bronşektazi
Bronş obtrüksiyonu, akciğer enfeksiyonu sonucu oluşur. Çocukluk enfeksiyonlarına
bağlı olarak hilus lenf bezlerindeki genişleme hastalığın meydana gelmesinde etkilidir. Distal
obstrüksiyon nedeniyle gelişen enfeksiyon;
-

Bronş duvarlarına zarar verir,

-

Elastikiyeti kaybolur,

-

Dilate olur,

-

Sekresyonlar dilate bronşlarda toplanarak bronşektaziyi oluşturur.

Öksürük, ateş, kraşe, hemoptizi ve enfeksiyon plevral boşluğa yayıldığında ampiyem;
beyine ulaştığında ise serebral apseler görülür. Akciğer grafisi (bal peteği görüntüsü),
bronkoskopi, bronkografi tanılayıcı girişimlerdir. Tıbbi ya da cerrahi olarak tedavisi edilir.
Tıbbi tedavide ilaç (antibiyotik) tedavisi ve postüral drenaj uygulanır. Cerrahi tedavi,
akciğerlerin bellil bölgesi ile sınırlı olduğunda tercih edilir. Her iki akciğeri kapsadığında
cerrahi tedavi önerilmez.
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8.3.3. Tüberküloz
Tüberküloz, akciğerlerde (çoğunlukla), böbreklerde, kemikte, adrenal bezlerde ve lenf
nodüllerinde olabilir. Etkeni myobacterium tüberkülozisdir. Normalde tüberkülüz tıbbi olarak
tedavi edilmesine karşın bazu durumlarda cerrahi tedavi gerektirebilir;
-

Tedavi başladıktan 3-6 ay sonra Tbc basilinin (+) ya da mikroorganizmanın dirençli
olduğu durumlarda,

-

Etkilenmiş lob/akciğerin harap olduğu koşullarda,

-

İnatçı hemoptizi vakalarında,

-

Tbc + tümör kuşkusu olduğunda,

-

Tedaviye karşın kavite görüntüsünün değişmediği koşullarda,

-

Tedaviyi düzenli uygulamayanlarda cerrahi girişim endikedir.

8.4. Akciğer Tümörleri
İyi ya da kötü huylu tümörlerdir.

8.4.1. Akciğerin İyi Huylu Tümörleri
Akciğerin iyi huylu tümörleri, primer akciğer tümörlerinin %10’undan azını
oluştururlar. Benign tümörler nedeniyle ölüm, büyük bronşların tıkanması sonucudur.

8.4.1.1. Bronşiyal adenom
İyi huylu tümörlerin %50’si bronşiyal adenomdur. 20-40 yaş arası her iki cinste sık
görülen bu tümörler, genel olarak öksürük, dispne, ateş, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum
(wheezing) gibi bronşiyal tıkanıklığa ilişkin belirti ve bulgular gösterir. Ödemli, ülsere ve
kanamalı tümörlerdir. Kanserleşme oranı düşük ve yavaş büyümelerine karşın metastaz
yapabilirler. Tümörün distalinde pnömoni ya da atelektazi oluşabilir ve akciğerlerde kollapsa
neden olabilirler.

8.4.1.2. Akciğer Hamartoma
Akciğerin diğer iyi huylu tümörüdür. Genellikle periferik akciğer dokusunu tutarlar ve
semptom vermezler.
İyi huylu tümörlerin tedavisi cerrahidir. Cerrahi girişim olarak; lokal eksizyon/
lobektomi, pnömonektomi, torakotomi uygulanır.
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8.4.2. Akciğerin Kötü Huylu Tümörleri (Akciğer Kanseri)
Akciğer kanseri olarak bilinen akciğerin kötü huylu tümörleri, dünyada en sık görülen
kanser türü olup, kanserin neden olduğu ölümler arasında, birinci sırada yer alır. Primer
akciğer tümörlerinin %90’ını oluşturur.

8.4.2.1. Epidemiyolojisi
Akciğer kanseri kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanserinden sonra ikinci
en yaygın kanser türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde erkeklerde kanser ölümlerinin
%31i, kadınlarda %21’i akciğer kanseridir. Erkeklerde oran nispeten sabit kalmakla birlikte,
kadınlarda sürekli bir artış vardır. Sigara içen 50 yaş üzeri bireylerde yaygındır. Hastaların
%5’inden azı 40 yaş altıdır ve en fazla 60-70 yaş arasında olanlar etkilenir. Hastaların
yaklaşık %70’inde tanı konulduğunda, hastalık bölgesel lenf nodlarına yayılım göstermiştir.
Tanı konulan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı %13’tür.

8.4.2.2. Etiyolojisi
Akciğer kanserinin %80’inden
inhalasyonu ve sigara neden olur.

fazlasına

karsinojenik

kimyasal

maddelerin

Sigara: Tütün kullanımı tüm kanser nedenleri arasında en yaygın ve önlenebilir
faktördür. Akciğer kanserinin %85’inden fazlasına sigara gibi karsinojenik kimyasalların
inhalasyonu neden olur. Riskin belirlenmesinde sigaraya başlama yaşı, günde içilen sigara
sayısı, içilen yıl önemlidir. Pasif sigara içiciliği de, içmeyenlerde akciğer kanserinin olası bir
nedeni olarak düşünülür. Tüm akciğer kanserli hastaların %5’ini pasif içiciler oluşturur.
Karsinojenlere Maruz Kalma: Mesleki olarak karsinojenlere (asbest, radon, nikel,
demir, demir oksit, uranyum, polisiklik, karomatik hidrokarbonlar, kromlar, arsenik, hava
kirliliği vb.) maruz kalmanın akciğer kanserine bağlı ölümlerin %9’undan sorumlu olduğu
bildirilmektedir.
Heredite: Akciğer kanseri gelişiminde ve sigara içme eğiliminde predispozan bir
faktördür. Bronkojenik karsinomda güçlü ailesel faktörler belirlenmemesine karşın,
adenokarsinom ve alveoler hücre karsinomunda ailesel yatkınlık gösterilmiştir.
Hastalık Öyküsü: akciğer kanseri olan bir kişinin ikinci kez olma riski (Akciğer
kanserinin tekrarlama riski), hiç olmayan bireye oranla daha fazladır. Ayrıca kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, tüberküloz, pulmoner fibrozis, bronşektazi gibi önceden varolan akciğer
hastalıkları, sigara kullanımı kontrol altında olsa bile riski arttırmaktadır.

8.4.2.3. Akciğer Kanserinin Fizyopatolojisi ve Sınıflandırılması
Akciğer kanserlerinin çoğu trakeabronşiyal havayolu epitelyum hücrelerinin
değşikliğinden oluşmakla birlikte akciğer parankim dokusundan da kaynaklanabilmektedir.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akciğer kanserini temel olarak hücre tipine göre, küçük hücreli
dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanser olmak üzere iki grupta sınıflandırmıştır.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: En yaygın görülen tiptir. Genel olarak daha
yavaş gelişir ve yayılır. Bu kanserin; sguamöz hücreli kanser (epidermoid karsinom),
adenokarsinom ve geniş hücreli undiferansiye karsinom olarak 3 ana tipi vardır.
Sguamöz hücreli kanser (epidermoid karsinom); çoğunlukla sigara içme ve çevresel
karsinojenlere (uranyum, asbest) maruz kalma ile ilgilidir. Akciğer kanserlerinin %30-35’ini
içerir. Bronş epitelinden köken alır. Bu nedenle bronşta total ya da totale yakın obstrüksiyona
neden olur. Genellikle merkezlerde (hiluslarda) yerleşen bu tümör yavaş büyür ve metastaz
yapmaz. Metastaz gelişirse; bölgesel lenf nodlarına, plevra ve göğüs duvarını içeren toraks ile
sınırlıdır. Tedavisinde sıklıkla, cerrahi rezeksiyon uygulanır. Kemoterapiye yanıtı, orta
düzeydedir. Radyoterapi akciğer ve metastaza ilişkin semptomların palyatif amaçlı
hafifletilmesinde uygulanır.
Adenokarsinom; kronik interstisiyel (doku arası) ve akciğerlerdeki skar dokusu (eski
lezyonlar) ile ilişkilidir. Akciğer kanserlerinin %35-45’ini oluşturur. Yaygın metastaz yapar.
Yavaş büyür, genellikle kan yoluyla yayılır. Metastazlarını beyin, böbrek, karaciğer ve
adrenallere yapar. Tedavisinde sıklıkla cerrahi rezeksiyon uygulanır. Kemoterapiye yanıtı,
orta düzeydedir. Radyoterapi palyatif amaçlı uygulanır.
Geniş hücreli undiferansiye karsinom; sigara içme ve çevresel karsinojenlere maruz
kalma ile ilişkilidir. Genellikle, tümör oldukça büyük çaplara ulaştıktan sonra tanılanır.
Akciğer kanserlerinin %5-10’unu oluşturur. Yavaş gelişen bu tümörün, lenf ve kan yoluyla
metastaz yapma oranı oldukça yüksektir. Sıklıkla, karaciğer, böbrek ve adrenal bezlere
metastaz yapar. Metastaz oranı yüksek olduğu için cerrahi girişim genellikle uygulanmaz,
radyoterapi uygulanır.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: Yulaf hücreli kanser olarak da adlandırılır.
Genellikle büyük havayollarında gelişir. Küçük hücreli olmayan (dışı) akciğer kanserine göre
daha az yaygındır. Ancak daha hızlı gelişir ve vücudun diğer organlarına yayılması da daha
fazladır. En habis olanıdır. Paraneoplastik sendrom ile birlikte olur. Prognozu çok kötüdür;
ortalama yaşam süresi erken evre hastalarda 12-18 ay, ileri evre hastalarda 6-8 aydır.
Hastaların yaklaşık dörtte üçünde, tanı konulduğunda metastazları vardır. Bu nedenle
tedavisinde cerrahi tercih edilmez. Sıklıkla kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.
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Şekil 5. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Kaynak:http://lungcancer.about.com/od/typesoflungcancer/a/Small-Cell-Lung-Cancer.htm (Erişim: 16.12.2015)

8.4.2.4. Akciğer Kanserinin Klinik Belirtileri
Erken evre akciğer kanserinde hastalığın çoğu asemptomatiktir. Belirti ve bulgular,
tümörün boyutu ve lokalizasyonuna, obstrüksiyon derecesine ve metastaz yaptığı bölge/
organlara göre değişir. Klinik belirti ve bulgular;
 Ateş, titreme, öksürük (En erken belirti)
 İnatçı öksürük (Önemli semptom)
 Kanlı/ kalınlaşmış kraşe (Hemoptizi)
 Dispne (Bronşiyal obstrüksiyona bağlı )
 İştahsızlık/ anoreksi, yorgunluk, kilo kaybı, bulantı ve kusma (daha geç
görülen spesifik olmayan belirtiler)
 Hoarsness (rekürrent larenks sinirlerini kapsaması sonucu)
 Diyafragmanın tek taraflı paralizisi, disfaji, vena kava superior obstrüksiyonu
(boyunda ve yüzde şişkinlik),
 Boyun ve aksillada lenf adenopatisi (geniş intratorasik yayılım sonucu)
 Perikardiyal efüzyon, kalp tamponadı ve aritmi ( mediastenal yayılım sonucu)
olarak sıralanabilir.

8.4.2.5. Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri
Akciğer kanserinin tanısı ve evresinin saptanması amacıyla; akciğer röntgeni, toraks
ve batın bilgisayarlı tomıgrafisi (BT), bronkoskopi ve mediastinoskopi ve biyopsi farklı tanı
yaklaşımlarından yararlanılır. Ancak kanser tanısının kesin olarak konulmasında patolojik
inceleme gerekmektedir. Son yıllarda kullanılan transbronşiyal iğne aspirasyonu ve perkütan
biyopsi yöntemleriyle tanılama olanakları artmıştır. Ğöğüs filmi ve toraks BT ile tümörün
lokalizasyonu, büyüklüğü, yayılımı değerlendirilmektedir. Göğüs filminde kitle lezyonu
saptanan her hastaya uygulanması gereken radyolojik bir yöntemdir. BT tümörün genel yapısı
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ve dağılımı, hiler bölge ve mediastinal tutulum ile bu bölgedeki lenfadenopatiler, büyük
damar ve kalp invazyonu, göğüs duvarı tutulumu, plevral efüzyon gibi tümörün gerek
evrelemesinde, gerekse cerrahi karar için önemli ipuçları sağlar. Pozitron emisyon tomografisi
(PET), iyi huylu ve kötü huylu solid nodüllerin tanısında kullanılır. Normal ve hastalıklı
dokulardaki farklılaşmış metabolik aktiviteyi ölçer, kanserin erken dönemde tanılanmasında
ve evresinin belirlenmesinde etkilidir. Bronkoskopi, akciğer kanseri tanısının histopatolojik
olarak konmasına olanak veren endoskopik bir işlemdir. Tümörün lokalizasyonunu
yayılımını, cerrahi girişime uygunluğunu, histolojik tipini, tümörün evrelendirilmesi ve
endobronjiyal tümörlerin tedavisi ve asemptomatik tümörlerin tespit edilmesinde yaygın
olarak kullanılır. Fiberoptik ve rijid olmak üzere iki tipi mevcuttur. Santral yerleşimli ve
endobronşiyal bileşeni olan tümörlerde tanı değeri %90’ın üzerindedir. Buna karşılık periferik
lezyonlarda tanı değeri %40’a kadar düşmektedir. Lezyondan direkt biyopsi, bronş içi yıkama
ve fırçalama ile hücre elde edilmesi, transbronşiyal biyopsi ile parenkim içi kitleden ince iğne
ile doku alınması yapılabilen işlemlerdendir.

8.4.2.6. Akciğer Kanserinde Evreleme
Tanı sonrası hastalığın prognozu ve en etkili tedavi yöntemine karar verilebimesi için
evrelendirilmesi gerekir. Evrelendirmede TNM sınıflaması esas alınır. Evre, tümörün
büyüklüğünü ve lenf nodlarına yayılım olup olmadığını belirtir. T-prime rtümörü, N-bölgesel
lenf nodlarını, M-uzak metastazları belirtir. TNM sınıflamansa göre akciğer kanseri 4 evreye
ayrılır (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1. Akciğer Kanserinde TNM Sınıflandırması
Primer Tümör (T)
Tx: Primer tümör değerlendirilemedi, ya da balgam sitolojisinde veya bronsiyal lavajda
malign hücreler tespit edildi ancak görüntüleme yöntemleriyle veya bronkoskopiyle
gösterilemedi.
T0: Primer tümöre ait bir bulgu yok.
T1: Tümörün en büyük çapı 3 cm veya daha küçük, akciğer veya visseral plevrayla
çevrilmiş, bronkoskopide lober bronştan daha proksimale ulaşmamış (ana bronşta tümör
yok).
T1a: Tümörün en büyük çapı 2 cm veya daha küçük
T1b: Tümörün en büyük çapı 2 cm’den daha büyük, ancak 3 cm’den daha büyük değil
T2: Tümörün en büyük çapı 3 cm’den büyük fakat 7 cm’den daha büyük değil
T2a: Tümörün en büyük çapı 3 cm’den daha büyük fakat 5 cm’den değil
T2b: Tümörün en büyük çapı 5 cm’den daha büyük fakat 7 cm’den değil
T3: Tümörün çapı 7 cm’den büyük veya;
•Göğüs duvarı (superior sulkus tümörleri dahil), diyafragma, frenik sinir, mediastinal plevra,

255

parietal perikard invazyonu
•Tümör ana bronşta karinayı tutmadan 2 cm’den daha yakın mesafede
•Akciğerin tamamını kapsayan atelektazi veya obstrüktif pnömoni
•Tümörle aynı lobta satellit nodül
T4: Aşağıdaki yapıları invaze eden herhangi bir büyüklükteki tümör
•Mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, rekürren laringeal sinir, özefagus, vertebra
gövdesi, karina
Bölgesel Lenf Nodları (N)
Nx: Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor
N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok
N1: İpsilateral peribronşial ve/veya ipsilateral hiler ve intrapulmoner lenf nodlarında
metastaz
N2: İpsilateral mediastinal ve/veya subkarinal lenf nodlarında metastaz
N3: Kontrlateral mediastinal ve/veya hiler, ipsilateral ve/ veya kontrlateral skalen veya
supraklaviküler lenf nodlarında metastaz
Uzak metastaz (M)
M0: Uzak metastaz yok
M1: Uzak metastaz var
M1a: Kontrlateral akciğerde metastatik nodül; malign plevral veya perikardial eff üzyon
veya plevrada tümör nodülleri
M1b: Uzak organ metastazı
Evre Grupları
Gizli Karsinoma: Tx N0 M0
Evre 0:

Tx N0 M0 (Karsinoma in situ)

Evre IA: T1 N0 M0
Evre IB:

T2 N0 M0

Evre IIA: T1 N1 M0
Evre IIB: T2 N1 M0
T3 N0 M0
Evre IIIA: T3 N1 M0
T1-2-3 N2 M0
Evre IIIB: T4 Herhangi bir N M0
Herhangi bir T N3 M0
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Evre IV:

Herhangi bir T Herhangi bir N M1

Kaynak: Yurtsever, S. (2015). Akciğer kanseri. Can, G. (Ed.). Onkoloji Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 609-618.

8.4.2.7. Akciğer Kanserinde Tedavi
Akciğer kanserinin tedavisinde kullanılacak yaklaşımlara karar verilirken; Akciğer
kanserinin tipi, hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınır. Günümüzde
farklı tedavi yöntemleri ve yöntemlerin kombinasyonları olarak;
 Cerrahi tedavi
 Radyoterapi
 Kemoterapi
 Biyolojik Tedavi
 Fototerapi
kullanılmaktadır.
Sıklıkla uygulanan yöntemler; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir.
Cerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi, günümüzde lokalize tümörü olan hastaların üçte
birinde kullanılan birincil tedavi yöntemidir. Evre IIIA’ya kadar, tek akciğerde yerleşik
küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde çoğunlukla cerrahi yöntem tercih edilir. Küçük
hücreli akciğer kanseri hızlı büyüdüğü ve erken evrede metastaz yaptığından cerrahi tedavi
uygulanmaz. Cerrahi girişimin gerçekleştirilebilmesi için; akciğer fonksiyon testleri, AKG
(Arterial Kan Gazları), kardiyo-vasküler sistem normal sınırlarda olmalıdır.
-

Hiperkapni

-

Pulmoner hipertansiyon

-

Korpulmonale

-

Akciğer fonksiyon testlerinde azalma

-

Karaciğer, Kalp ve Böbrek Hastalıklarında cerrahi girişim sakıncalıdır.

Tümörün kalbe ya ta trakeaya çok yakın olduğu lokalizasyonda cerrahi girişim
yapılamaz.
Cerrahi tedavide öncelikli amaç; kanserli doku veya organın cerrahi girişim ile
çıkarılmasıdır. Tümörün lokalizasyonuna göre birçok farklı tipte akciğer rezeksiyonu
uygulanabilir. Göğüs cerrahisinde uygulanan ameliyat tipleri (Bkz. Şekil 6);
Wedge Rezeksiyon; akciğer segmentinin sadece küçük bir bölümünün çıkarılmasıdır.
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Segmental Rezeksiyon; akciğerin bir segmentinin çıkarılmasıdır.
Lobektomi; akciğerin bir lobunun çıkarılmasıdır.
Pnömonektomi; akciğerin tümünün çıkarılmasıdır.
Dekortikasyon; kalınlaşmış fibröz membranın visseral plevradan soyulması ya da
çıkarılmasıdır.
Torakotomi; toraksın insizyonla açılmasıdır.
Torakoskopi; küçük insizyonlar aracılığıyla toraks içine fiberoptik bir kameranın
yerleştirilmesidir.
Torakoplasti; göğüs boşluğunun hacmini düzeltmek amacıyla plevraya dokunmaksızın
kostanın çıkarılmasıdır.
Akciğer Transplantasyonu; son evre akciğer hastalığı olanlara yaşam şansı vermek
amacıyla akciğer naklinin yapılmasıdır.

Şekil 6. Göğüs Cerrahisinde Uygulanan Ameliyat Tipleri
Kaynak: http://www.fresnosurgical.com/chest-thoracic/ (Erişim: 16.12.2015)

Radyoterapi: cerrahi açıdan risk taşımayan ve cerrahi olarak çıkarılabilir tümörü olan
cerrahi bireylerde tedavi edici olarak kullanılabilir. Ayrıca tümörü küçülterek cerrahi olarak
çıkarılabilir hale getirmek ya da tümörü küçülterek yaşamsal organlara basınç yapmasını,
spinal kord metastazlarını, vena kava süperior üzerindeki basınca bağlı semptomları azaltmak
amacıyla da kullanılabilir. Öksürük, göğüs ağrısı, hemoptizi, kemik ve akciğer ağrısını
azaltmada palyatif amaçlı uygulanır.
Kemoterapi: Ameliyat öncesi, tümörü küçülterek, cerrahi girişimin başarısını
artırmak amacıyla uygulanır (Neoadjuvan kemoterapi). Rezeksiyonu mümkün olmayan
tümörlerde ise; uzak metastazlı, küçük hücre içermeyen akciğer kanserlerinin tedavisinde
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uygulanır (Adjuvan kemoterapi). Ameliyat olmuş hastalarda uygulandığında ameliyattan
sonraki 3 hafta içinde kemoterapiye başlanır.
Tedavi seçenekleri doğrultusunda özetleyecek olursak;
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri: Birçok yolla tedavi edilebilir. Tedavinin
seçiminde, hastalığın yayılma durumu önemlidir. Cerrahi tedavi, Evre I, II ve bazen Evre III
hastalarda uygulanır. Cerrahi girişim sonrası bazı hastalarda, radyoterapi de uygulanabilir.
Cerrahi girişimle çıkarılması mümkün olmayan Evre III akciğer kanserinde, radyoterapi ve
kemoterapi hastalığın seyrini yavaşlatma ve semptomları kontrol etmede kullanılır.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: Hastalığın sınırlı ve yaygın oluşuna göre tedavi
yöntemine karar verilir.
Sınırlı Hastalıkta;
-

Kemoterapi ve radyoterapi ardışık ya da eş zamanlı uygulanır.

-

Beyne yayılma olasılığı yüksek olduğu için, beyne koruyucu amaçlı radyoterapi
uygulanır.

-

Çok küçük çaplı tümörlerde nadiren cerrahi tedavi uygulanır.
Yaygın Hastalığın Tedavisinde;

-

Hızlı yayılım gösterdiği için birçok vakada tanı konulduğunda hastalığın diğer
organlara (krc., beyin, kemik) yayıldığı görülür.

-

Kemoterapi uygulanır. Kemoterapiye çok duyarlı olmasına karşın tekrarlama riski
yüksektir.

-

Tekrarlama sonrası hastanın şikayetlerine ve yayılım bölgelerine göre radyoterapi
uygulanır.

8.4.2.8. Akciğer Kanserinde Hemşirelik Bakımı
Akciğer kanserli hastalara uygulanan tedavi girişimleri öncesi ve sonrası ortaya çıkan
semptomların kontrol altında tutulması, solunum sorunlarının giderilmesi, yorgunluğun
azaltılması ve psikolojik destek sağlanması gerekir. Akciğer kanserli hastaların yaşadığı
sorunlar ve nedenleri;
-

Trakeabronşiyal sekresyonların artmasına bağlı olarak gelişebilen etkisiz hava yolu
temizliği,

-

Akciğer kapasitesinin azalmasıyla ilgili etkisiz solunum,

-

Tümörün çevresindeki dokulara basıncı ve doku erozyonu ile ilgili ağrı,
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-

Ağrı ve solunum sıkıntısı ile ilişkili uyku örüntüsünde bozulma,

-

Tanı ile ilgili bilgi eksikliği ya da prognoz ve tedavinin bilinmemesine bağlı olarak
anksiyete,

-

Vücudun gereksiniminden az besin alımı, metabolik gereksinimin artması,
sekresyonların artması, zayıflama ve anoreksi/ iştahsızlık ile ilgili beslenmede
değişiklik,

-

Hastalık süreci ve tedavi/bakım uygulamaları hakkında bilgi eksikliği ile ilgili sağlığı
sürdürmede değişiklik olarak özetlenebilir.
Hemşirelik bakımında amaç;

-

Yeterli havayolu temizliğini,

-

Etkili solunumu,

-

Dokuların yeterli oksijenlenmesini,

-

Ağrıyı gidermeyi ya da azaltmayı,

-

Anksiyeteyle etkin başetmeyi sağlama,

-

Yeterli ve dengeli beslenmeyi,

-

Tedavi ve prognoza karşı gerçekçi tutum almayı,

-

Tedavi ve bakıma ilşkin bilgilendirmeyi sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda hasta/ hasta yakınları ve ekip üyeleriyle işbirliği içinde
gerekli girişimler planlamalı, uygulanmalı ve değerlendirmelidir. Hemşirelik girişimleri;
sağlığın korunması, akut bakım girişimleri ve evde bakım uygulamalarını içerir. Yapılan
girişimler sonrası; yeterli solunumun sağlanması, ağrı kontrolü/ ağrının azaltılması, hastalık
ve tedavi hakkında gerçekçi tutum kazanması beklenen sonuçlardır.

8.5. Göğüs (Toraks) Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
Cerrahi girişim, sorunun düzeltilmesi için (tümör rezeksiyonu, organ onarımı,
transplantasyon) göğüs duvarında oluşturulan kasti bir travma olarak değerlendirilir.
Cerrahi girişim, göğüsteki negatif basıncı kesintiye uğrattığı için, ventilasyonu ve
pulmoner dolaşımı sürdürmek için girişim süresince, kontrollü ventilasyonun sağlanması
önemlidir.
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8.5.1. Ameliyat Öncesi Bakım
Ameliyat öncesi ve sonrası bulguları karşılaştırmak için değerlendirme testleri yapılır.
Bu testler;
 Akciğer fonksiyon testleri,
 Akciğer grafisi,
 EKG,
 Arteriyal kan gazı (AKG),
 Kalp kateterizasyonu (pnömonektomi ameliyatlarında),
 Kan testleri: BUN (kanda üre, nitrojen), serum kreatinin, kan şekeri, serum
elektrolitleri, tam kan sayımıdır.
Ayrıca, yaşam bulgularının kontrolü, akciğerlerin perküsyonu ve oskültasyonunu
içeren fiziksel tanılamanın da yapılasını gerektirir. Sigara içen hastalarda, sekresyonları
azaltmak, oksijen satürasyonunu arttırmak için sigara içimi durdurulmalı ve hasta bu konuda
bilgilendirilmelidir.
Ameliyat öncesi dönem; fiziksel hazırlık, psikolojik hazırlık ve hasta eğitiminden
oluşur.

8.5.1.1. Fiziksel Hazırlık
Hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve ameliyat öncesi yaptırılması
gereken tanı testlerinde hemşirenin sorumluluklarından oluşur.
Genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde amaç, cerrahi girişim sırasında veya
sonrasında gelişebilecek komplikasyonların riskini belirlemektir. Göğüs cerrahisi öncesi
hastanın değerlendirilmesinde sorgulanması gereken konular:
-

Hastada görülen belirti ve bulguların (göğüs ağrısı, dispne, öksürük, hemoptizi,
sekresyon vb.) neler olduğu ve ne kadar süredir var olduğu,

-

Sigara kullanıp kullanmadığı, kullanıyorsa kaç yıldır ve günde kaç tane kullandığı,

-

Hastanın günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken güçlük yaşama durumu ve
nedenleri,

-

Hastanın solunum durumu,

-

Hastanın birden fazla yastıkla ya da dik pozisyonda uyumaya gereksinimi olup
olmadığı,

-

Hastanın psikolojik ve mental sağlığı,
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-

Hastanın diğer tıbbi durumları (alerji, sistemik hastalıkları vb.),

-

Hastanın daha önce göğüs travması geçirip geçirmediği,

-

Hastanın daha önce geçirdiği ameliyatlar,

-

Hastanın kullandığı ilaçlar,

-

Hastanın öz geçmişi vb.

8.5.1.2. Psikolojik Hazırlık
Hastalar genellikle ameliyat sonrasında solunumla ilgil olarak endişe duyarlar.
Hastanın endişelerini gidermek ya da azaltmak için; işlemler hakkında açıklama yaparak
hastanın cesaretlendirilmesi sağlanır. Hasta ve aile üyelerine bakımın gösterilmesi, eğitim
yapılması kaygıyı azaltabilir ve güven duygusunu artırabilir.

8.5.1.3. Hasta Eğitimi
Hasta eğitimi şu konuları içerir:
Cerrahi Girişim: Hastaya cerrahi girişimi ile ilgili gerektiği kadar bilgi verilmelidir.
Bilginin içeriğine ekip üyeleri hastayı değerlendirdikten sonra karar verir.
Erken Ameliyat Sonrası Dönem: Hasta ve ailesine ameliyat öncesi dönemde, kapalı
göğüs drenaj sistemi (Bkz. Şekil 7), oksijen maskesi, mekanik ventilatör gibi ekipmanlar
hakkında bilgi verilmeli ve gösterilmelidir. Çünkü, hasta ve ailesi, hastada var olan bu aletleri
ve sondaları gördüğünde durumun endişe verici olduğunu düşünerek paniğe kapılabilirler.
Hastaya solunum aygıtlarının (triflo/ spirometre) nasıl kullanacağı önceden gösterilmeli,
endotrakeal tüp, damar içi kateterler, santral venöz basınç kateteri, foley sonda ve göğüs
tüpleri konusunda gerekli açıklama yapılmalıdır.

Şekil 7. Kapalı Göğüs Drenaj Sistemi
Kaynak:http://epomedicine.com/medical-students/text-presentation-on-empyema-thoracis/ (Erişim:
16.12.2015)
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Ameliyat Sonrası Egzersizler: Hastaya, özellikle yoğun bakım ünitesinde yatak
istirahatindeyken yapması gereken yatak içinde dönme, solunum, öksürme, ekstremite, ROM
ve uzun süre yapacağı özel kol-omuz egzersizleri hakkında eğitim verilmeli ve ameliyat
öncesi dönemde uygulaması sağlanarak pekiştirilmelidir. Özellikle akciğer apsesi ve
bronşektazi vakalarında akciğerlerde toplanan sıvının drenajı için postüral drenaj gerekebilir.
Ağrı: Ameliyat sonrası ilk birkaç gün içinde yeterli ve uygun bir solunumun
sürdürülebilmesi için, torakotomi ile ilişkili insizyon ağrısının giderilmesi özel bir dikkat
gerektiren girişimlerdir. Ağrının giderilememesi hipoventilasyona, sekresyonun atılmamasına,
atelektazi, hipoksi ve hipoksemiye, yüzeysel ve etkili olmayan bir solunuma, hatta pnömoniye
neden olabilir. Her hastanın ağrı eşiğinin farklılık göstermesi nedeni ile ameliyat öncesi
bilgilendirme ve hemşirelik bakımı önemlidir. Hasta, ameliyat sonrası dönemde ağrısı
olacağını bilmeli ve hastaya ağrının nedenleri önceden açıklanmalı, ağrıyla baş etmesi için
yapabilecekleri gösterilmeli ve analjezikler verilerek ağrısının giderilmeye çalışılacağı
açıklanmalıdır.

8.5.2. Ameliyat Sonrası Bakım
Göğüs cerrahisi planlı bir göğüs travması olduğundan oluşabilecek sorunlar travmalı
hastadakine benzerdir. Cerrahiyi izleyen süreçte fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler,
pulmoner ya da sistemik dolaşım yetersizliği ve zayıf ventilasyon nedeniyle sorunlar ortaya
çıkabilir. Ameliyat sonrası bakımın temel hedefi, solunum ve doluşum bozukluklarını
düzeltmek, etkin doku perfüzyonu ve pulmoner ventilasyonu sağlamaktır. Ameliyat sonrası
bakıma ilişkin olası hemşirelik tanıları ve girişimler aşağıda özetlenmiştir (Bkz. Tablo 2).
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Tablo 8.2. Göğüs Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakım Planı
Hemşirelik Tanısı
Öksürememe ve derin solunumda yetersizlik,
hırıltılı solunum/ wheezing ile bulgulanan,
cerrahi girişim sonrası ağrı ve pozisyon
nedeniyle yeterli öksürememe ve derin nefes
alamama ile ilişkili Etkisiz Havayolu
Temizliği

Amaç/ Beklenen Hasta Sonuçları
Hemşirelik Girişimleri
 Oskültasyonda
akciğerlerin
temiz  Kalp debisini düzeltmek ve maksimum akciğer hareketini
olması
sağlamak için hastaya semi-fawler pozisyon verilir.
 Sekresyonları temizleyebilmek

 Toplanan sekresyonların akciğerlerden drenajına ve hareketine
yardımcı olmak için hastaya dönme, her 1-2 saatte bir derin
solunum ve öksürme için yardım edilir.
 Derin solunum ve öksürme egzersizlerini kolaylaştırmak için
göğüs duvarı desteklenir.
 Sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştırma, kapalı hava
yolunun açılması ve akciğerlerin maksimum inflasyonunu
sağlamak için ağrı geçtikten sonra derin solunum ve öksürme
egzersizleri planlanır.
 Girişimin etkinliğini belirlemek için derin solunum ve öksürük
egzersizlerinden sonra akciğerler dinlenir.
 Sekresyonları sulandırmak ve çıkışını kolaylaştırmak için
nemlendirici kullanılır.
 Havayolundaki sekresyonların atılımını kolaylaştırmak için
gerekirse aspiratör kullanılır.

Taşikardi, solunum seslerinde azalma,
arteriyel kan gazlarında anormallik ile
bulgulanan akciğerlerde ve plevral boşlukta
hava ve sıvı toplanması ile ilişkili Yetersiz
Gaz Değişimi

 Akciğerlerin tümüyle ekspanse olması
 Her iki tarafta normal solunum sesleri
 Arterial kan gazlarının normal düzeyde
olması

 Yeterli ventilasyondan emin olmak ve kanamayı belirlemek
için göğüs drenajı gözlenir.
 Solunum fonksiyonlarındaki önemli değişiklikleri erken
dönemde belirlemek için arterial kan gazları (AKG) sonuçları ve
solunum hızı ve şekli gözlenir.
 Hipoksemiyi tedavi etmek için düşük akım hızında (1/4 lt.
dak.) O2 nazal kanül yoluyla verilir.
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 Hastanın rahatını sağlamak ve akciğerlerin hava ile dolmasını
kolaylaştırmak için pozisyon değiştirmede yardım edilir.
Ağrı, pozisyon ve yardımcı kasların  Solunum sayısının 12-18 /dk.olması
kullanıldığı etkilenmiş tarafta, kısa ve
 Solunumun rahat olması
yüzeyel
solunumla
bulgulanan
olası
komplikasyonlarla ilişkili Etkisiz Solunum

 Hastanın solunumunun hızı, niteliği ve derinliğini ve trakeal
aspirasyon gereksinimini belirlemek için her 2-3 saatte bir
akciğerler dinlenir.
 Hemotoraks ve pnömotoraks gibi komplikasyonların klinik
göstergeleri (hızlı yüzeyel solunum, dispne, öksürük, hava açlığı
gibi, hemotoraks, pnömotoraks vb.) izlenir.
 Etkili fonksiyonu sağlamak için göğüs tüpünün drenaj ve
uygunluğu kontrol edilir.
 Hastayı cesaretlendirmek ve solunum fonksiyonunu
geliştirmek için hastaya derin solunum için yardım edilir.
 Solunum tedavilerinin etkisini arttırmak için hastanın konforu
ve rahat solunumyapabilmesi için pozisyon verilir.
 Hastanın etkili solunum yapmasında görsel etkileşimini
sağlamak için her 2-3 saatte bir spirometre ya da triflo kullanımı
için hasta cesaretlendirilir.

Endişeli ve yüzeyel ekspresyon, yavaş Anksiyeteden kurtulma ya da anksiyete  Açıklamalarda bulunmak ve cesaret vermek için işlemler
solunuma uyumda zorluk ile bulgulanan, düzeyini yönetilebilecek duruma getirme. sırasında hastanın yanında olunur.
dispne ve ağrı ile ilişkili Anksiyete
 Cesaret vermek ve anksiyete düzeyini azaltmak için etkili
solunuma geri dönüş sağlanır.
 Ağrı anksiyeteyi arttırdığı ve gerekli tedaviye uyumu azalttığı
için ağrı yönetimi için tıbbi tedavi ya da dikkatin başka yöne
çekilmesi ve gevşeme teknikleri gibi nonfarmakolojik yöntemler
kullanılır.
Kaynak: Crimlisk, J. T. (2004). Lower respiratory problems. Lewis, M. S., Heitkemper, M. M., Dirksen, R. S. (Eds.). Medical Surgical Nursing: Assesment and
Management of Clinical Problems. 6th ed., Volum1, Mosby-Year Book, St. Louis, 613-629.
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Uygulama Soruları
1.Akciğer kanserinde hemşirelik bakımın yazınız.
2.Akciğer kanserinin klinik belirtilerini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toraksın ve akciğerlerin kısa anatomi ve fizyolojisi, solunum sistemi cerrahisi
hastalıklarından göğüs travmalarının nedenleri, belirti ve bulguları, komplikasyonları, acil
bakım girişimleri; akciğer enfeksiyonları ve cerrahi tedavi endikasyonu; akciğerin iyi ve kötü
huylu tümörleri, etiyolojisi, belirti ve bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri, prognozu; göğüs
cerrahisinin tipleri, göğüs cerrahisi öncesi hazırlık ve sonrası olası hemşirelik tanıları ve bu
tanılara yönelik bakım girişimleri hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi göğüs travmasının belirti ve bulgularından değildir?
a) Dispne
b) Oksijen satürasyonunda artma
c) Solunum seslerinde azalma
d) Taşipne
e) Kan basıncında düşme
2. Plevranın delici ya da kesici bir aletle zarar görmesi sonucu, plevral boşlukta toplanan
havanın dışarıya çıkışının olmaması sonucu, toraks içi basıncın giderek artması hangi
durumu ifade eder?
a) Hemotoraks
b) Amfizem
c) Yelken göğüs
d) Tansiyon pnömotoraks
e) Kalp tamponadı
3. Aşağıda belirtilen akciğer kanser türlerinden hangisinde cerrahi tedavi tercih edilmez?
a) Küçük hücreli akciğer kanseri
b) Epidermoid karsinom
c) Adenokarsinom
d) Hamartoma
e) Hiçbiri
4. Aşağıdaki göğüs cerrahisi tiplerinden hangisi akciğerin tamamının çıkarılmasıdır?
a) Segmentektomi
b) Torakotomi
c) Pnömonektomi
d) Wedge rezeksiyonu
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e) Lobektomi
5. Aşağıdakilerden hangisi göğüs cerrahisi sonrası beklenen hemşirelik tanısı değildir?
a) Etkisiz solunum
b) Sıvı volüm fazlalığı
c) Etkisiz havayolu temizliği
d) Ağrı
e) Yetersiz gaz değişimi
6. Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinin erken belirtileri arasında yer almaz?
a) Beden sıcaklığında artma
b) Titreme
c) Öksürük
d) Dispne
e) Anoreksi
7. Aşağıdakilerden hangisi akciğerin iyi huylu tümörüdür?
a) Küçük hücreli akciğer kanseri
b) Epidermoid karsinom
c) Adenokarsinom
d) Bronşiyal adenom
e) Hiçbiri
8. Akciğer kanserinin TNM sınıflamasına göre “T1 N1 M0” hangi evreyi ifade eder?
a) Evre IIA
b) Evre IIB
c) Evre IIIA
d) Evre IIIB
e) Evre IV
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9. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde uygulanabilen ve toraksın insizyonla açılması
anlamına gelen girişim hangisidir?
a) Torakoskopi
b) Torakoplasti
c) Torakotomi
d) Torasentez
e) Hiçbiri
10. Aşağıda verilen hemşirelik tanılarından hangisi doğrudan akciğer kanseriyle ilişkili
değildir?
a) Ağrı
b) Cilt bütünlüğünde bozulma
c) Etkisiz solunum
d) Etkisiz havayolu temizliği
e) Gaz değişiminde bozulma

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) b, 2) d, 3) a, 4) c, 5) b, 6) e, 7) d, 8) a, 9) c, 10) b.
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9. MİDE KANSERLİ HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Doç. Dr. Nuray Akyüz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Epidemiyoloji
9.2. Etyoloji
9.3. Fizyopatoloji
9.4. Mide Kanserinin Önlenmesi ve Erken Tanı
9.5. Belirti ve Bulgular
9.6. Tanı ve Evreleme
9.7. Mide Kanserinde Tedavi
9.8. Prognoz
9.9. Mide Kanserli Hastada Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mide kanserinin etyolojisinde rol oynayan faktörleri yazınız.
2) Mide kanserinin önlenmesi ve erken tanısının önemini belirtiniz.
3) Mide kanserinin belirti ve bulgularını sıralayınız.
4) Mide kanserinde tedavi yöntemlerini açıklayınız.
5) Mide kanserinde hemşirelik bakımında önemli noktaları yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Mide Kanserli Hastada Mide kanserinin önlenmesinde etkili Okuyarak /Araştırarak
olan faktörleri belirtebilmek.
Hemşirelik Bakımı
Mide Kanserli Hastada Mide kanserinin tanısında yararlanılan Okuyarak /Araştırarak
yeni
endoskopik
yöntemleri
Hemşirelik Bakımı
tanımlayabilmek.
Mide Kanserli Hastada Mide kanserli hastada cerrahi girişim Okuyarak /Araştırarak
sonrası hemşirenin dikkat etmesi
Hemşirelik Bakımı
gereken konuları ifade edebilmek.
Mide Kanserli Hastada Mide kanserli hastada konulabilecek Okuyarak /Araştırarak /
hemşirelik tanılarını sıralayabilmek.
Uygulayarak
Hemşirelik Bakımı
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Anahtar Kavramlar


Mide kanseri



Erken tanı



Endoskopik girişimler



Cerrahi tedavi



Kemoterapi



Radyoterapi



Dumping sendromu



Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Mide kanseri en sık rastlanan kanserlerden biridir. Mide kanserinde erken tanı
önemlidir. Tanı konan evre I kanserlerde tam tedavi sağlanmaktadır. Gelişen cerrahi teknikler,
kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler ve genetik çalışmalar sonuçların daha iyi olmasını
sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer gelişmiş ülkelerde Helicobacter
pylori (H.pylori) eradikasyonu, meyve-sebze tüketiminde artış, tuzlu ve konserve gıdaların
daha az tüketilmesi ve mide kanseri taramalarındaki artış mide kanseri insidansının azalmasını
sağlamıştır.
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9.1. Epidemiyoloji
Mide kanseri 2007’de dünyada en sık görülen kanserler arasında akciğer, meme, kolon
ve rektum kanserinin ardından dördüncü, erkeklerde kanserden ölümlerin en sık ikinci,
kadınlarda ise dördüncü nedeni olarak saptanmıştır. Mide kanseri vakalarının yaklaşık %70’i
gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Japonya, Kore, Costa Rica ve Şili tüm dünyada en
yüksek mide kanseri insidansına sahip ülkelerdir.
Mide kanserinin görülme durumu yaş, cinsiyet ve etnik kökene bağlı olarak
değişmektedir. 50-70 yaşları arasında sık olarak rastlanmakta ve yaş ilerledikçe artmaktadır.
Erkeklerde, siyah ırkta ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda sık rastlanmaktadır.

9.2. Etyoloji
Mide kanserinin gelişiminde H. Pylori infeksiyonu, diyet ve beslenme ile ilgili
faktörler, sigara kullanımı, sklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörleri, coğrafi değişiklikler,
cinsiyet, yaş ve ırk dağılımı, herediter faktörler, Ebstein-Barr virüsü, Menetrier hastalığı,
benign nedenlerle yapılan gastrojejunostomi ve obezite gibi birçok faktörler rol oynamaktadır.
Radyasyona maruziyet, pernisyöz anemi ve A kan grubuna sahip olmak ise düşük risk
faktörleri arasında sayılabilir. Çevresel faktörler ve yaşam tarzı da etyolojide etkili
olabilmektedir.
H.pylori infeksiyonu kronik gastrite neden olmaktadır. İnfeksiyon kronik gastritten
atrofik gastrit, intestinal metaplazi, displazi ve gastrik adenokarsinomaya giden bir değişim
göstermektedir. Düşük gelir düzeyi, eğitim yetersizliği, kötü hijyen şartları ve kalabalık bu
infeksiyonun görülme sıklığını artırmaktadır.
Diyet ve beslenme de mide kanseri gelişiminde rol oynamaktadır. Taze meyve ve
sebzelerden zengin beslenmenin mide kanserini önlediği; buna karşılık yüksek tuz içerikli,
tütsülenmiş gıdalar, tuzlanmış et, balık ve turşudan zengin beslenme ise mide kanserinin
gelişmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Sigaranın mide kanseri gelişme olasılığını,
erkeklerde % 60, kadınlarda % 20 oranında artırdığı ifade edilmektedir.
Mide kanseri gelişmesinde atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve adenokarsinom
aşamalarında siklooksijenaz düzeylerinin arttığı; buna karşılık aspirin ve diğer nonsteroid
antiinflamatuvar ilaçların (NSAID) COX-2 oluşumunu engelledikleri, dolayısıyla kardiya dışı
mide kanseri riskinde azalmaya neden oldukları belirtilmektedir. Ailesinde herediter
nonpolipozis kolon kanseri sendromu öyküsü olan bireylerin %11’inde mide kanseri geliştiği
ifade edilmektedir.
Benign nedenlerle gastrojejunostomi yapılmış hastalarda, mide rezeksiyonu sonrası
anastomoz hattında mide kanseri gelişme riski 20 yıldan sonra 1,5-3 kat artmaktadır. Obezite
ise gastroözofageal reflü hastalığını kolaylaştırarak kardiya kanseri görülme olasılığını
artırmaktadır.
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9.3. Fizyopatoloji
Mide kanserlerinin %95’i adenokarsinomdur. %5’ini ise leiomyosarkom, lenfoma,
karsinoid, skuamöz kanser ve diğer tipler oluşturmaktadır. Mide tümörleri komşu yapılara,
lenfatik sisteme, peritoneal yüzeye ve diğer uzak bölgelere yayılabilir. Yayılım tümörün lokal
invazyonu, lenfatik kanal veya hematojen yolla olabilir.

9.4. Mide Kanserinin Önlenmesi ve Erken Tanı
Mide kanserinin önlenmesinde çevresel faktörleri düzenleme ve H.pylori
infeksiyonunu tedavi etme en önemli iki faktördür. Taze meyve ve sebzelerde bulunan
askorbik asit, karotenoid ve beta-karoten koruyucu etkiye sahiptir. Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamauvar ilaçlar (NSAID) siklo-oksigenaz-2 (COX-2) enzimini bloke ederek
kardia dışı mide kanseri gelişme riskini azaltmada etkili oldukları bildirilmektedir.
Mide kanserinde erken tanı arama çalışmaları, semptomatik veya yüksek riskli
bireylerin izlemi ile konulabilir. Erken mide kanserinde 5 yıllık sağ kalım oranları %90’a
yaklaşmaktadır. Mide kanserinde endoskopinin kitle tarama yöntemi olarak kullanılmasının
uygun bir yöntem olmadığı, baryumlu radyografilerde herhangi bir şüpheli durum
görüldüğünde endoskopi yapılması önerilmektedir.
Mide kanserinin gelişiminde rol oynayan prekanseröz lezyonların tanı, tedavisi ve
izlemi de önemlidir. Gastrik polipler, kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi, gastrik
epitelyal displazi, Menetrier hastalığı, parsiyel mide rezeksiyonu, pernisyöz anemi, ailesel
adenomatöz polipozis midenin prekanseröz lezyonlarını oluşturur ve yakın izlemi gerektirir.

9.5. Belirti ve Bulgular
Erken dönemde asemptomatiktir, genellikle geç evrede tanı konulmaktadır. Karnın üst
kadranlarında hissedilen ağrı, dolgunluk, hazımsızlık, erken doyma, bulantı ve kusma gibi
belirti ve bulgular ortaya çıkabilir. Bu tür yakınmaları olan özellikle 45 yaş üzeri hastalarda
endoskopi önerilmelidir.
Semptomlar genellikle tümörün türü ve lokalizasyonuyla ilişkilidir. Proksimal midede
yer alan tümörler disfajiye yol açarken, orta veya distal mide tümörlerinde bulantı-kusma ve
erken doyma (diffuz tip mide kanserinde midenin genişleyebilme özelliğinin kaybolmasından
dolayı) gibi belirti ve bulgular görülür.

9.6. Tanı ve Evreleme
Hastanın iyi bir anamnezi ve aile öyküsü alınmalı, fizik muayenesi ve tam kan sayımı
yapılmalıdır.
Anamnezde semptomların başlangıcı, lokalizasyonu ve semptomları azaltan ya da
artıran faktörler, hastanın beslenme durumu, katı ve sıvı gıdaları alabilme ve iştah durumu,
kilo kaybı, erken doyma ve dispeptik yakınmalar açısından sorgulanmalıdır.
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Erken mide kanserinde fizik muayene bulguları normaldir. İlerlemiş mide kanserinde
de fizik muayene bulguları sınırlıdır. Genellikle metastazlara ya da paraneoplastiksendromlara
bağlıdır. Antrum tümörlerinde genellikle epigastrium bölgesinde ele gelen kitle vardır. Sol
supraklaviküler nod bölgesi ve sol aksiller lenf nodu bölgesinin değerlendirilmesine ve
umbilikusun nodül açısından palpasyonuna özellikle dikkat edilmelidir. Karaciğer
hepatomegali açısından palpe edilmelidir. Pelvik muayenede overde kitle, rektal muayenede
anterior raf ele gelebilir.
Serum tümör belirteçlerine bakılması konusu tam olarak netlik kazanmış değildir.
Primer mide kanseri olan hastaların yalnızca üçte birinde karsinoembriyonik antijen (CEA)
seviyeleri yüksek bulunur. CEA’nın duyarlılığı düşüktür, yüksekliği hastalığın evresiyle
ilişkilidir. CEA ile birlikte karbohidrat antijen 19-9 (CA 19-9) veya karbohidrat antijen 50
(CA 50) gibi diğer tümör belirteçlerine bakılması duyarlılığı arttırabilir. Diğer çalışmalar
yüksek beta human koryonik gonadotropin (β-HCG) ve kanser antijeni 125 (CA-125)
seviyelerinin tümör yükü ve agresifliğine işaret edebileceğini öne sürmüştür. İnsan epidermal
büyüme faktörü reseptörü (Human Epidermal Growth Factor Receptor-HER2) mide
kanserinde tümör belirteci olarak kullanılabilir. Ayrıntılı bir inceleme için, midenin ve
duodenumun endoskopi ile incelenmesi gereklidir.
Endoskopi (Özofagogastroduodenoskopi-EGD) mide kanseri tanısının konmasında en
önemli tanı yöntemidir. Deneyimli kişilerce yapılan endoskopinin tanı değeri % 100’e
yakındır. Gastrik mukozanın direkt olarak görüntülenmesini sağlar ve histolojik analiz için
fırçalama ve çok sayıda biyopsi alınabilir. Endoskopik değerlendirmede üreaz testi ile
H.pylorinin belirlenmesi de mümkündür. Endoskopide ülseratif lezyonu görülen ve 6-8 hafta
proton pompa inhibitörü tedavisine yanıt vermeyen hastalarda endoskopi ve biyopsinin
tekrarlanması önerilmektedir.
Endoskopik inceleme ile ilgili yapılması gerekenler:
-

İşlemden 6-8 saat önceden başlayarak hastaya ağız yoluyla hiç bir şey verilmez,

-

İşlem hastaya açıklanır ve bilgilendirilmiş izni alınır,

-

Hastanın saçları bone ile örtülür. Tırnaklarından ojeler çıkartılır. Takma dişi, gözlüğü

-

çıkarılır,

-

IV sedasyon yapılır ve/veya hastanın boğazı topikal anestetiklerle uyuşturulur,

-

İşlem sırasında ve sonrasında hasta yakın gözlem altında tutulur,

-

İşlem sonrası yutma refleksi geri dönünceye kadar ağız yoluyla bir şey verilmez,

-

Hasta yalnız bırakılmaz,

-

Hastanın ve ailesinin sonuçtan haberdar olması sağlanır,
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-

24 saat süreyle araba kullanmaması, dikkat gerektirecek işler yapmaması öğütlenir,

-

Bir refakatçi eşliğinde endoskopi ünitesinden ayrılması sağlanır.

Son yıllarda, High-Resolution Endoskopi(HRE), Magnifiye Endoskopi (ME),
Kromoendoskopi, Narrow Band Imaging (NBI), Konfokal Laser Endomikroskopi (CLE) gibi
ileri endoskopik inceleme yöntemleri de kullanılmakta ve erken mide kanserinin (EMK)
tanısına önemli katkı sağlamaktadır. Endoskopik ultrasonografi (EUS) ise, mide kanserinin
evrelemesinde ve cerrahi girişim öncesi değerlendirmede yararlı bir yöntem haline gelmiştir.
EUS mide duvarı ve katmanlarını gösterebildiği için invazyon derinliği ve bölgesel lenf nodu
tutulumu tanımlanabilir.
Laparoskopik değerlendirme, rezektabl gözüken mide kanserlerinde tanısında yarar
sağlayabilir. Ayrıca laparoskopi sırasında sitolojik analiz için gastrik lavaj da uygulanabilir.
Mide kanserinin tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemleri ise çift
kontrast baryumlu grafi, ultrasonografi (USG)-endoskopik ultrasonografi (EUS), bilgisayarlı
tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve pozitron emisyon tomografisi
(PET)’dir.
Çift kontrast baryumlu grafi mukozal değişiklikler, polipoid lezyonlar ve ülseratif
alanların saptanmasında faydalı olabilecek bir yöntemdir. Kanser kitlesi genellikle kendisini
doluş defekti şeklinde gösterir. Ancak tümör invazyonunu ve metastazı saptamada yetersizdir
ve biyopsi alınamaması nedeniyle tanı değeri de sınırlıdır.
Noninvaziv bir yöntem olan BT ile toraks, batın ve pelvis görüntülenebilir. Tümörün
mide duvarına penetrasyon derecesini saptamak ve lenfadenopati, peritoneal hastalık ve
karaciğer metastazı ya da overde kitle gibi metastatik hastalığı belirlemede kullanılır. MR
devam eden teknik gelişmelere rağmen hareket artefaktları, uzun inceleme süresi ve yüksek
maliyeti gibi nedenlerle mide duvarını değerlendirmedeki kullanımı sınırlıdır. İyonizan
radyasyon içermemesi nedeniyle hamilelerde ve BT kontrast madde alerjisi olanlarda tercih
edilebilir. PET ile tüm vücut değerlendirmesi primer GI kanserlerin ve nüks hastalığın tanısal
değerlendirmesinde gittikçe artan oranlarda kullanılmaktadır. MR ile karar verilemeyen
karaciğer lezyonlarında veya BT’de akciğer metastazı açısından şüpheli lezyon saptanması
durumunda cerrahi girişim öncesi PET istenebilir.
Evreleme sürvinin ve ek tedavilerin belirlenmesinde yarar sağlamaktadır. Mide
kanserinin evrelemesinde sıklıkla Amerikan Kanser Ortak Komitesi (American Joint
Committee on Cancer-AJCC) tarafından düzenlenmiş olan ve son olarak 2010 yılında
yenilenen tümör, lenf nodu ve uzak metastaz (TNM) sınıflaması kullanılmaktadır (T-tümörün
mide duvarındaki invazyon derinliğini, N-lenf nodu tutulumunu, M ise uzak metastaz
durumunu ifade etmektedir).
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9.7. Mide Kanserinde Tedavi
9.7.1. Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavi mide kanseri olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Mide
tümörünün lokalizasyonu, histolojik yapısı ve evresi cerrahi girişimin şeklini belirlemektedir.
Uygun rezeksiyona tanısal incelemeler sonrası karar verilir. Tümörün yerleşim yerine göre
subtotal ya da total gastrektomi yapılabilir. Cerrahi sınır 5 cm ve mikroskopik rezidü tümör
olmaksızın (R0) çıkarılabilen distal mide tümörlerinde mide koruyucu cerrahi yöntemi tercih
edilmelidir. Böylece erken tokluk ve kilo kaybı semptomları ve B12 desteği gereksinimi en aza
indirilebilir. Kaç tane lenf nodu çıkarılması gerektiği konusu tartışmalı olmasına rağmen lenf
bezi diseksiyonu da yapılmalıdır. TNM patolojik evrelemesi için önerilen ise en az 15-16 lenf
nodunun çıkarılıp incelenmesidir.
Görüntülemelerde metastatik hastalığı olduğu saptanan hastalarda gereksiz laparatomi
ve rezeksiyondan kaçınılmalıdır. Kesin tedavi planlamasından önce ayrı bir evreleme yöntemi
olarak uygulanan laparoskopi, tümör rezektabl ise hastaya ek risk ve maliyet getirmektedir.
Ancak peritoneal yıkama ve sitoloji sonuçlarıyla ek evreleme verileri sağlamaktadır. Diğer
taraftan laparoskopiden laparatomi ve rezeksiyona geçmenin, hastayla bulguları tartışma ve
neoadjuvan tedavi gibi tedavi seçeneklerini değerlendirmeye olanak sağlanamaması gibi
olumsuz yönleri olabilmektedir. Hasta ağrı, kanama veya tıkanma belirti ve bulguları ile
başvurduğunda palyatif cerrahi planlanmalıdır. Mortalite %25-50’lere yaklaşsa da palyatif
yöntemlerle yaşam süresinde ortalama iki kat artış sağlanmaktadır. Açık cerrahinin yanı sıra
laparoskopik gastrektomi ve robot-yardımlı cerrahi girişimler konusundaki gelişmeler de
devam etmektedir.
Son yıllarda mide kanserinin tedavisinde fast-track cerrahi (FTC) yöntemlerin
uygulanması konusu gündeme gelmiştir. Ameliyat öncesi bağırsak hazırlığı, nazogastrik tüp
kullanımı, dren uygulama, yatak istirahati ve özel diyet gibi geleneksel cerrahi bakım
yaklaşımının gerekli olmadığını ya da zararlı olduğunu gösteren birçok çalışmanın olduğu
belirtilmektedir. FTC protokolünün uygulanması multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir.
Hastaların ve ailelerinin, ameliyat sonrası erken dönemde güvenli bir şekilde taburcu olması
için gerekli kriterler konusunda eğitilmeleri gerekir.
Erken evre mide kanserinde (EMK) endoskopik rezeksiyon teknikleri ise,
gastrointestinal kanalın erken evre epitelyal neoplazileri ve submukozal lezyonlarının
tedavisinde cerrahiye alternatif olarak geliştirilmiştir ve lenf nodu metastaz riski olmayanlarda
veya düşük olanlarda küratif tedavi sağlamaktadır. Bunlardan endoskopik mukozal rezeksiyon
(EMR) gastrointestinal kanalın flat ve sesil lezyonlarında kullanılan bir yöntemdir.
Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) ise büyük ve ülsere lezyonların rezeksiyonu için
geliştirilmiştir. ESD, submukozal alana özel bir solüsyonun (sıklıkla sodyum hyaluronat)
injeksiyonu sonrası özel bıçaklarla lezyon çevresinin insizyonu ve submukozal alanın
diseksiyonunu içermektedir. Küçük lezyonlar için EMR ile düşük komplikasyon ve ESD'ye
benzer küratif rezeksiyon oranları söz konusudur. ESD tekniği ile EMR'ye göre her ne kadar
daha yüksek oranlarda kanama ve perforasyon görülse de; özellikle >20 mm lezyonlarda
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yüksek oranda küratif rezeksiyon elde edilmektedir. ESD’nin, cerrahi ile karşılaştırılabilir
sonuçları ve daha az morbidite ve mortalite oranları nedeniyle uygun hastalarda iyi bir tedavi
seçeneği olabilmektedir.
Mide kanserinde hastalar bazen hematemez, perforasyon veya mide çıkış tıkanıklığı
gibi acil durumlarla acile başvurabilirler. Kilo kaybı, dispepsi, kusma veya anemisi olan
hastalara endoskopi yapılmalı ve biyopsi alınmalıdır. Akut dönemde septisemi ve perforasyon
morbidite/mortalite'yi etkilerken; uzun dönemde kanserin evresi önemlidir. Gastrik kanser
perforasyonları ve endoskopik girişimlerle kontrol edilemeyen kanamalar acil cerrahi girişim
gerektirir. Tıkayıcı mide kanserlerinde ise nazogastrik sonda takılarak dekompresyon
sağlanmalı, stent konulmalı, gerekirse cerrahi girişim için hasta hazırlanmalıdır.

9.7.2. Radyoterapi
Tek başına radyoterapinin kullanımı büyük tümörlerle ilişkili ağrı, kanama ve tıkanma
gibi semptomların palyasyonu için gereklidir. Küratif rezeksiyon uzun dönem sağ kalım için
etkili olsa da, rezeksiyon sonrası sağ kalım oranları lenf nodlarının durumuna göre %10 ila 50
arasında değişmektedir. R0 rezeksiyona rağmen nüks oranları yüksektir. Adjuvan tedavi bu
nüksleri önlemeye yöneliktir. Neoadjuvan tedavideki amaç ise, tümörün küçülmesini
sağlayarak R0 rezeksiyon yapmak, gereksiz rezeksiyonları ve mikrometastazları önlemektir.
Radyoterapi uygulanan mide kanseri hastalarının beslenmelerinin düzenlenmesi
gereklidir. Mide kanseri hastasının tanı sırasında beslenme açısından eksikleri olabilir.
Radyoterapinin toksisitesi beslenme durumunu etkileyebilecektir. Radyoterapi bulantı, kusma,
diyare, gastrit ve abdominal kramplara yol açabilir. Ameliyat sonrası hastalarda enteral
beslenme için jejunostomi tüpü bulunması beslenmenin sağlanmasını kolaylaştırabilir.

9.7.3. Kemoterapi
Mide kanserinde tek küratif tedavi yaklaşımı cerrahidir. Ancak, gerekli hastalarda
ameliyat sonrası uygulanan adjuvan sistemik kemoterapi veya kemoradyoterapi ile olası
mikrometastazlar engellenerek sağkalımlar uzatılabilmektedir. Rezeksiyon yapılan hastalarda
neoadjuvan/perioperatif kemoterapi de düşünülebilir. Mide kanserinin tedavisinde güncel
kemoterapiye en iyi yanıt oranları %50’nin altındadır ve ortalama sağ kalım yaklaşık 12 aydır.
Bu nedenle mide kanserinin biyolojisini anlamak, yeni kemoterapi ilaçlarının ya da hedefe
yönelik tedavide yeni yaklaşımların geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. İmmunoterapi,
HER2 inhibitörleri ve anjiyogenez inhibitörlerinin etkinliği araştırılmaktadır.
Mide kanseri ve tedavisine ilişkin komplikasyonlar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Mide Kanseri ve Tedavisine İlişkin Komplikasyonlar
Hastalığa İlişkin Komplikasyonlar
- Anoreksia/kilo kaybı
- Ağrı
- Obstrüksiyon/kusma/yutma güçlüğü
- Kanama/hematemez/melena
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- Asit
- Sarılık
- Kemik ağrısı
Tedaviye İlişkin Komplikasyonlar
Ameliyat sonrası komplikasyonlar
ERKEN
- İnfeksiyon
- Kanama
- Akut pankreatit
- İleus
- Anastomoz kaçağı
- Tromboembolizm
Radyoterapi Komplikasyonları
ERKEN
- Yorgunluk
- Bulantı
- Kusma
- Anoreksia/kilo kaybı

GEÇ
- Dumping sendromu
- Reflü özofajiti
- Kilo kaybı
- Anemi
- Hipoproteinemi
- Osteomalasi

GEÇ
- Kanama
- Ülserasyon
- Darlık

Kemoterapi Komplikasyonları
ERKEN
GEÇ
- Myelosüpresyon
- Alopesi
- Oral mukozit/diyare
- Yorgunluk
- Bulantı/kusma
- Nefrotoksisite
- Nöropati
- El-ayak sendromu
Kaynak: Chaplen R, Malburg L. Gastrointestinal Cancers. In Oncology Nursing. Langhorne ME, Fulton
JS, Otto SE. (Eds), Mosby, St. Louis, 2007: 149.

9.8. Prognoz
Mide kanserinde prognoz erken tanıya, evresine ve kanser dokusunun tam olarak
eksizyonuna bağlıdır. Hastaların çok az bir kısmında rezeke edilebilen ve kür ya da uzun sağ
kalım sağlanabilen erken evrede tanı konulmaktadır. Genel 5 yıllık sağ kalım %5-15’tir.
Tümör mukoza ya da submukozayla sınırlıysa bu oran %90’a çıkabilir. Lokal lenf nodu
tutulumu sürviyi %20-40’a kadar düşürmektedir.
Yaygın hastalık durumunda genellikle 1 yıl içinde hasta yaşamını kaybeder. Yaş,
lokalizasyon, derin invazyon, proksimal mide yerleşimi, tümör çapının büyüklüğü, tanıda
%10’dan fazla kilo kaybı, linitis plastika, yüksek gradeli veya andiferansiye tümör, 4 ya da
daha fazla lenf nodu tutululumu, anöploid tümör, epidermal büyüme faktörü/p53 proteininde
artış kötü prognozla ilişkili faktörler arasında sıralanabilir. III. ve IV. evrede tanı
konulduğunda cerrahi sonrası tekrarlama oranı % 80 olarak belirtilmektedir.

9.9. Mide Kanserli Hastada Hemşirelik Bakımı
Mide kanseriyle başvuran hastaların genel durumları önemli ölçüde bozulmuştur.
Hastalığın ilerlemesi veya nüks metastatik hastalık oluşması süreci hızlıdır. Hemşirelik
bakımında amaç, hastanın genel durumunun ve beslenme durumunun iyileştirilmesine
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yardımcı olmak, gastrik tıkanma gibi komplikasyonlar açısından izlemek, bireylerin
psikolojik durumlarını değerlendirmek ve desteklemektir. Erken evre mide kanseri tanısı
konulan ve mide rezeksiyonu geçiren hastaların anemi açısından düzenli olarak
değerlendirilmesi ve gerektiğinde B12 vitamini, folik asit ve demir replasmanının yapılması
gerekmektedir. Ayrıca, rezeksiyon geçirmemiş hastalarda mide yeterli derecede görevini
yapamayacağından B12 replasmanı gerekebilir. Rezeksiyon geçirmiş hastalarda ise
osteoporoz, osteopeni ve osteomalazinin önlenmesi/tedavisi için D vitamini ve kalsiyum
almaları önerilebilir.
Yetersiz beslenmenin sonucunda kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğinin azalmakta,
toksisite riski artmakta, kas kitlesi ve fonksiyonel kapasite azalmakta, ameliyat sonrası
komplikasyon ve hastane infeksiyonu riski, morbidite ve mortalite oranları artmakta,
hastaların yaşam kaliteleri bozulmakta ve hastanede kalış süresi uzamaktadır. Beslenme
desteğinde amaç; hastanın yaşam süresini uzatmak, yaşam kalitesini artırmak ve
komplikasyonları azaltmak olmalıdır. Beslenme mümkünse ağız yoluyla, aksi halde enteral ya
da parenteral yolla sağlanabilir. Kemoterapi veya radyoterapi uygulanan hastalar için
danışmanlık sağlanmalıdır. Hastalar B12 vitamini, folik asit ve demir eksiklikleri açısından
değerlendirilmelidir.
Hastada cerrahi girişim öncesi olan beslenme yetersizliği sonrasında da sorun
oluşturabilir. Hastanın bakımında bir diyetisyenin yer alması ve yakın izlem hastanın
beslenme durumunu iyileştirmede gereklidir. Cerrahi girişim sırasında beslenme
jejunostomisinin planlanması, radyoterapi ve kemoterapinin yan etkileri nedeniyle
gerekebilecek beslenme desteği açısından önerilmektedir.
Hemşirenin beslenme konusundaki görevi ve sorumluluğu; hastanın beslenme
durumunu sürekli değerlendirmek, en üst düzeyde beslenmeyi sağlamak ve sürdürmek için
bireyin gereksinimlerinin karşılanması amacına yönelik bakımı planlayarak uygulamaktır.
Mide kanseri tanısı konulduktan sonra hasta ve ailesinin eğitime gereksinimi olabilir.
Hemşireler hasta ve ailesine hekimle birlikte seçilen tedavi, beklenen ve olası yan etkiler ve
sonuçları konusunda bilgi vermelidir. Tedavi yöntemleri etkili olmadığında ise yaşam sonu
bakımı için gerekli planlamaları yapmalıdırlar.
Total veya subtotal gastrik rezeksiyon geçiren hastaların ameliyat sonrası hemşirelik
bakımı kanama, mide dilatasyonu, tıkanma, anastomoz kaçağı, infeksiyon ve kötü yara
iyileşmesi gibi komplikasyonların izlenmesini gerektirir. Hemşire şok, pulmoner sorunlar,
tromboz, paralitik ileus, evisserasyon gibi komplikasyonlar yönünden de uyanık olmalıdır.
Hastanın aldığı çıkardığı dikkatli bir şekilde izlenip kaydedilmelidir.
Hastalar başlangıçta intravenöz yoldan ya da nazojejunal sonda yoluyla beslenir.
Ancak sıvı ve katı gıdaya geçildikçe aspirasyon, bezoar oluşumu veya dumping sendromu
belirti ve bulguları açısından da yakın izlem gerekir.
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Dumping sendromu; mide ameliyatlarından sonra pilorun kesilmesi ya da by pass
edilmesi sonucunda sindirilmemiş gıdaların jejunuma hızlı, sürekli ve kontrolsüz boşalması
sonucunda ortaya çıkan şok benzeri bir durumdur. Gastrik rezeksiyon mide asidi ve
enzim/hormon salgılarında azalmaya neden olabilmektedir. Dumping sendromunda sık
görülen GI semptomlar abdominal kramplar, erken doygunluk hissi, bulantı-kusma ve şiddetli
diyaredir. Ayrıca baş dönmesi, çarpıntı ve terleme gibi vazomotor semptomlar da görülebilir.
Dumping sendromu hastanın diyeti düzenlenerek kontrol altına alınabilir.
Diyetle ilgili öneriler şunlardır:
-

Hasta az ve sık yemeli,

-

Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı ve kuru gıdalarla beslenmeli,

-

Diyette yağ içeriği artırılmalı (orta yağlı diyet),

-

Su ve sıvılar yemekle değil, öğünler arasında alınmalı,

-

Çok sıcak ve çok soğuk yiyeceklerden, meşrubatlardan sakınılmalı,

-

Hasta yemeğini rekümbent ya da yarı rekümbent pozisyonda yemeli, yemeklerden
sonra uzanmalıdır.

-

Midenin boşalmasını geciktirmek için hekim istemine göre sedatif ve antispazmotik
ilaçlar verilebilir.

Radyoterapi alan mide kanseri hastalarında radyasyon toksisitesinin ve beslenme
durumunun sürekli değerlendirilmesinde hemşirelere önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir.
Kemoterapi tedavisi uygulanan mide kanserli hastalarının hemşirelik bakımı, stomatit
ve kardiyak aritmiler gibi florourasil toksisiteleri açısından yakın gözlemi içermektedir.
Bunlar gözlendiğinde ilacın dozunun tekrar gözden geçirilmesi ya da kesilmesi gerekebilir.
Kemik iliğini baskılayıcı kemoterapi alan hastalarda ise hastanın hastalık durumuna, geçirdiği
cerrahi girişime ek olarak görülebilecek aneminin yönetimine ilişkin olmalıdır.

9.9.1. Hemşirelik Tanıları

Akut ağrı
İlişkili Faktörler
Abdominal insizyon,
Hastada bulunan drenler ve tüpler,
Hareketsizlik.
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İnfeksiyon riski
İlişkili faktörler
Abdominal insizyon,
İdrar katateri varlığı,
Venöz damar yolu girişleri,
Tıbbi aletler,
Hastane ortamı,
Kapalı drenaj sisteminin devamlılığının sağlanamaması,
Primer savunma mekanizmalarının yetersizliği (cilt bütünlüğünün bozulması,
dokunun travmatize olması, silier aktivitede azalma, sekresyonların pH’ında değişim,
peristaltizmde azalma).

Cilt Bütünlüğünde Bozulma Riski
İlişkili faktörler
Yara iyileşmesinde gecikme,
İnfeksiyon,
Seroma veya hematom görülmesi,
Karın içi basıncında artma,
Mekanik güçler (stres ve gerilim),
Hareketsizlik.

Endişe
İlişkili faktörler
Durumsal kriz (kanser tanısı ve tedavisi),
Ölüm tehditi,
Öz saygıda değişim tehditi,
Sağlık durumunda, rol ve işlevlerde, kişilerarası ilişkilerde, sosyal çevrede,
ekonomik durumda değişim ya da değişim tehditi.

Bilgi eksikliği
İlişkili Faktörler
Geçmişteki cerrahi girişim,
Yeni durum ve hastane koşulları,
Uygulanacak cerrahi girişimler,
Ameliyat sonrası bakıma ilişkin sorular,
Taburcu olması.

Solunum Örüntüsünde Değişim Riski
İlişkili faktörler
Abdominal insizyon nedeniyle ağrı,
Sedasyon,
Abdominal distansiyonun akciğerlere yaptığı basınç,
Etkisiz öksürme,
Spirometre kullanımını reddetme veya kullanmada yetersizlik.

Beslenmede Değişim: Vücut Gereksiniminden Az Beslenme
İlişkili faktörler
Biyolojik (tanı, cerrahi girişim vb), psikolojik
ya da ekonomik faktörlere
bağlı besinlerin alımında, sindirilmesinde ve emiliminde yetersizlik.
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Beslenmede Değişim:
Dumping Sendromu Oluşma Riski (Olası Komplikasyon)
İlişkili faktörler
Hipertonik içeceklerin alınması,
Pilor sfinkterinin olmaması.

Sıvı volüm eksikliği riski
İlişkili faktörler
Cerrahi girişim sırasında sıvı veya kan kaybı,
Cerrahi girişim sonrası kanama,
Drenajdan kayıplar (drenler, NG tüp),
Kusma,
Ağızdan alamama,
Yetersiz sıvı alımı.
Sonuç olarak; mide kanserinin önlenmesi, erken tani için tarama yöntemlerinin
uygulanmasi, bireylerin eğitilmesi, duyarliliklarinin artirilmasi ve semptomlar ortaya
çiktiğinda erken dönemde sağlik kuruluşuna başvurmalari konusunda bilinçlendirilmesi çok
önemlidir. Bu konuda hemşirelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Mide kanserinin tanı ve tedavisindeki gelişmeler hemşirelik bakımına da
yansımaktadır. Hemşirelerin hastalarına daha kaliteli bir bakım verebilmeleri için, bu
konudaki güncel gelişmeleri izlemeleri ve sürekli kendilerini yenilemeleri yararlı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Mide kanserinin önlenmesi ve erken tansısı için yapılması gerekenleri
belirtiniz.
2) Mide kanserli hastanın hemşirelik bakımını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mide kanserinin epidemiyolojisini, nedenlerini, önlenmesi ve erken tanısı için
yapılması gerekenleri, tanıda kullanılan yeni endoskopik yöntemleri, belirti ve bulgularını,
evrelemenin nasıl yapıldığını ve önemini, cerrahi tedavi seçeneklerini, kemoterapi ve
radyoterapi yöntemlerini, prognozunu ve hemşirelik bakımını öğrendik. Mide kanserli bir
hastada konulabilecek hemşirelik tanılarını gözden geçirdik.
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Bölüm Soruları
1) Mide kanserinin evrelemesinde ve cerrahi girişim öncesi invazyon derinliği ile bölgesel
lenf nodu tutulumunu değerlendirmede yararlanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endoskopik ultrasonografi (EUS)
b) Çift kontrast baryumlu grafi
c) Biyopsi alınması
d) Sintigrafi
e) Mide sıvısının sitolojik tetkiki
2) Aşağıda verilen endoskopik girişimde hemşirelik bakımıyla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) İşlemden 6-8 saat önceden başlayarak hastaya ağız yoluyla hiç bir şey
verilmez.
b) Hastanın saçları bone ile örtülür. Tırnaklarından ojeler çıkartılır. Takma dişi,
gözlüğü çıkarılır.
c) İşlem sırasında ve sonrasında hasta yakın gözlem altında tutulur.
d) İşlem sonrası yutma refleksi gelmeden ağız yoluyla beslenmeye başlayabilir.
e) 24 saat süreyle araba kullanmaması, dikkat gerektirecek işler yapmaması
konusunda bilgilendirilir.
3) Aşağıdakilerden hangisi mide kanserli hastanın bakımındaki amaçlardandır?
a) Hastanın genel durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmak
b) Gastrik tıkanma gibi komplikasyonlar açısından izlemek
c) Beslenme durumunun iyileştirilmesine yardımcı olmak
d) Bireylerin psikolojik durumunu
desteklemek desteklemektir

değerlendirmek ve sorunlara yönelik

e) Hepsi
4) Aşağıdakilerden hangisi mide kanserli hastada beslenme desteğindeki amaçlardan biri
değildir?
a) Hastanın yaşam süresini uzatmak
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b) Yaşam kalitesini artırmak
c) Komplikasyonları azaltmak
d) Beden gereksiniminden az beslenmesini sağlamak
e) Uygun kiloda kalmasını sağlamak
5) Aşağıdakilerden hangisi mide kanseri tedavisinde uygulanan radyoterapinin erken dönem
komplikasyonları arasında değildir?
a) Ülserasyon
b) Kusma
c) Yorgunluk
d) Anoreksia/kilo kaybı
e) Bulantı
6) Mide kanserinin önlenmesinde aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çevresel faktörler düzenlenir.
b) H.pylori infeksiyonu tedavi edilir.
c) Beta-karotenden fakir besinler tüketilir.
d) Erken tanı için tarama çalışmaları yapılır.
e) Aspirin ve diğer non-steroid antiinflamauvar ilaçlar önerilir.
7) Aşağıdakilerden hangisi mide kanserli hastada kemoterapi sonrası geç dönemde
gelişebilecek komplikasyonlardan değildir?
a) Alopesi
b) Yorgunluk
c) Nefrotoksisite
d) El-ayak sendromu
e) Nöropati
8) Aşağıda mide kanserli hastalara yönelik verilen hemşirelik girişimleri ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
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a) Tarama konusunda eğitim verir.
b) Tedavi sürecinde tek başına karar alır.
c) Erken tanılama için tarama yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.
d) Erken dönemde sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda bilinçlendirir.
e) Mide kanseri tedavi ve bakımı konusunda güncel konuları takip eder.
9) Aşağıdakilerden hangisi mide kanserli hastada olası tanılardan biri değildir?
a) Beslenmede Değişim: Dumping sendromu oluşma riski
b) Beslenmede Değişim: Vücut gereksiniminden fazla beslenme
c) Anksiyete
d) Asprasyon riski
e) Sıvı volüm eksikliği riski
10) Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi alan mide kanserli hastada hemşirenin yakından
gözlemesi gereken olası semptomlardan değildir?
a) Stomatit
b) Florourasil toksisitesi
c) Kardiyak aritmi
d) Anastomoz kaçağı
e) Anemi

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) a, 2) d, 3) e, 4) d, 5) a, 6) c, 7) e, 8) b, 9) b, 10) d
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10. KOLON HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm Prof. Dr. İkbal Çavdar tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
10.2.Apandisit
10.3.Peritonit
10.4.Divertiküler Hastalık
10.5.İntestinal Obstrüksiyon
10.6.Kolon Kanseri
10.7.Anorektal Hastalıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3) İnflamatuar bağırsak hastalıklarına hangi hastalıklar girer ?
4) Kolo-rektal kanserlerde erken tanı ve tarama yöntemleri nelerdir?
5) Kolo-rektal kanserlerin risk faktörleri nelerdir?
6) Ano-rektal hastalıklar kapsamında hangi hastalıklar yer alır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnflamatuar bağırsak İnflamatuar bağırsak hastalıklarını Okuyarak /Araştırarak /
açıklayabilmek
hastalıkları
Kolo-rektal kanserler

Kolo-rektal kanserlerin risk faktörleri Okuyarak /Araştırarak /
ve korunma yöntemlerini kavramak

Kolo-rektal kanserler

Kolo-rektal kanserlerde hemşirelik Okuyarak /Araştırarak
bakımını planlayabilmek
Uygulayarak

/
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Anahtar Kavramlar


İnflamatuar bağırsak hastalıkları



Kolo-rektal kanser



Stomalar



Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Kalın bağırsaklar, ileumun sonundan anüse kadar uzanır. Ortalama 1,5m. uzunluğunda
5 cm genişliğindedir. Kalın bağırsakların görünüm ve yapısı, ince bağırsaklardan farklıdır.
Kalın bağırsakların dış yüzü peritonla örtülüdür. Adale tabakası dışta longitidunal, içte
sirküler liflerden oluşur. Longitidunal kas lifleri bir araya gelerek, kolon duvarında ‘taenia
(tenya)’ denilen üç bant meydana getirir. Tenyalar, sirküler adale tabakasından ve bağırsak
uzunluğundan daha kısadırlar. Bu nedenle kolon büzülmüş ve keseler (huastra)
oluşturmuştur. Kalın bağırsağın en önemli görevi su ve elektrolitlerin emilimidir. Aynı
zamanda feçesi şekillendirir. ve Feçesin %75’i su, bakteri, emilmemiş minareller, safra
pigmenti, sindirilmemiş besinler, epitel hücrelerinden oluşur. Kalın bağırsak mukozayı
koruyan ve kayganlaştıran mukus salgılar.
Kalın bağırsaklar çekum, çıkan (asendan) kolon, transvers kolon, inen (desendan)
kolon, sigmoid kolon rektum ve anal kanaldan oluşur. Çekum: Kalın bağırsağın ilk parçasıdır
uzunluğu yaklaşık 6 cm, genişliği 7.5 cm’dir. İleoçekal valv hizasında ileumla birleşir.
Çekumun gevşemesiyle ileumdaki kapsam çekuma geçer. Çekumun distal parçası kör bir kese
oluşturur, appendiks vermiformis bu kısımla birleşmiştir. ‘Appendiks vermiformis’ ortalama 9
cm uzunluğunda, bir ucu kapalı ince bir boru ya da solucan şeklindedir. Appendiks lenfoid
doku içerir. Çıkan (asendan) Kolon: Çekumdan, karaciğerin sağ lobunun alt yüzüne kadar
uzanır, 15-20 cm. uzunluğundadır. Transvers Kolon: Hepatik fleksuradan başlar, umblikal ve
sol hipokondriak bölgeyi çaprazlayarak geçer, dalağın alt ucu altında aşağıya doğru bükülerek
splenik fleksurayı yapar, ortalama 50 cm. uzunluğundadır. İnen (desendan) Kolon: Splenik
fleksuradan, sol iliak fossaya kadar uzanır. Yaklaşık 25 cm. uzunluğundadır. Sigmoid Kolon:
‘S’ harfi şeklinde, yaklaşık 40 cm uzunluğunda, kolonun pelvis içinde uzanan parçasıdır.
Rektum: Sigmoid kolonun 3. sakral vertebra düzeyinden başlar, aşağıya doğru uzanır, anal
kanalda sonlanır. Yaklaşık 12 cm. uzunluğundadır. Anal Kanal: Rektumdan başlar, aşağıya
arkaya doğru uzanır. Yaklaşık 4 cm. uzunluğundadır. Anal kanalın açılmasını kontrol eden iki
sfinkteri vardır. İç sfinkter; düz adele liflerinde oluşmuştur. Otonom sinir sisteminin kontrolü
altındadır. Dış sfinkter; çizgili adale liflerinden oluşmuştur. İstemli sinir kontrolü altındadır.
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10.1. İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH), aralarında iyileşme periyodlarının yer aldığı
alevlenme periyodlarıyla karakterize Gİ sistemin kronik inflamasyonudur ve tamamen
anlaşılamamış bir hastalıktır. Bazı durmlarda tam olarak hiçbir kategoriye uymayabilmekle
birlikte, genellikle, klinik semptomlara göre Crohn Hastalığı ya da ülseratif kolit olarak
kategorize edilir. Nedeni bilinmediğinden tedavi akut inflamasyonu iyileştirmek ve remisyon
sağlamak üzerine temellenir. Cerrahi, medikal tedaviye yanıt vermeyen ya da yaşamı tehdit
edici komplikasyon gelişen hastalar için bir seçenektir.

10.1.1. Etyoloji ve Patofizyoloji
İBH, otoimmun bir hastalıktır. Etiyolojide birden fazla faktör yer alması muhtemeldir.
Hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalığı, genellikle ergenlikte ve erken erişkinlikte ortaya
çıkar ve her ikisi de 60’lı yaşlarda ikinci bir atak gösterir. Her ikisi de dünyanın
endüstrileşmiş bölgelerinde daha sık görülür.Epidemiyolojik çalışmalar, İBH insidansının
beyaz ırkta ve aynı ailenin üyeleri arasında daha sık olduğunu göstermiştir.
Ülseratif kolit genellikle rektumda başlar ve çekuma doğru ilerleme gösterir. Bazı
durumlarda terminal ileumda orta derecede bir inflamasyon bulunmakla birlikte ülseratif kolit,
kolon ve rektumun bir hastalığıdır. İnflamasyon ve ülserasyonlar bağırsak duvarının en içteki
tabakası olan mukoza tabakasında ortaya çıkar. Tüm bağırsak duvarı katları boyunca
ilerlemediğinden, fistül ve abse oluşumu nadirdir. İnflame mukozadan su ve elektrolitler
absorbe olamaz. Büyük miktarlarda su ve elektrolitin kaybedildiği diyareler kolonik mukoza
epitelyumundaki hasarın tipik bir sonucudur. Crohn hastalığında diyare ve kolik tarzda
abdominal ağrı yaygın görülen belirtilerdendir. İnce bağırsakların da etkilenmesi durumunda,
malarbsobsiyondan kaynaklanan kilo kaybı ortaya çıkar. Bazan, sağ ilyak fossada bir kitle
hissedilebilir. Ülseratif kolitde görüldüğü kadar sık olmamakla birlikte, Crohn hastalığında da
rektal kanama görülebilir.

10.1.2. Klinik Belirtiler
Ülseratif kolitin birincil klinik belirtisi kanlı dışkılama ve abdominal ağrıdır.
Hastalığın hafif şiddetli olduğu durumlarda günde bir-iki kez yarı-şekilli ve az miktarda kan
içeren dışkılama olabilir. Hastada başka hiçbir klinik belirti görülmeyebilir. Hastalığın orta
şiddette geçirildiği durumda, dışkılama sıklığı (günde 4-5 kez), kanama miktarı ve sistemik
belirtilerin (ateş, halsizlik, iştahsızlık) şiddeti artmıştır. Hastalık şiddetlendiğinde, diyare
kanlıdır, mukus içerir ve günde 10-20 kez olacak şekilde sıklığı artmıştır. Bunlara ek olarak,
ateş, toplam vücut ağırlığının %10‘dan fazlasının kaybı, anemi, taşikardi ve dehidratasyon
vardır.
İBH olan hastalar hem lokal (GİS ile ilgili), hem de sistemik (bağırsak-dışı)
komplikasyonlar yaşarlar. GİS komplikasyonlar; hemoraji, striktür, perforasyon (ve olasılıkla
peritonit), fistül ve kolonik dilatasyondur (toksik megakolon). Toksik megakolon ülseratif
kolitde daha sık görülür. Hemoraji, hastada anemiye yol açabilir ve anemi, demir preparatları
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ve kan transfüzyonu ile düzeltilir. Perineal abseler ve fistüller, Crohn hastalarının üçte birinde
görülebilmektedir.
Özellikle Crohn hastalığında terminal ileumun etkilenmesi durumunda hastada
beslenme sorunları sık görülür. Uzun süren ülseratif koliti olan hastalar kolon kanseri
açısından risk altındayken, Crohn hastalığı olan hastalar ince bağırsak kanserleri açısından
risk altındadır. Hem ülseratif kolit hem de Crohn hastalarında tromboemboli insidansı artmış
durumdadır. Kronik sıvı kaybına bağlı olarak böbrek taşları gelişebilir.
İBH’da tedavi hedefleri;


barsağın dinlendirilmesi



inflamasyonun kontrol altına alınması



malnutrisyonun düzeltilmesi



stresin azaltılması



semptomatik rahatlamanın sağlanması


yaşam kalitesinin arttırılmasıdır
İBH’larının tedavisi için çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Hastanın ilaç tedavisine yanıt
vermemesi, hastalığın şiddetlenmesi veya komplikasyondan şüphelenilmesi, hastanede yatış
endikasyonudur. Crohn hastalığında cerrahi tedavisi sonrası, tekrarlama oranı yüksek
olduğundan medikal tedavi tercih edilir. İBH için ilaç tedavisinin hedefleri yaşam kalitesinin
arttılması için remisyon sağlanması ve bunun sürdürülmesidir. İBH tedavisinde
aminosalisilatlar,
antimikrobialler,
kortikosteroidler,
immunosupresanlar,
immunumodülatörler olmak üzere beş major ilaç grubu kullanılmaktadır. Kullanılacak ilaçlar
inflamasyonun lokalizasyonuna ve şiddetine göre seçilmektedir.
Crohn hastalarının yaklaşık %75‘inde cerrahi tedaviye gereksinim duyulur. Bu
hastalarda cerrahi tedavi remisyon sağlasa da, hastalığın yeniden ortaya çıkma oranı
yüksektir. Ülseratif koliti olan hastaların yaklaşık %25-40’ında hastalıklarının bir döneminde
cerrahi işleme ihtiyaç duyulur. Ülseratif kolit yalnızca kolonu etkilediğinden, total
proktokolektomi küratiftir.

10.1.3. Ameliyat sonrası bakım
Hemşirelik Tanısı: Stomal nekroz, retraksiyon, prolapsus, stenoz ya da tıkanma gibi
ameliyat sonrası komplikasyonlarla ilgili Yaralanma Riski.
Girişimler
Stoma izlemi;Cerrahi girişim sonrası stoma renk açısından (stoma renginde
koyulaşma, solukluk, morarma) sık izlenmelidir.
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Diyet düzenlemesi; Cerrahi sonrası birkaç gün gaz ve sıvıları uzaklaştırmak için,
distansiyon ve sütur hattını basınçtan korumak için hastada NG tüp mevcuttur. NG’den gelen
drenaj tam olarak kayıt edilmelidir. Gaz çıkışı peristaltizmin geri döndüğünü gösterir.
Komplikasyon izlemi. İleostomili bir hasta için ameliyat sonrası dönem sorunsuz
olabilmesine karşın çok ciddi komplikasyonlar da gelişebilir. Stomal ödem, yiyecekler,
adezyon gibi nedenlerden dolayı en yaygın komplikasyon obstrüksiyondur. Obstriksiyonun
erken bulguları anoreksia, abdominal kramplar, ileostomiden çıkış olmaması ya da torbada
kahverengi sulu akıntı olmasıdır. Diğer erken ameliyat sonrası komplikasyonlar kanama,
hipoksi, sıvı-elektrolit bozukluğudur.
Hemşirelik Tanısı: Ostomi nedeniyle yaşam stilinin değişmesine bağlı Beden İmajı
Bozukluğu riski.
Girişimler
Hastanın ilk etapta stomaya bakması ve dokunmasına yardımcı olunmalıdır. Giyim
tarzı ostomili hastada endişe nedeni olacağından hasta konuşularak rahatlatılmalıdır. Ostomili
bir bireyle görüşmesi sağlanmalıdır. Stoma ve görünümü hakkında sözlü olarak duygularını
dile getirmesi için cesaretlendirilmelidir. Ülseratif kolitli hastalar için stomayı kabullenme
daha kolay olabilir. Genç erkek ve evli olmayan bayanların beden imajı hakkındaki endişeleri
daha fazladır.
Hemşirelik Tanısı: Kontinen ileostomi bakımı, ileal poş-anal anastomoz bakımı,
ileorektal anastomozu takiben bakım, ileostomi bakımı ile ilişkili Terapötik Tedaviyi Etkili
Yönetme.
Girişimler
Hastaya stoma bakımını ileostomiden çıkışın az olduğu zamanlarda (yemek öncesi,
yatma zamanı ve sabah saatlerinde) yapması tavsiye edilir. Stoma tanılaması öğretilir (rengi,
drenajın kokusu, irritasyon bulguları). Cilt irritasyonunu nasıl önleyeceği açıklanır, stoma
çevresindeki tüylerin temizlenmesinin (makasla ya da elektrikli makine ile) foliküliti ve
ağrıyı önleyebileceği konusunda bilgilendirilir.
Kokuyu artıran ve azaltan yiyecekler hakkında bilgi verilir, sıvı alımının önemi
vurgulanır (bir ileostomiden yaklaşık günde 1200-1500 ml bir çıkış olur), hastanın A, D, E, K
ve B12 vitaminine gereksinimi olduğu bilinmelidir Tıkanmaya neden olabilecek yiyecekler
hakkında hastaya bilgi verilmelidir. Tıkanıklık olasılığını en aza indirgemek için hastanın
yiyecekleri çok iyi çiğnemesi önerilmelidir (her lokmayı 20-25 kez çiğnemelidir). Diyetle
ilgili öneriler açıklanır. Cerrahi sonrası yüksek protein, karbonhidrat ve kalorili diyet tavsiye
edilir. Hastanın ADEK ve B12 vit. Gereksinimine ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
Ürolitiyazisi önlemek; sıvı kaybına bağlı idrar hacmi azaldığından ileostomili bazı
hastalarda kalsiyum oksalat, ürik asit ya da üriner taş oluşabileceği bilinmelidir. Çünkü,
ileostomi nedeniyle çok miktarda sıvı kaybedilir, sıvı kaybı da idrar çıkışının azalmasına yol
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açar. İdrar hacmi azaldığında da ürik asit taşları oluşabilir. Potasyum sitrat ya da sodyum
bikarbonat almak idrarı alkalileştirir, ürik asit seviyesi yüksekse ve direktif edilmişse
Allopurinol kullanılabilir. İleostomili hastada sıvı alımının önemi üzerinde konuşulmalıdır (en
az günlük 2000 ml olmalıdır).
İleal poş – anal anostomozis; İleostomi oluşturulmadan hastaya ileal poş – anal
anastomoz uygulanmışsa cerrahi değişikliğe bağırsak uyumu sağlandıktan sonra dışkı
şekillenmeye başlar ancak dışkı yumuşaktır. Hasta günde 2-8 kez arasında dışkılama
yapabilir. Hastaya pelvik taban ve sfinkter kaslarını güçlendirmek ve kontinansı
kolaylaştırmak için cerrah tarafından izin verildiğinde Kegel egzersizleri yaptırılmalıdır.
Hastada, geçici mukus inkontinansı nedeniyle perianal deri irritasyonu gelişebilir,
perianal bölgeyi temizlemesi, iyice durulaması ve tamamen kurulaması öğretilmelidir. Neme
karşı bariyer pomad ve perianal ped kullanımı gerekli olabilir.
Hastaların %30’ unda poşit meydana gelebilir. Hasta dışkılama sayısında artış, dışkı
kıvamının sıvı hale dönmesi, karın veya pelvik ağrı, sıklıkla fekal inkontinans, kanama ve ateş
açısından izlenmeli ve hasta farkındalığı sağlanmalıdır.
Kock Pouch (Kontinent İleostomi) oluşturulmuş ise hastanın soruları cevaplanmalı,
Kock poşun oluşturulması sırasında boşaltımı sağlamak için bir kateterin takılı olacağı, poşun
her 2 saatte bir 2 hafta boyunca boşaltılması gerektiği, drenajın genellikle ameliyat sonrası 3-4
gün içinde başlayacağı, cerrahiden 2 hafta sonra poştan kateterin çıkartılacağı, kateterin daha
sonra poştan drenajı sağlamak için kullanılabileceği, gece 1 kez ya da hiç, günde 4-6 kez
boşaltım işleminin gerçekleştirileceği hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaya rezervuar
kateterizasyonunu nasıl yapacağı öğretilir. İlk aşamada, su bazlı kayganlaştırıcı ile kateterin
kayganlaştırılması ve stoma içine kateterin sokulması gerektiği, bu işlemi tuvalete oturarak
yapabileceği ve içeriğin tuvaletin içine kateter yoluyla boşaltılması gösterilir. Drenaj 3-5
dakika içinde tamamen biter. Stoma üzerine küçük bir gaz bezi uygulaması ve araç- gereç
temizliği hakkında bilgi verilir.

10.2. Apandisit
Apandiks, ileo-çekal kapağın hemen altında yer alan 10 cm uzunluğunda parmak
şeklinde bir çıkıntıdır. Apandisit adölesanlarda ve genç yetişkinlerde yaygın gelişen
appendiksin inflamasyonudur. Apandisit popülasyonun %7 ila %12’sini etkiler. Herhangi bir
yaşta meydana gelebilir fakat iki yaşından küçüklerde nadirdir ve 20-30 yaş arası kişilerde
insidans pik yapar. Yaşlı kişilerde yaygın değildir ancak meydana geldiği zaman apendiks
rüptürü daha yaygındır.

10.2.1. Etyoloji ve Risk Faktörleri
Apandisit;
 Apandiks lümenini tıkayan (taşlaşmış dışkı) bir fekalit
 Apandiksin kıvrılması
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 Önceki radyolojik tetkiklere bağlı baryum tıkacı
 Lenfoid hipertrofisi
 Sebze meyve çekirdekleri
 Bağırsak duvarında fibroz durumlar
 Adhezyonlar (yapışıklıklar)
 Vakaların %30’unda Yersinia’nın neden olduğu infeksiyonlardan dolayı
meydana gelebilir.
Apandisit için özel bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Çünkü önlenebilir bir durum
değildir, erken tanılama önemlidir.

10.2.2. Klinik Bulgular
Epigastrik ya da periumblikal (göbek çevresi) ağrı sağ alt kadrana doğru ilerler. Hafif
ateş, bulantı ve bazen kusma görülmektedir. Hastada iştah kaybı gelişir. Mc Burney
noktasında direk rebaund hassasiyeti genellikle olabilir. Paryetal periton irritasyonu için
önemli bir bulgudur. Apandisit için belirleyici değildir. Rovsing belirtisinin pozitif olması,
karın zarı uyarımını gösterir. Apandiks rüptüre olursa ağrı yaygın olur, paralitik ileus sonucu
abdominal distansiyon gelişir ve hastanın durumu kötüleşir. Akut dönemde konstipasyon
görülebilir. Bu dönemde laksatif verilmesi inflamasyonlu apandiksin perforasyonuna neden
olabilir. Genellikle, ateş, bulantı ve kusması olan bireylere laksatif ya da analjezik
verilmemelidir.

10.2.3. Tanı Yöntemleri
Fizik muayene, laboratuvar sonuçları ve X-ray filmleri ile konulur. Tam kan
sayımında lökositlerin yükseldiği (10.000/mm3 ila 20.000/mm3) görülür. Abdominal ultrason
akut apandisit tanısı için en etkili diagnostik (tanı) yöntemdir. Ultrason muayenesi cerrahi
insidansını azaltır ve özellikle yaşlı erişkinler gibi atipik semptomlu hastalar için yararlıdır.
Diğer görüntüleme yöntemleri abdominal X-ray, IV pyelogram, idrar analizi ve pelvik
muayenedir.

10.2.4. Cerrahi Tedavi
Akut apandisit için tedavi seçimi apandiksin cerrahi olarak çıkarılmasıdır
(apandektomi). Ameliyat öncesi, IV sıvılar ve antibiyotikler uygulanır. Ağrı kesici ilaçlar tanı
doğrulanıncaya kadar verilmez. Apandektomi, laparoskopik ya da açık cerrahi girişim olarak
yapılabilir. Genellikle, avantajlarından dolayı laparoskopik apandektomi tercih edilir. Bu
işlemin avantajları; laparotomisiz apandiksin görüntülenmesi, ameliyat sonrası
hospitalizasyonun kısa olması, ameliyat sonrası komplikasyonların daha az olması, iyileşme
ve normal aktivitelerin sürdürülmesinin hızlı olmasıdır. Dezavantajları ise maliyetin yüksek
olması ve cerrahi girişim süresinin daha uzun ( açık apandektomiden yaklaşık 20 dk. daha
uzundur ) olmasıdır. Açık apandektomi laparotomi ile gerçekleştirilir. Laparotomi, genellikle
apandiks rüptürü olduğu zaman kullanılır. İyileşme genellikle komplikasyonsuzdur. Cerrahi
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girişim zamanında uygulandığında mortalite hızı %0.5’den daha azdır. Gecikme olduğunda
rüptüre olabilir ve peritonitle sonuçlanabilir.

10.2.5. Komplikasyonlar
Bağırsak perforasyonu en yaygın komplikasyondur. Antibiyotikler ve cerrahi drenaj
perforasyon meydana gelirse gerekli olabilmektedir. Perforasyon sonrası peritonit gelişebilir.

10.2.6. Hemşirelik Bakımı
Tanılama: Hastada genellikle ciddi abdominal ağrı vardır. Ağrı, özellikle
lokalizasyonu açısından tanılanır. Rebaund hassasiyeti ve peritonit bulguları varlığı, yaşam
bulguları, sıvı elektrolit durumu ve laboratuvar sonuçları tanılanır.
Tanı; Akut Ağrı; Akut apandisitli hasta için en uygun hemşirelik tanısından biri
inflamasyonla ilişkili Akut Ağrıdır.
Sonuçlar; Hasta ameliyat sonrası ağrının azaldığını tanımlar.
Girişimler;
1. Ağrı, karakter, yer, şiddet açısından tanılanır. İstemi yapılan analjezikleri uygulanır.
Ağrı kesicilerin uygulanmasından 30 dk. sonra ilacın etkinliği değerlendirilir.
2. Ameliyat öncesi ağrının karakterinde ani değişimler perforasyonu gösterebilir.
Ameliyat öncesi lavman ya da laksatif ya da karına sıcak uygulama bağırsak perforasyonuna
neden olabileceğinden yapılmaz.
Tanı; Kusma ile ilişkili sıvı-volüm eksikliği riski
Sonuçlar; Aldığı-çıkardığı dengesi ve normal sınırlar içinde elektrolit seviyesiyle sıvı
ve elektrolit dengesi sürdürülür.
Girişimler; Sıvı dengesini sürdürmek için direktif edilen IV sıvılar uygulanır. Hasta
kusuyor ise nazogastrik tüp takılır, aldığı-çıkardığı dikkatli bir şekilde izlenir.
Tanı; Apandiks rüptürü ile ilişkili infeksiyon riski
Sonuçlar; Rüptür erken teşhis edilerek infeksiyon gelişimi engellenecek
Girişim; Hastanın yaşam bulguları düzenli izlenir, antibiyotikler genellikle ameliyat
öncesi infeksiyon riskini azaltmak için uygulanır. Cerrahi sonrası yaşam bulguları, idrar
çıkışı, bilinç durumu, solunum durumu izlenir. Yara bakımına önem verilir, ağrı yönetimi
sağlanır.
Rüptüre apandisiti olan hastada yara eğitimi yapılır. Yara bakımında steril saline ile
yara yıkanır ve günde en az 3 ila 4 kez steril pansuman uygulanır. Ameliyat sonrası hastaya
insizyon üzerindeki ve karın içi organlardaki gerilimi azaltmak için semi-fawler pozisyon
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verilir. Hasta taburcu olurken insizyon bakımı, pansuman ve irrigasyon hakkında eğitim
verilir.

10.3. Peritonit
Peritonal membranın inflamasyonudur. Peritonit genellikle perfore ülser yoluyla
periton boşluğuna enterik bakteri girişi ile meydana gelebilir. Pelvik inflamatuar hastalık,
safra kesesi rüptürü, abdominal travma ya da periton diyalizi peritonite yol açabilir.

10.3.1. Etiyoloji ve Risk Faktörleri
Peritonit akut ya da kronik olabilen lokalize ya da genel inflamatuvar bir süreçtir. Akut
peritonit, bağırsağın motor aktivitesinde azalma sonucu meydana gelir. Bağırsak lümeni sıvı
ve gaz ile şişer. Sıvı emiliminin etkilenmesi periton boşluğunda birikime neden olur.
Bakteriler gastrointestinal yol içine dış çevreden ve kan yoluyla girebilir. Steril periton
kavitesine bakteriler girdiğinde bağırsağın normal florası bir infeksiyon kaynağı haline gelir.
En yaygın organizma E. Colidir ancak streptokok, stafilokok ve pnömokoklar içerebilir. Apse
gelişebilir. Peritonit için primer risk faktörü yoktur çünkü bu durum diğer sorunların bir
sonucudur. Burada major önlem peritonit riski olan hastanın erken tanılanmasıdır ve
infeksiyonun yayılmasını önlemek için erken tedavi edilmesidir.

10.3.2. Klinik Bulgular
Peritonit bulguları nedene göre değişiklik gösterir. Ağrı lokalize ya da genel olabilir.
Abdominal kasların rijiditesine neden olan iyi lokalize ağrı ve herhangi bir basınç ya da
abdomenin hareketi ile artan ağrı peritonitin özelliğidir. Hastada genellikle bulantı, kusma ve
hafif ateş vardır. Tanılama, bağırsak seslerinin yokluğunu ve yüzeyel solunumu meydan
çıkarır. Çünkü hasta beden hareketinin neden olduğu ağrıdan kaçınmak için çaba sarfeder.
Peritonitli hastada yaygın olarak nötrofil sayısı ile birlikte lökosit sayısı da yükselmiştir
(20.000 m3). Hasta kusuyorsa sıvı elektrolit dengesinde bozulma meydana gelebilir. Hasta
oligüri olabilir ve dehidratasyon ve şok bulguları gösterebilir.

10.3.3. Komplikasyonlar
Peritonit komplikasyonları yaşamı tehdit edici olabilir. Abdominal boşluktaki fibröz
adenomlar geç komplikasyondur ve daha sonra obstrüksiyona yol açabilir. Hızlı ve etkili
tedavi uygulanmaz ise septisemi ve septik şok gelişebilir. Abdominal boşluğa sıvı kaybı
hipovolemik şoka neden olabilir.

10.3.4. Hemşirelik Bakımı
Tanılama
Ağrı, başlangıcı, karakteri, yeri, şiddeti, arttıran ve azaltan faktörler; anorexia, bulantı,
kusma gibi semptomlarla birlikteliği; peptik ülser, safra kesesi hastalığı, kronik hastalıklar
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anamnezi; kullandığı ilaçlar; yaşam bulguları, bilinç düzeyi, cilt rengi, sıcaklığı, kapiller
dolum; bağırsak sesleri, karnın görünümü, konturları tanılanır.
Tanı: Akut Ağrı
Sonuç: Ağrıyı önlemek için etkili ağrı yönetimi planlanacak, rahatsızlık ve ağrının
azaldığı ifade edilecek.
Girişimler:
 Ağrının yeri, tipi ve şiddeti tanılanır,
 Analjeziklerin etkinliği izlenir,
 Hastaya fawler ya da semi- fawler (bu pozisyon abdomen gerginliğini azaltır,
solunumu rahatlatır) pozisyon verilir,
 İstemi yapılan analjezikler uygulanır ya da hasta kontrollü analjezi (PCA) uygulanır,
 Rutin analjezik uygulaması kan analjezik düzeyini korur, meditasyon, masaj,
relaksasyon gibi teknikler ağrı yönetimine yardımcı olur.
Tanı: Sıvı- Volüm Eksikliği
Sonuç: Dehidratasyon bulguları yokluğu, labratuvar değerleri, normal yaşam bulguları
izlemi ile hastada sıvı volüm eksikliği önlenecek.
Girişimler:
 Hastanın aldığı-çıkardığı izlenir,
 Her 1-2 saat arayla idrar çıkışı izlenir, saatlik idrar miktarı 30 ml’nin altına düştüğünde
rapor edilir,
 Hastanın CVP, kardiyak output (debi) ve pulmoner arter basıncı gibi hemodinamik
parametreler ve yaşam bulguları izlenir,
 Hasta günlük tartılır, dehidratasyon bulguları izlenir,
 Hastanın drenleri izlenir, istemi yapılan intravenöz sıvılar ve elektrolitler uygulanır,
 İyi bir cilt bakımı ve oral hijyen sağlanır.
Tanı: Gecikmiş Cerrahi İyileşme
Sonuç: Hasta infeksiyon bulgusuz doku ve hücre rejenerasyonu deneyimleyecek
Girişimler:
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 Beden ısısı, nabız hızı ve dren bölgesi, insizyon alanı kızarıklık, şişme
açısından ya da pürülan drenaj ve kötü kokulu ya da bulanık idrar açısından
izlenir,
 Lökosit sayısı, serum proteinleri ve albümin izlenir,
 El hijyeni sağlanır. Pansuman değişiminde aseptik teknikler kullanılır,
 Sıvı- elektrolit dengesi, beslenme durumu izlenir.

10.4. Divertiküler Hastalık
Divertikül, bağırsağın kas tabakasındaki bir defekt nedeniyle oluşan kese şeklinde
çıkıntıdır. Genellikle sigmoid kolonda olup teniaların arasında bağırsağı besleyen damarların
bağırsak duvarına girdiği yerdedir. Gelişmiş ülkelerde kolon divertikülleri daha yaygın
görülmekte, yaşla birlikte insidans artmaktadır. Divertikül, gastrointestinal kanalın (rektum da
dahil ) herhangi bir yerinde meydana gelebilir, en fazla kalın bağırsağı etkiler ve % 85-95
sigmoid kolon yerleşimlidir. Divertikülit, akut atak ya da yavaş bir infeksiyon gelişimi
şeklinde ortaya çıkabilir. Lümeniçi basıncın artmasından dolayı perforasyon meydana
gelebilir. Obez bireylerde daha yaygındır.

10.4.1. Etyoloji ve Risk Faktörleri
Kültürel faktörler, özellikle diyet, divertikül gelişiminde önemli rol oynar. Yüksek
ölçüde rafine edilmiş ve düşük lif içeren diyetin, hastalığa katkıda bulunan başlıca faktör
olduğuna inanılmaktadır. Aktivite düzeyinin azalması ve gecikmiş defekasyon da katkıda
bulunan bir faktör olarak bildirilmektedir. Divertiküler hastalığın etiyolojisi, bağırsak duvarı
zayıflığı ve artmış lümen içi basınç gibi 2 temel faktör ile ilişkilidir. Bağırsak içeriği
divertikül içinde birikip boşalamadığında inflamasyon ve infeksiyon oluşur. Tıkanıklık devam
ederse, divertikül tıkanır ve inflamasyon, divertikülit gelişir. Abse gelişerek sonunda perfore
olur, peritonite ve arter duvarının erozyonuna neden olup kanamaya yol açar.

10.4.2. Klinik Belirtiler
Divertikülitli hastalar karın ağrısından yakınırlar. Ağrı, sol alt kadrana yerleşik olup,
kolik ağrıdan çok kalıcı olma eğilimindedir. Bağırsak alışkanlığında değişiklik (konstipasyon,
diyare ya da her ikisi) gaz artışı, anoreksia, abdominal distansiyon ve hafif beden sıcaklığı
artışı vardır. Ancak apse veya peritonit gelişmesi durumunda anlamlı olarak artabilir. Dışkı
mukus içerebilir. Akut divertiküler hastalığı olan hastalarda genellikle inflamatuvar olayın
mesane duvarı ile ilişkisi olması nedeniyle üriner sistem şikayetleri (dizüri, idrar kaçırma,
noktüri, sık idrara çıkma) gelişir. Gazın idrarla çıkması veya vajenden gelmesi fistülizasyona
işarettir.
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10.4.3. Cerrahi Tedavi
Akut divertikülitli hastalarda tıbbi tedaviye yanıt alınamadığında cerrahi girişim
gerekli olmaktadır. Perforasyon, peritonit, abse oluşumu, kanama ve tıkanıklık gibi
komplikasyonlar gelişmiş ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Hastaların yaklaşık %20’ sinde
cerrahi tedaviye gereksinim duyulmaktadır. Etkilenen bağırsak segmenti rezeke edilir, akut
infeksiyon ve divertikülit olduğunda 2 aşamalı Hartmann prosedürü ile geçici kolostomi
oluşturulur, 2-3 ay sonra ikinci bir cerrahi girişim uygulanır ve geçici kolostomi kapatılır.

10.4.4. Hemşirelik Bakımı
Tanılama – Hemşirelik tanılaması komplikasyon bulguları üzerine odaklanmalıdır.
Hastanın sağlık öyküsü (karın ağrısı ya da kramp, konstipasyon ya da düzensiz bağırsak
alışkanlığı: bulantı-kusma) sorgulanır. Fiziksel tanılama, bağırsak sesleri, ağrı, hassasiyet ve
kitle varlığı yönünden palpasyonu içerir ve dışkı cerahat, mukus ya da kan varlığı açısından
incelenir.
Tanı, Beklenen Sonuç ve Girişimler – Bakım önceliği komplikasyonları önleme, ağrı
yönetimi ve anksiyete üzerine odaklanmalıdır. Akut divertikülitli hastaların hemşirelik
bakımına gereksinimi vardır. Bu hastalarda perforasyon, peritonit ya da apse oluşumu
yüksektir.
Hemşirelik Girişimleri
Hemşire hastanın kalp ve böbreklerinin durumunu göz önünde bulundurarak günlük en
az 2 litre sıvı almasını, dışkı çıkışını kolaylaştırmak için liften zengin gıda tüketmesini önerir.
Dışkılama saatlerinin belirlenmesine yardımcı olur,
Direktif edilen analjezikleri, bağırsak spazmını önlemek için spazm gidericileri
uygulanır, ağrının lokalizasyonu, süresi, şiddetini kontrol ederek inflamasyon sürecinin gidişi
belirlenir,
Perforasyon, peritonit gibi komplikasyonlar açısından yaşamsal bulguları izlenir, her
4-8 saat arayla karında distansiyon oluşumu gözlenir, bağırsak seslerini dinlenir, alt intestinal
kanama açısından hasta tanılanır, IV sıvıların, TPN’ nin yönetimi sürdürülür, aldığı- çıkardığı
izlemi yapılır.
Sonuç; Hasta, normal boşaltım düzeni sağlayacak, ağrının azaldığını ifade ediyor
olacak, komplikasyon gelişmeden iyileşecek.

10.5. İntestinal Obstrüksiyon (Bağırsak Tıkanması)
İntestinal içerik akışının tam ya da kısmi olarak bozulmasıdır. Bağırsak
obstrüksiyonlarının %90’ı incebağırsakta özellikle en dar segmenti olan ileumda meydana
gelir. İnce bağırsak obstrüksiyonu cerrahi girişim gerektiren bir durumdur. Kalın bağırsak
obstrüksiyonu genellikle sigmoid kolonda meydana gelir. İnce bağırsağın akut
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obstrüksiyonunda mortalite hızı %10, kalınbağırsağın %30’dur. Obstrüksiyon ile bulantı
kusma, dehidratasyon ve ciddi ağrı oluşur. İntestinal obstrüksiyon teşhis edilemez ve 24 saat
içinde tedavi edilmezse mortalite hızı yüksektir.

10.5.1.Etiyoloji ve Risk Faktörleri
İnce bağırsak obstrüksiyonu inflamasyon, kanser, herni, volvulus, yiyecek blokajı ya
da bağırsağa dışardan basıncın bir sonucu olarak intestinal lümenin daralmasıyla meydana
gelebilir. Paralitik ileus, mezenterik embolus ya da trombüs gibi damarsal sorunlar ve
antihipertasif ajanlar ya da diüretiklerden kaynaklanan hipokalemi ince bağırsak
obstrüksiyonuna neden olabilir. En çok sigmoid kolonda oluşan kalın bağırsak
obstrüksiyonunun yaklaşık %80’inde kanser söz konusudur. Diğer nedenler ise divertikülit,
ülseratif kolit ve daha önce geçirilmiş abdominal cerrahi girişimdir. İntestinal obstrüksiyona
neden olan faktörler; mekanik, nörojenik ve vasküler faktörlerdir.

10.5.1.1. Mekanik Faktörler
Adhezyonlar; Batın ameliyatlarından sonra skar dokusu nedeni ile gelişen fibröz doku
bantlarıdır. Hem ince bağırsak ve hem de kalın bağırsak obstrüksiyonunun en yaygın
nedenidir. Adhezyonlar, abdominal cerrahi sonrası ya da bilinmeyen nedenlerle gelişir. Bazı
hastalarda masif adhezyonlar oluşabilir. Cerrahi girişimi takiben karın içinde kalan irritanlar
adhezyon oluşumunu arttırır. Bu fibröz doku bantları, bağırsağın bir kısmının looplaşmasına
neden olabilir. Bu loplar sonra ya volvulus ya da fibröz bantlar eksternal basınçla bağırsağın
mekanik obstrüksiyonuna neden olur. Çok sayıda adhezyon varlığı obstrüksiyon riskini
arttırmaktadır.
Herni; İnkarsere herni bir tıkanma nedeni olabilir ya da olmayabilir. Strangüle herni
de kan akımını engellediğinden bağırsak fonksiyonunu gerçekleştiremez ve her zaman
tıkanma nedenidir.
Volvulus; Bağırsağın kendi ekseni etrafında dönmesidir. İnce bağırsakta ya da kalın
bağırsakta meydana gelir. Bazı zamanlar cerrahi girişim gerektirmeden düzelebilir. İnce uzun
bir tüple bağırsağın dekompresyonu sağlanır.
İnvaginasyon; Bağırsak segmentinin teleskop gibi kendi içine geçmesidir.
İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında komplikedir. Sıklıkla kalın bağırsak tümörü ile
birliktedir.
Kanserler; Kalın bağırsakta (en yaygın olarak sigmoid kolonda) mekanik
obstrüksiyonun yaklaşık %80’i kanser ile ilişkilidir. Karsinogenezis yavaştır, kalın bağırsağın
geniş lümeninden dolayı ince bağırsakta tıkanma bulguları sıklıkla tümörün ilk
indikasyonudur. İncebağırsak lümeninin daha küçük olmasına karşın tıkanma bulguları
intestinal içerik sıvı olduğundan erken dönemde görülmez.
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10.5.1.2. Nörojenik Faktörler
Nörojenik faktörler en yaygın görülen intestinal obstrüksiyon nedenidir. Adinamik
ileus da denilen paralitik ileus abdominal girişim sonrası yaygın olarak görülür. Sempatik
aktivitenin artıp parasempatik sistemin baskılanmasıyla görülür. Bağırsak peristaltizmi ya çok
azalır ya da tamamen durur. Paralitik ileusun değişik nedenleri vardır. Retroperitoneal alanda
ya da bağırsakta geniş cerrahi girişim ameliyat sonrası nörojenik bir soruna neden olabilir.
İlave olarak travma, hipokalemi, miyokard infarktüsü ve damarsal yetmezlik de paralitik ileus
nedeni olabilir. Tedavi nedene yöneliktir. Bağırsak fonksiyone olana kadar NG tüp ile
aspirasyon uygulanır. Hipokalemi var ise IV yolla potasyum verilir. Hastanın sıvı elektrolit
dengesi izlenir. Bağırsaklar normal aktivitelerini kazanıncaya kadar oral beslenme kesilir.

10.5.1.3. Vasküler Faktörler
Bağırsakları besleyen mezenterik arterlerin tam ya da kısmi tıkanması, bağırsak
aktivitesinin durmasına ve ağrıya neden olur. Kan akımının engellenmesi tam tıkanma
(mezenterik infarktüs) ya da kısmi tıkanma (abdominal anjina) nedeni olabilir.
Tam Tıkanma (Mezenterik İnfarktüs); Tam tıkanma, sıklıkla emboli sonucu oluşur.
Akut tıkanma başlangıcında ciddi abdominal ağrı gelişir. Genellikle ileri intestinal
obstrüksiyon bulguları yoktur çünkü ağrı obstrüksiyondan ziyade iskemik dokudan
kaynaklanır. Belirti ve bulguların şiddeti, tıkanan damarın genişliği, kanlanamayan bağırsak
segmentinin uzunluğu ve kan damarının tıkanma hızıyla ilişkilidir. Hastada ateş, lökositoz
vardır ve şok gelişir. Akut mezenterik arter tıkanıklığı, acil cerrahi girişim gerektiren bir
durumdur ve mortalite hızı yüksektir (yaklaşık %75). Cerrahi girişim olarak embolektomi
uygulanır ve nekrotik bağırsak segmenti çıkarılır.
Parsiyel Tıkanma (Abdominal Anjina); Abdominal anjina genellikle mezenterik
arterin atherosklerozundan kaynaklanır. Ağrı, yemeklerden sonra ortaya çıkar. Atheroskleroz
daha fazla yaygınlaşırsa küçük öğünlerden sonra da görülmeye başlar ve sürekli olmaya
başlar. Öğün sonrası ağrıya ilave olarak bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, bulantı- kusma
ve yemek sonrası ağrıdan kaçınmak için yemek yememe sonucu kilo kaybı gelişir. Vasküler
ya da bypass greft uygulanabilir.

10.5.2. İntestinal Obstrüksiyon Belirti ve Bulguları
Karın ağrısı, gaz ve dışkı çıkaramama, kusma, abdominal distansiyon ve yüzeyel
solunumdur. İntestinal obstrüksiyon bağırsağı hem lokal hem de sistemik olarak etkiler. Lokal
etkiler; sıvı- elektrolit ve plazma kaybı, bakteriyel proliferasyon ve perforasyondur. Sistemik
etkiler; ekstrasellüler sıvı ve dolaşan kan hacminde azalma, toksemi ve peritonittir.
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10.6. Kolon Kanseri
Kolonun herhangi bir kısmında oluşan ve malign özellik taşıyan kitlenin varlığı ile
karakterize bir hastalık olan kolon kanseri önemli bir sağlık sorunu olup, çoğu durumda
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

10.6.1. Epidemiyoloji
Kolon ve rektum kanseri ‘kolorektal kanser’ adı altında bir araya getirilmektedir ve
kombine olarak önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kolorektal kanserler (KRK); kadın ve
erkekler ayrı olarak değerlendirildiğinde; erkeklerde akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda
meme ve akciğer kanserinden sonra ölüme yol açan 3. kanser tipidir. Ülkemizde, kolorektal
kanserler hem kadınlarda hemde erkeklerde ilk 5 kanser içinde yer almaktadır. Erkeklerde
yüzbinde 21, kadınlarda yüzbinde 13.4 sıklıkta görülmektedir. Erken evrelerde tanı
konduğunda 5 yıllık hayatta kalım süresi %90’lara ulaş ır.

10.6.2. Etyoloji
KRK gelişiminde rol oynadığı düşünülen çok sayıda risk faktörü tanımlanmış
durumdadır Risk faktörlerinin doğru olarak belirlenmesi, hedef popülasyonda tarama ve takip
programlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önem taşımaktadır.
Yaş: Kolorektal kanser için önemli bir risk faktörüdür. İnsidans ileri yaş ile güçlü bir
şekilde bağlantılıdır. 50 yaşından sonra artmaya başlar. KRK olgularında genel olarak
insidans ile cinsiyet arasında belirgin bir farklılık gösterilememiştir ancak yaş ilerlediğinde
KRK insidansı erkeklerde biraz daha artmaktadır.
Kolorektal adenom ve karsinom varlığı: KRK’nın genellikle iyi huylu adenomatoz
polipin kanserleşmesi sonucu çok aşamalı bir süreçle geliştiği bilinmektedir. Tüm bu süreç
yaklaşık 10 yıl sürebilir. 5 mm’den daha küçük poliplerde invaziv malignite riski genellikle
yoktur, yaygın olarak hiperplastiktir. Bunun aksine 1 cm’den büyük olan adenomların 10
yılda malign olma olasılığı %15’tir. KRK’ların Familyal adenomatoz polipozis (FAP) ve
Herediter nonpolipozis kolorektal kanser (HNPCC) gibi herediter formlarında ise, bireyler
mutant genlerle doğdukları için, adenom oluşumu ve karsinoma dönüşümü daha hızlıdır.
Kanser gelişme riski, adenomların sayısı ve büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. Adenom
yapısındaki villöz kompenentin fazlalığı da kanser gelişme riskini arttırmaktadır. Tubuler
adenomlarda kanserleşme riski %5 iken bu risk tubulo-villöz adenomlarda %22, villöz
adenomlar da ise %40 civarındadır. Polip boyutu 2 cm’den büyük olduğunda da kanserleşme
riski artmakta ve %35-50 düzeyine ulaşmaktadır.
Herediter Risk Faktörleri: FAP ve HNPCC en çok tanınan herediter KRK tipleridir.
Familyal KRK Varlığı: KRK’ların büyük çoğunluğunda saptanmış herediter genetik
bir bozukluk ve aile öyküsü söz konusu değildir ve bu olgular sporadik KRK olarak
adlandırılır. Sporadik olgular KRK’ların büyük bir çoğunluğunu (%60) oluştururlar ve
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genellikle 50 yaşın üzerinde ortaya çıkarlar. KRK gelişiminde ikinci sıklıkta ortaya çıkan
olgular familyal KRK’lardır ve KRK’ların yaklaşık %25-30’ unu oluştururlar. Familyal
olgularda genetik bazı değişikliklerin ya da ortak çevresel faktörlerin bu gelişime yol açmış
olabileceği bildirilmektedir. Ancak yine de tümör gelişmiş olan aile fertlerinde,
kanserleşmeye yol açan herhangi bir heriditer genetik mutasyon ortaya konamamaktadır.
Familyal KRK, sporodik olgularda olduğu gibi, daha sonra ortaya çıkan somatik mutasyonlara
bağlı olarak gelişmektedir.
Ailesinde KRK görülmeyen bir bireyde hayatı boyunca KRK gelişme riski ortalama
%6’dır. Batı ülkelerinde yetişkinlerin yaklaşık %10’unun kolon kanseri olan 1. derece
akrabası vardır. Bu kişilerin hastalığa yakalanma riski 2 ila 3 kat artmıştır. Akrabaları arasında
45 yaşından önce kolon kanseri belirlenmiş bireylerde KRK gelişme riski daha da artmakta,
akrabalarında kolon kanseri 60 yaşından sonra gelişmiş olanlarda ise risk azalmaktadır.
Çevre ve Diyetle İlişkili Faktörler: Hayvani yağ ve kırmızı etten zengin, liften fakir,
yüksek kalorili diyetle beslenen gelişmiş toplumlarda KRK daha sık görülmektedir. Bu
gözlemler, diyet ve çevresel faktörlerin KRK gelişiminde rol oynadığını düşündürmektedir.
Gıdalarda doymuş ya da çoklu doymamış yağların fazla olması KRK gelişimini
arttırmaktadır. Ancak oleik asitten zengin diyet (zeytinyağı, balık yağı vb.) ile beslenenlerde
bu risk artmamaktadır. Bol posa bırakan bitkisel liflerin tüketilmesi kanserojen maddelerin
kolon mukozasına temas süresini kısaltmaktadır. Yağ miktarının artışı ise karaciğerde
kolestrol ve safra asidi sentezini uyarmakta ve bu sterollerin kolona geçişi artmaktadır. Kolon
bakterilerinin etkisiyle artan miktarlarda sekonder safra asitleri ve diğer toksik metabolitler
ortaya çıkarak kolon mukozasına olumsuz etki yapmaktadır. Kalsiyum, selenyum, A, C, E,
vitaminleri ve karotenoidlerin kullanımının KRK gelişim riskini azalttığı ifade edilmektedir.
Obez ve sedanter hayat süren bireylerde diğer kanserler gibi, KRK gelişme riski de
artmaktadır.
İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları: İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) kolon
kanseri riskini arttırır. Bu durum özellikle kolitis ülseroza için geçerlidir. Kronik
inflamasyonun, mukozayı kanserleşmeye eğilimli hale getirdiği düşünülmektedir. Crohn’a
bağlı kolitli hastalarda daha az belirgin olmakla birlikte, KRK riski oldukça artmıştır.
Diğer risk faktörleri: Sigara, fazla alkol tüketimi, fiziksel egzersiz eksikliği, yüksek
beden kitle indeksinin riski arttırdığı belirtilmektedir. Ayrıca, kolesistektomi uygulanmış
bireylerde klinik bulgular tam olarak desteklemese de kolon kanseri sıklığının arttığına
yönelik gözlemlerin olduğu ve üretero-sigmoidostomili hastalarda da kolorektal adenom ve
karsinom riskinin arttığı ifade edilmektedir.

10.6.3. Klinik belirtiler
Klinik belirtiler genellikle tümörün yerleştiği bölge, hastalığın evresi ve etkilenen
bölümün fonksiyonları ile ilişkilidir.
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 Dışkılama alışkanlığında değişiklik: en sık rastlanan bulgudur.
Konstipasyon, diyare veya ikisi birden görülebilir. Tümör, distal kolonda yerleşmişse
bağırsak alışkanlığında değişiklik daha belirgin olur. Sağ kolon tümörlerinde ise
dışkılama alışkanlığında değişiklik çok yoktur. Transvers ve sol kolon tümörlerinde
konstipasyon artar.
 Kanama: belirgin veya gizli olabilir. Kanama; parlak kırmızı, mor, mahun
(kırmızıya çalan kahverengi) veya siyah katran gibi olabilir. Tümör distale yaklaştıkça
kanama kırmızı olur. Sağ kolon ve özellikle çekum tümörlerinde anemi vardır.
 Müküs: sümük gibi olup rektal akıntı şeklinde veya dışkıya karışıktır.
Büyük villöz tümör varlığında müküs bol olur. Tümör distale yaklaştıkça müküs
akıntısı görülmeye başlar.
 Sabah diyareleri: rektum kanserlerinde biriken müküs ve kan; hastaların
sabahları hızla tuvalete gitmelerine neden olur ve böylece hastalar, sabahleyin
erkenden, yataktan kalkar kalkmaz, bol miktarda çok pis kokulu müküs ve kan
karışımı materyal çıkarırlar. Sabah diyareleri gündüz ve gece, yani hasta ayakta iken
de sürer ve böylece hastalar 10-12 kez ishal olarak dışkılarlar.
 Tenesmus: genellikle rektal tümörlerde görülür. Rektumun iltihaplı
durumlarında da görülebilen ağrılı defekasyon duygusu, dışkılama duygusu ile
tuvalete giden hastaların bütün çabalarına rağmen dışkılayamamasıdır.
 Tam boşalamama duygusu: Hastalar sulu, bol materyal çıkarmalarına
karşın hiçbir şekilde tam rahatlayamaz ve onbeş dakika arayla birkaç defa tuvalete
gider ve bu durum birkaç saat içerisinde 4-5 kez tekrarlanır.
 Dışkı çapında değişiklik: tümörün bağırsak lümenini daraltması dışkı
kitlesinin çapında küçülmeye yol açar ve böylece kalem veya şerit şeklinde dışkı;
özellikle distal yerleşimli kanserler için çok anlamlıdır.
 Yaş gaz- kötü kokulu gaz: gaz çıkışı sırasında pis kokulu müküsün
hastanın çamaşırını kirletmesidir.
 Karın ağrısı ve anorektal ağrı: sol kolondaki tümör bağırsak lümenini
kısmen veya tamamen tıkayarak dışkının geçişini güçleştirdiğinden kolik tarzında
ağrılara neden olur. Karnın herhangi bir kadranında künt ağrı, tümörün komşu
organlara yayılımını gösterir. Çıkan kolon kanserinin retroperitoneal yayılımı sırt
ağrısına; inen kolon kanserinin retroperitoneal yayılımı ise lomber ağrıya neden olur.
Rektum kanserlerinde ağrı çok geç dönemde ortaya çıkar ve hatta sakral pleksusun
tutulması sonucu sakral veya siyatik ağrısı olur.
 Kitle: sağ kolon kanserlerinin yaklaşık %70’inde, sol kolon kanserlerinin
ise %10-15’inde karın muayenesinde hassas bir kitle saptanır. Sigmoid kolondaki
lezyon mobil ve sigmoid kolon pelvis boşluğunda ise rektal tuşede rektum duvarı
önünde hissedilebilir. Bazen, anal kanal girişindeki tümör dıştan görünebilir.
 Kilo kaybı: iştahsızlık, hazımsızlık, yemek sonrası şişkinlik ve diyare
sonucu görülür.
 Diğer belirtiler: çekum tümörünün appandiks lümenini tıkamasıyla akut
apandisit, metastaz bulguları ile kemik ağrıları, sarılık, patolojik kırıklar, nörolojik
bulgular, apse, fistül görülebilir.
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 Labaratuvar bulguları: CEA %97 oranında pozitif sonuç verir. Ayrıca CA
19-9 da tümör belirleyici olarak kolo- rektal karsinomda kullanılmaktadır.
Tümör; rektosigmoid bölgede (%55-60), inen kolonda (%10-15), transvers kolonda
(%5-10), ve çıkan kolon ve çekumda (%15-20) yerleşir. Tümörlerin büyük bir çoğunluğunun
sol kolonda yerleşmesinin nedeninin rezervuar görevi nedeniyle dışkının ve buna bağlı olarak
da karsinojenlerin bu bölgede kolon mukozasıyla daha uzun süre temas etmesine bağlı olduğu
düşünülmektedir.
Kolo- rektal karsinomalar direkt invazyon (bağırsak duvarının tam kat tutulumu
sonrasında çevre dokulara), implantasyon, lenfatik (en sık- %35-40) ve hematojen yolla
yayılır En sık metastaz karaciğer, akciğer ve peritona olur. Beyin, kemik, adrenal bezlere
metastaz da görülebilir. Kolon ve rektumun üst yarısının metastazı karaciğere olurken, rektum
alt yarısı portal ven ve vena cava inferiora metastaz yapar.

10.6.4. Önleme, Tarama Ve Erken Tanı
Önleme
Kolorektal kanserlerin önlenmesinde obezitenin kontrolü, diyet düzenlemesi (lifli
gıdalar, mikro besinler), egzersiz ve aspirin gibi polip oluşumunu azaltabilecek önlemlerin
alınması üzerine durulmaktadır. Liflli gıda içeriği zengin diyet ile beslenmek, kanserojen
içeren fekal materyalin geçiş hızını artırarak kolon ve rektal kanserojenlerden korunmak için
bir yol olarak lanse edilmiştir. Özellikle buğday kepeği ve her gün en az 5 meyve ve sebze
tüketerek günlük lifli gıda alımının 20-30 gram veya daha fazla olmasının önemli olduğu
bildirilmektedir. Egzersiz önemli bir koruyucu yaklaşım olarak bildirilmekte ve birçok
çalışmada diyet ve beden kitle indeksi gibi diğer faktörler kontrol altına alındıktan sonra,
yoğun egzersiz yapan bireylerde adenom gelişme riskinin azaldığı gösterilmiştir. Günümüzde,
kolorektal kanserlerin önlenmesinde meyve ve sebze tüketimi; folat, kalsiyum ve vitamin D
gibi mikrobesin içeriği zengin diyet ile beslenme; ve herhangi bir sakıncası yok ise günde bir
kez bebek aspirini ya da nonsteroidal antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanmanın korunmada
başlıca uygulanması gereken yaklaşımlar olduğu bildirilmiştir.
Tarama ve Erken Tanı
Bazı poliplerin, kolon ve rektum kanseri için öncü olduğu bilinmektedir. Sayısı
genellikle 50 yaşın üstünde artan polipler kolon ve rektum içinde oluşurlar ve taramalar
yapılarak, malign hale gelmeden çıkartılması gereklidir. Taramalar sırasında gaitada gizli kan
testi yapılarak kanama olup olmadığı araştırılır.
Risk grubunda yer alan asemptomatik bireylere yönelik kolorektal kanserin erken
tanısında Amerikan Kanser Derneğinin tarama kriterleri kullanılır. Bu tarama programında
kullanılacak tarama yöntemlerinin tipi ve kullanım sıklığı hastaların bireylerin kolorektal
kanser açısından tanımlanmış risk derecesine göre belirlenir. Bireylerin özgeçmişine
dayanarak kolorektal kanser açısından risk derecesi üç grup altında tanımlanmıştır:
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Asemptomatik olanlar: 50 yaşın üzerinde, kendilerinde ya da ailesinde
KRK yada polip olmayan, ayrıca ülseratif kolitli yada crohn koliti gibi kanser
predispozisyonuna sahip hastalıkları bulunmayan bireyler bu grupta yer alır (Tablo 1).

Orta derecede riskli olanlar: Birinci dereceden akrabalarından birisinde
60 yaşından sonra KRK saptanmış olan bireyler bu grupta yer alır. Bu grupta 40
yaşında olan bireylerde KRK gelişme riski, genel popülasyonda 50 yaşında görülen
KRK gelişme riskine eşittir. Ayrıca, kuvvetli aile öyküsüne sahip olan hastalar da bu
gruba girer. Bu bireylerde kanser gelişme riski, asemptomatik risk grubunda yer alan
bireylerin 3-4 katıdır.

Yüksek riskli olanlar: FAP ya da HNPCC gibi herediter kanser
sendromlarına sahip olan bireyler bu gruba girer.
Tablo 1: Asemptomatik Bireylerde Amerikan Kanser Derneğinin Kolorektal Kanser
Taramasına İlişkin Önerileri
Kanser Yeri

Popülasyon

Test / işlem

Sıklık

Kolorektal
kanserler*

50 yaş üzeri
kadınlar ve
erkekler

50 yaşından itibaren:
5 yılda bir
Kolonoskopi veya
50
yaşından
itibaren:10 yılda bir
Çift
kontrastlı
baryum 50 yaşından itibaren:
#
incelemeleri veya
5 yılda bir
#
BT eşlinde kolonografi
50 yaşından itibaren:
5 yılda bir
Dışkıda gizli kan testi (duyarlılık 50 yaşından itibaren:
oranı en az %50 ) veya dışkı yılda bir
immünokimyasal testi (duyarlılık
oranı en az %50) #◊ veya
Dışkı DNA testi #
50 yaşından itibaren
başlanması
önerilir,
ancak testi tekrarlama
sıklığına ilişkin öneri
bulunmamaktadır.
Fleksible sigmoidoskopi# veya

Bireysel sağlık öyküsünde veya ailede kolorektal kanser veya adenom öyküsü, inflamatuar bağırsak
hastalıkları öyküsü veya genetik yatkınlığın yüksek olduğu durumlarda yüksek riskli gruplara ilişkin öneriler
dikkate alınmalı.
*

◊

Bu testlerin tarama amaçlı digital rektal muayene sırasında yapılması tek başına yeterli değildir.
Örnek alınması ve bu testlerin tekrarlanması önerilmektedir.
#

Test sonuçları pozitif ise kolonoskopi yapılması önerilmektedir.

10.6.5. Tanı Testleri
Kesin tanı kolonoskopi veya cerrahi girişim yoluyla alınan biyopsi ile konur. Ayrıca
hastanın genel sağlık durumunun ve hastalığın yayılımın belirlenmesinde laboratuvar ve
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radyolojik sonuçlardan yararlanılır. Laboratuvar bulgularında tam kan sayımı, elektrolitler,
böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, alkalen fosfataz düzeyi değerlendirilir. Kolon kanseri
tanısı konulduğunda, tedavi sonrası dönemde nükslerin izleminde destek olması için
karsinoembriyonik antijen (CEA) değerine bakılır. Uzak organ metastazlarını
değerlendirmede göğüs, karın ve pelvisin bilgisayarlı tomografisi (BT) yapılmaktadır.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Pozitron emisyon tomografisi (PET) (günümüzde
PET taraması metastaz (karaciğer, akciğer, kemik gibi) varlığını ve yaygınlığını ve hastaların
kemoterapi cevabını izlemede) kullanılmaktadır. Kemik metastazlarının belirlemesinde bazı
hastalarda kemik sintigrafi taraması da tanı yöntemleri arasındadır.

10.6.6. Kolon Kanserinde Cerrahi Tedavi
Cerrahi, erken evre kolon kanserinin primer tedavisidir. Cerrahinin amacı, kolon, lenf
bezi tutulumu ve komşu organlarda hastalığı ortadan kaldırmaktadır. Radikal cerrahi, kanserli
kolon segmentinin temiz cerrahi sınır ile rezeksiyonunu ve ilgili lenf nodlarının çıkarılmasını
içerir. Temiz cerrahi sınır elde etmek için komşu organlara yada karın duvarına invazyon
varsa bu organların da rezeksiyonu yapılmaktadır. En sık mesane, mide, duodenum 3.kıta,
batın duvarı eksizyonu yapılır. Kolon kanserlerinde; sağ hemikolektomi, sağ radikal
hemikolektomi, transvers kolektomi, sol hemikolektomi, low anterior rezeksiyon, subtotal
kolektomi uygulanmaktadır.

10.6.7. Kolon Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
Ameliyat Öncesi Bakım
Kolorektal kanserli hastanın ameliyat öncesi çok sayıda korkuları ve gereksinimleri
vardır. Kadın /erkek hastalar, ameliyat sonrası yaşamlarında değişiklik, prognoz, rol
performansında değişim, ekonomik sorunlar gibi nedenlerle fiziksel kısıtlılık ve duygusal
olarak kızgınlık/öfke yaşayabilirler. Ameliyat için hastanın hazırlığında öncelikli olarak
yapılacak hemşirelik bakımında, ameliyat sonrası bakım girişimleri ile kolostomi açılacaksa
kolostomi bakımına ilişkin bilgi verilmesi; hasta ve ailesinin duygusal olarak desteklenmesi
yer alır. Ameliyat için hazırlıkta öncelik, hastanın ameliyattan önceki günde bağırsak
temizliğinin yapılması ve kendini duygusal olarak güçlü hissetmesini sağlamak olmalıdır.
Eğer hasta ameliyat günü hastaneye yatmışsa, parenteral beslenme yoluyla mineraller ve
vitaminler yerine konmalıdır. Bağırsak temizliği için laksatifler, lavman ya da kolon
irrigasyonu, ameliyat sabahında ve öncesi akşamında uygulanmalıdır.
Sıvı dengesinin doğru olarak kaydedilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla, hastanede yatan ve kritik durumda olan hastanın aldığı, çıkardığı (kusma da dahil)
izlemi yapılmalıdır. Hastanın, sıvı ve yiyecek alımı, kusmayı önlemek için kısıtlanmış
olabilir. Hekim isteminde yer alan antiemetikler uygulanır. Abdominal distansiyonu önlemek
ve biriken sıvıların drenajını sağlamak amacıyla nazogastrik tüp takılmış ise hemşire, tıkanma
(obstrüksiyon) ve ya delinme (perforasyon) göstergesi olan, distansiyon artışı, bağırsak
seslerinin kaybı, ağrı ve rijidite bulguları yönünden batını değerlendirmelidir. İntravenöz
olarak verilen sıvıların ve elektrolitlerin izlenmesi de önemlidir. Serum elektrolit düzeylerini
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izlemek, gastrointestinal sıvı kaybıyla oluşan hipokalemi ve hiponatreminin tanılanmasını
sağlayabilir. Hemşire hipovolemi bulgularını (taşikardi, hipotansiyon, nabız dolgunluğunda
azalma gibi) izler, hidrasyon durumunu değerlendirir. Cilt turgorunda azalma, müköz memran
kuruluğunu ve idrar konsantrasyonunda artmayı kaydeder.
Hastanın tanı, hastalık süreci, cerrahi girişim, cerrahi girişim sonrası beklenen
fonksiyon düzeyine ilişkin bilgisi değerlendirilir. Cerrahi girişim için fiziksel hazırlık, yara
bakımı, ostomi bakım tekniği, diyet kısıtlaması, ağrı kontrolü hakkında hastanın
bilgilendirilmesi önemlidir. Ameliyat öncesi hazırlıkta cerrah ve hemşirenin yanı sıra varsa
stoma bakım hemşiresi de yer almalıdır. Ameliyat planlanırken, kolostominin açılacağı bölge
dikkatli seçilmelidir. Hastanın kendine olan güvenini kazanmada hemşirenin rolü önemlidir.
Hemşire, hastayla yaptığı ilk görüşmede hastanın nelerden korktuğunu, neyi bilip, neyi
bilmek istediğini ortaya çıkarabilmeli, sonrasında gerekli bilgileri vermelidir.
Hasta, ameliyat günü kabul edilmişse, hastanın cerrahi girişim öncesi stoma bakım
hemşiresi ile görüşmesi sağlanır. Stoma bakım hemşiresi, stoma için hastanın en uygun alanı
belirlemesine yardım eder ve bakım hakkında eğitim verir. Hasta ameliyat gününden önce
hastaneye yatırılmışsa, stoma bakım hemşiresi ameliyat öncesi eğitim vermelidir ve tüm
işlemler, hastanın anlayabileceği dille açıklanmalıdır.
Stoma Bölgesi Seçimi
Stoma bölgesinin seçiminde; rektus kasının lokalizasyonu, hastanın görüş alanı,
yapışacak yüzeyin yeterliliğini değerlendirmek yanı sıra cilt, kat yeri, skar, göbek, bel çizgisi,
sarkık göğüs altları ve kemik çıkıntılarından kaçınmak önemlidir.
Hasta ayakta dururken, otururken, yatarken ve gezerken en rahat şekilde kolostomi
torbasını taşıyabilmeli ve gerekli temizliğini kolaylıkla yapabilmelidir. Uygun olmayan bir
yere açılan stoma, rutin torba değişimini zorlaştıracak, mali yükü ve zamanı arttırarak bireyin
rehabilitasyon sürecini uzatacak, cilt iritasyonu ve adaptasyon zorluğuna neden olabilecektir.
Emosyonel Destek
Kolorektal kanser cerrahisi uygulanacak hastalar, çoğunlukla tanı, cerrahi girişim ve
kalıcı kolostomi ile ilişkili korku, üzüntü ve endişe yaşarlar. Enterostomal terapisti de içeren
tüm sağlık ekibi üyeleri, hastaya yardım ve destek için hazır olmalıdır. Hemşirenin rolü,
profesyonel ve empatik tutum içinde hastanın anksiyete düzeyini azaltmak, baş etme
mekanizmalarını güçlendirmek ve anksiyetesini azaltmak amacıyla benzer hastalarla
görüştürmek, gizliliği sağlamak ve hastaya solunum egzersizleri ile gevşeme tekniklerini
öğretmeyi içeren destek yöntemlerini açıklamak ve öğretmektir. Konuşmak, ağlamak ve soru
sormak isteyen hastalara zaman ayrılmalı, hasta dinsel bir destek istiyorsa, bir din görevlisiyle
ya da tedavi ve prognozuna ilişkin hekimi ile görüşmek istiyorsa, görüşmesi sağlanmalıdır.
Kolostomi için cerrahi girişim geçiren hastanın beden imajında ve yaşam şeklinde
büyük değişiklikler olacaktır. Hasta kendisinde var olan stomanın, herkesin farkında olacağını
düşünebilir. Cerrahi girişime ilişkin yaşanacak gerçekler ve stoma bakımı ile ilgili korkunun
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azaltılmasında yardımcı olmak amacıyla hemşire, hasta ve ailesinin sorularını yanıtlamak için
zaman ayırmalı; hastanın güvenini ve uyumunu artırmak amacıyla onların endişelerini ve
bakıma yönelik duygularını anlamalı ve kabul etmelidir. Ameliyat öncesi dönemde
enterostomal terapist ile görüşme, kolostomi yönetiminde başarılı olmuş benzer bir hasta ile
konuşma kadar hastaya yardımcı olabilir. Hastaya stoma ile yaşam konusunda yardımcı
olacak bilgileri içeren notlar ya da kitapçık verilmeli, görsel yöntemlerden yararlanılmalıdır
(video v.b).
Ameliyat Sonrası Bakım
Kolostomi veya kolon rezeksiyonu geçiren hastalar için ameliyat sonrası hemşirelik
bakımı herhangi bir karın cerrahisi geçiren hastanın hemşirelik bakımına benzer şekilde
ameliyat sonrası ağrı yönetimini kapsar. Ayrıca anastomoz etrafında sızıntı, stoma prolapsusu,
nekroz, perforasyon, stoma retraksiyonu, cilt irritasyonu ve abdominal cerrahiyle ilişkili
akciğer komplikasyonları açısından hasta izlenir. Peristaltizmin geri dönmesi açısından batın
değerlendirilir ve dışkı özellikleri incelenir. Ameliyat sonrası birinci gün yatak dışı
aktivitelerde hastaya yardım edilmesi ve hastanın kolostomi bakımına katılmaya teşvik
edilmesi önemlidir.
Yara Bakımı; Ameliyat sonrası kanama belirtileri yönünden hasta ilk 24 saat, sık
aralıklarla kontrol edilmeli, öksürme ve derin solunum sırasında insizyon bölgesinin
gerginliğini azaltmak amacıyla karın bölgesini desteklemesi için hastaya yardımcı olunmalı;
infeksiyon riski nedeniyle beden sıcaklığı, nabız, solunum sayısı bulguları izlenmelidir.
Stoma, ödem (cerrahi işleme bağlı bir ödem normaldir), renk (sağlıklı bir stoma
kırmızı veya pembedir), akıntı (az miktardaki sızıntılar önemsizdir) ve kanama yönünden
kontrol edilir. Malignite perine bölgesi boyunca yayılmışsa, perine bölgesindeki yaralar
kanama, infeksiyon ve nekroz belirtileri açısından gözlenir ve herhangi normal olmayan bir
belirti ya da bulgu olduğunda kaydedilir.
Ameliyat sonrası erken dönemde manuplasyonlara bağlı olarak stomada ödem
oluşabilir. Pembe parlak, kırmızı renkte ve nemli olan stoma ilk 24-72 saat içinde renginde
olabilecek değişiklikler açısından izlenmelidir.

http://www.bing.com/images/search?q=stoma&go=&qs=ds&form=QBIR#x0y3676

Birinci haftadan itibaren stoma küçülmeye başlar, stomada dokunma ve ağrı hissi
yoktur. Kolostomiler cerrahi girişimden 3-6 gün sonra işlev görmeye başlar. İleostomilerde
ise, cerrahi girişimden yaklaşık 72 saat sonra çıkış başlamalıdır.
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Stoma bakımı; Kolostomi bakımı hasta ve ailesine basamak basamak uygulamalı
olarak açıklanmalıdır.
Gerekli olan malzemeler hazırlanır, eller yıkanır,
Cildin dışkı ile temasını önlemek için stoma çapı ölçülür,
Adaptör bu ölçüye göre kesilir,
Değiştirilecek torba tek sistemli ise yukarıdan aşağıya doğru çekilerek çıkarılır,
Stoma üzerinde dışkı artıkları varsa tuvalet kağıdı ile temizlenir,
Stoma duru su ile ıslatılmış yumuşak bir mendille yada özel temizlik mendiliyle
bastırılmadan temizlenir,
Kuruduktan sonra adaptör cilde uygulanır ve torbanın nasıl takıldığı hastaya öğretilir.
İkili sistemde öncelikle adaptör yapıştırılır,
Torbanın ağzındaki bariyer ile adaptör bariyeri çıtlatılarak sistem kilitlenir.
Tek kullanımlık torbalar 1/2 ya da 1/3 ‘ü dolduğunda, alttan klempli torba kullanılıyor
ise 2 günde bir değiştirilebilir.
İkili sistemde adaptör 3-5 gün takılı kalabilir.
Beslenmenin En Üst Düzeyde Sağlanması ve Sürdürülmesi; Kolorektal ameliyat
geçiren bütün hastalara hemşire sağlıklı beslenmenin önemini anlatır. Hastanın aldığı besinler
bireye özgü ve besleyici özellikte olmalı; ishale ve konstipasyona neden olmamalıdır. Normal
beslenmeye geçiş hızlı olduğu için eksiksiz bir beslenme değerlendirmesi, kolostomili hasta
için önemlidir. Hastalar, aşırı gaz ve kokuya neden olabilecek kabak, salatalık, kavun, karpuz,
yumurta, balık, kuru fasulye, yer fıstığı gibi yüksek selülozlu ürünlerden kaçınmalıdır.
Hemşire, hastaya bazı yiyeceklerin başlangıçta duyarlılık oluştursa da, zamanla bu
duyarlılığın azalabileceğini belirterek, bir yiyeceği sınırlamadan önce onu birkaç kez
denemesini önerir. Meyve suları, yüksek lifli yiyecekler, soda, kahve, çay veya karbonatlı
içecekler gibi ishale neden olabilen yiyecek veya içecekleri belirlemede hastaya yardım
edilmelidir. Kabızlığın giderilmesinde, kuru erik ya da elma suyu, laksatif etki gösterir.
Ayrıca hastanın günde en az 2 litre sıvı alması önerilir.
Stomalı bireyler dengeli beslendikleri sürece her şeyi yiyebilir. Ancak yiyeceklerin iyi
çiğnenmesi gerektiği, bireye açıklanmalı; ideal vücut ağırlığını koruması, kilo alıp vermekten
kaçınması; bir besini ilk kez yiyecekse az miktarda ve yanında bir şey yemeden yemesi; bol
su içmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Yiyeceklerin stoma çıkışı üzerine olan etkisi, bireysel
olduğu için bireyler arasında farklılık olabilir.
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Cilt Bakımı; Ostomilerin tümünde, cildi fekal ve üriner çıktının tahrişinden korumak
önemlidir. Dışkıda ve idrarda bulunan bazı kimyasal maddeler, cildin tahriş olmasına neden
olur. Ayrıca kullanılan torbalara bağlı olarak allerjik reaksiyonlar, egzama gibi cilt hastalıkları
gelişebilir. İki parçalı torba sistemi kullanımı, cilt sorunlarını azaltabilir. Ostomi bakım
malzemelerinin doğru kullanımı için hastalara yardımcı olunmalıdır. Özellikle hasta yaşlı ise
yaşla birlikte cilt değişiklikleri oluşmuş, cilt yaşlanmıştır, epitel ve subkutan tabaka incelmiş
ve cilt kolaylıkla irrite olmaya yatkın hale gelmiştir. Bu nedenle cilt temizliği, özel dikkat
gerektirir. Yanı sıra ateroskleroz gelişimi stoma bölgesine ve yaraya kan akımını yavaşlatır
bağlı olarak besinlerin hücrelere taşınması gecikir, iyileşme zamanı uzar. Bazı yaşlı hastalarda
görme azalabilmekte, işitme bozulmakta ve motor fonksiyonlar yavaşlamaktadır. Hastanın
yaşı göz önünde bulundurularak bakımını engelleyebilecek herhangi bir işitme, görme,
algılama ya da hareket kusuru olup olmadığı belirlenmelidir. İşitmede azalma varsa yüksek
sesle konuşma, yazılı ve görsel araç kullanma; görme duyusunun azalmasında ostomi
araçlarına dokunarak uygulama, ellerini hareket ettirebilme ve kullanma durumu dikkate
alınarak hastanın yeteneklerine göre torba seçiminin yapılması, uygulamada kolaylık sağlar.
Stoma bakımı yapılırken stomalı hastanın da bakıma katılması sağlanmalıdır.
Komplikasyonların İzlemi Ve Yönetimi; Hasta, komplikasyon gelişimi açısından
izlenmelidir. Batın bölgesinin sık tanılanması (bağırsak tıkanıklığını belirlemek için bağırsak
seslerinde azalma ya da değişim ve batın çevresinde genişleme vb.) önemlidir. Hemşire, batın
içinde infeksiyonun göstergesi olan beden sıcaklığında, nabızda, solunum sayısında artış ve
kan basıncında düşme açısından yaşam bulgularını izlemelidir. Ayrıca rektal kanamanın
izlenmesi ve hekime rapor edilmesi önemlidir. Hemoglobin ve hematokrit değerleri izlenmeli
ve önerildiği biçimde kan ürünleri uygulanmalıdır. Abdominal ağrıda beklenmedik herhangi
bir değişim hemen rapor edilmelidir. Beyaz kan hücrelerinin sayısında ve beden sıcaklığında
artış ya da şok belirtileri sepsis göstergesi olabileceği için rapor edilmeli; istem doğrultusunda
antibiyotik uygulanmalıdır. Özellikle, sedatif kullanan ve uzun süre yatak istirahatinde olan
50 yaşın üzerindeki hastalar akciğer komplikasyonları açısından risk altında olduğundan
pnömoni ve atalektazi açısından izlenmeli, iki saatte bir hastayı yatak içinde döndürme, derin
solunum, öksürme ve erken ayağa kaldırma gibi, komplikasyon riskini azaltıcı önlemler
alınmalıdır. Bağırsak stomalarında komplikasyonlar çok erken, erken ve geç dönemde görülen
komplikasyonlar olarak üç grupta ele alınabilir.
Çok Erken/Acil Komplikasyonlar
Acil komplikasyonlar; ödem, stoma iskemisi/ nekrozu 24 saat içinde meydana gelir.
Ameliyat sonrası dönemde şeffaf bir torba stomanın görünümünü izlemeye yardımcı olur.
Stoma, ödem ve stoma iskemisi/nekrozu açısından yakından izlenmelidir.
Erken komplikasyonlar
Erken komplikasyonlar; mukokütenoz ayrılma ve stomanın çalışmaması genellikle
hasta taburcu olmadan önce hastanede iken meydana gelir.
Geç komplikasyonlar
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Geç komplikasyonlar; allerjik dermatit, irritan dermatit, prolapsus, retraksiyon, stenoz,
parastomal herni, konstipasyon, yüksek debili ileostomi, gaz ve koku, travma, kanama,
hipergranülasyon/granülomlar, stomanın kanser kolonizasyonu, folikülit genellikle
hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelir.

10.7. Anorektal Hastalıklar
10.7.1. Hemoroidler
Hemoroidler perianal varikoz venlerdir. İç ve dış hemoroidler olmak üzere ikiye
ayrılır. İç hemoroidler, mukokütanöz sınırların (pektinat çizgi) üstünde meydana gelen
süperior hemoroidal sinirlerdeki varislerdir; mukoz membran ile kaplıdır ve otonom sinir
sistemi tarafından uyarılırlar. Hemoroidler her yaştaki erkek ve kadınları etkileyen yaygın bir
rahatsızlıktır, fakat 20-50 yaş arasındaki bireylerde daha sık görülür.

10.7.1.1. Etiyoloji ve Risk Faktörleri
Elli yaşındaki nüfusun yaklaşık yarısı hemoroid sorunu yaşamaktadır. Karın içi
basıncındaki artış hemoroidlerin genişlemesine neden olur. Gebelik, uzun süreli ıkınma ile
konstipasyon, obezite, kalp yetmezliği, uzun süre oturma veya ayakta durma ve portal
hipertansiyon ile siroz hemoroidlerin görülme sıklığını arttıran faktörlerdir.
Konstipasyon, karın içi basıncı ve hemoroidal ven basıncında artış gibi durumlar
hemoroid gelişme riskini arttırmaktadır. Hemoroid riskini azaltmak için en iyi önlem, diyette
daha fazla lif alarak konstipasyonu önlemektir.

10.7.1.2. Fizyopatoloji
Tenesmus karın içi basıncı ve hemoroidal ven basıncını arttırır, hemoroidal venlerde
distansiyona neden olur. Distansiyon sonucu tromboz ve kanama oluşur.

10.7.1.3. Klinik Belirtiler
Dış hemoroidlerin en önemli belirtisi anüste genişlemiş kitledir. İç hemoroidler ise
kanama ve prolapsus ile karakterizedir. Diğer belirtiler; kaşıntı ve konstipasyondur. Ağrı
tromboza bağlı oluşabilir. Kanama parlak kırmızıdır ve dışkıda ya da tuvalet kağıdında
görülebilir. Prolapsus egzersizden sonra ve ayakta uzun süre kalmaya bağlı oluşabilir.
Hemoroidler defekasyon sırasında dışarı çıkabilir ve spontan olarak geri dönebilir ya da
hasta elle tekrar yerleştirebilir. Bazı hastalarda ise hemoroidler her zaman sarkabilir.
Dış hemoroidler inspeksiyon ile tanılanabilir; iç hemoroidler öykü, dijital palpasyon,
anoskopi ve protoskopi kullanılarak tanılanır. Değerlendirme sırasında hastaya ıkınması
söylenir, ıkınma venlerde genişlemeye neden olur. Bu da tanı koymaya yardımcıdır.
Hemoroid komplikasyonları; kanama, tromboz, hemoroidal strangülasyondur.
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10.7.1.4. Cerrahi tedavi
Hemoroidin tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler kullanılır. Çoğu ayakta tedavi ya da
klinik işlemlerle gerçekleştirilir. Tedavi seçenekleri; Skleroterapi, ligasyon, kriyoterapi, lazer,
hemoroidektomidir.

10.7.2. Anal Fissür
Anal fissür, anal kanal yüzeyindeki, sıklıkla arka duvarındaki yırtık veya
ülserasyondur ve dokuların aşırı gerilmesi sonucunda, muhtemelen sert ve büyük dışkının
geçişiyle meydana gelir. Ciltteki yırtık hassas/duyarlıdır ve sonraki defekasyonlarda yeniden
açılma eğilimindedir.
Kronik fissürlerde yanmanın ardından, defekasyona eşlik eden keskin ağrı görülür.
Hastanın defekasyona çıkmaktan kaçınmaya çalışması durumu ağırlaştırır. Kronik fissürler
sıklıkla spontan olarak iyileşmez ve cerrahi girişim gerektirir.
Hastaya reçete edildiyse ilaç yardımıyla gaiyayı yumuşak tutması; gerekirse bir
laksatif yardımıyla, günlük bağırsak boşaltımını yapması ve defekasyon sonrası tercihen sıcak
suyla bölgeyi temizlemesi konusunda tavsiyelerde bulunulmalıdır. Oturma banyosu
iyileşmeye yardımcıdır ve ağrıyı azaltabilir. Lokal anestezik supozituvarlar konstipasyonu
hafifletebilir. Bazı kolorektal cerrahlar, kronik anal fissürlerin tedavisinde Botox injeksiyonu
kullanmaktadır.

10.7.3. Anal Fistül
Fistül, iki vücut boşluğu arasında veya vücut yüzeyi ile bir vücut boşluğu arasında bir
geçit (içi boş yol) oluşmasıdır. Rektal fistül, anal kanaldan anüsün dışındaki cilde ya da
apseden anal kanala veya perianal bölgeye doğru açılan yoldur. Fistül geçici olarak iyileşebilir
ve sonra yeniden açılıp, periyodik olarak sızıntı yapabilir.
Anal fistül, tek tedavisi cerrahi girişim olan kronik bir durumdur. Cerrah, yolu eksize
eder, alanı temizler ve granülasyonla iyileşmesi için bölgeyi açık bırakır. İyileşme çok yavaş
ve çok ağrılı bir şekilde olabilir. Hastaya, bu bölgeyi, özellikle bağırsak boşaltımı sonrası
temizlemesi konusunda bilgi verilmelidir.

10.7.4. Anorektal Apseler
Anorektal apse çeşitli bölgelerde oluşabilir. Çoğu apse, submukozal alandan tubüler
duktuslara doğru uzanan kist şeklinde kriptitis gibi başlar. Ayrıca doku ölümüne neden olan
organizmaların girişiyle meydana gelen lokal dokuların abrasyonundan (yıpranması)
kaynaklanabilir. Anal ilişki de rektal apsenin nedeni olabilir. Tedavi, apsenin drenajını,
fistülle ilişkili bölgenin eksizyonunu içerir. Gerekli rezeksiyonu gerçekleştirmek için iki kez
cerrahi girişim gerekebilir.
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10.7.5. Anal Kanser
Karsinom ve melanom nadir de olsa anüste meydan gelebilir; anorektal kanserlerin
%5’ inden daha azını oluşturur. Perirektal alana bölgesel olarak yayılır ve ardından inguinal
alanda lenf nodu tutulumu olur. Anal kanal ve rektumun alt kısmının kanseri, diğer rektal
sorunlarla bir arada oluşabilir ve hasta kanama nedeni olarak karsinoma yerine hemoroidi
düşünebilir. Anal kanserler human papilloma virüsü (HPV) ya da HIV bulaşmış Siyahi
Amerikalı’larda ve kanser oluşumundan önce fistül gibi anal ve perianal sorunları olan
hastalarda daha yaygın olarak görülür. Kanama, bölgesel ağrı ve kaşıntı ve sık idrara çıkma
(tenesmus) karakteristik belirtilerdendir. Hasta anüs bölgesinde, genellikle dışkılama
esnasında ya da dışkılamadan hemen sonra giderek artan ağrı ve kanamaya neden olan kitle
farkeder. Çoğu kanserin tanısı yayılım göstermeden koyulamaz ve prognozu kötüleştikten
sonra tanı koyulur. Tümörler kemoradyasyonla (radyasyon alırken 5-fluorouracil infizyonu
devam eder), kemoterapi ve genellikle cerrahi girişimle eksize edilerek tedavi edilir. Cerrahi
tedavi tümörün derecesine (invazyon derecesi) göre değişir ve olası abdominoperineal
rezeksiyon ile anüsün çıkarılmasını içerir.

10.7.6. Pilonidal Kist (Kist Dermoid Sakral)
Pilonidal kist, sakrum üzerinde oluşur, genellikle kıllı bölgededir, sinüs yolundan
sonra abse şeklini alır ve infeksiyon gelişir. Özellikle genç yetişkinlerde sık görülür. Pilonidal
apse deriye gömülmüş (penetre olmuş) kıldan kaynaklanabilir ve sinüs yoluna dönüşebilir.
Temasla irritasyon (örn. iç çamaşır, aktivite sonrası terleme) kılların deriye gömülmesine ve
infeksiyon gelişmesine neden olur. Akut ağrı, eritema, ve absenin drenajının azalması
sonucunda şişme meydana gelir. Tedavi, absenin cerrahi eksizyon ile boşaltılmasıyla yapılır.
İyileşme yavaştır ve hastaya, infeksiyonun tedavi edilmesi ve tekrarlamaması için genellikle
antibiyotik verilir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

 Baykan A, Zorluoğlu A, Geçim E, Terzi C.(2010). Kolon ve Rektum
Kanserleri, İstanbul; Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Seçil Ofset
Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.

 Değerli Ü, Erbil Y.(2011). Cerrahi Gastroenteroloji. İstanbul: Nobel Tıp
Kitapevleri, İstanbul.

328

Uygulama Soruları
1) Stomalı hastanın eğitimi hangi konuları içermelidir.
2) Kolo-rektal kanserlere karşı toplumu nasıl bilinçlendirirsiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde inflamatuar bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığı ve Ülseratif kolitte
hemşirelik bakımını,apandisit,peritonit ve kolonun divertiküler hastalığını, intestinal
obstrüksiyonunda etkili olan mekanik, nörojenik ve vasküler faktörleri ve intestinal
obstrüksiyonların belirti ve bulgularını, kolo-rektal kanserlerin epidemiyoloji ve etiyolojisini,
klinik belirtilerini,önleme, tarama ve erken tanının önemini, tanı testlerini, kolon kanserinde
cerrahi tedavi ve kolon cerrahisinde hemşirelik bakımını, stoma açılan hastalarda sağlıklı
stomanın nasıl olması gerektiği, stoma komplikasyonlarını, stoma bakımını, anorektal
hastalıklardan hemoroidlerin etiyoloji ve risk faktörlerini, klinik belirtilerini ve cerrahi
tedavisini, anal fissür, anal fistülün tanımını, anorektal apseleri, anal kanserleri, ve pilonidal
kisti (kist dermoid sakral) öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Kolon divertikülü olan hastaların bakım amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdrar miktarını gözlemek ve kayıt etmek
b) İntestinal kanalın istirahatini sağlamak
c) Hastanın pozisyonuna dikkat etmek
d) Hastayı güç solunum açısından değerlendirmek
e) Hastanın iyi beslenmesini sağlamak
2.Kolon kanserleri rektum kanserleri ile birlikte ele alındıklarında en sık yerleşim yeri
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Transvers kolon
b) Rektosigmoid bölge
c) Çekum
d) Asendan kolon
e) Desandan kolon
3.Aşağıdakilerden hangisi hemoroid komplikasyonları arasında yer almaz?
a) Strangülasyon
b) Tromboz
c) Perianal fistül
d) Kanama
e) Strangülasyonda şiddetli ağrı
4.Aşağıdaki ifadeleri eşleştirdiğinizde yukarıdan aşağıya doğru doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A.Anal Fissür

( ) Rektum ile perianal deri arasındaki anormal boşluk/ yola denir.

B.Perianal Fistül

( ) Anal derinin, anüs kenarına kadar uzanan yırtılmasına
(çatlağına) denir.
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C.Pilonidal kist

(
) Sakrum üzerinde oluşur, genellikle kıllı bölgededir, sinüs
yolundan sonra abse şeklini alır ve infeksiyon gelişir

a) A-B-C
b) C-A-B
c) C-B-A
d) B-A-C
e) B-C-A
5. İnflamatuar Bağırsak Hastalığı’nda ameliyat sonrası bakımla ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Cerrahi girişim sonrası stoma değerlendirilir.
b) Cerrahi sonrası yüksek protein, karbonhidrat ve kalorili diyet tavsiye edilir.
c) NG tüpten gelen drenaj tam olarak kayıt edilmelidir.
d) İleostomili hastada sıvı alımı kısıtlanmalıdır.
e) Tıkanıklık olasılığını en aza indirgemek için her lokma iyi çiğnemelidir
6. Aşağıdaki ifadeleri yukarıdan aşağıya eşleştirdiğinizde doğru seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Transvers Kolon ( ) Çekumdan, karaciğerin sağ lobunun alt yüzüne kadar uzanır.
B.İnen (desendan)
Kolon

( )Splenik fleksuradan, sol iliak fossaya kadar uzanır.

C.Çıkan (asendan) ( ) Hepatik fleksuradan başlar, umblikal ve sol hipokondriak
Kolon
bölgeyi çaprazlayarak geçer, dalağın alt ucu altında aşağıya
doğru bükülerek splenik fleksurayı yapar.
a) A-B-C
b) C-A-B
c) C-B-A
d) B-A-C
e) B-C-A
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
332

7. (
) Bağırsak obstrüksiyonlarının %90’ı incebağırsakta özellikle en dar segmenti olan
ileumda meydana gelirken, kalın bağırsak obstrüksiyonları ise genellikle transvers kolonda
meydana gelir.
8. (
) Peritonitli hastaya abdomen gerginliğini azalttığı için fawler ya da semi- fawler
pozisyonu verilir.
9. (
) Apandisit ameliyatından önce lavman, laksatif ya da karına sıcak uygulama bağırsak
perforasyonuna neden olabileceğinden yapılmaz.
10. (
) Divertikül, gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde meydana gelebilir, en fazla
kalın bağırsağı etkiler ve % 85-95 rektum yerleşimlidir.

Bölüm Sorularının Yanıtları
1)b, 2)b, 3)c, 4)d, 5)d, 6)c, 7)Yanlış, 8)Doğru, 9)Doğru, 10)Yanlış
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11. KARACİĞER KANSERİ, SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI
HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI*

* Bu bölüm. Yard.Doç.Dr.Tuluha Ayoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yollarının Kısa Anatomi ve Fizyolojisi
11.2. Karaciğer Kanseri
11.3. Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Karaciğer kanseri, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının etiyolojisinde rol
oynayan faktörler nelerdir?
2) Karaciğer kanseri, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının önlenmesi ve
erken tanısı için neler yapılmalıdır?
3) Karaciğer kanseri, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının belirti ve
bulguları nelerdir?
4) Karaciğer kanseri, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarında tedavi yöntemleri
nelerdir?
5) Karaciğer kanseri, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının cerrahi tedavisi
öncesinde ve sonrası uygulanan hemşirelik bakımında önemli noktalar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Karaciğer
Kanseri,
Safra Kesesi ve Safra
Yolları
Hastalıklarında
Hemşirelik Bakımı

Karaciğer kanseri, safra kesesi ve
safra
yolları
hastalıklarının Okuyarak /Araştırarak
önlenmesinde etkili olan faktörler
hakkında bilgi sahibi olacaksınız

Karaciğer
Kanseri,
Safra Kesesi ve Safra
Yolları
Hastalıklarında
Hemşirelik Bakımı

Karaciğer kanseri, safra kesesi ve
safra yolları hastalıklarının cerrahi Okuyarak /Araştırarak
tedavi yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olacaksınız

Karaciğer
Kanseri,
Safra Kesesi ve Safra
Yolları
Hastalıklarında
Hemşirelik Bakımı

Karaciğer kanseri, safra kesesi ve
safra
yolları
hastalıklarında Okuyarak /Araştırarak
cerrahi girişim öncesi ve sonrası
hemşirenin dikkat etmesi gereken
konuları
hakkında
bilgi
edineceksiniz

Karaciğer
Kanseri,
Safra Kesesi ve Safra
Yolları
Hastalıklarında
Hemşirelik Bakımı

Karaciğer kanseri, safra kesesi ve
safra
yolları
hastalıklarında Okuyarak
/Araştırarak
konulabilecek
hemşirelik Uygulayarak
tanılarını bileceksiniz.

/
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Anahtar Kavramlar


Karaciğer kanseri



Safra kesesi



Safra yolları



Erken tanı



Cerrahi tedavi



Hemşire
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Giriş
Hepatosellüler karsinom, yüksek oranda (%80) hepatit B ve C infeksiyonu
kaynağından gelişen primer kötü huylu karaciğer tümörüdür. Tüm kanserler arasında % 9.1
oranında hepatoselüler kanserlerin bulunur. Dünya kanser raporunda (2008) erkeklerin
ölümüne neden olan ilk dört kanser arasında yer alır. Tanı koyulduktan sonra 5 yıllık sağ
kalım % 10 olarak belirtilmiştir.
Karaciğerde, kan akımının yoğun ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerde
toplanması nedeniyle primer kaynaklı kanserlerden çok metastatik kanserler görülmektedir.
Metastatik karaciğer kanserinde primer odak, çoğunlukla kolon, mide, pankreas, meme,
akciğerler olmakla birlikte, en yaygın primer odak, kolorektal kanserlerdir.
Karaciğer kanserlerinde, cerrahi rezersiyon, karaciğer nakli, ablatif tedaviler,
kemoterapi, radyoterapi vb. ile tedavi edilmektedir. Risk faktörlerinin tanılanması ve
önlenmesi, tarama programları ve erken teşhis karaciğer kanseri ile başetmede önemli
uygulamalardır.
Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, gastrointestinal sistemi hastalıkları içinde
yaygın olarak görülür. Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları tanısı dikkatli bir öykü, fizik
muayene ve birkaç laboratuvar testi uygulanarak doğru olarak konulabilir.
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11.1. Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yollarının Kısa Anatomi ve
Fizyolojisi
11.1.1. Karaciğerin Kısa Anatomi ve Fizyolojisi
Karaciğer, sindirim sisteminin en büyük bezidir. Ağırlığı yaklaşık 1.5 kg’dır.
Karaciğerin büyük bir bölümü karın boşluğunun sağ yukarı kısmında bulunur. Diyafragmanın
altında, mide ve bağırsakların üstünde yer alır. Karaciğerin büyük bir kısmı da arkada, sağda
ve önde kaburgaların altındadır. Karaciğerin bir bölümü önde karın duvarı ile temas eder.
Diyafragmaya değen kısım dışında kalan diğer bölümleri peritonla örtülmüştür.
Karaciğerin iki kenarı ve iki yüzü vardır. Karaciğerin ön kenarı ince, arka kenarı ise
kalın ve künttür. Karaciğer dokusunun dışı bağdokudan oluşan ince bir zar olan glisson
kapsülü ile sarılıdır.
Karaciğerin üst yüzü kubbe şeklindedir ve diyafragmaya yapışıktır. Diyafragmaya
yapışık ve konveks olan bu yüzüne facies diyafragmatica denir. Facies diafragmatica
peritonla örtülüdür. Peritondan oluşan ligamentum falciforme denilen bağ karaciğer üst
yüzünü lobus hepatis (heparis) dexter ve lobus hepatis (heparis) sinister olmak üzere iki loba
ayırır.
Alt yüzü karın organlarının üstüne oturur. Bu nedenle bu organların izlerini taşıyan
girinti ve çıkıntılar bulunur. Organlara bakan alt yüze facies visceralis denir. Karaciğerin alt
yüzünde, H harfi şeklinde oluklar bulunur. Oluklar karaciğeri dört loba ayırır. Bunlar; sağ lob
(lobus hepaticus dexter), sol lob (lobus hepaticus sinister), dörtgen lob (lobus quatratus),
kuyruk lob (lobus caudatus)’dur.
Karaciğer oluklarından ikisi (sağ ve sol) önden arkaya uzanır. Diğer oluk ise sağ ve sol
oluğu birbirine bağlar. Sağ oluğun ön tarafında safra kesesi, arka tarafında ise alt ana
toplardamar bulunur. Sağ ve sol oluğu enine birbirine bağlayan oluğa, karaciğer kapısı porta
hepatis denir. Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumlar karaciğer kapısından geçer.
Karaciğere giren yapılar; kapı toplardamarı (v.portae), karaciğer atardamarı
(a.hepatica) ve sinirlerdir (karaciğer sinir ağı). Karaciğerden çıkan yapılar ise; lenf damarları,
vena hepatica ve safra kanallarıdır. Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumlara karaciğer sapı
denir.
Karaciğerin mikroskobik yapısına bakıldığında dokusunda çok sayıda lobcuk olduğu
görülür (Lobuli hepatis). Lobcuklar karaciğer hücrelerinden oluşur ve lobları meydana getirir.
1-2 mm çapında olan lobcuklar enine kesit yapıldığında hücrelerin 6 köşeli olduğu görülür.
Lobcuklar arasında bağdokudan yapılmış ince bir tabaka vardır. Bu tabakada kan
damarlarının, safra kanallarının, sinirlerin ve lenf damarlarının dalcıkları bulunur. Karaciğer
arteri ve kapı venine ait ince dalcıklar, lobcuklar içinde kapiller ağ yapar. Karaciğer
kapillerinde kupffer hücreleri olarak adlandırılan hücreler bulunur. Bu hücrelerin fagosite
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etme özelliği bulunur. Kupffer hücreleri karaciğere gelen yaşlanmış eritrositleri parçalar,
yabancı partikülleri ve hücre atıklarını fagosite eder
Her lobcuğun merkezinde bir merkez ven, vena centralis (santral ven) bulunur. Vena
centralislerin kanı karaciğer veni olan vena hepaticaya dökülür. Vena hepatica da alt ana
toplardamara açılır. Arteria hepaticanın dalları ise karaciğer hücrelerine oksijen getirir.
Karaciğerin Görevleri
Safra yapımı: Karaciğer hücreleri safra üretir ve salgılar. Günde yaklaşık 600–1000
ml kadar safra, safra yolları aracılığı ile duodenuma boşaltılır. Yağların sindirim ve
emiliminde rol alan safranın büyük bir kısmı, ince bağırsağın son kısmı olan ileumdan geri
emilir. Geri kalan kısım ise gaita ile dışarı atılır ve gaitanın rengini verir.
Karbonhidrat metabolizması: Karaciğer karbonhidrat ürünü olan glikozu glikojene
çevirerek depolar. İhtiyaç olduğunda tekrar glikoza çevirerek kana gönderir.
Yağ metabolizması: Karaciğer yağ asitleri ve nötr yağların metabolizması ile
kolesterolün metabolizmasında rol alır.
Plazma proteinleri sentezi: Karaciğer aminoasitlerden yararlanarak çeşitli proteinleri
sentez eder. Albumin, fibrinojen, protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinin sentezini yapar.
Detoksifikasyon: Zehirsizleştirme anlamına gelen bu işlemde, vücut için zararlı olan
maddeler zararsız hâle getirilir. Alkol, nikotin, barbütüratlar vb.
Vitamin metabolizması: Bazı mineral ve A, K, D vitaminlerini depolar. K vitamini
protrombin sentezi için gereklidir.
Bağışıklık ve fagositoz: Retiküloendotelial sistemin %60’ı karaciğerde bulunur.
Karaciğerde bulunan ve fagositoz yapan kupffer hücreleri, kandaki yabancı hücreleri, parazit
ve bakterileri fagosite eder.

11.1.2. Safra Sisteminin Kısa Anatomi ve Fizyolojisi
Safranın sistemi, safra yapımı ve taşınması ile ilişkili organ ve kanalları (safra kesesi,
safra kanalları ve yardımcı yapılar) içerir.
Safra Kesesi
Armuta benzer şekilde, 7,5-10 cm uzunluğunda, karaciğerin alt yüzünde, karaciğerin
sağ ve sol loblarını anatomik olarak ayıran çukurda yerleşmiş içi boş bir organdır. 4 anatomik
bölüme (fundus, gövde ve infindibulum, boyun) ayrılır;
Fundus; safra kesesinin en çok düz kas içeren bölümüdür.
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Gövde ve infindibulum; depo görevi görür ve elastik doku içerir, huni şeklinde
incelerek boynu oluşturur ve sistik kanal ile birleşir. Sistik kanalın içi, safra akımına hafif bir
direnç gösteren “Heister’in spiral kapağı” ile döşelidir. Sistik kanal insanların 3/4’ünde
koledoğa dik bir açı yaparak birleşir. Sistik kanalın hepatik kanal ile birleşmesi değişik
şekillerde olabilir. Bu durum cerrahi açıdan önem taşır.
Boyun; bu kısım aşağı doğru cepleşir ve “Hartman poşu” olarak adlandırılır.
Safra kesesinin temel görevleri; safrayı toplamak, depolamak, konsantre etmek, keseyi
kuvvetli bazdan korumak için 20 ml. kadar infindibulum ve boyundaki hücrelerden mukus
salgılamaktır. Günde 500-1500 ml. kadar safra yapılır. Safra; safra tuzları, kolesterol, lesitin,
yağ asitleri, bilirubin, su (%97) ve elektrolitleri (sodyum, potasyum, kalsiyum, klor ve
bikarbonat) içerir. Hepatositlerde sentezlenen safra, büyük miktarda safra tuzları, kolesterol
ve diğer organik maddeleri içerir. Safra, önce hepatositlerin etrafındaki küçük safra
kanaliküllerine salgılanır. Bunlar daha sonra karaciğer lobülleri arasındaki septumlara
ilerleyerek terminal safra kanallarına dökülürler. Sonra safra, daha büyük kanallara dökülerek
ana hepatik kanal ve koledok kanalına ulaşır ve doğrudan duedonuma dökülür ya da sistik
kanal yoluyla safra kesesine yönelir (Bkz. Şekil 1). Safra kanalları içindeki yolu boyunca,
sekresyonun başlangıç kısmına kanal ve kanalcıkları örten salgı epitel hücrelerinden
salgılanan, sodyum ve bikarbonat iyonlarından oluşan sulu bir salgı eklenir. Bu da bazen
toplam safra miktarında, %100’e ulaşan bir artış sağlar. Bikarbonat iyon miktarının artması ile
mideden gelen asit nötralize edilmiş olur. Hepatositler tarafından sürekli olarak salgılanan
safra normalde, duedonumda gereksinim olana kadar safra kesesinde depolanır. Safra
kesesinin hacmi sadece 30-60ml. dir. Buna rağmen yaklaşık 450 ml. safra salgısı kesede
depolanabilir. Çünkü, su, sodyum, klorür ve diğer küçük elektrolitlerin bir çoğu sürekli
olarak safra kesesi mukozasında emilir ve böylece safra tuzları, kolesterol, lesitin ve bilirubin
gibi safra içeriği yaklaşık 5-10 kez konsantre edilmiş olur.
Safra akımını düzenleyen etmenler; karaciğerden salgılanma, safra kesesinin
kasılması, oddi sfinkter direncidir. Açlıkta/yemekler arasında koledok içindeki basınç 5-10
cm/H2O’dur. Karaciğer safrası keseye doğru akar. Besin maddeleri gastrointestinal kanalın üst
kısmında sindirilmeye başladığında, özellikle yemeklerden yaklaşık 30 dk. sonra, yağ içeren
besinlerin duedonuma girmesiyle safra kesesi kasılır ve kese boşalmaya başlar. Safra kesesi
kontraksiyonlarını başlatan en güçlü uyarı, barsak duvarından salgılanan kolesistokininpankreozimin (CCK-PZ) hormonunun sekresyonudur. Duedonum mukozasından kana
salgılanması için başlıca uyarı duedonuma giren yağ asitleridir. Safra kesesi daha az olarak
vagus tarafından da uyarılır. Ancak safranın duedonuma boşalabilmesi için oddi sfinkterinin
de açılması gerekir. Bunun için; kolesistokinin sfinkteri gevşetici etkisi zayıftır. Biraz
gevşeme sağlar, ancak yeterli değildir. Koledokta meydana gelen peristaltik dalgalar da
sfinkteri biraz gevşetir. Duedonumda oluşan peristaltik dalgalar, bağırsak duvarında ilerlerken
bu bölgeye geldiklerinde oddi sfinkterini geçici olarak gevşetirler ve bu gevşeme kesindir.
Böylece, safra duedonuma fışkırır tarzda dökülür.
Safra tuzları; hepatositlerin kolesterolden yaptığı steroid moleküllerdir. Barsak
kanalında iki önemli etkiye sahiptirler;
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1. Besindeki yağ partikülleri üzerine deterjan etkileri vardır. Yağ partiküllerinin küçük
parçalara ayrılmasını sağlayan bu etkiye, safra tuzlarının emülsifiye edici işlevi denir.
2. Safra tuzları; yağ asitlerinin, monogliseridlerin, kolesterol ve diğer lipidlerin
bağırsak kanalından emilimine yardım ederler.
Safra tuzları, safra absorbsiyonunda rol aldıkları jejenum boyunca bağırsak lümeninde
kalırlar. İnce bağırsağın distal kısmına ulaştıklarında ileumun son 200 cm. sinde bulunan aktif
bir taşıma sistemiyle reabsorbe olurlar. Jejenuma gelen safra tuzlarının %95′ inden fazlası bu
yolla V.Porta kanına aktarılır, geri kalanı kolonda sekonder safra tuzlarına dönüştürülür. Buna
enterohepatik dolaşım denir. Safra tuzlarının dışkıyla günlük kaybı normalde havuzun %1020′ si kadardır. Bu kayıp karaciğerde yapılan sentezle yerine konur.
Safraya günde 250-300 mg. bilirubin verilir. Eritrositlerin yıkımı sonucu ortaya çıkan
indirekt bilirubin hepatosit tarafından direkt bilirubine çevrilerek direkt safraya verilir ve
bağırsakta ürobilinojene döner. Bunun da çok az bir kısmı enterohepatik dolaşıma girer.

Şekil 1. Karaciğer ve Safra Anatomisi
Kaynak: www.turkcebilgi.com (Erişim: 14.01.2016)

11.2. Karaciğer Kanseri
Hepatosellüler karsinom, yüksek oranda (%80) hepatit B ve C infeksiyonu
kaynağından gelişen primer kötü huylu karaciğer tümörüdür. Tüm kanserler arasında %9.1
oranında hepatoselüler kanserlerin bulunur. Dünya kanser raporunda (2008) erkeklerin
ölümüne neden olan ilk dört kanser arasında yer alır. Tanı koyulduktan sonra 5 yıllık sağ
kalım %10 olarak belirtilmiştir.
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Karaciğerde, kan akımının yoğun ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerde
toplanması nedeniyle primer kaynaklı kanserlerden çok metastatik kanserler görülmektedir.
Metastatik karaciğer kanserinde primer odak, çoğunlukla kolon, mide, pankreas, meme,
akciğerler olmakla birlikte, en yaygın primer odak, kolorektal kanserlerdir.
Karaciğer kanserlerinde, cerrahi rezeksiyon, karaciğer nakli, ablatif tedaviler,
kemoterapi, radyoterapi vb. ile tedavi edilmektedir. Risk faktörlerinin tanılanması ve
önlenmesi, tarama programları ve erken tanı, karaciğer kanseri ile başetmede önemli
uygulamalardır.

11.2.1. Karaciğerin İyi Huylu (Benign)Tümörleri
Karaciğerin iyi huylu tümörleri cilt, mukoz membran dışında en sık karaciğerde
görülen hemanjiyomlardır. Genelde kadınlar daha çok etkilenir ve organlara basınç yapacak
kadar büyümelerine karşın semptom vermezler. Farklı bir sağlık sorunu varlığında yapılan
inceleme sırasında ortaya çıkar. En ciddi komplikasyon, periton içine olan büyük
kanamalardır. Tedavisi tümerektomi ya da tümörün yerine, yapı ve büyüklüğüne bağlı olarak
lobektomidir.
Diğer iyi huylu tümör adenomalardır. Oral kontraseptif kullanımının etkisiyle
kadınlarda görülme sıklığı fazla olduğu düşünülmektedir. Karaciğer hücre displazisi sonrası,
hepatosellüler karsinomaya geçiş olabilir. Tümörler yumuşak, sarı renktedir ve 3-15 cm
çapında olanların semptom verdiği gözlenir. Kanama ve habisleşme olasılığı nedeniyle büyük
hipotik adenomların çıkarılması önerilir. Homojen kitlelerdir ve kanamaya yol açabilir.
Büyük bölümü asemptomatiktir, ancak bazı hastalarda sağ üst kadranda ağrı, akut abdominal
kanama, şok bulgu belirtileri gözlenebilir. Semptomatik olanlar cerrahi girişimle
çıkarılmalıdır.

11.2.2. Karaciğerin Kötü Huylu (Malign)Tümörleri
Hepatosellüler Karsinom
Hepatosellüler karsinom, yüksek oranda (%80) hepatit B ve C infeksiyonu
kaynağından gelişen primer kötü huylu karaciğer tümörüdür. Tüm kanserler arasında %9.1
oranında hepatoselüler kanserleri bulunur. Dünya kanser raporunda (2008) erkeklerin
ölümüne neden olan ilk dört kanser arasında yer alır. Tanı koyulduktan sonra 5 yıllık sağ
kalım %10 olarak belirtilmiştir. Gelişmiş ülkelerde insidans düşük olmasına karşın, son
yıllarda Amerika ve Batı Ülkelerinde de kronik hepatit C infeksiyonlarında ki artışa bağlı
olarak, oranlarda yükselme görülmüştür. Çin, Afrika, Hong Kong, Tayvan ve gelişmekte olan
ülkelerde hepatoselüler karsinom görülme sıklığı yüksektir. Özellikle hepatit B, C ve alkolik
sirozu olan erkeklerde oranın 4-8 kat fazla olduğu, erkeklerde kadınlara oranla daha sık ortaya
çıktığı belirtilmektedir.
Genelde hepatoselüler karsinomların yaklaşık %54’ü hepatit B, %31’i hepatit C
kaynaklıdır. Primer karaciğer kanseri ile siroz arasında kesin bir ilişki vardır. Afrika ve Asya
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ülkelerinde besinlerdeki kanserojen maddeler hepatoselüler karsinomların görülme
sıklığındaki artışa neden olarak gösterilirler. Sirozda, parankim hücre rejenerasyonunun
sınırsız çoğalmaya geçmesi, kanser oluşumuna neden olarak gösterilir. Karaciğerde aşırı
demir (Fe) birikimi, bazı parazitler, bazı toksik maddeler (alfatoksin, plastik madde imalinde
kullanılan vinylchloride) primer karaciğer kanseri nedenleri arasındadır. Beslenme
bozuklukları (obezite, insülin direnci, alkol bağımlılığı, sigara) ve genetik sorunlara da
(hemokromatozis) nedenler arasında yer verilir. Avrupa’da çoğunlukla neden, hepatit B
virüsünün predominant geçişine bağlanır. Hepatit B virüsü konaklandığı bireyin hücre
genlerini etkileyerek, kanser gelişimine kaynak olacak DNA genomunu, Hepatit C virüsü ise
hücre kromozomlarına entegrasyon göstermeyen, kronik inflamasyon ve siroza neden
gösterilen RNS genomunu taşır.
Tütün ve alkol kullanımı da hepatoselüler karsinom riskini arttırır. Aşırı demir
yüklenmesi, karaciğerde fibroz ve siroza ortam hazırlar. Alfatoksin içeren besinlerin alımı da
önemlidir. Yiyeceklerin sıcak, nemli ve iyi havalandırması olmayan alanlarda saklanması da
alfatoksinle karşılaşma olasılığını artırır.
Metastatik Karaciğer Kanseri
Karaciğerde, kan akımının yoğun ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerde
toplanması nedeniyle primer kaynaklı kanserlerden çok metastatik kanserler görülmektedir.
Metastatik karaciğer kanserinde primer odak, çoğunlukla kolon, mide, pankreas, meme,
akciğerler olmakla birlikte, en yaygın primer odak, kolorektal kanserlerdir.
Metastatik karaciğer kanserlerinde yaşamın yitirilmesinde oran, primer tümörün yerine
bağlı olsa da, %30-70 arasındadır. Primer kanser odaklarından %36-42 oranında metastaz
gelişmektedir. Malign tümörlerin portal sistem, lenf dolaşımı ve direkt komşuluk ilişkileri,
karaciğerde metastaz yapma olasılığını yükseltmektedir. Portal sisteme akışı olan
gastrointestinal tümörlerin de karaciğerde metastaz yaptıkları bilinmektedir.

11.2.3. Karaciğer Kanserinin Önlenmesi ve Erken Tanı
Tüm kanser vakalarında olduğu gibi hepatoselüler kanserden korunma, her alanda
olumlu beklentilerin getirisi içinde olduğumuz, tıbbi gelişmelerin üst düzeyde yaşandığı
günümüzde, manevi ve maddi kayıpların yaşanmasını engelleyicidir.
Bu alanda görev üstlenen hemşireler, işlevleri sırasında aile, yakınları, arkadaşları ile
ilişkileri nedeniyle topluma sağlık eğitimi ve doğru sağlık davranışları kazandırma fırsatları
elde edebilirler. Özellikle hemşireler kendi bedenine sahip olma, oluşan değişikliklere
duyarlılık, riskli davranışları tanımlama, sağlıklı davranışlar kazandırmada danışmanlık ve yol
gösterici olma sorumluğu üstlenebilirler.
Yaşam biçimi değişimi, kimyasal önlemler ve aşılama stratejileri hastalık gelişme
riskini azaltabilir. Risk faktörlerinin azaltılması, sürekli sağlık kontrolü alışkanlığı
kazanılması, taramalar yoluyla erken tanı, hastalık ve tedavi komplikasyonlarının yönetimi ile
yaşam kalite ve süresinin uzatılması, birincil, ikincil ve üçüncül korumayı kapsar.
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Birincil korunma, hastalığın altında yatan ve belirlenen risk faktörlerinin bireyi
etkilemesini engelleme çabalarıdır. Viral hepatitleri (hepatit B ve C) önlemek üzere yeni
doğanda hepatit B’ye karşı aşılama, hepatit B ve C infeksiyon insidansını azaltmak için
transfüzyon öncesi vericilerin çok dikkatli değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, tek
kullanımlık enjektör ve invaziv girişim ürünlerinin kullanılması, standart infeksiyon kontrol
önlemlerinin uygulanması ve atıkların kontrolü de önemlidir. Yanı sıra aşırı demir yükünün
azaltılması, alkol ve alfatoksinli besinlerden uzak durma, yeşil sebze, süt ve süt ürünleri
kullanımı, obezite ve diyabetin kontrolü, önerilen engelleme çabaları arasındadır.
İkincil koruma, malign tümör gelişimi sonrası yaşamın korunması, sağ kalımın
uzatılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yöneliktir. Bu dönemde, risk tanılaması,
uyarıcı belirtilere duyarlılık, tanılama merkezlerine başvuru için korkutma yerine
önemsetmeye odaklanılır. Karşılıklı görüşmeler sırasında sağlık çalışanları, aile ve sağlık
öyküsü, alışkanlıklar, iş/yaşam koşullarını belirleyerek erken tanıya yardımcı olabilir.
Özellikle ikincil korunmada tarama programlarına katılım ile erken tanı, derhal tedavi/bakım
gerçekleştirme ile tedavinin uygulanması ve komplikasyonlardan en az zararı görme ya da
engelleme üzerinde durulur. Tarama uygulamalarında ultrasonografi, alfa-fetoprotein (AFP)
düzeyinin izlenmesi, ayrıca tanıda değerli tümör belirteçlerinin her 6-12 ayda bir
değerlendirilmesi önerilir. Özellikle viral hepatit tanısı konan bireyler sürekli izlenmelidir.
Ülkemizde sık görülen 10 kanser içinde hepatoselüler kanser de yer alır. Tarama sırasında
lezyon saptandığında, ultrasonografi rehberliğinde biyopsi, spiral ya da çok kesitli tomografi,
manyetik rezonans (MR) ve gerektiğinde pozitron emisyon tomografisi (PET) uygulanması
gibi testler yapılır.

11.2.4. Karaciğer Kanserinde Belirti ve Bulgular
Hepatoselüler kanserler genellikle bir süre belirti ve bulgu vermezler. İlerleyen
dönemde halsizlik, kilo kaybı, sağ üst kadranda omuz ve sırta yayılan ağrı, kitle,
hepatomegali, tıkanma sarılığı, karında asit oluşumu, periferik ödem, abdominal distansiyon,
gastrointestinal sistem kanaması, anemi, serum bilirubin düzeyinde artış, alkalen fosfataz
düzeyinde artış, Hepatit B yüzey antijen pozitifliği, AFP düzeyinde artış görülür.

11.2.5. Karaciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri
Anamnez
Primer ya da metastatik karaciğer tümörlü hastalar hepatit B ve C infeksiyonları, siroz
ve alfatoksin maruziyeti gibi potansiyel risk faktörleri açısından değerlendirilmelidir.
Kolorektal ve meme kanseri öyküleri hasta ve ailenin genetik mutasyon olasılığını belirtmek
için araştırılmalıdır.
Fizik Muayene
Karaciğer kanserli hastalarda, büyümüş, düzensiz, nodüler, sert bir karaciğer vardır.
Hepatik üfürümler, asit birikimi, splenomegali, sarılık, kas kaybı ve vücut sıcaklığında artış
diğer bulgulardır. Tümör rüptürü belirtileri olan, hipovolemik şokla birlikte ani gelişen akut
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karın ağrısı, abdominal distansiyon, bağırsak seslerinin kaybolması, yaygın karın hassasiyeti
yönünden hasta değerlendirilmelidir.
Laboratuvar Çalışmaları
Karaciğer kanserinde, karaciğer fonksiyon testlerinde anormal bulgular görülür.
Hepatit B ve C titreleri, AFP düzeyleri değerlendirilir. Sirozun tanılanmasında,
trombositopeni, hipoalbüminemi, hiper bilirübinemi, koagülopati ve alkaline fosfataz (ALP),
serum gamma-glutamyl transferaz (GGT), alanin amino transferaz (ALT), aspartat amino
transferaz (AST) gibi karaciğer enzimleri değerlendirilir. Ayrıca, tam kan sayımı, kan glikoz
düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, serum elektrolit düzeyleri, albümin ve protrombin
zamanları da incelenir. Karaciğer kanserinin primer ya da metastatik olup olmadığını
ayırmada karsinoembriyojenik antijen (CEA) değerine bakılır.
Görüntüleme Çalışmaları
Hepatosellüler karsinomun tanılanmasında, röntgen, bilgisayarlı tomografi (CT),
ultrasonugrafi (USG), MR, hepatik arteriyografi ve laporoskopiden yararlanılır. Metastatik
karaciğer tümörlerinin yayılımını değerlendirmek için PET, hepatosellüler karsinomu
karaciğerdeki solid tümörlerden ayırmak için USG kullanılmaktadır. İnce iğne biyopsisi de
tanıya yardımcı diğer bir girişimdir.
Hemanjioma, benign vasküler lezyonlar ve karaciğer yağlanmasının ayırt edilmesinde
MR’dan yararlanılır.

11.2.6. Karaciğer Kanserinde Sınıflandırma ve Evreleme
Kanser tedavi ve bakımında en doğru ve uygun tedaviyi belirlemede sınıflandırma ve
evreleme önemlidir. Prognozu belirleme, karaciğer fonksiyonları ile tümörün büyümesi ile
yakından ilişkilidir. Tümör nod metastazı (TNM) evrelendirmesi, tümör boyutu, sayısı, lob
tutulumu, 1 ile 4 arası sınıflandırılır. Tanı ve tedavi uygulamalarına bilgi sağlayan en çok
kullanılan sınıflama sistemi Barselona Klinik Karaciğer Sınıflamasıdır (BCLC). Her geçen
gün yeni sistemlerin gelişimi, tedavide de gelişim ve değişimi beraberinde getirecektir.

11.2.7. Karaciğer Kanserinde Tedavi
Karaciğer kanserleri, cerrahi rezeksiyon, karaciğer nakli, ablatif tedaviler, kemoterapi
ve radyoterapi ile tedavi edilmektedir.
Cerrahi Tedavi
Cerrahi girişim karaciğer tümörlerinin tedavisinde önemlidir. Karaciğer dokusunun
yapısal özelliği, onun rejenerasyon yeteneğine sahip olmasına bağlı olarak tümörün karaciğer
lobunun rezeksiyonu ile tedavisine olanak sağlar. Hastaların %90’ında karaciğer kanserinin
önemli bir nedeni olan sirozda rejenerasyon yeteneği kalmadığından, cerrahi rezeksiyon
uygulanamaz. Rezeksiyon için hastanın rezidüel volümünün yeterli olması gerekir ve genelde
karaciğere sınırlı, nodal metastazı olmayan, 5 cm’den küçük ve tek lezyonlu hastalarda en iyi
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sonuç alınır. Rezeksiyon sonrası 5 yılda %70 oranında tekrarlama, %30 oranında 5 yıllık sağ
kalımdan söz edilir. Rezeksiyon sonrası %15-30 oranında komplikasyon gelişebilir. Tümörün
tekrarı, tümör büyüklüğü, sayısı, nodül varlığı, vasküler yayılım, cerrahi sınırlılık, ALP
düzeyi ile yakından ilişkilidir.

11.2.8. Karaciğer Kanserinde Hemşirelik Bakımı
Ameliyat Öncesi Bakım
Bütün cerrahi girişimlerdeki ameliyat öncesi hazırlıklara ek hazırlık üzerinde durulur.
Hastanın mümkün olan en iyi fiziksel ve psikolojik koşullarda ameliyata girmesi için
gereksinimlerin saptanıp, gerekli girişimlerin uygulanması gerekmektedir. Cerrahi girişim
öncesi hastanın beslenmesi, sıvı gereksinimi ve genel fiziksel durumu değerlendirilmelidir.
Ameliyat öncesinde anemi, safra yolları obstrüksiyonu ve kötü beslenmeden kaynaklanan
koagülasyon bozukluklarının düzeltilmesi için K vitamini hekim istemine göre
uygulanmalıdır. Kanama pıhtılaşma değerleri kontrol edilmelidir. Tıkanma sarılığı olan
hastalarda perioperatif safra drenajı uygulanmalıdır. Ancak drenajın infeksiyon ve tıkanıklık
gibi komplikasyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Alkol bağımlısı olan hastaların
cerrahi girişim öncesi 3 ay alkol almamaları önerilir. Uzun süre steroid kullanan hastalar ve
aktif hepatitli hastalar ek steroide gereksinim duyabilirler. Yara iyileşmesini geciktiren risk
faktörleri arasında yer alan karında asit birikimini önlemek amacıyla, tuz kısıtlaması yapılmalı
ve hekim istemine göre diüretik ilaçlar uygulanmalıdır. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde
bakıma katılımı sağlamak amacıyla hastalar ile güven sağlayıcı iletişim kurulmalıdır. Hasta ve
ailesine, uzun süre hastanede kalabilecekleri belirtilmeli, olası komplikasyonlar, derin
solunum, öksürme egzersizleri, drenler, erken ayağa kalkma, ilaçlar, diyet, alkol ve sigara
kullanmama gibi konularda eğitim verilmelidir. Ameliyat öncesinde kan sayımı, pıhtılaşma
faktörleri, karciğer fonksiyon testleri kontrol edilmesi gereken önemli parametrelerdir. Ayrıca
ansefalopati, kardiyopulmoner ve renal fonksiyonlar ameliyat öncesi değerlendirilmelidir.
Ameliyat Sonrası Bakım
Karaciğer cerrahisi sonrasında metabolik, vasküler, solunum ve karaciğer fonksiyon
bozuklukları gelişebilir. Büyük karaciğer rezeksiyonunun yapıldığı cerrahi girişim sonrasında
hastalar ilk 24 saat anestezi sonrası yoğun bakım ünitesinde izlenmelidir. İlk 3 gün abdominal
ve göğüs cerrahisi sonrası hemşirelik bakımına benzer bakım girişimleri uygulanmalıdır. Kan
basıncı, kalp atım hızı, solunum ve beden sıcaklığı, elektrolitler, kan glikoz düzeyi, karaciğer
ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Yara ve drenin durumu değerlendirilip uygun girişimler
uygulanmalıdır. Hekim istemine göre analjezik verilmelidir. Yoğun bakımda uzun süre kalan
hastalarda anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar ve deliryum tablosu
gelişebileceği için hasta bu yönde izlenmelidir. Sıvı volümünü değerlendirmek amacıyla,
santral venöz basınç ölçümü (SVB) yapılmalı, saatlik idrar atımı değerlendirilmelidir.
Kardiyak fonksiyonlar ve elektrokardiyografi (EKG) rutin olarak kontrol edilmelidir.
Laboratuvar testleri kapsamında, elektrolitler, protrombin, kan sayımı, üre, kreatinin
seviyeleri değerlendirilir. Solunum kaslarının güçsüzlüğüne neden olabilecek fosfatemi,
hipokalsemi, hipokalemi yönünden hasta izlenmelidir. Hastalara derin solunum ve öksürük
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egzersizleri yaptırılmalı, 2-3 saatte bir hareket etmesi sağlanmalıdır. Karaciğer dokusunun
iyileşebilmesi için yeterli oksijenizasyonu sağlamak amacıyla 3lt/dk oksijen verilmelidir.
Glikoneogenezin azalmasına bağlı olarak kan glikoz düzeyinde azalma olacağından ilk 48
saatte %10 glikoz infüzyonu önerilmektedir. Abdominal kataterden gelen drenajlar kanama,
safra sızıntısı yönünden izlenmeli, drenajdan gelen miktar kontrol edilmelidir. Genellikle
hastalar cerrahi girişimden sonra 5-7. günde taburcu edilmektedir.
Hemşirelik Tanıları
 Akut Ağrı
İlişkili faktörler



-

İnsizyon

-

Hastada bulunan drenler ve tüpler

-

Hareketsizlik

-

İnvaziv girişimler
İnfeksiyon Riski

İlişkili faktörler
- Cerrahi insizyona bağlı cilt bütünlüğünde bozulma
- İnvaziv uygulamalar (santral ve periferal kateter, foley katater vb.),
- Drenler (safra, yara vb.)
- Total parenteral beslenme
- Hastane ortamı
- Beslenme yetersizliği
- İmmobilizasyon.


Cilt Bütünlüğünde Bozulma Riski

İlişkili faktörler
- Karaciğer yetmezliğine bağlı sarılık ve kaşıntı
- Malnütrisyon
- Protein yetersizliği
- Assit


Anksiyete

İlişkili faktörler
- Kanser tanısı nedeniyle yaşanan durumsal kriz
- Olması yakın cerrahi girişim ve sonrası iyileşme süreci
- Bakım ve tedavi süreci ile ilgili işlemler
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- Öz saygıda değişim tehdidi
- Rol ve işlevlerde, sağlık durumunda, kişilerarası ilişkilerde, sosyal
çevrede ekonomik durumda değişim ya da değişim tehdidi
- Ağrı
- Bilgi eksikliği
- Yaşam biçiminin değişmesi
 Düşünme Sürecinde Değişim
İlişkili faktörler
- Ameliyat sonrası komplikasyon; karaciğer yetmezliği nedeniyle serum
amonyak düzeyinde artış, hepatik ensefalopati.


Bilgi Eksikliği

İlişkili faktörler
- Kanser ve tedavi süreci
- Yeni durum ve cerrahi girişim
- Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası işlemler
- Ağrı yönetimi
- Ameliyat sonrası olası komplikasyonlar
- Hastanede kalış süresinin uzun olması
- Taburculuk sonrası evde bakım


Etkisiz Solunum

İlişkili faktörler
- Ameliyat sonrası ağrı
- Anestezi
- Endotrakeal entübasyon
- Ameliyat sonrası komplikasyon; karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen
assit, karında şişliğin diyafragmaya yaptığı bası, akciğer kapasitesinde azalma.


Sıvı Volüm Eksikliği

İlişkili faktörler
- Karaciğer rezeksiyonu (uzun ameliyat süresi, ameliyat süresince sıvı ya
da kan kaybı ve ameliyat sonrası kanama riski)
-

Dokular arasına sıvı geçişi

-

Drenajdan kayıplar (drenler, nazogastrik tüp)
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-

Kusma

-

Oral alımın olmaması
Sıvı Volüm Fazlalığı Riski

İlişkili faktörler
- Ameliyat sonrası komplikasyon; karaciğer yetmezliği nedeniyle gelişen
serum albümin düzeyinde düşme, su ve sodyumda artış, assit, ödem.


Beslenmede Değişim: Vücut Gereksiniminden Az Beslenme
İlişkili faktörler
- Abdominal distansiyon
- Bulantı-kusma
- İştahsızlık
- Oral alımın kısıtlanması
- Yetersiz gıda alımı
- Protein metabolizmasında bozulma
- Kansere bağlı kalori gereksiniminin artması ve yeterli miktarda kalori
alımında güçlük.



Aktivite İntoleransı Riski
İlişkili Faktörler
- Yetersiz beslenme
- Anemi
- Kas kaybı
- Güçsüzlük ve yorgunluk
- Assit
- Assite bağlı dispne
- Kanama
- Ağrı
- Uzun yatak istirahati.

11.3. Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
11.3.1. Safra Kesesi Taşları (Kolelitiyazis)
Safra kesesinde taş bulunmasına kolelitiyazis denir. Safra kesesinin akut ya da kronik
inflamatuvar hatalıklarının en önemli nedenidir. Özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda görülme
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sıklığı yüksektir. Amerikada %8-10 yetişkinde kolelitiyazis varlığından söz edilmektedir.
Ülkemizde gerçek görülme sıklığı bilinmemekle birlikte, cerrahi kliniklerinde en çok yapılan
ameliyat türlerinden biri, safra taşlarına ilişkin ameliyatlardır.
Safra kesesi ve safra yollarında kolesterol ve pigment taşları olmak üzere iki tür taş
oluşumu vardır. Yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları (obesite), yaş, cinsiyet, ırk, etnik
kökenin kolesterol ve pigment taşlarının oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Batı
toplumunda taşların %75’i kolesterol taşıdır (Bkz. Şekil 2). Gelişmiş ülkelerde kolesterol
taşları sık görülür ve safra kesesi içinde oluşur. Buna karşın Afrika ve Asya’da safra kesesi
taşı sıklığı azdır, pigment taşları daha sıktır ve safra yollarında görülme oranı batı toplumuna
göre daha fazladır (Bkz. Şekil 3).
Kolesterol taşlarının oluşum nedenleri;
 Safrada kolesterol konsantrasyonunun yüksek olması,
 Safra tuzlarının kaybında artış,
 Safra kesesinin boşalmasında gecikme/safra stazı
 Safra kesesinin inflamasyonudur.
Bunun yanısıra bir taş çekirdeğinin bulunması gerekir. Bakteri, safra pigmenti, mukus,
hücre debrisi, kalsiyum tuzları ve parazit yumurtaları taş çekirdeği olabilir. Kolesterol
taşlarının yapısında bulunan maddeler: %70-80 kolesterol, pigment, kalsiyum ve hücre
debrisleridir.
Etiyoloji: Kolesterol taşlarının oluşması için risk faktörleri şunlardır;
 Obezite, aşrı yağlı beslenme
 Diyabetes mellitus (yağ asitleri düzeyinde artış)
 Çok sayıda gebelik
 Hormon replasman tedavisi
 Oral kontraseptif kullanımı
 Sıkı korse kullanımı
 Hızlı kilo kaybı sonucu plazma trigliseritlerinin yükselmesi
 Hipolipidemik ilaçlar
 Hipotroidizm
 İleal hastalık ya da ileal rezeksiyon (safra tuzları azalır)
 Uzun süreli parenteral beslenme (safra kesesi motilitesi azalır)
 Safra kesesi motilitesini azaltan vagotomi işlemleri
 Karaciğer sirozu vb.
Pigment taşları morfoloji, patogenez ve klinik bulgularına göre siyah ve kahve rengi
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Siyah taşlar; kronik hemoliz (orak hücreli anemi), talasemi, siroz
gibi hastalıklarda, kalp kapak protezleri, uzun süreli total parenteral beslenme varlığında ve
ileri yaşlarda meydana gelir. Kahverengi pigment taşları; sıklıkla safra kanallarında
(intrahepatik ve ekstrahepatik kanallarda) görülür, daima bakteriyel infeksiyonlarla (özellikle
e. coli) birlikte oluşur ve radyoopaktırlar.
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Kolesterol taşlarının oluşumunda ırk önemli iken, pigment taşlarında önemli değildir.
Ayrıca siyah taşların oluşumu için bakteriyel infeksiyon varlığına gerek yoktur. Safra stazı ve
motilitede azalma pigment taşlarını oluşturabilir. Kolesterol taşları ile nadiren bir arada
bulunurlar. Pigment taşlarının içindeki kalsiyum ve bilirubin yüksektir. Kese içinde birden
fazla sayıda olabilirler.

Şekil 2: Kolesterol Taşları
Kaynak: sifalibitkilertedavi.blogspot.com (Erişim: 14.01.2016)

Şekil 3: Pigment Taşları
Kaynak: www.sabah.com.tr (Erişim: 14.01.2016)
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Belirti ve Bulgular
Safra kesesi taşı olan hastaların sadece 1/3’ünde semptomlar görülür. %60-80’i
asemptomatiktir. Semptomatik hastaların %70-80 ‘ininde safra koliği görülür. Safra koliği
bireyde bulantıya, pylor spazmına bağlı kusmaya, periferal soğumaya, soğuk terlemeye yol
açabilir. Taş, tonik spazma yol açarak visseral ağrıya neden olabilir. Ağrı sıklıkla
epigastriuma yerleşir, sağ sırt ve omuza yayılır. Ağrı genellikle fazla ve yağlı yemek yedikten
sonra görülür. Ağrı taşın hareketliğine, taşın yerine, kolesistit gibi ek bir komplikasyon
gelişimine bağlı olarak farklı karakterde olabilir. Ağrıdan dolayı hasta huzursuzdur ve rahat
bir pozisyon bulamaz. Ağrı atağından sonra üst karında hassasiyet devam edebilir. Gece yarısı
şiddetli ağrı tekrarlayabilir. Safra yollarının tıkanmasına bağlı olarak safra akımının
bozulmasıyla tıkanma sarılığı (mekanik ikter) görülebilir. Ayrıca safra taşlarına ek olarak
meydana gelen infeksiyon ve pankreatite özgü belirti bulgular da görülebilir.
Tanı ve Tedavi
Safra kesesinde taş varlığı, tipik muayene bulgularıyla beraber kan, idrar, gaita
tetkikleri ve USG ile saptanır. Nadir olarak, BT, MR gibi diğer görüntüleme yöntemlerine
başvurulur. Ayrıca safra kanalında bulunan taşlar için USG dışında endoskopik retrograt
kolanjiopankreatografi (ERCP) tanı ve tedavide kullanılabilir.
Hastalığın ve komplikasyonlarının tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. En
sık kullanılan yöntem açık ya da kapalı kolesistektomidir. ERCP ve perkütan transhepatik
kolanjiyografi (PTK) gerekli olan durumlarda kullanılan diğer tedavi yöntemleridir.
Kolelitiyazisten Korunma
 Obezite önlenmeli
 Kolesterolden uzak bir beslenme sağlanmalı
 Hemolitik anemi, hiperlipidemi, hipotroidizim gibi kronik hastalıkların
kontrolü sağlanmalı
 Total parenteral beslenmenin 3 haftadan fazla sürdürülmesi durumunda
intravenöz yoldan kolesistokinin desteği sağlanmalı
 Kısa sürede hızlı kilo verilmemeli
 Oral kontraseptifler uzun süreli kullanılmamalı
 Batın içi staza neden olabilecek korselerin kullanımı önlenmelidir.

11.3.2. Kolesistit
Safra kesesinin inflamasyonudur. Akut ya da kronik olabilir. En sık nedeni, sistik
kanalın taş ile tıkanmasına bağlı meydana gelen akut iltihaptır. Hastaların %90’ından
fazlasında safra kesesinde taş varlığı (kolelitiyazis) söz konusudur.
Akut Kalkülöz (Taşlı) Kolesistit
Sistik kanalın taş ile tıkanmasına bağlı meydana gelen safra kesesinin akut
inflamasyonudur. Kese içinde depolanmış olan safranın kese içinde kalması sonucu,
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yapısındaki lesitin lizolesitine dönüşür. Yapısı değişen safra, safra kesesinin duvarı tarafından
geri emilir ve kimyasal bir irritan olarak kese duvarını tahrip eder. Otoliz, ödem, kesenin
distansiyonu, safra kesesindeki kan damarlarının baskı altında kalması sonucu dolaşım
bozulur. Safra kesesi duvarının iskemisi ile nekroz, gangren, safra kesesi perforasyonu sonucu
bölgesel apse ya da peritonit meydana gelebilir.
Akut Akalkülöz (Taşsız) Kolesistit
Safra taşına bağlı bir tıkanıklık olmaksızın gelişen safra kesesinin akut
inflamasyonudur. Safra kesesinin düzenli olarak dolum ya da boşalmasını etkileyen/bozan
herhangi bir durumun neden olduğu safra akımının stazı ile ilişkilidir. Akut kolesistitli
olguların %10-15’ini oluşturur. Genellikle nedenler; büyük cerrahi girişimler ve uzun süreli
anastezi altında kalma, şiddetli travma, ciddi yanık, neoplazmalar, diyabetes mellitus, hormon
replasman tedavisi, uzun süreli hareketsizlik, adezyonlar, safra kesesinin primer bakteriyel
infeksiyonları (e.coli, streptekokkus fekalis vb.) safra kesesi boynu ya da sistik kanaldaki
anatomik bozukluklar, çoklu kan transfüzyonudur.
Kronik Kolesistit
Kronik kolesistitli hastalarda safra kesesinde taş vardır. Hasta, biliyer kolik ve akut
kolesistit atakları geçirir. Bunun sonunda kese duvarı kalınlaşır ve fibrotik hale gelir.
Belirti ve Bulgular
Hastaların çoğunda daha önce geçirilmiş biliyer kolik öyküsü vardır. Akut kolesistit
ağrısı epigastriumda başlar (visseral ağrı), 3 saat sonra sağ üst kadrana yerleşir (pariyetal
ağrı), bölgesel hassasiyet meydana gelir, zamanla ağrı azalırken hassasiyet artar. Fizik
muayanede sağ üst kadranın palpasyonunda derin nefes alma esnasında, ağrının artmasına
bağlı olarak nefes alma kesilir (Murphy bulgusu). Bulantı ve beden sıcaklığında artış (37,539°C) sık görülür. Yorgunluk ve halsizlik en sık yaşanan bulgulardandır. Hastaların
%15’inde koledok taşı ve obstrüksiyon olmadığı halde inflamasyonlu sistik kanal ve
çevresindeki tekrarlayan ödeme bağlı sarılık gelişir. Labroratuvar incelemesinde, lökositoz
(15.000 mm3), bilirubinemi (2-4 mg) görülür.
Tanı ve Tedavi
Kolesistit tanısı, klinik öykü, laboratuvar tetkikleri ve USG ile konulur.
Konservatif tedavi yaklaşımında, oral alım durdurulur. Nazogastrik tüp takılarak
aspirasyon sağlanır. Sıvı elektrolit dengesi izlenir ve gereksinim doğrultusunda hekim istemi
ile intravenöz sıvılar verilir. Geniş spektrumlu antibakteriyel tedaviye başlanır. Konservatif
tedavi yaklaşımıyla 48 saat içinde yanıt alınamazsa cerrahi girişim ile açık ya da kapalı
kolesistektomi yapılır.
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Kolesistitin Komplikasyonları
Koledokta taş varlığında pankreatit ve kolanjit, safra kesesi perforasyonu, safra kesesi
gangreni, diyafram altı apse, karaciğer apsesi, kolesisto-enterik fistül, safra kesesi
ampiyemidir.

11.3.3. Safra Kesesi Karsinomu
Safra kesesi karsinomunun kesin nedeni bilinmemektedir. Başlangıç sinsidir. Nadiren
görülmesine karşın prognozu kötüdür. Lenf ve kan yoluyla direk yayılım yaparlar. Karsinom
genellikle kolelitiyazis ile birliktedir. Erkeklerde 2 kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.
60 yaş üzerinde görülme olasılığı daha fazladır. Belirti ve bulgular ağrı, halsizlik, bulantı
kusma, sarılık, kilo kaybı iştahsızlıktır. Kolesistektomi ve parsiyel karaciğer rezeksiyonu
uygulanarak cerrahi girişim uygulanır.

11.3.4. Safra Yolları İyi Huylu (Benign) Tümörleri
Safra yollarının en sık rastlanılan benign tümörü papillomdur. Ampulla vaterde
yerleşirler. Safra yollarının benign tümörleri belirti vermeyebilir. Genellikle safra yollarını
tıkamaları nedeniyle sarılık, ağrı ve kolanjite neden olurlar. Cerrahi girişimle tümör çıkarılır.

11.3.5. Safra Yolları Kötü Huylu (Malign) Tümörleri
Safra kanalı malign tümörü adenokarsinomlar nadir görülürler ve genelde
kolanjiokarsinoma olarak adlandırılırlar. Kolanjiokarsinomlar perihiler, distal ve intrahepatik
olmak üzere 3 anatomik gruba göre sınıflandırılırlar. Perihiler lezyonlar kolanjiokarsinomların
yaklaşık %50’sini oluştururlar. Kolanjiokarsinomların kesin nedeni bilinmemektedir ancak,
biliyer staz, inflamasyon ve safra kanalı taşları ile ilişkilendirilmektedirler. Kolanjiokarsinom
genellikle hastalığın ileri evresinde belirlenir ve prognozu kötüdür.
Epidemiyoloji
İntrahepatik kolanjiokarsinom, karaciğer kanserinden daha az yaygın ve ayrıca ekstra
hepatik kolanjiokarsinomdan daha az sıklıkla oluşmaktadır. Kolanjiokarsinomun sıklığı yaşla
birlikte artmaktadır ve 65 yaş üstü bireylerde daha sık görülmektedir. Safra yolu kanserleri,
Güneydoğu Asya, Japonya, Doğu Avrupa, Merkez ve Güney Amerika ve Hintli Amerikanlar
ve İspanyol Amerikalılarda daha fazla görülmektedir.
Etiyoloji
Hepatit B ve C, siroz ve alkol kullanımı kolanjiokarsinom için risk faktörleri olarak
tanımlanmışlardır. Ayrıca; yaş (>65), primer sklerozan kolanjitis, karaciğerin paraziter
infeksiyonları, Caroli hastalığı, koledok kisti, ülseratif kolit, safra yolu adenomu, siroz, kronik
viral hepatitler, cerrahi biliyer enterik drenaj prosedürleri ve sigarada kolanjiokarsinom için
risk faktörleri arasında sıralabilir.

358

Belirti ve Bulgular
Kolanjiokarsinomlu hastaların %90’ından fazlasında sarılık ortaya çıkar. Kaşıntı, hafif
karın ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı daha nadir görülür.. Perkütan ya da
endoskopik safra manüplasyonuna bağlı olarak kolanjit gelişebilir. Duktus sistikusun distaline
tümörün yerleştiği durumlarda, palpasyonla safra kesesi hissedilebilir ve hepatomegali
olabilir.
Tanı ve Tedavi
Birçok hastada tanısal araş tırmalar, tıkanma belirtileri ortaya çıktıktan sonra yapılır ve
erken evrede hastalarda belirtiler ortaya çıkmaz. Hastaların %70-%90’ında malign
tıkanıklığın bir sonucu olan ağrısız sarılık görülür. Bunu kaş ıntı, karın ağrısı, kilo kaybı ve
vücut sıcaklığında artış izler. Bu belirtiler, özellikle sarılık erken hiler ve distal yerleş imli
kolanjiokarsinomlarda erken, intrahepatik olanlarda geç ortaya çıkar. Hastaların
çoğunluğunda serum bilirubinleri yüksek olarak bulunur. Alkalen fosfataz (ALP) ve γglutamiltransferaz gibi diğer karaciğer enzimleri, tıkanıklığa bağlı karaciğer hasarı nedeniyle
genellikle yüksektir, fakat diğer karaciğer lobu safra drenajını yeterli düzeyde dengelerse
bilirubin seviyeleri normal olarak da bulunabilir. Kolanjiokarsinomlu hastalarda fizik
muayenede karaciğer ele gelebilir. Courvesier iş areti olarak da bilinen ele gelen safra kesesi
varlığı, sistik kanalda ya da ortak kanalda bir tıkanıklık olduğunu gösterir. Safra yollarındaki
bir tıkanıklık bakteriyel kolonizasyon ve kolanjite neden olabilir.
Kolanjiokarsinomalı hastalarda genellikle kolastaz bulguları olan; serum bilirubin,
ALP, γ-glutamiltransferaz (GGT) düzeylerinde artış mevcuttur. Serum aminotransferaz
seviyeleri normal ya da bir miktar artmış olabilirler. Serum tümör belirteçleri tanı koymaya
yardımcı olabilir. Karsinoembriyonik antijen (CEA) ve kanser antijeni (CA-19-9) düzeyleri
genellikle yükselir. CEA düzeyinin yükselmesi tanı koyulması için yeterli değildir.
Manyetik rezonans kolanjiografi (MRCP) ve MR kullanımı, ERCP’den önce biliyer
tıkanıklığın giriş imsel olmayan yöntemle görüntülenmesini sağlar. BT ya da MRCP ile
tıkanıklığın yeri ve karakteri belirlenebilir. Endoskopik ultrasonografi, distal ortak safra
kanalı patolojilerinde biyopsiye rehberlik etmek için ve vasküler invazyonu belirlemek için
yararlı olabilir.
Kolanjiokarsinom geliş tikten sonra tümörün kemoterapiye dirençli olması, kolestatik
karaciğer işlevsel bozukluk, bakteriyel kolanjit atakları ve komplike olan biliyer tıkanma ile
sonuçlanması nedeniyle sonuçlar genellikle kötüdür. Biliyer kanserlerin tedavisi biliyer
sistemdeki hastalık yaygınlığı ve ekstrahepatik hastalığa bağlıdır.
Karaciğer ve safra yollarında sınırlı, sağ ve sol intrahepatik safra kanallarına sekonder
yayılım göstermeyen safra yolları kötü huylu tümörlerinde, cerrahi rezeksiyon ile 5 yıllık sağ
kalım oranı %20 civarındadır. Uzak yayılımı olmayan distal biliyer kanserli hastalar
genellikle biliyer kanal rezeksiyonu veya Whipple pankreatikodoudenektomisi ile tedavi
edilirler. Cerrahi girişimin mümkün olmadığı hastalar, geçici metal ya da plastik stentler ile
tedavi edilirler.
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Kolanjiokarsinomda ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapinin rolü araş tırma
aş amasındandır ve tartış malıdır. Cerrahi girişimin uygulanamadığı hastalarda yapılan son
çalış malarda, bazı kemoterapi ajanları ve biyolojik ajanların az da olsa yarar sağlayabileceği
gösterilmiş tir. Cerrahi girişim sonrası radyoterapi genellikle operasyonun etkisini arttırmak ve
lokal nüksü önlemek amacıyla yapılır. Ameliyat sonrası adjuvant radyoterapi seçenekleri
arasında external-beam radiotherapy (EBRT), brakiterapi, intraoperatif radyoterapi (IORT) ve
radyoterapi kombinasyonları sayılabilir. Bunlar içerisinde EBRT en çok kullanılan
radyoterapi yöntemidir.
Radyoterapi olmadan tek baş ına adjuvant kemoterapinin etkisi henüz kesinlik
kazanmamıştır. İleri evre ve özellikle performans durumu iyi olan hastalarda, radyoterapi ve
kemoterapi uygulanabilir, fakat etkileri sınırlıdır. Palyatif tedaviler ile birlikte; kemoterapi
uygulanması genellikle aylar ile ölçülebilen sağ kalım iyileş mesi sağlayabilmektedir.

11.3.6. Kolesistektomi ve Hemşirelik Bakımı
Safra kesesinin çıkarılması işlemi olan kolesistektomi, açık ya da kapalı olarak
yapılabilmektedir.
Kapalı Kolesistektomi (Laparaskopik Kolesistektomi) ve Hemşirelik Bakımı
İlk olarak 1987 yılında
uygulanmasından sonra yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Günümüzde akut ve kronik kolesistitin standart tedavisi olmuştur. Bu girişim
hastaya genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilir (Bkz. Şekil 4).
Bu yöntem, önceden geçirilen abdominal cerrahi girişimlere bağlı yapışıklıklar, taşın
safra yollarında olması, safra kesesinin perforasyon olasılığı, akut kolesistit, sarılık, obesite ve
hekim-hasta katılımlı karar nedenleriyle tercih edilmeyebilir.
Kapalı kolesistektominin avantajları; solunum komplikasyon riskinin az olması, oral
alımın erken başlaması, ameliyat sonrası analjezik gereksiniminin az olması, nazogastrik tüp,
idrar sondası gibi rahatsızlık veren ve infeksiyon riski taşıyan uygulamaların az olması,
hastanede yatış süresinin kısa ve ortalama 7 günlük iyileşme süresinin olması, iş hayatına ve
normal yaşantıya dönme süresinin kısa olması, mortalitenin az olması ve estetik endişenin
minimum olmasıdır.
Hasta, girişimin uygulanacağı gün ya da bir gün önce hastaneye yatırılır. İşlem
öncesinde hastanın rutin kan tetkikleri yapılmalı, akciğer grafisi, EKG ve abdominal
ultrasonografisi çekilmelidir. Girişim sırasında gereksinim olursa açık kolesistektomi
uygulanabileceği, hekim tarafından hastaya açıklanmalıdır. İşlemden önceki gece hastanın
oral alımı durdurulmalıdır. Hastanın mesanesinin cerrahi girişimden önce boşalması sağlanır.
Genel anestezi uygulanarak kolesistektomi yapılır. Hastanın midesindeki distansiyonu
önlemek amacıyla nazogastrik tüp takılmalıdır.
Ameliyatın süresi normal koşullarda yaklaşık 30-50 dakikadır. Ameliyattan hemen
sonra gereksinim yoksa nazogastrik tüp çıkarılmalıdır. Ameliyattan sonra hastada bulantı,
kusma, sağ omuzda ve sırtta ağrı olabilir. Ameliyat günü akşamı hasta, sıvı diyeti tolere
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edebilir. Hastalar çoğunlukla ameliyatın ertesi günü taburcu edilebileceği gibi bazı hastalar
ameliyat günü de taburcu edilebilir. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riski azdır.
Kapalı kolesistektomide en ciddi komplikasyon koledok ve hepatik kanal yaralanmasıdır.
Açık Kolesistektomi ve Hemşirelik Bakımı
Açık yöntemle uygulanan kolesistektomide cerrah, genellikle sağ subkostal insizyonla
safra kesesine ulaşır. Duktus sistikus, sistik arter ve ven bağlanarak safra kesesi çıkarılır (Bkz.
Şekil 4). Bu girişim sırasında koledok kanalı gözlenir. Koledok kanalında taş olmasından
şüphe ediliyorsa ameliyat sırasında kolanjiyografi (safra yolları X-ray filmi) çekilir. Cerrah
koledok kanalını dilate eder, taş varsa bir aletle çıkarır. Sonra koledok kanalı iyileşinceye
kadar yeterli drenajı sağlamak amacıyla koledok kanalına T-tüp yerleştirilir.
Kolesistektomi sonrası hastaya uygulanacak bakım girişimleri, genel ameliyat sonrası
bakım girişimlerine ek olarak, kolesistektomi nedeniyle gelişebilecek komplikasyonların
tanılanmasını ve önlenmesini de kapsar.
Ameliyat sonrasında hastada nazogastrik tüp olabilir. Oral alım başlatılıncaya kadar,
hekim istemine göre intravenöz yoldan sıvılar verilir. Bağırsak hareketleri başlayınca,
hastanın oral yolla beslenmesi sağlanır. Hastaya önce sıvı, sonra yumuşak besinler verilir,
daha sonra normal diyete geçilir. Diyetteki yağ miktarı hastanın durumuna ve hekim önerisine
göre belirlenir. Diyetteki yağ miktarı azaldıysa, hastanın kalori gereksinimi diğer besinlerden
karşılanmalıdır.
Hastalarda solunum problemlerini önlemek için derin solunum ve öksürük
egzersizlerine özellikle önem verilmelidir. İnsizyon bölgesi diyafragmaya yakın olduğundan,
derin solunum ve öksürük egzersizleri sırasında hasta ağrı hissedebilir. Bu nedenle hasta
egzersizleri yapmak istemeyebilir. Egzersizler, insizyon yeri katlanmış bir havlu ya da küçük
bir yastıkla desteklenerek düzenli bir şekilde hastaya yaptırılmalıdır.
Bağırsak aktivitesinin başlaması ve distansiyonun önlenmesi amacıyla hastanın erken
dönemde ayağa kaldırılması gerekmektedir. Komplikasyon gelişmezse hastalar genellikle
ameliyattan 10-14 gün sonra taburcu edilir. Özel bir bakım uygulaması gerekiyorsa, taburcu
olmadan önce hastaya açıklanmalıdır. Yağdan fakir ya da düşük kalorili diyet uygulanacaksa
hastaya açıklanır ve ne zaman kontrole gelmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.
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Şekil 4: Açık ve Kapalı (Laparoskopik) Kolesistektomi
Kaynak: www.meltemhastanesi.com (Erişim: 14.01.2016)

Kolesistektomi Sonrası Gelişebilecek Komplikasyonlar
Kolesistektomi sonrası görülebilecek komplikasyonlar, kanama, subhepatik apse, safra
fistülü, kalıntı safra taşları ve safra peritonitidir.
Kanama
Safra kesesi ve safra yolları ameliyatlarından sonra erken dönemde görülen en önemli
komplikasyonlardan birisi intraabdominal kanamalardır. Ameliyatta kanamanın kontrol altına
alınamaması nedeniyle gelişebileceği gibi pıhtılaşma mekanizması bozukluğu nedeniyle de
gelişebilir. Karaciğer fonksiyonları ileri derecede bozuk ve K vitamini emilimi yetersiz
olduğunda, pıhtılaşma bozuklukları görülebilir. Karaciğerde protrombinin sentez edilebilmesi
için K vitaminine gereksinim vardır. K vitamini yağda eriyen vitamin olduğundan yeterince
safra olmazsa (örneğin; tıkanma sarılığı) K vitamini emilimi bozulur ve protrombin aktivitesi
azalır. Bu nedenle ameliyat öncesinde protrombin zamanına bakılmalı, gerekiyorsa K vitamini
verilerek protrombin zamanı düzeltilmelidir. Hasta ameliyat sonrasında hızlı ve zayıf nabız,
düşük kan basıncı gibi kanama belirtileri yönünden izlenmelidir.
Subhepatik Apse
Safra yolları ameliyatlarından sonra subhepatik bölgede bir birikim olması en sık
görülen komplikasyonlardan biridir. Bu birikimde kan, safra, lenf ve peritoneal sıvı
bulunabilir. Genellikle ameliyat sırasında bu bölgeye konulan drenler bu sorunu önleyebilir.
Ameliyat sonrasında nedeni bilinmeyen ateş varsa, karın içi infeksiyon düşünülmelidir.
Ameliyattan sonra hastanın vücut sıcaklığının yakından izlenmesi, böyle bir sorunun
saptanmasında önemlidir. Tanı konulduktan sonra uygulanacak tedavi cerrahi drenajdır.
Safra Fistülü
Kolesistektomi yapıldığında karaciğer yatağındaki küçük safra kanallarından ya da
koledok kanalına uygulanan cerrahi girişimden sonra koledok kanalından, ameliyat sonrası
dönemde safra sızıntısı olabilir. Bunun uzun sürmesi (7 günden fazla) ya da drenler
çıkarıldıktan sonra devam etmesi safra fistülü oluşumunun göstergesi olabilir. Fistülden
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kaybolan safra miktarı, fistülün büyüklüğüne göre değişir. Safra elektrolitten zengin bir sıvı
olduğu için, bu kaybın karşılanması gerekir. Kaybedilen safrayı yerine koymak için, vücut
dışına çıkan safra toplanarak, hastaya nazogastrik tüp ile ya da oral olarak verilir. Safranın
yerine verilebilecek en uygun intravenöz sıvı Ringer laktattır. Fistül tedavisinde ilk aşamada
yeterli drenaj yapılıp sonra cerrahi tedavi uygulanır.
Kalıntı Safra Taşları
Safra yolları ameliyatlarından sonra görülen sarılığın en sık nedeni, safra yollarındaki
bir taşın bırakılmasıdır. Normalde T- tüpten gelen drenajın ameliyattan sonra giderek
azalması gerekir. Drenajın azalmaması, safra yollarında obstrüksiyon olduğunu düşündürür.
Ameliyattan sonra hastanın dışkısının açık renkte olması da safra akımının engellediğini
düşündürür. Koledoktaki kalıntı taşların bir kısmı kendiliğinden gastrointestinal sisteme
düşebilir. Dışkı muayenesi ile bu taşların %25-50’sinin bulunabileceği belirtilmektedir.
Safra Peritoniti
Safra peritoniti safranın karaciğer ya da safra yollarından peritona sızması sonucu
gelişir. Safra, kolesistektomi sırasında karaciğer içindeki kanüllerin, duktus sistikustaki
düğüm ya da dikişinin açılmasıyla peritona akabilir. Ayrıca T-tüpün çekilmesinden sonra da
safra peritoniti oluşabilir.
Safra peritonitinde artan abdominal distansiyon ile intravasküler sıvı kaybına bağlı
dehidratasyon gelişebilir. Deri turgoru azalır, oligüri meydana gelir. Akut karın bulguları olan
karında yaygın ağrı ve defans olabilir. Ağrı her iki omuza yayılabilir.
Safra peritonitinin tedavisi, safranın hemen boşaltılması ve yeterli drenajının
sağlanmasıyla yapılır. Sıvı volümünün yerine konması da çok önemlidir. Hastaya intravenöz
yolla yeterli sıvı verilmelidir. Sıvı volümünün yeterli olup olmadığını değerlendirmek için
hastanın saatlik idrar miktarı izlenmelidir.
Hemşirelik Tanıları

Akut Ağrı
İlişkili faktörler
- İnsizyon varlığı
- Biliyer spazm
- İnvaziv girişimler


Anksiyete

İlişkili faktörler
- Bilgi eksikliği
- Cerrahi girişim öncesi uygulamalar


Bilgi Eksikliği
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İlişkili faktörler
- Hastaya yapılacak tedavi ve tedaviye yanıtla ilgili


İnfeksiyon riski

İlişkili faktörler
- Cerrahi girişim
- İnvaziv girişimler
- Hastanede yatış


Sıvı volüm eksikliği / elektrolit dengesizliği riski

İlişkili faktörler
- Gastrointestinal sistem hazırlıkları
- Kusma ve nazogastrik aspirasyon nedeniyle sıvı ve elektrolit kaybı


Travma riski

İlişkili faktörler
- Cerrahi girişim sonrası solunum sorunları, ağrı ve bilgi eksikliği
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Uygulama Soruları
1) Karaciğer kanseri belirti ve bulgularını yazınız.
2) Kapalı safra kesesi meliyatında henşirelik bakımını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Karaciğer kanseri, safra ve safra yolları hastalıkları ve kanser türlerini, nedenlerini,
önlenmesi ve erken tanısı için yapılması gerekenleri, belirti ve bulgularını, cerrahi tedavilerini
ve hemşirelik bakımını öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde, primer kaynaklı kanserlerden çok metastatik
kanserlerin görülme nedenidir?
a) Kan akımının yoğun ve çeşitli organların venöz kanının karaciğerde toplanması.
b) Karaciğerin büyük bir organ olması
c) Pıhtılaşma faktörlerinin karaciğerde üretilmesi
d) Safranın karaciğerde üretilmesi
e) Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer cerrahisi sonrası hastaya konulabilecek hemşirelik
tanıları arasında yer alır?
a) Akut ağrı
b) İnfeksiyon riski
c) Cilt bütünlüğünde bozulma riski
d) Düşünme sürecinde bozulma riski
e) Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi kolesterol taşlarının oluşmasında risk faktörleri arasında yer
almaz?
a) İleal hastalıklar
b) Hormon replasman tedavisi
c) Hemolitik hastalıklar
d) Hipotiroidizm
e) Diyabetes mellitus
4. Açık kolesistektomi sonrası hastanın beslenmesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bağırsak hareketleri başlamadan, hastanın oral yoldan beslenmesi sağlanır.
b) Hastaya önce sıvı, sonra yumuşak besinler verilir, daha sonra normal diyete geçilir.
c) Diyetteki yağ miktarı hastanın durumuna ve hekimin önerisine göre belirlenir.
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d) Diyetteki yağ miktarı azaldıysa, hastanın kalori ihtiyacı diğer besinlerden
karşılanmalıdır.
e) Yağdan fakir ya da düşük kalorili diyet uygulanacaksa hastaya açıklanır ve ne zaman
kontrole gelmesi gerektiği söylenir.
5. Kolelitiyazisi olan bireyin deneyimleyebileceği ağrıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Viseraldir
b) Sıklıkla epigastriuma yerleşmiştir.
c) Sağ sırt ve omuza yayılmıştır
d) Genellikle fazla ve yağlı yemek yedikten sonra görülür
e) Ağrı taşın hareketliğine, taşın yerine, kolesistit gibi ek bir komplikasyon varlığına
bağlı olarak değişik karakterde olmaz, tek tiptir
6. Karaciğer kanserli hastalarda hangi vitamin eksikliğine bağlı olarak kanama riski artar?
a) A vitamini
b) B vitamini
c) C vitamini
d) K vitamini
e) E vitamini
7. Aşağıda verilen belirtilerden hangisi kolosistektomi sonrası kalıntı safra taşını
düşündürür?
a) Ateş
b) Ürtiker
c) Sarılık
d) Abdominal distansiyın
e) Yara drenajında artış
8. Aşağıdakilerden hangisi kolelityazisten korunmada önerilmez?
a) Obezitenin önlenmesi
b) Hızla kilo verilmesi
370

c) Hipotroidizmin tedavi edilmesi
d) Sıkı korse kullanılmaması
e) Oral kontraseptiflerin uzun süre kullanılmaması
9. Karaciğer kanserli hastalarda cerrahi girişim öncesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden
yanlış olanı işaretleyiniz?
a) Hekim istemine göre K vitamini uygulanması
b) Kan sayımı, pıhtılaşma faktörleri, karciğer fonksiyon testlerinin kontrol edilmesi
c) Ek sıvıların hekim istemi ile uygulanması
d) Herhangi bir kısıtlama olmaksızın beslenmeye devam edilmesi
e) Hiçbiri
10. Aşağıdakilerden hangisi safra kesesinde kolesterol taşı oluşumunda kolesterol fazlalığı ile
ilişkili risk faktörüdür?
a) Sıkı korse kullanımı
b) İleal rezeksiyon
c) Vagotomi işlemleri
d) Hipolipidemik ilaçlar
e) Çok sayıda gebelik

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) a, 2) e, 3) c, 4) a, 5) e, 6) d, 7) c, 8) b, 9) d, 10) d
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12. ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Prof. Dr. Ayfer Özbaş tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Üriner Sistem Tanılama
12.2.Üriner Sistem Taşları
12.3.Böbrek Kanseri
12.4. Mesane Kanseri
12.5. Prostat Hastalıkları
12.6.Testis Kanseri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Üriner sistemi tanılamada hasta öyküsü alırken neleri sorgularız yazınız.
2) Üriner sistem taş oluşumunu önlemek için yapılan girişimleri yazınız.
3) Böbrek kanserinde hemşirelik bakımını yazınız.
4) Mesane kanseri ameliyatı sonrası açılan stomanın bakımını yazınız
5) Prostat kanserinin belirti ve bulgularını sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Üriner
Sistem Üriner taşların şok dalgaları ile Okuyarak /Araştırarak
kırılmasında (SWL) uygulanam
Hastalıklarında
hemşirelik girişimlerini kavrar
Hemşirelik Bakımı
Üriner
Sistem Mesane kanseri risk faktörlerini Okuyarak /Araştırarak
açıklar
Hastalıklarında
Hemşirelik Bakımı
Üriner
Sistem Prostat kanserli hastada ameliyat Okuyarak /Araştırarak
öncesi ve sonrası hemşirelik
Hastalıklarında
girişimlerini yazar.
Hemşirelik Bakımı
Üriner
Sistem Testis kanseri erken tanısında Okuyarak /Araştırarak /
kullanılan kendi kendine testis Uygulayarak
Hastalıklarında
muaynesi (KKTM) yöntemini
Hemşirelik Bakımı
kavrar.
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Anahtar Kavramlar


Üriner Sistem



Erken tanı



Tanılama



Şok Dalgalarıyla Taş Kırma(SWL)



Böbrek Kanseri



Mesane Kanseri



Prostat Hastalıkları



Testis Kanseri



Cerrahi tedavi



Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Üriner sistemin görevi, kanda erimiş halde bulunan mineraller ile suyun atılım ve
biriktirilmesinin selektif kontrolünü sağlayarak beden iç ortamının dengesini korumaktır.
Bunun yanı sıra bir kısım toksik olan metabolik artıkları da böbrekler yolu ile idrara
geçirilerek beden dışına atılmasını sağlamaktır. Üriner sistem böbrekler, üreterler, mesane,
üretra’dan oluşmaktadır. Erkek genital sistemde ise penis, prostat, veziküla seminalisler,
bulbo üretral glandlar, skrotum, testisler, epididimis, duktus deferens ve spermatik kordon yer
almaktadır.
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12.1. Üriner Sistemi Tanılama
Üriner sistem tanı testlerinin sonuçları, hastalığın tanı ve tedavi yöntemini belirleme
ve hemşireler için bakım girişimlerini planlama, hastanın uygulanan girişimlere yanıtını
izlemek amacı ile kullanılmaktadır. Hemşirenin, tanı testi ve uygulamalarını yapma,
hastanın yanında olma, bilgi verme, destek olma, uygun terminoloji kullanma, açık, anlaşılır
ifadelerle açıklamalar yapma, hastanın anksiyete düzeyini azaltma gibi sorumluluğu vardır.

12.1.1. Öykü Alma
Hastalar üriner sisteme ilişkin sorunlarını ifade ederken rahatsızlık ve utanma
hissederler. Bu nedenle hemşirelerin iletişim becereilerinin iyi olması önemlidir. Hemşire
tıbbi sözcükler kullanmadan, anlaşılır, açık bir ifade ile hastası ile iletişim sağlamalıdır. Sağlık
öyküsünü alırken hemşire risk faktörlerinide değerlendirmelidir. Hastanın aile öyküsününde
üriner sistem ile ilgili sorunlar olması da riskini değerlendirme açısından önemlidir. Üriner
sisteme ilişkin öykü almadan önce hastanın genel sağlık durumu, alerjileri, yaşam biçimi, gibi
genel öyküsü alınmalıdır. Üriner sisteme ilişkin hastaların bir çoğunda ağrı yakınması vardır
ve ağrıyı nitelemek önemlidir. Böbrek ağrısı, akut pyelonefrit, akut renal obstrüksiyonlar ve
böbrek kapsülünün gerilmesine bağlı olabilir. Üreteral ağrı sıklıkla taş ile ilişkili olduğundan,
kolik tarzı ağrılar sorgulanmalıdır.
Ürolojik hastalarda hemşirenin sorgulaması gereken diğer bir sorunda işeme
bozukluklarıdır. Hastalara sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrar akışında azalma,
idrar yaparken yanma ve ağrı, gece idrar çıkma gibi belirtiler sorgulanmalıdır. Çok idrara
çıkma ve hematüri olup olmadığı. idrar yolu infeksiyonu, diyabet, Parkinson gibi sinir sistemi
hastalıkları, üretra darlığı, idrar retansiyonu, değerlendirilmelidir Hastalarda kilo kaybı,
halsizlik, bulantı, kusma sorgulanmalıdır. Hastanın anksiyete ve korkuları, beden bilinci,
ölüm korkusu, gibi psikososyal faktörleri de değerlendirelerek objektif ve subjektif veriler
elde edilmelidir.

12.1.2. Fiziksel Değerlendirme
Üriner sistem hastalıklarında tüm vücut etkileneceği için hastaların fiziksel
değerlendirilmesi tüm sistemleride kapsayacak biçimde yapılır. Fiziksel değerlendirmede
sırtın üst ve alt kısmı, karın, supropubik ve genital bölge ve alt ekstrimiteler değerlendirilir.
Fizik değerlendirmede palpasyon, inspeksiyon, perküsyon ve oskültasyon ile hastanın
değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlenmeden elde edilen veriler hastanın bakım planının
oluşturulmasında yararlı olacaktır.

12.1.3. Laboratuar Testleri
İdrar Analizi
İdrar örneğini ideal olarak incelemenin yapılacağı yerde alınmalı ve en fazla 1 saat
içinde incelenmelidir. İdrarın uzun süre bekletilmesi birçok parametrede hatalı sonuçlar elde
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edilmesine neden olabilir. Hastada üretral mea temizliği yapıldıktan sonra ilk 15-20 ml’lik
idrar dışarı atıldıktan sonra idrar toplayıcı kaba alınarak ağzı kapatılır. Kadınlarda temiz orta
akım idrar örneğinin elde edilmesi zordur.
İdrarın Fiziksel İncelemesi: Renk, tortu, özgül ağırlık, ozmolalite ve pH incelenir.
Dansite ve osmolalite : Dansiteyi üre, klorid, sülfat ve fosfat sağlar. Genelde dansite
hidrasyon durumunu gösterir. Ayrıca böbreğin konsantre etme yeteneği hakkında fikir de
verebilir. Genellikle 1001 ile 1035 arasında değişkenlik gösterir. Dansite 1008’in altında ise
dilue ve 1020’nin üstünde ise idrar yoğun olarak nitelendirilir.
Tam Kan Sayımı : Tam kan sayımı anemi, infeksiyon ve birçok hastalığın tanısı için
en sık istenen kandaki hücrelerin sayısını ve oranlarını belirleyen tarama testlerinden biridir.
Serum kreatinini : İskelet kasındaki kreatin metabolizmasının son ürünü olan
kreatinin normalde böbreklerden atılır. Günlük kretainin miktarı sabittir ve serum kreatinin
düzeyi doğrunda böbrek fonksiyonunu yansıtır. Serum kretainin düzeyi böbrek
fonksiyonlarının yaklaşık % 50’si kaybolana dek normal kalır. Diğer atık ürünlerinin aksine
besinlerden ve hidrasyon durumundan etkilenmez.
Kan Üre Azotu (BUN) : Üre protein katabolizmasının bir ürünüdür ve tamamen
böbrekten atılır. Bu nedenle kan azotu glomerul filtrasyon hızı ile ilişkilidir. Diyetteki protein
miktarı, hidrasyon durumu ve gastrointestinal sistem kanamaları BUN düzeyini etkiler.
Yüksek BUN düzeyi yüksek kreatinin düzeyine göre böbrek yetersizliğinin daha az spesifik
göstergesidir.
Elektrolit analizleri: Ameliyat öncesi tüm hastalarda, kalsiyum taşları olanlarda serum
elektrolitlerine bakmak gerekebilir. Renal hücreli kanserde hiperkalsemi paraneoplastik bir
sendromun göstergesi olabilir. Birlikte serum albümin düzeyine de bakılması önerilmektedir.
Açlık Kan Şekeri : Böbrek yetmezliği, nörojen mesane, erektil disfonksiyon, sık
tekrarlayan üriner infeksiyon gibi birçok ürolojik hastalığın etyolojsiinde diyabetek mellitus
yer almaktadır. Bununla birlikte diyabette sıklıkla pollaküri, noktüri, disüri gibi alt üriner
sistem semptomları bulunmaktadır.
PSA testi: Prostat bezi, meninin kıvamını oluşturması için Prostat Spesifik Antijen
(PSA) denilen bir enzim üretmektedir. Bunun çok az bir kısmı kan dolaşımına karışmaktadır.
Kan düzeylerinin yükselmesi BPH veya Prostatit yani prostat infeksiyonlarında görülebileceği
gibi Prostat Kanserinde de kanda PSA değerleri yükselmektedir.

12.1.4. Tanısal Yöntemler
Üriner sistemin görüntülemesi ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer
tutmaktadır. Görüntüleme yöntemleri ile üriner sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve
fonksiyonel bilgiler elde edilebilmektedir. Manyetik Rezonans Ürografi ve Anjiyografi,
Pozitron Emisyon Tomografi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi gibi son zamanlarda
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geliştirilen yeni tekniklerle elde edilen görüntü kalitesi artmıştır. Bununla birlikte,
ultrasonografi ve intravenöz ürografi gibi konvansiyonel yöntemler ürolojik patolojilerin
tanısındaki önemini yerini halen korumaktadır.
İntravenöz Ürografi (IVU): Üroloji hastalarında uzun süredir kullanılan bir
görüntüleme yöntemidir. Renal parankimin, toplayıcı sistemin, ürüterlerin ve geç
görüntülerde mesanenin görütülenmesini sağlar. Ürotelyal patolojilerin, hematürinin ve üriner
sistem taş hastalığının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu tetkik için barsak
temizliğinin yapılması görüntü kalitesinin iyileştirilmesi açısından önerilmektedir. Özellikle
kronik konstipasyonu olan veya nörolojik bir defisiti olan hastalarda işlem öncesi barsak
temizliğini yapılması önerilmektedir. İşlem öncesi sıvı kısıtlaması ile ilgili olarak çeşitli
fikirler öne sürülmüşse de böbrek yetmezliği olan hastalarda, bebeklerde ve yaşlılarda sıvı
kısıtlamasından özellikle kaçınılmalıdır. İşlem öncesi aşırı sıvı alımı ise kontrast maddenin
üriner sistemden atımını hızlandıracağı için elde edilen görüntüyü zayıflatmakta ve işlemin
tekrarına neden olduğundan bir gün önce gece yarısından itibaren sıvı alımının kısıtlanması
önerilmektedir.
Ultrasonografi :Üriner sistemin görüntülenmesinde sık kullanılan bir yöntemdir.
İnvaziv olmaması, maliyet düşüklüğü, tekrarlanabilir olması ve nefrotoksik kontrast madde
gereksiniminin olmaması gibi avantajlara sahiptir.
Bilgisayarlı Tomografi (BT): Damardan verilen kontrast maddeden önce ve
sonrasında böbrek ve adrenal bezlerin görüntülenmesinde, üriner sistem taş hastalığında ve
böbrek ya da mesanenin kanser varlığı açısından detaylı değerlendirilmesi yanında ve etraf
dokulara kanserin metastaz yapıp yapmadığı konusunda hekime fikir verir. Diğer yandan son
dönemde hastaların kanser açısından evrelendirmesinde PET-CT de kullanılmaktadır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Basit olarak bir tomografi yöntemi olmakla
birlikte görüntülenen alandaki manyetik özelliklerin manyetik uyarı ile değişiminin
kaydedilmesi ve görüntü haline getirilmesi temeline dayanır. MRI görüntüleme tekniğinde
yeni geliştirilen demir-oksid bağlamlı ve difüzyon MRI ile mesane kanserinin evrelemesinde
özellikle lenf bezlerine yayılım konusunda detaylı şekilde araştırılabilmektedir.
Sistoüretroskopi :Üretranın, mesane boynunun ve mesanenin optik cihazla direkt
olarak görüntülenmesi işlemidir. Tanısal olarak nedeni açıklanamayan makroskopik veya
mikroskopik hematüride en sık tanı amaçlı sistoskopi kullanılmaktadır. Sistoskopi ayrıca
mesane tümörü tanılı hastaların periyodik kontrolü, nedeni açıklanmayan ve tedaviye karşın
tekrarlayan üriner sistem infeksiyonları ve kesin tanı konulamayan alt üriner sistem
semptomları olan hastalarda kullanımı tercih edilmektedir. Sistoskopik olarak bir kateter
yardımıyla üst sisteme ulaşılabilir ve kontrast madde verilerek retrograd pyelografi çekilebilir.
Uretrosisitoskopinin diğer avantajı da histolojik ve sistolojik inceleme için
örnek
alınabilmesidir.
Tedavi amaçlı olarak günümüzde tedavi amaçlı sistoskopinin en sık kullanım alanı
transuretral rezeksiyon (TUR) ameliyatlarıdır. Diğer yaygın uygulama nedeni ise, kanayan
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lezyonların koagülasyonu, endoskopik sistolitotripsi ve üreteral obstrüksiyonu önlemek veya
ortadan kaldırmak için üreteral kateter yerleştirilmesidir.
Hastanın Hazırlanması
İşlem öncesi barsakların boşalması için hastaya laksatifler verilir. Genel anestezi
uygulanacaksa hastaya aç kalması söylenir. Hastanın anksiyetesini ve sıkıntılarına azaltmak
amacı ile işlem hakkında hasta bilgilendirir. Erkek hastanın hazırlanması, üretral kateter
takılması ile yapılan hazırlıkların aynısıdır. Kadınlarda ise sistoskopi öncesi üretraya 5-10 ml
kadar anestetikli kayganlaştırıcı sürülmesi önerilir. Tanısal sistoskopi için sterlitenin ve yeterli
üretral anestezinin oluştuğundan emin olunması gereklidir.
Hemşire işlem sırasında komplikasyon belirtilerini izlemelidir. Sistoskopi sonrası
hasta kısa bir süre yatak istirahatine alınır. Genel anestezi uygulandıysa. hasta ayılma
ünitesine alınır.Ayılma ünütesinde hastanın yaşam bulguları, özellikle idrar rengi ve idrar
retansiyonu olup olmadığı izlenmelidir.

12.2. Üriner Sistem Taşları
Üst üriner yol obstrüksiyonunun en yaygın nedeni olan, üriner sistem taşları
(ürolitiazis) üriner sistemin herhangi bir bölümünde gelişebilmektedir (Şekil 1). Daha çok
böbreklerde görülmektedir.

Şekil1:AÜrinerasistemataşları
Kaynak:Özbaş A.,Çavdar İ (2016). Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım. F. Eti Aslan (Ed). Cerrahi Bakım Vaka
Analizleri İle Birlikte içinde, (978-605-9942-58-4) 1. Basım. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.

12.2.1. Risk Faktörleri
Üriner sistem taş hastalığının oluşum nedenleri tam olarak aydınlatılmış olmamasına
karşın genetik nedenler, yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlığı, yaşanılan coğrafya, iklim, ırk,
meslek gibi bir çok faktörün rol oynadığı kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda coğrafi
bölgelere göre değişkenlik göstermekle birlikte yaşam boyu prevalansı %1-15arasında olduğu
ve erkeklerde kadınlara oranla2-3 kat daha fazla izlendiği rapor edilmektedir.
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Taş hastalığı ile ilgili yapılan çalışmalarda çevresel faktörlerin yanı sıra genetik ve
ırkla ilgili faktörlerin taş olşumunda önemli olduğu gösterilmiştir.Taş oluşumu, 18 yaş altında
nadir görülürken, 4-6 dekatlar arasında özellikle hormonal faktörlere bağlı olarak pik
yapmaktadır. Yaşın yanı sıra coğrafi koşullar ve iklim taş oluşumunda etkili diğer bir
faktördür. Sıcak ve kuru iklim koşullarında yaşayanlarda taş hastalığı daha fazladır. Artmış
çevre ısısına bağlı sıvı kaybı ile güneş ışınların indüklediği D vitamini sentezinin taş oluşum
riskini arttırdığı görülmektedir. Yüksek miktarda sıvı alımının taş hastalığını önlemedeki
olumlu etkileri uzun yıllardır bilinmektedir. Artmış hidrasyon ile idrar hacinin arttığı , taş
oluşumuna neden olan maddelerin saturasyonunun düştüğü kristalizasonun azaldığı mevcut
kristallerin arttığı bilinmektedir.Diyette aşırı protein tüketimi, aşırı tuz ve kalsiyum tüketimi
taş oluşumunda risk oluşturduğu aynı zamanda beden kitle indeksinin artmış olmasıda taş
oluşum riskini arttırdığı belirtilmektedir.

12.2.2. Patofizyoloji
Taşlar, idrarda bulunan değişik maddelerin tortulaşması yoluyla oluşur. Taş
oluşumunda genellikle etkin olan kalsiyum, oksalat, fosfat, ürik asit, amonyak gibi
maddelerdir. Taş oluşumu açıkça anlaşılır değildir ve oluşum nedenleri hakkında bir dizi teori
vardır. Bir teori, magnezyum, sitrat, nephrocalcin ve uropontin gibi normalde idrarda
kristalleşmeyi önleyen maddelerin eksikliği, başka bir teoriye göre hastanın (taş dehidrate
hastalarda daha sık meydana gelme eğilimindedir) sıvı hacmi durumuna ilişkindir. İnfeksiyon,
idrar stazı ve hareketsiz olma gibi bazı faktörler, taş oluşumunu desteklemektedir. İlave
olarak, kan ve idrarda artmış kalsiyum konsantrasyonu kalsiyum çökmesini sağlayarak taş
oluşumuna neden olur( tüm böbrek taşlarının yaklaşık % 75’i kalsiyum bazlıdır).
Bazı ilaçların da, bazı hastalarda taşlara neden olduğu bilinmektedir (antasitler,
asetazolamidin (Diamox), D vitamini, laksatifler ve yüksek doz aspirin). Bununla birlikte,
birçok hastada, hiçbir neden bulunmayabilir .

12.2.3. Belirti ve Bulgular
Ağrı: Üriner sistem taşlarının toplayıcı sistemi tıkaması nedeni ile renal veya üreteral
kolik şeklinde ortaya çıkarlar.
Hematüri: Mikroskopik veya idrarda görünür olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle
kaliks içindeki taşlar hematüriye neden olabilir.
İnfeksiyon Bulguları: Bulantı Kusma, sık idrara çıkma, sürekli idrar hissi, kesik kesik
idrar yapma şikayetleri taşın yerine göre ortaya çıkabilir.
Proksimal Üreter Taşlarında: Üreteral kolik, testise vuran ağrı,
Distal Üreter taşlarında: üreteral kolik, erkekte skrotuma kadında labia’ya vuran ağrı
ve vezikal irritasyon bulguları vardır.
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12.2.4. Taş Oluşumunun Önlenmesi
Sıvı Alımı: Tarihsel bilgiler ve deneysel veriler fazla miktarda sıvı almanın taş
oluşumunu engellemede etkili olduğu belirtilmektedir. Alınan sıvı ile doğru orantılı olarak
kalsiyum fosfat, kalsiyum okzalat ve monosodyum ürat saturasyonu azalır ve kalsiyum
okzalat kristalizasyonu eşiği artar. Suyun mineral içeriği ile taş insidansı arasında bir ilişki
vardır. Suyun sertlik derecesi ile ilgili yapılan çalışmalar ise çelişkilidir. Doğru orantılı olduğu
ile ilgili yayınlar olduğu gibi suyun sertlik derecesi ile taş oluşumu arasında ters orantı
olduğunu bildirenler de vardır. Taş hastalığı olanlarda alınacak sıvı miktarını standardize
etmek zordur. Mesleki duruna ve günlük yaşama göre farklılıklar olabileceğinden idrar çıkım
miktarını belirlemek daha doğrudur. Kısacası taş hastalığı bulunanlar, günlük idrar çıkım
miktarını 3000 ml veya daha fazla olacak şekilde ayarlamalıdırlar.

Diyet: Kalsiyum okzalat taş oluşumu patogenezinde diyetin rolü olduğu düşünülen
çalışmalar yapılmışsa da kesin kanıt sunulamamıştır. Yapılacak diyet abartılmamalıdır ancak
bazı öneriler sunulabilir; Bu öneriler göre;
Protein; Proteinler normal birisinde bile idrarda kalsiyum, okzalat ve ürik asit
atılımını ve matematiksel olarak hesaplandığında taş oluşumunu arttırır. Kırmızı et fazla
tüketilmemelidir.
Kalsiyum; Normal kişilerde ağızdan alınan kalsiyumun %10’dan azı idrarla atılır.
Diyette kalsiyum kısıtlaması idrarda kalsiyum atılımını azaltabilir. Böylelikle tekrarlayan taş
oluşumuna engel olunabilir. Bu konuda yapılan çalışmalar tartışmalı olup, diyette bulunan
kalsiyum dan daha çok kalsiyum takviyesi alanlarda riskin arttığı yönündedir.
Sodyum; Diyette sodyum artışı idrarda sodyum atılımını arttırır. Taş oluşumuna ortam
hazırlar. Tekraralayan taş hastalğı olanlar kontrol grubuna göre daha fazla sodyum
tüketmezler ancak sodyuma karşı daha hassas hale gelirler. Dolayısıyla diyette aşırı sodyum
alımından kaçınılmalıdır.
Lif; Taş hastalığı olanların diyet alışkanlıklarında liften fakir gıdalarla beslendiği
görülmüştür. Diyette alınan lifin ve onun bileşenlerinin bağırsakta kalsiyumu bağladığı ve
kalsiyumun emilimini azalttığı, bu nedenle de diyete buğday, soya ya da pirinç kepeği
eklenmesiyle taşın tekrar oluşumunun azaldığı bildirilmiştir.

12.2.5. Üriner Sistem Taşlarında Tedavi
Üriner sistem taşlarının bir çoğu 5 mm veya daha küçük çaptadır ve bunların herhangi
bir girişimde bulunmadan spontan düşme olasılığı yüksektir. Üst üreterde bulunan bir taşın
kendiliğinden düşme ihtimali %50 iken alt üreterde bulunan taşlarda %90 olduğu
belirtilmektedir. Daha büyük taşların kendiliğinden düşme olasılığı daha az olduğu
görülmektedir. Büyük taşların olası geçemediği yerler üreteropelvik bileşke, pelvis girişi veya
vezikoüreterik bileşke olup ancak küçük taşlar buralardan geçerler. Bu sırada hastaya yeterli
düzeyde aneljezi uygulanmalı ve dikkatli bir şekilde gözlenmelidir.
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Taşlar hareket ettiğinde beklenenden çok daha fazla ağrıya neden olabilir. Taş
düştükten birkaç saat sonrada üreter ödemine bağlı ağrı devam edebilir. Bazı küçük boyutlu
taşlar, taşın irregüler yapısına veya üreter ödemine bağlı kendiliğinden düşmeyebilir. Eğer
hastanın ağrısı basit aneljezikler ile kontrol altına alınabiliyorsa taşın düşmesi için invaziv
yöntemlere başvurmadan önce taşı düşürmek için yeterli zaman tanınmalıdır.
Böbrek taşların kendiliğinden düşmediği veya büyük taşlarda invaziv girişimler
uygulanmaktadır. Günümüz taş tedavisi şok dalga tedavisi ( SWL) , endoskopik taş alınması
veya açık taş cerrahisini içermektedir.
Şok dalgalarıyla taş kırma (SWL) :Böbrek, üreter ve bazen mesane taşlarını direkt
cerrahi girişime gerek duymadan kırılmasını sağlar. Şok dalga litotripsi, üriner sistem taş
hastalığının tedavisinde non invazif bir tedavi olduğu için tercih edilen yöntemdir (Şekil 3).
Elektrohidrolik, elektromanyetik veya piezoelektrik enerji kullanarak litotriptör parçanın
akustik şok dalgası üretmesi esasına dayanır. Şok dalgası ultrasonografi veya diğer
görüntüleme yöntemleri ile taşa odaklanır. Şok dalgasının gücü ve frekansı hastanın
tolerabilitesine göre ayarlanır. Fakat modern litotriptörlerde hasta ayaktan gelerek minimal
aneljezi ile işlemi tolere edebilmektedir. Tedavi sonrası hastalarda hematüri ve taş
parçalarının üreterden geçişine bağlı ağrılar olabilir. Genelikle infeksiyon komplikasyonundan
kaçınmak için antibiyotik kullanılılr. Bazen kırılan taşlar üreterden geçerken ardarda
sıralanarak obstrüksiyona neden olurlar. Böbrek taş tedavisinde SWL’nin, çok büyük taşlarda,
antikoagulan tedavi alanlarda, vücut anormallikleri olan, böbrekten anormal drenajı olan
(atnalı böbrek, u-p obstrüksiyon) ve gebelerde uygulanmasının sakıncalı olduğu
belirtilmektedir.

Şekil 3: ESWL Uygulaması.
Kaynak:http://patients.uroweb.org/fileadmin/files/turkish/03_Boebrek_ve_uereter_taslarinin_t
edavisi.pdf.
SWL uygulamalarında hemşirelik bakımı;
 İşlem öncesi yapılmış tanı testlerini kontrol etmek,
 Hastayı psikolojik olarak hazırlamak, işlem hakkında bilgi vermek,
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 Damar yolu açmak, analjezi uygulamak, yaşam bulgularını izlemek,
 Taşın cihazda görüntülenip odaklanmasını yapan ve şok şiddetini ayarlayan
hekim ile
 birlikte işleme başlamak,
 İşlem sırasında hastayı monitörize edip izlemek (İşlem sırasında kalp ritmi
bozulabilir),
 İşlem sonrası hastayı neler olabileceği
bilgilendirmek (hematüri, ağrı, ateş),

ve

ne

yapması

konusunda

 Kırılan taşların dökülmesi için bol sıvı alması gerektiğini söylemek,
 Düşürülen taşların analizlerinin yapılmasını sağlamaktır.
Perkütan Nefrolitotomi (PCNL): Nefroskop yardımıyla nefrostomiden girerek
böbrek kaliks veya pelvisindeki taşın çıkartılması işlemidir. Bu tekniğin avantajı cerrahi
insizyonun olmaması ve ameliyat sonrası dönemin çok kısa olmasıdır. Komplikasyonları ise
nefrostomiden kanama ve distal obstrüksiyon varlığında uzun süre nefrostomi drenajıdır.
Açık nefrolitotomi: Günümüzde cerrahi sadece hastaların %1-%2 ‘inde genellikle
diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu veya vücut anomalileri nedeniyle radyolojik ve
perkütan olarak böbreğe ulaşmanın zor olduğu durumlarda kullanılmaktadır.
Mesane taşları sıklıkla endoskopik olarak mekanik veya pnömotik litotriptör
kullanılarak parçalanır ve çıkarılır. Fakat çok büyük mesane taşlarında sistolitotomi hala sık
kullanılan bir yöntemdir. Üretral taşlar nadiren primerdir ve genellikle mesaneden gelerek
yerleşirler. Bu taşlar endoskopik olarak çıkarılır veya üretral divertikül içine yerleşmişse açık
cerrahi ile çıkarılır.

12.2.7. Hemşirelik Girişimleri
Yapılan tetkikler sonucu taşın küçük olduğu ve hasta tarafından düşürülebileceği
düşünülüyorsa; Hastanın ayağa kalkmasına izin verilir, aktif olması için cesaretlendirilir, bol
sıvı alması sağlanır, ağrılı dönemde yatakta istirahate alınır ve bol sıvı alımı için hasta
cesaretlendirilir.Hastalarda;
Üriner yol inflamasyonu, tıkanıklığı ve abrazyonu ile ilişkili akut ağrı: İstemi
yapılan analjezikler IV yada IM uygulanır. Hastaya rahat pozsyon verilir. Hastanın ayağa
kalkmasına izin verilir, aktif olması için cesaretlendirilir. Ağrı yakından izlenir ve şiddetinde
artma olursa rapor edilir. Komplikasyon açısından, özellikle sıvı alımı ve mobilizasyon
arttırılır, oral sıvı alamıyorsa IV sıvılar başlanır, idrar çıkışı, ağrı, ateş, bulanık ya da idrara
da kan varlığı gözlenir. İnfeksiyonun erken bulguları açısında yaşam bulguları izlenir.
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Obstrüksiyon kaynaklı üriner atımda bozulma: İdrar çıkışının miktarı ve özellikleri
izlenir (hematüri, pyüri, dizüri), düşürülen taşların analizlerinin yapılması sağlanır, idrar filtre
kağıdı ya da birkaç kat gaz bezinden süzülür ve gözlenir. Tüm kateter sisteminin açıklığı ve
bütünlüğü korunur. Direktif edilmişse irrigasyon işleminde steril teknik kullanılarak
uygulanır.
Üriner sistem taşlarının tekrarlamasını önlemeye yönelik bilgi eksikliği: Taş gelişim
nedenleri, tekrarlamaması için önleme stratejileri ve taş oluşumunda diyetin önemi vurgulanır,
bol sıvı alması önerilir. Birinci yıl ve periyodik olarak daha sonrasında her 1 ila 2 ayda
hastanın idrar kültürü yaptırması, hareketli olması için mümkün olduğunca teşvik edilir;
vitamin (özellikle D vit.) ve minerallerin aşırı tüketilmemesi gerekliliği açıklanır. Cerrahi
tedavi uygulanmış ise komplikasyon belirti ve bulguları hakkında bilgilendirilir, SWL
uygulanmış ise taş parçalarının pasajdan geçişini kolaylaştırmak için sıvı alımının arttırılması
sağlanır, işlem sonrası neler olabileceği ve ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir
(hematüri, ağrı, ateş). Taş oluşumunu önlemek için ilaç önerilmişse önemi ve yan etkileri
açıklanır.

12.3. Böbrek Kanseri
Böbrek kanserleri, görülme sıklığı bakımından tüm dünyada 13. Avrupa’da ise 10.
sırada gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008’de tüm dünyada 271.000 yeni
olgu saptanmıştır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha sık görülmektedir. Avrupa Birliği
ülkelerinde görülme sıklığı erkeklerde 100.000’de 15,8 kadınlarda 7,1 olarak
hesaplanmaktadır. Aynı veriler mortalite hızının erkeklerde 100.000’de 6,5 kadınlarda 2,7
olduğunu göstermektedir.
Geçtiğimiz yirmi yılda böbrek kanseri insidansında rastlanan artış, son yıllarda
duraklamış, hatta bazı Avrupa ülkelerinde inişe geçmiş bulunmakta ve bazı ülkelerde görülme
sıklığının inişe geçmesi de tütün kullanımının azalmasının geç dönem etkileri olarak
değerlendirilmektedir.

12.3.1. Fizyopatoloji ve Risk faktörleri
Renal karsinomların en sık görülen tipi renal epitelyumdan kaynağını alır ve tüm
böbrek tümörlerinin % 85’ten fazlasını oluşturur. Bu tümörler akciğerler, kemik, karaciğer,
beyin ve diğer böbreğe erken metastaz yapabilir. Hastaların dörtte birinde tanı anında
metastatik hastalık vardır. Erken evre böbrek kanserinin saptanması için gelişmiş görüntüleme
tekniklerine karşın geç evre böbrek kanseri oranının neden yüksek olduğu bilinmemektedir.
Renal hücreli karsinomlar ya doğrudan böbrek kapsülünden böbrek çevresi yağ
dokusuna ve komşu iç organlara yayılan veya doğrudan yayılım ile böbrek venini tutan
vasküler tümörlerdir. Böbrek kanserli hastaların çoğunun yaşı 55’ in üstünde olup, 45 yaş
altında nadiren görülmektedir. Erkeklerde görülme sıklığı, kadınlara göre 2 kat daha fazladır.
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Etiyolojisinde sigaranın en önemli faktör olduğu ve içme suyunda yer alan arseniğin
riski artırdığı belirtilmektedir. Bunun dışında birçok çevresel kimyasal ajanlar sorumlu
tutulmuş ancak ispatlanmamıştır. Bunlar, asbest, kadmiyum, organik çözücüler, pestisidler ve
mantar toksinleridir. Bazı östrojen muadillerinin hayvanlarda böbrek tümörlerine neden
olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda aşırı şişmanlık ile ilişkisi de östrojen hormonları ile
ilişkisini düşündürmektedir. Böbrek hücreli kanser riski Beden kitle indeksi ile paralellik
göstermektedir. Ayrıca böbrek hücreli kanser ile hipertansiyon arasında da bir ilişki
saptanmıştır.

12.3.2. Belirti ve Bulgular
Böbrek kanserinin 3 klasik bulgusu; hematüri, donuk yan ağrısı ve bölgede kitle
varlığıdır. Tümör çevre dokulara yayılmadıkça sıklıkla böbrek kanseri belirtileri görülmez.
Daha az spesifik olan bulgular, ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri, hipertansiyon, anemi,
polisitemi, bacaklarda şişme, şişmanlık, anoreksi ya da konstipasyon görülür. Metastaz
varlığında kilo kaybı, öksürük, kemik kırıkları, karaciğer anormallikleri ve yorgunluk
görülebilir.

12.3.3. Böbrek Kanserinde Tedavi
Böbrek kanserinin tedavisinde cerrahi, yaygın olarak kullanılmaktadır. Radikal
nefrektomi ile böbreğin tamamı, böbrek üstü bez ve bölgedeki fasya, yağ doku, lenf nodlarını
da içeren diğer yapılarla birlikte çıkarılmaktadır. Cerrahi girişim sonrası, radyasyon tedavisi,
immünoterapi ve kemoterapi uygulanabilmektedir. Nefron koruyucu cerrahide (NKC) ise
sadece tümör alınmakta ve böbreğin sağlıklı kısmı bırakılmaktadır.
Böbrek tümörlerinin cerrahi tedavisinde, son on yıl içerisinde nefron koruyucu cerrahi
(NKC)’ ye ilginin çok daha fazla arttığı görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında
artan hasta bilinci, gelişen teknoloji ve görüntüleme yöntemleriyle rastlantısal olarak tanı
konan erken evre tümörler, önceden yapılan NKC sonuçlarının tümör kontrolü açısından
radikal nefrektomi ile yakın olması ve sanayileşme, diyabet, hipertansiyon gibi böbrek üzerine
etkili komorbid hastalık sıklığındaki artış ile böbrek yetmezliği oranlarındaki artışlar olduğu
ifade edilmektedir

12.3.4. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Hemşirelik Girişimleri
Ameliyat öncesi dönemde; fiziksel hazırlık, pskolojik hazırlık, yasal hazırlık ve eğitim
gibi rutin ameliyat öncesi uygulanan hazırlıklar böbrek ameliyatı olacak tüm hastalara
uygulanmaktadır (Bkz. 4 .Ünite). Hastalara ağrının yönetimi, IV kateterler, drenler ve
solunum egzersizleri konularında eğitim verilir.
Ameliyat öncesi dönemde hastalarda;
Tanı, cerrahi ve üriner fonksiyonda değişim ile ilgili korku ve anksiyete: hastaya tek
böbrek ile yaşam hakkında hastaya bilgi verilir. Bu bilgiler, diğer böbrek sağlıklı ise,
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hastalıklı böbreğin alınmasının böbrek fonksiyonları açısından her hangi bir sorun
yaratmayacağı, eksiksiz ve sorunsuz şekilde yaşayabilecekleri, tek böbrekler, normalden daha
büyük ve ağır olduğu için travmaya yatkınlığın fazla olabileceği, bu nedenle tek böbrekli
kişilerin temas sporlarından (boks, güreş, futbol gibi) kaçınmaları gerektiği, tek böbrek ile
yaşamını sürdüren kişilerin böbreğini kaybetmenin ciddi sorunlar yaratacağı bilincine sahip
olması ve sağlık kontrollerini kesinlikle aksatmaması konusunu içerir.
Ameliyat sonrası dönemde, hastanın ameliyat sonrası izlemi, ameliyat sonrası
komplikasyonların önlenmesi ve hastanın rahatının yükseltilmesi üzerine odaklanır. Ameliyat
sonrası, solunum durumu, kardiyovasküler fonksiyonları, sıvı elektrolit dengesi, pansuman
durumu, drenaj tüpleri ve pozisyonu izlenmelidir. Ameliyat sonrası solunumun hızı, tipi,
derinliği ve solunum sesleri izlenir ve kayıt edilir, solunumda değişikliğe neden olan ağrının
kontrol altına alınmasını sağlanır, spirometre/triflo kullanımı öğretilir ve uygulaması sağlanır,
ağrıyı azaltmak için insizyon desteklenerek, derin solunum ve öksürük egzersizleri yapması
için hasta cesaretlendirilir, solunumu kolaylaştırmak için uygunsa yatak başı 300 yükseltilir,
hastanın saatte bir pozisyon değiştirmesi sağlanır ve hekim ile işbirliği yapılarak hasta erken
dönemde ayağa kaldırılır. Böbrek fonksiyonları açısından saatlik idrar izlemi yapılır. Yaşam
bulguları, solunum sesleri, bilinç düzeyi düzenli olarak izlenir ve değişiklikler rapor edilir.
Hasta ve ailesine sıvı alımının artırılmasının nedeni/gerekliliği ve aldığı-çıkardığı sıvı izlemi
anlatılır, laboratuvar testleri (BUN, kreatinin, elektrolit düzeyleri vb.) izlenerek değişiklikler
hekime rapor edilir ve hekim istemindeki sıvılar, uygun hızda ve zamanda verilir.
Pansumanlar, varsa idrar kateteri ve drenler izlenir. Ameliyat sonrası radyoterapi, kemoterapi
veya hormon tedavisi uygulanacak ise buna yönelik hemşirelik bakımı uygulanır.
Ameliyat sonrası hastalarda;
Ağrı, abdominal rahatsızlık ve hareketsizlik ve insizyon bölgesi ile ilgili etkisiz
solunum yolu açıklığı: İstemi yapılan analjezikler uygulanır. Öksürürken eller veya bir yastık
ile insizyon bölgesini desteklemesi sağlanır, sık pozisyon değişimi için hastaya yardım edilir,
spirometre kullanarak solunum egzersizleri yapmaya teşvik edilir. Erken mobilizasyon
sağlanır.
İdrar drenaj ile ilgili idrar boşaltımda bozulma ve infeksiyon riski: İdrar çıkışının
yeterliliği ve kateterin açıklığı değerlendirilir. İdrar kateterinin bakımında asepsi ve el hijyeni
sağlanır, kapalı idrar drenaj sistemi sürdürülür ve idrar çıkışı renk, miktar ve koku açısından
izlenir. İdrar kateteri kirlendiğinde ileri-geri hareketinden kaçınarak nazik bir şekilde kateter
su ve sabun ile temizlenir ve yeterli sıvı alımı sürdürülür. İrrigasyon yapılacaksa steril
irrigasyon sıvıları (steril serum fizyolojik ) kullanılır ve steril koşullarda irrigasyon
sürdürülür.

12.4. Mesane Kanseri
Mesane kanseri üriner sistemde en sık görülen kanserdir. Erkeklerde kadınlara oranla
3 kat daha fazla görülür.Dünya genelindeki verilere göre , erkeklerde 7. En sık kanser iken
kadınlarda 17. Sırada yer alır. Dünyada, 2008 yılında, 386300 bin yeni mesane kanseri
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olgusunun ortaya çıktığı ve 150200 kişinin bu nedenle öldüğü tahmin edilmektedir. Mesane
kanseri genellikle orta veya ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Türkiye İstatik kurumu 2009
verilerine göre tüm yaşlarda akciğer ve prostat kanserinden sonra 3. Kanser olup tüm
erkeklerde görülen kanserlerin %8’ini oluşturur.

12.4.1. Risk Faktörleri
Mesane kanserlerinde etiyolojik faktörler çoğunlukla genetik kaynaklı olmasına karşın
bunun yanında mesleki karsinogenler (boya, lastik, deri sanayi v.b.),sigara, kronik
infeksiyonlar, mesanede taş veya yabancı cisim, bazı analjezikler ve gıdalar sayılabilir. Sigara
içme alışkanlığı ve mesane tümörü arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. İçilen sigara miktarı ve
süresi de hastalığa yakalanma riski üzerinde etkilidir. Sigara içenlerde mesane kanseri
içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

12.4.2. Patofizyoloji
Mesane kanseri mesanenin herhangi bir yerinde gelişebilir.Yüzeyel mesane
tümörlerinin büyük çoğunluğu karsinoma insitu’dur. Mesane kanserleri, Kasa invaze olmayan
mesane kanserleri, kasa invaze olan mesane kanserleri ve metastatik mesane kanserleri olarak
üç gruba ayrılır. Mesane kanserinin %90’nından fazlası ürotelyal karsinom olup, ilk tanı
anında hastaların %70– 80’i kasa invaze olmayan kanserlerdir. Mesane kanserleri kan yolu,
lenfatik ve direkt yol ile yayılım göstermektedir. Tümör lokal yolla mesane duvarına ve daha
sonra komşu organlara rektum ve kolonlara, kadınlarda uterus ve vajinaya, erkeklerde prostata
yayılım gösterir.

12.4.3. Belirti ve Bulgular
Ağrısız hematüri mesane kanserinde en sık görülen bulgudur. Mesane iritasyon
semptomları olan idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, acil idrara yapma hissi gibi irritatif
işeme semptomları da uyarıcı olmalıdır. Hastalarda üreter obstrüksiyonuna bağlı hidronefroz,
hidronefrozla ilişkili olarak yan ağrısı ve ileri evrelerde böbrek yetmezliği ve metastaz
görülebilir. Kilo kaybı, kemik ağrıları, alt ekstremitelerde ödem görülmesi daha çok ileri
evredeki bir hastalığı düşündürmektedir.

12.4.4. Mesane Kanserinde Tedavi
Mesane kanserinde tedavi yönetimi hastalığın evresine bağlı olarak değişmektedir.
Tedavi seçenekleri kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalar için TUR M ve sonrası,
intravezikal ilaç uygulaması önerilmektedir. Kasa invazif üreteryal tümörlerde ise radikal
sistektomi standart tedavi olarak belirtilmektedir.
Radikal Sistektomi
Kasa invaze mesane tümöründe altın standart tedavi olan radikal sistektomi,
konservatif tedaviye dirençli olan veya intravezikal tedaviler sonrası tekraralayan yüksek
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dereceli kas invazyonu göstermeyen bir grup mesane kanseri hastası içinde önemli bir tedavi
seçeneği olduğu belirtilmektedir.
Radikal sistektomi ile bilateral lenfadenektomi kasa invaze mesane kanserlerinde
standart tedavi yaklaşımıdır. Radikal sistektomi erkeklerde mesane, distal üreter, pelvik
periton, üretra ve pelvik lenf nodlarının, kadınlarda ise ayrıca uterus, fallop tüpleri, overler ve
ön vajinal duvarın tümünün çıkarılmasını içerir. Çoğunlukla erkeklerde cerrahi girişim sonrası
cinsel fonksiyonlarda bozulma görülür. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve sonrası izlemi
diğer büyük cerrahi girişim geçiren hastalara benzerdir.
Mesane Kanserinde Üriner Diversiyonlar
Üriner diversiyon idrar drenajının normal yolun dışında bir yolla sağlanmasıdır.
İnvaziv mesane tümörlü veya mesanede ciddi fonksiyonel ya da anatomik bozuklukları olan
hastalara üriner diversiyon uygulanabilmektedir. Üriner diversiyon, mesane çıkartıldıktan
sonra idrarı depolayacak yeni bir depo görevi görecek rezervuar yapma işlemidir.Genellikle bu
amaçla bir kısım barsak kullanılmaktadır. Diversiyonlar, kullanılan barsak segmentlerine veya
kontinan durumuna göre, kontinan olmayan (konduit diversiyonlar) veya kontinan olan
(Nonortotopik kontinan diversiyonlar ya da Ortotopik yeni mesane) diversiyonlar olarak
sınıflama yapılabilir.
İnkontinant/Konduit Diversiyonlar
Üriner diversiyon yöntemi olarak en sık, ileum, jejunum ve kolonlar üriner konduit
oluşturulmasında kullanılmakta ve sıklıkla ileum tercih edilmektedir. Yaklaşık 15-20 cm’lik
bir ileum segmenti çıkarılarak iloçekal kapakçığın proksimalinde konduit oluşturulur.
Bağırsak segmenti konduit olarak kullanılarak, cerrah; stoma (ciltte yapay bir açıklık) yoluyla
idrarın boşaldığı bir sistem kurar. İdrar, bu ileal segment içine boşalır ve bağırsağın peristaltik
hareketleri ile stomadan sürekli dışarı akar ve stoma torbası içinde birikir. İnkontinan
diversiyon hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen büyük bir cerrahi girişimdir.
Hemşire hastaya ameliyat öncesi dönemde standart bakıma ek olarak stomanın yerinin
işaretlenmesi ve bakımı konusunda bilgilendirmelidir. Ameliyat sonrası erken dönemde
standart bakımın yanı sıra, pembe parlak, kırmızı renkte, nemli, sıcak ve mukus sekrete eden
stoma ilk 24-72 saat içinde renginde olabilecek değişiklikler açısından izlenmelidir. Özellikle
hastalara stoma bakımı ve eğitiminin verilmesi önemlidir.
Kontinan / ortoptik üriner diversion
Ortotopik mesane; mesane kanseri için yapılan sistektomi sonrası tercih edilen üriner
diversiyon yöntemidir. Kronik böbrek yetmezliği olmayan, sistektomi sırasında üretral
sınırda tümör kuşkusu olmayan ve cerrahi girişim sonrası rezervuar bakımı için mental ve
fiziksel açıdan yeterli olan hastalara ortopik yeni mesane uygulanabilir.
Hastanın sağlık şartları ve hastalığının özellikleri uygunsa idrar toplanması ve dışarı atılması
için bağırsaklardan bir bölüm kullanılarak yeni bir mesane oluşturulabilir. Bu durumda yeni
mesane üretraya (idrar kanalı) ya da karın cildine ağızlaştırılır. Eğer yeni mesane üretraya
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bağlanırsa hastanın idrarını doğal yollardan yapması sağlanabilir. Günümüzde üretrada
neoplastik lezyonu olmayan hastalarda radikal sistektomi sonrası üriner rekonstruksiyonun,
ortotopik mesane replasmanı şeklinde olması standart olarak kabul edilmektedir. Kontinan
diversiyon yöntemi ile normal ve anatomik işeme fonksiyonlarına yakın işeme
sağlanmaktadır.
Ortotopik diversiyon ameliyatı sonrası kontinansın sağlanabilmesi için sağlıklı bir
rabdosfinkter ile intraabdominal basınç artımı sırasında (valsalva manevrası) pelvik tabanın
gevşemesi gereklidir. Hastalara başlangıçta idrar yapma sırasında pelvik kaslarınının nasıl
gevşetileceği ile ilgili eğitim verilmelidir. Hastalara reziduel idrar bırakmamanın, pelvik kas
gevşemesinden çok, abdominal kontraksiyon ile mümkün olabileceği öğretilmelidir.
Hastalara üretral kateter çıkarıldıktan sonra gündüz 2 saatte bir, gece ise 3 saatte bir oturarak
idrar yapmaları söylenmelidir. Başlangıçtaki 120-150 ml mesane kapasitesi, 1. yılın sonunda
450-500 cc’ye çıkacağı, zamanla daha az sıklıkla idrara gitmeleri gerektiği ve başlangıçta
görülebilecek idrar kaçırmanın zamanla düzeleceği anlatılmalıdır. Rezidüel idrar düzenli
olarak ölçülmeli ve 100-150 ml’nin üstündeki rezidüel idrar varsa, düzelene kadar düzenli
temiz aralıklı kateterizasyonla mesane boşaltılmalıdır. Hastalara her iki saatte bir tuvalete
gitmeleri ve her hafta bu süreyi 30-60 dak. uzatmaları gerektiği söylenmelidir. Ameliyat
sonrası erken dönemde hastalarda idrar kaçırma görülebilir, bu nedenle de, iç çamaşırları ve
külot (çocuk bezi) gibi birçok ürün idrar kontrolü dönene kadar sızıntıyı yönetmelerine
yardımcı olmak için kullanılabilir. Zamanla idrar tutma fonksiyonunun iyileşmesi, mesane
kapasitesinin artması ile ilgilidir. Yatmadan önce mutlaka mesanenin boşaltılması ve ayrıca
gece uyanarak bir kez idrarını da yapmak idrar kaçırmanın azaltılmasında etkili olacağı
hastaya söylenmelidir.
Kontinan kutanöz üriner diversiyonlar; bağırsak segmentinden, (kolon ve terminal
ileumdan) rezervuar oluşturulur, üreterler rezervuarın yanlarına implante edilir, özel bir
sfinkter yapılır ve rezervuar cilde ağızlaştırılır. Kontinan kutanöz üriner diversiyonda,
hastanın poşu iyileşinceye kadar yaklaşık 3 hafta sürekli olarak idrarı drene etmek için
üriner kateteri vardır. Ameliyattan sonra, kateteri çıkarılır ve hastaya 3-4 saatlik aralarla
rezervuarı boşaltmak için temiz aralıklı kateter (TAK) uygulaması öğretilir. Üriner
kateterden gelen miktar, özelliğinde değişim, kateterde sıkışma, bükülme olup olmadığı
izlenmeldir. Üriner kateterler çıkarıldıktan sonra poşun herhangi bir pıhtı veya mukus ile
tıkanmasını önlemek için % 0,9 serum fizyolojik ile irigasyon yapılması gerekebilir.
Cerrahi girişimle birlikte meydana gelen beden imajında değişimlerle hastanın baş
edebilmesi, girişim öncesi beden imajını algılamasına, özsaygısına, destek varlığına ve
diğerlerinin reaksiyonuna bağlıdır. Hastanın ilgilerini ve kaygılarını ifade etmesine izin
verilmelidir. Cerrahi girişim nedeni ile cinsel fonksiyonda değişim deneyimleyen hastalar,
bu kayba bağlı kederlenebilir. Bu kayıp hakkındaki duygularını ve cinsel fonksiyonun
önemini birbirleriyle paylaşmaları konusunda hasta ve eşi cesaretlendirilmelidir. Hasta ve
yakınlarına ameliyat sonrası bakım, beklenen sorunlar ve bunlarla nasıl baş edebileceği
konusunda eğitim verilmelidir.
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Ameliyat sonrası yeni mesane yapılan hastalarda, metabolik ve beslenme bozuklukları
(kullanılan barsak kısmı ile ilgili), piyelonefrit, böbrek yetmezliği, böbrek veya mesane taşı
oluşumu ve üriner infeksiyon gibi komplikasyonlar görülebilir. Bazı hastalarda yaşam boyu
antibiyotik tedavisine gereksinim olabilir.

12.4.5. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Hemşirelik Girişimleri
Ameliyat öncesi dönemde; hastanın beslenme durumu, sıvı-elektrolit dengesi,
infeksiyon, kas-iskelet, kardiyo-vasküler, endokrin, nörolojik, hematolojik ve pulmoner
durumu değerlendirilmelidir. Ameliyat öncesi değerlendirmede; bireyin ameliyattan sonraki
dönemde kendi bakımını özellikle torbayı değiştirme ya da boşaltmada gerekli olan beceriyi
kazanmasını etkileyebileceği için, mental durumu, koordinasyonu ve ellerini kullanma
becerisinin değerlendirilmesi önemlidir. Hastalığı ile ilgili duygu ve düşüncelerinin ifade
etmesine fırsat verilmeli, tanısı ve stoma hakkında hissettiklerini söylemesi için
cesaretlendirilmelidir.
Ameliyat Sonrası Dönemde ; genel bakım ilkelerinin yanı sıra stomalı bireyin eğitimi,
tedavileri, stoma bakımı, taburculuk hazırlığı ve evde izlemi yer almaktadır. Hastanın
ameliyat sonrası nazogastrik tüpü, abdominal direnleri, kateterleri ve stoma torbası
bulunmaktadır. Hemşire dren ve kateterden gelen sıvıları miktar, renk ve yoğunluk açısından
izlemelidir.
Hastanın, beslenme ve sıvı durumu yakından izlenerek uygun intravenoz sıvılar ve
elektrolitler verilmeli, ameliyattan sonra ilk 48-72 saat ya da bağırsak fonksiyonları geri
dönene kadar ağızdan yiyecek ya da içecek verilmemeli ve dehidratasyonu önlemek için
hastanın aldığı çıkardığı izlenmelidir. Oral alıma başladığında hastanın, idrar yolu
infeksiyonunu önlemek için günde en az 2 litre su ya da kızılcık suyu gibi idrarın asit olmasını
sağlayan diğer içeceklerden alması için teşvik edilmelidir. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat,
stoma saatte bir, sorun yoksa dört saatte bir, daha sonra da sekiz saatte bir izlenmelidir.
Stomadaki renk değişikliği stomanın oksijenlenmesinde bir sorun olduğunu göstermekte olup,
soluk görünmesi anemiye, mor-siyah renkte olması ise nekroza işaret etmektedir. Ameliyattan
hemen sonra stomanın ödemli olması normal olup, bu ödem ameliyattan sonra 6-8. haftada
azalmaktadır. Stomanın kenarında kanama olup-olmadığı ve kanamanın miktarı not
edilmelidir. İlk 24 saat, idrar miktarı dört saatte bir, daha sonra en az sekiz saatte bir
ölçülmelidir. İntravenoz sıvı alımına bağlı olmaksızın saatlik idrar miktarı 30 ml’nin altına
düşerse ya da aniden azalırsa bu durum hemen rapor edilmelidir. İdrar ilk 48 saatte pembe
renktedir. Ancak ameliyatın 3. günde idrarın rengi sarı olmalıdır. Hemşire idrarın rengini,
miktarını, yoğunluğunu, stoma torbasında sızıntı ve ciltte irritasyon olup olmadığını
izlemelidir. İleal ya da kolon konduitli bireylerin idrarı ameliyat sonrası ilk 3-5 günde
mukuslu olup mukus birkaç hafta sonra azalmaktadır. Bireye bunun infeksiyon göstergesi
olmadığı konusunda bilgi verilmelidir. Aşırı mukus üretimi barsak mukozasının inflamasyonu
nedeniyle üriner sistem infeksiyonunun bir bulgusu olabilir. Ameliyattan sonra erken
dönemde stoma torbasının değişimi ya da boşaltımı genellikle hemşire tarafından
yapılmaktadır. Böylece hemşire stomadan gelen içeriğin miktarını, özelliğini ve idrar sızıntısı
olup olmadığını gözleyebilmekte ve birey için kullanımı kolay ve rahat olan stoma torbasını
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birey ile birlikte seçebilmektedir. Hasta ve ailesine, stoma ve üriner diversiyon bakımı
konusunda, cilt bakımı, sıvı alımında artış, stoma torbasının uygulanması, sızıntıyı önleme ve
diğer komplikasyonlar konusunda eğitim verilmelidir.
Öz bakımı sağlama yeteneği, değişen beden imajına uyumda önemli bir faktördür.
Aile üyelerinin eğitimi, kabul ve uyumu kolaylaştırır. Aile, öz bakım kapasitesini bozan
yetersizlik ya da hastalık durumunda, bilgiye gereksinim duyacağı için bilgilendirilmesi
önemlidir. Hastanın yaşam kalitesini etkileyebilecek fiziksel ve psikolojik sorunlar
gelişebilmektedir. Fiziksel sorunlar arasında; idrar sızıntısı, koku, yorgunluk, ağrı, stomada
kanama, peristomal deride sorunlar, stoma retraksiyonu, üriner infeksiyon ve barsak
obstruksiyonu yer almaktadır belirtilmektedir .

12.5. Prostat Hastalıkları
Prostat, erkek genital sisteminin en büyük aksesuar bezi olup erkek üretrasının
başlangıç kısmını oluşturmaktadır. Prostat hastalıkları bening prostat hiperplazi, prostatit ve
prostat kanseri olarak görülmektedir

12.5.1. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)
Bening prostat hiperplazisi(BPH) prostat dokusunun en sık ve klinik olarak en çok
üriner semptomlara yol açabilen iyi huylu prostat dokusu büyümesidir. Erkeklerde yaşla
birlikte artış görülen en sık adenom olup mesane çıkımındaki tıkanıklığa bağlı işeme ile ilgili
şikayetlerle ortaya çıkmaktadır.

12.5.1.1. Risk Faktörleri
BPH hastalığında ileri yaş, erkeklik hormonu olan testesteron hormonu, ailesel ve
genetik faktörler rol oynamaktadır. Sigara ve alkol kullanımı ile ilişkisi kesin
kanıtlanmamıştır.Şişmanlarda testesteronun daha düşük olması nedeniyle prostatla ilgili
yakınmaların daha az olduğu belirtilmektedir.

12.5.1.2. Patofizyolojisi
Makroskopik olarak hiperplazik prostat kitlesi lastik kıvamında sarı- gri renktedir.
Mikroskopik incelemede hiperplazi nodüler yapıdadır. Mikroskopik incelemede hiperplazi
nodüler yapıdadır. Prostat bezi üretra, mesane ve rektuma doğru büyür ve özellikle mesane
boynunda oluşturduğu obstüksiyona bağlı üretra, mesane, üreterler ve böbreklerde ptolojik
değişikliklere yol açar. Hiperplazik kitlenin yaptığı bası nedeniyle üretranın normal şekli
bozulabilir ve bu kitle mesane boynunda obstrüksiyona neden olarak mesanede, divertikül ve
taş oluşumuna, üreterlerde ve böbrekte değişiklikler (Hidronefroz) ve böbrek parankim
dokusunda harabiyete yol açabilir.
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Şekil 4: Benign Prostat Hiperplazisi
Kaynak:http://www.medikalakademi.com.tr/benign-prostat-hiperplazisi/

12.5.1.3. Belirti ve Bulgular
Prostat bezi büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. BPH,
Alt üriner sistemi semptomları (AÜSS) olarak bilinen obstrüktif ve irritatif semptomlar
görülür. Hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla
ilgili yakınmalar başlar. Bu yakınmalar,
Tıkanmaya bağlı yakınmalar ( Obstrüktif )
 İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması
 İdrarı başlatmakta güçlük
 Kesik kesik idrar yapma
 İdrarın sonunda damlama
 İdrarı tam boşaltamama hissi
 İdrarda kan
İdrar kesesinin uyarılmasına bağlı yakınmalar ( İrritatif )
 Sık idrar yapma ( gündüz ve gece )
 Ani idrar yapma isteği
 İdrar yapma hissi oluştuğunda idrar kaçırma
 İdrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması
Bazen idrar yolu BPH nedeniyle tam tıkanarak hasta aniden idrar yapamayabilir ve bu
hastalara acilen idrar kateteri takılması gerekebilir. BPH’da prostatın büyümesi tek başına
önemli bir bulgu değildir. Büyümeyle birlikte hastanın şikayetlerinin ortaya çıkması,
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şikayetlerin derecesinin artması ve bu büyümenin idrar yollarında oluşturduğu olumsuz
etkiler, hastalığın önemini ortaya çıkartmaktadır.

12.5.1.4. Bening Prostat HiperplazisindeTedavi
Yakınmaların tedavisinde hekimler ilk önce alfa-1 bloker veya 5 alfaredüktaz ile oral
tedavi önermektedirler. Yine de, hastaların çoğu medikal tedaviye cevap vermediğinden, daha
invaziv tedaviler uygulanmaktadır.
Trans Üretral Prostatektomi (TUR-P):
TUR-P, çok etkili, semptomları hızla düzelten,
kabul edilebilecek boyutlarda da olsa, anestezi
yatması, üretra darlığı, retrograd ejakülasyon,
sorunlara neden olabilir .

En sık kullanılan cerrahi tedavi yöntemidir.
kalıcı bir tedavi yöntemi olmasına karşın,
riski, kanama olasılığı, hastanın hastanede
inkontinans ve erektil disfonksiyon gibi

Açık prostatektomi: Büyük prostatlarda (>80-100 mL), büyük mesane taşları gibi
ilgili komplikasyonlar ve mesane divertikülü için rezeksiyon endikasyonu bulunduğunda,
tercih edilen tedavi açık prostatektomidir. İki şekilde yapılabilir;

Suprapubik prostatektomi: Prostat dokusu büyük olduğunda pubis
üzerinden insizyonla mesaneye ve oradanda prostat üzerine girilerek doku çıkarılır.

Retropubik prostatektomi: Mesane açılmadan uygulanır. Suprapubik
prostatektomideki gibi ekstraperitoneal yoldan girilerek prostat kapsülüne ulaşılır ve
doku çıkarılır.

12.5.1.5. Ameliyat Öncesi
Girişimleri

ve Sonrası Dönemde Hemşirelik

Ameliyat öncesi dönemde, Hastalar ameliyat sonrası ağrı, aktivite düzeyi, olası
komplikasyonlar, cerrahi girişim alanın bakımı, hastanede kalma süresi taburculuk ve sonrası
beklentiler hakkında bilgiye gereksinim duyarlar. Hastanın korku ve endişelerini gidermeye
ve özellikle gizlilik duygusunu korumaya yönlendirilmelidir. Prostatın seks organı olarak
algılanması, hastanın endişelerini arttırmaktadır. Cinsel işlev fonksiyonlarında değişiklikler
olup olmayacağı ve BPH semptomlarının geçip geçmeyeceği konusunda endişe duyarlar.
Hasta ve yakınlarına bu konularda eğitim verilmelidir.
Ameliyat sonrası dönemde; hastada oluşabilecek komplikasyonların bakımını
içermektedir. Prostatektomi sonrası hastalarda, kanama, mesane spazmı, idrar kaçırma, ve
infeksiyon gelişebilir. Bu nedenle;
 Hastanın yaşam bulguları izlenmeli,
 Kapalı drenaj sistemi sürdürülmeli,
 İdrarın rengi kanama açısından gözlenmeli,
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 Pelvik dren, suprapubik tüp ve üretral kateterler değerlendirilmeli,
 TUR P sırasında mesane irrigasyonu için verilen sıvının emilimi sonucu
ortaya çıkan TUR P Sendromu açısından hastalar izlenmeli (baş ağrısı, huzursuzluk,
konfüzyon, siyanoz, dispne, aritmi, hipotansiyon, konvülziyon görülebilir)
 Hekim tarafından önerilen analjezikler, antibiyotikler ve sıvılar uygulanır,
 Rektal derece ve lavman yapmaktan kaçınılmalı,
 Hasta oral almaya başladığında sıvı alımı için cesaretlendirilmeli, Üretral
kateter çıkarıldığında, hastanın idrar yapması söylenmeli ve izlenmeli, ameiyat
öncesi öğretilen kegel egzersizlerini yapması için teşvik edilmeli,
 Cinsel konularda soru sorması için cesaretlendirilmelidir.
Hasta taburcu olurken;
 Dolu olan kalın barsak idrar yolunu daha da sıkıştırarak şikayetleri
arttıracağı ve kanamaya neden olacağından posalı, kepekli besinler ve gerekirse
hekimin önerdiği oral laksatif ilaçları alması belirtilmeli,
 Ameliyattan sonra iyleşme sürecinde ıkınmaması ve bu dönemde rektal
girişim (lavman, rektal tüp, rektal tuşe) uygulanmaması konusunda eğitim verilmeli,
 İlk günler tuvalete gidene kadar veya ıkınma, öksürme ile idrar kaçırma
olabileceği söylenmeli,
 Kateter çıkarıldıktan sonra, üriner sfinkter kontrolünü kazanması için
hastaya kegel egzersizleri öğretilmeli,
 4-6 hafta ağır egzersizlerden kaçınması, ağır eşya kaldırmaması önerilmeli,
 Bol sıvı alımının önemi açıklanmalı,
 Hasta kateterle taburcu oluyorsa evde kateter bakımı nasıl yapacağı ve
nelere dikkat edeceği konusunda eğitim verilmeli,
 Aniden idrar yapamamak, yüksek ateş, idrar yaparken aşırı yanma, idrar
kanalından beklenmedik bir kanama ve testislerde şişme ve ağrı olması durumlarında
hekime başvurması konusunda bilgi verilmelidir.

12.5.2. Prostatit
Prostatın inflamasyonu olan prostatit, 50 yaş altı erkeklerde en sık görülen ürolojik
sorun iken 50 yaş üstünde 3. sıklıkta görülmektedir. Genç erkek hastalığı olarak bilinen
prostatit aslında tüm yaş gruplarıda etkilediği görülmekte olup, özelliklede erkeklerin %50’
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den fazlasında yaşamlarının bir bölümünde prostatit hastalığı tanısı konulmaktadır. Prostat
dokusunun fokal veya diffüz süpüratif inflamasyonu olan akut prostatit, E.coli, enterokoklar,
stafilokok infeksiyonu sonucunda oluşmaktadır. Intraprostatik reflü veya cerrahi
manipülasyonlar infeksiyona neden olduğu bildirilmektedir.
Bakteriyel ve abakteriyel kronik prostatit hastalarında tekrarlayan üriner system
infeksiyonları görülmektedir. Bakteriyel prostatit prevelansı prostatit olgularının %5-10’unu
oluşturmaktadır.

12.5.3. Prostat Kanseri
Prostat kanseri, günümüzde erkeklerde en sık görülen, yaşla birlikte artış gösteren
kanser türlerinden biridir. Litaratürde Avrupa 'da her 1000 erkekten 214’ünde görüldüğü,
kanser nedenli ölümler içinde prostat kanseri ikinci sırada yer aldığı ve akciğer ve kolorektal
kanserden daha sık görüldüğü belirtilmektedir.

12.5.3.1. Risk Faktörleri
Prostat kanseri, yaş ile artış gösteren kanserler arasında en güçlü ilişkiye sahip olan
kanserler arasında yer almaktadır. 40 yaş öncesinde nadir görülürken, sonrasında insidansı
hızla artmaktadır. Ailede prostat kanseri öyküsü olması, hastalığın gelişmesi için en büyük
risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Birinci derecede akrabalarının birinde prostat kanseri
gelişen erkekte prostat kanseri gelişme riski 3–4 kat artmaktadır. insidans ve mortalitenin
siyah ırkta beyazlara göre, beyazlarda da sarı ırka göre daha yüksek olması ırkın etyolojik bir
faktör olduğunu göstermektedir. Hayvansal yağ içeriği yüksek bir diyetin, prostat kanseri
gelişiminde önemli bir faktör olduğu belirtilmektedir. Yüksek yağ ve kırmızı et tüketiminin
prostat kanseri riskini arttırdığı öne sürülmüştür. Literatürde likopen içeren domates, greyfurt,
karpuz gibi sebze ve meyvelerin, vitamin E, D ve selenyumun prostat kanseri riskini azalttığı
belirtilmiştir. İinfeksiyon ve kronik enflamasyon, sifiliz ya da gonore öyküsü olan prostatitli
erkeklerde prostat kanseri riskinde önemli artış olduğu ileri sürülmüştür.Vazektominin prostat
kanseri riskini arttırdığı ileri sürülse de vazektomi ile prostat kanseri arasında bir ilişki
saptanmamıştır.

12.5.3.2. Patafizyoloisi
Prostat kanserleri prostat açiner hücrelerinden kaynaklanan adenokarsinomlardır.
Prostat bezi normalde 50- 70 yaşlarında atrofiye uğramaktadır. Uzun yıllar bu atrofik prostat
bezinden malin dönüşümün geliştiğine inanılırdı. Buna karşın yapılan çalışmalar atrofiye
uğramayan prostatlarda prekansöröz dönüşümün daha sık, atrofik prostatlarda ise daha az
sıklıkta oluştuğu düşünülmektedir. Atrofik alanlardan ziyade reaktif prostatalarda süregelen
androjenik uyarı ile karsinom gelişimi arasında bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Prostat
kanserin %70’i prostat bezinin periferik alanından, %15-20’si santral alandan, %10-15’i
transizyon alandan gelişmektedir.
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12.5.3.3. Belirti ve Bulgular
Prostat kanserli hastalar genel olarak PSA yüksekliği ile başvururlar. Hastaların çoğu
asemptomatiktir ya da bening prostat hiperplazisine benzer mesane çıkım obstüksiyonu
belirtileri vardır. İlerlimiş hastalık olanlarda özellikle kemik metastazında, bir çok hasta
kemik ağrısı ile başvururlar.
 Akut idrar retansiyonu,
 Hematüri,
 Rektuma bası nedeniyle gaita biçiminde incelme,
 Ağrılı defekasyon,
 Halsizlik, iştahsızlık,
 İleri dönemlerde kilo kaybı,
 Metastazlara bağlı kemik ağrıları ortaya çıkar.

12.5.3.4. Prostat Kanserinde Tedavi
Cerrahi tedavi seçenekleri arasında ise sıklıkla tercih edilen temel yöntemin
retroperianal radikal prostatektomi (RRP) olduğu belirtilmekle birlikte, günümüzde prostat
kanseri cerrahi tedavisinde laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) ve robot yardımlı
radikal prostatektomi de (RYRP) çok sık kullanılmaktadır.
Açık Radikal Prostatektomi (ARP)
Açık radikal prostatektomi, 10 yıllık yaşam beklentisi olan lokalize prostat kanserinin
tedavisinde standart tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Açık radikal prostatektomi ilk kez
Billroth tarafından 1867’de Avrupa’da gerçekleştirilmiştir. Günümüzde, 1982 yılında Walsh
ve Donker‘in tanımladığı sinir koruyucu retropubik prostatektomi lokalize prostat kanser
tedavisinde en sık uygulanan tedavi yöntemi olmuştur. ARP’de ana hedef kanser kontrolüyle
birlikte idrar kaçırmanın ve cinsel işlevlerin korunmasıdır.
Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Son yıllarda minimal invaziv tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte LRP de
Schuessler ve arkadaşları tarafından ilk olarak 1991 yılında uygulanmış olup, uyarlanarak
günümüze kadar geliştirilmiştir. Ülkemizde
giderek artan sayıda merkezde radikal
prostatektomi laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Yapılan çalışmalar, LRP’de hastaların
ameliyat sonrası ağrı şikayetleri ve ağrı kesici gereksinimleri açık cerrahiye göre daha az
olduğunu göstermektedir. Ameliyat alanına verilen CO2’in, batın içi basıncı arttırarak venöz
damarlar üzerine baskı yaptığı ve optik büyütmenin sağladığı ayrıntılı anatomik
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görüntülemenin kanama ve kan transfüzyonu gereksinimini azalttığı aynı zamanda idrar
kateterinin de daha az kalmasına yol açtığı bildirilmektedir.
Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi
1904 yılında ilk ARP yapılmasından günümüze, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3
boyutlu görüş olanağı sağlayan robotik cerrahi uygulamaya girmiş olup ve ilk olarak Binder
ve Kramer 2000 yılında robot yardımlı radikal prostatektomi girişimini gerçekleştirmişlerdir.
RP ameliyatı ayrıntılı disseksiyon ve dikiş atma zorlukları bulunan teknik olarak güç bir
ameliyattır. Altı derece hareket yeteneği olan enstrümanlar Da Vinci robotik sistemin radikal
prostatektomi ameliyatındaki en önemli avantajını oluşturmaktadır. Kendi ekseni etrafında
540° dönebilen enstrümanlar, kemik pelvis gibi erkeklerde dar ve kısıtlı bir alanda hareket
etme yeteneği cerrahi girişimi oldukça kolaylaştırmaktadır. Cerrahi girişimin hedefleri,
kanserin kontrol altına alınması, idrar kaçırmayı engellemek ve cinsel fonksiyonu korumak
olarak sıralanabilir. Robotik cerrahi yönteminin bu kadar geniş alanda kullanılması ve tıp
dünyasında kabul görmesi; cerrahi insizyon alanının küçük olmasından, hastalarda ağrı,
kanama ve infeksiyon oranlarının çok az gözlenmesinden, erken ayağa kalkma ve taburculuk
sürecinin kısa olmasından ve kozmetik açıdan hastayı rahatsız etmemesinden, kemoterapiye
erken dönemde başlanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

12.5.3.5. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Hemşirelik Girişimleri
Ameliyat öncesi dönemde; Prostat kanseri tanı aşamasından başlayarak sürekli izlem
ve bakım gerektiren bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyici özelliği ve yaşamı tehdit edebilecek
sorunlara yol açabilmesi sürekli izlemle birlikte tedavi uygulamalarını gerektir Özellikle
yaşamlarının son döneminde bulunan hastalarda tedavilerin öncelikli hedefi yaşam kalitesini
sağlamaktır. Prostat kanserli hastalar psikolojik olarak kendilerini savunmasız hissedebilir ve
daha yoğun duygular yaşamaktadır. Tedavinin yan etkileri ile erkeklik kaybı hissi,
iktidarsızlık ve idrar kaçırma prostat kanserli erkeklerin psikososyal ve duygusal endişelerini
artmaktadır. Prostatektomi geçiren hastaların ameliyat öncesi hemşirelik bakımı, batın ve
pelvisin diğer cerrahi girişim uygulanan hastalara yapılan bakıma benzerdir. Hastaların çoğu
50 yaşından daha büyük olacağından, hastanın kardiyopulmoner durumu gibi komorbid
faktörlerine özellikle dikkat edilmelidir.
Ameliyat öncesi dönemde;
Prostat kanseri hastalığı ve tedavisine ilişkin bilgi eksikliği ve buna ilişkin
anksiyete: Yapılacak ameliyat tipi, idrar kateteri ve drenler hakkında açıklama yapılır. Derin
solunum ve öksürme egzersizleri ve spirometre kullanımı öğretilir. Ameliyat sonrası ağrı
yönetimi ile ilgili bilgi verilir. Ameliyat öncesi yapılacak olan rutin fiziksel, psikolojik ve
yasal hazırlık hakkında bilgi verilir.
Prostat bezinin büyümesine ya da tümörüm mesaneye basksına bağlı idrar çıkışında
azalma: Hastanın geçmiş idrar sıklığı belirlenir. İdrar retansiyon belirti ve bulguları ( pubik
gerginlik, idrara çıkarken hissedilen rahatsızlık) izlenir. İdrar yapmak için uygun pozisyon
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kullanmaya teşvik edilerek valsalva manevrasını kullanması önerilir. İdrar yapamıyorsa
hekim ile görüşerek aralıklı veya uzun süreli idrar kateteri uygulanır. Aldığı çıkardığı sıvı
izlemi ve idrar kateter bakımı yapılır.
Ameliyat sonrası dönemde; Sıvı volüm dengesini sürdürme, ağrı ve rahatsızlığı
azaltma, öz bakım aktivitelerini yerine getirme ve komplikasyonların görülmemesini
içerebilir. Hemşire öksürme, derin soluk alma, aneljezik kullanma ve alt ekstremitelerden
kalbe venöz dönüşü sağlamak için yatakta hareket etmeye teşvik etmelidir. Tromboflebit ve
olasılıkla ölümcül pulmoner emboli riskini azaltmak için ameliyat sonrası dönemde tipik
olarak kompresyon çorapları kullanılır. Tromboflebit ya da kuşku duyulan pulmoner emboli
varlığında, hekimin önerdiği antikoagülasyon tedavi uygulanır. Ameliyathanede yerleştirilen
kalıcı bir kateter ameliyat sonrasında , infeksiyon riskini azaltmak için serum fizyolojik
kullanarak kan ve pıhtının idrar akışını engellememesi için belirli aralıklarla irigasyonu
yapılmalıdır. Kanama azaldıktan sonra, mesane irrigasyonu kesilir, idrar normal renginde
olduğunda hekim kateteri çıkarır. Hasta, ameliyat sonrası kateteri olacağı ve mesane
irigasyonunun yaklaşık olarak 24 saat ya da daha fazla devam edeceğini bilmelidir. Ameliyat
sonrası, TUR sendromu olarak bilinen komplikasyon ilk 24 saatte oluşabilir. Sıvı değişiminin
sonucu olarak, elektrolit dengesizlği ve hipoozmolalite, nörolojik ve hipovolemik semptomlar
görülebilir. Hemşire, hastanın mental durumunu,
kalp ve böbrek fonksiyonundaki
değişiklikleri izlemelidir.
Ameliyat sonrası dönmede;
Yara yeri ve idrar kateterine bağlı infeksiyon riski: Pansuman değiştirirken aseptik
teknik dikkat edilir..Rektal dereceler, tüpler ve enema kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Epididimit ve üriner yol infeksiyonu varlığı değerlendirilmelidir.
Mesane distansiyonu bağlı akut ağrı : Ağrının yeri ve nedeni ayırt edilmelidir,
Hekimin önerdiği , mesane spazmı için kas gevşeticiler ve insizyonel ağrı için analjezik
ajanlar uygulanır., pıhtı varlığında irigasyon yapılır ve gelen miktar izlenir. Hastanın ameliyat
sonrası konstipasyon olmasını önlemek için diyeti düzenlenir, sorun devem ederse direktif
edilen ilaç tedavisi uygulanır. Hastanın idrar kateteri enfeksiyonu önlemek amacıyla yatak
kenarına veya bacağa sabitlenir
Prostat ameliyat süresine bağlı kan kaybı ve ameliyat sonrası kanama riskine,
birden fazla drenaj tüpü varlığı ve sınırlı miktarda ağızdan alıma bağlı, sıvı elektrolit
dengesizliği : Hastanın sıvı elektrolit durumunu belirlemek için cilt turgoru, mukoz
membranlar, idrar atımı, yaşam bulguları ve hemodinamik parametreler izlenir. Hastanın sıvı
elektrolit kaybı ı belirlemek için, kusma, NG drenaj, aşırı terleme olup olmadığı gözlenir.
Hekim istemine göre önerilen sıvılar uygulanır, idrar atım miktarı izlenir ve saatlik idrar
miktarı 30 ml. altına düştüğünde hekime bildirilir.Aldığı-çıkardığı sıvı izlemi yapılır, kusma,
ishal, vücut sıcaklığında artış, tüp ve drenlerle ilgili ek sıvı kayıpları göz önünde
bulundurulur, laboratuvar sonuçları izlenir, normal olmayan değerler konusunda hekim
bilgilendirilir.
Cerrahi girişime bağlı kanma riski: Kateterden gelen idrar miktarı izlenir. Artan
vizkozite ve pıhtılaşma ile parlak kırmızı kanama kayıt edilir, yaşam bulguları izlenir, ilaçlar,
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IV sıvılar ve kan transfüzyonu gerekiyorsa reçete edildiği gibi uygulanır. Aldığı-çıkardığı
sıvılar kayıt edilir. Drenaj sisteminin açıklığı ve yeterli idrar akışının sağlanması için hasta
dikkatli bir şekilde izlenir.
Kanser tedavisi nedeniyle anoreksiya, mide bulantısı ve kusmaya bağlı oral alımda
azalma, beden gereksinimden eksik beslenmeyle ilişkili dengesiz beslenme : Varolan
beslenme durumu ve artan metabolik gereksinimler tanılanır. Hastanın günlük kilo izlemi
yapılır, mukoz membran ve cilt turgoru tanılanır, laboratuvar sonuçları izlenir ve hasta için
uygun beslenme yöntemi belirlenir. Midede gerginlik duyusunu azaltmak üzere az ve sık
aralıklarla beslenme sağlanır, parenteral sıvılar, elektrolitler ve gıda maddeleri hekim istemine
göre uygulanır.
Metastaza bağlı doku hipoksisi, malnutrisyon, yorgunluk ve sinir baskısına bağlı
bozulmuş fiziksel aktivite ve aktivite intoleransı; Aktiviteden hemen sonra yaşam bulguları
alınır, hangi aktivitelerin önemli olduğu belirlenir ve öncelikler hasta ile değerlendirilir.
Hastanın hareket toleransını değerlendirmek için kriterler belirlenir (yaşam bulguları,
mesafe, süre, ağrı kontrolü, güç durumu), daha yavaş, daha kısa süreli aktiviteler yaparak
daha fazla ara vererek ya da daha fazla yardım ederek bireyin aktivite toleransı arttırılır.
Yardımcı aletlerin( baston, yürüteç vb.) kullanımı için cesaretlendirilir.
Cerrahi Girişim Sonrası Sorunlar
Radikal prostatektomi (RP) sonrası yaşamı tehdit edici komplikasyonlar
az
gelişmesine karşın, görülebilen çeşitli komplikasyonlar erkeklerin yaşam kalitesini önemli
ölçüde etkilemektedir. Hastalarda ameliyat sonrası görülen idrar kaçırma ve erektil
disfonksiyon (ED) yaşam kalitesini etkileyen önemli komplikasyonlardandır. Uygulanan
cerrahi girişim yöntemine bağlı olarak süre değişmekle birlikte hastaların çoğunda
görülmektedir. Literatürde evli veya yakın birliktelik yaşayan prostat kanserli hastaların
aldıkları tedaviye bağlı yaşayacakları cinsel fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma gibi yan
etkilere maruz kalmaları onların eşleri ile yaşadıkları özel yaşamlarını etkileyerek her ikisinin
de yaşam kalitesinde azalmaya yol açabileceği gösterilmiştir .

12.6. Testis Kanseri
Testis kanseri günümüzde sıklığı giderek artmakta olan sağlık sorunlarından birisidir.
Testis kanserleri 20–35 yaş grubu erkeklerde lösemiden sonra en yaygın görülen ikinci
kanserdir. Testis kanserinin insidansı ülkeler, ırklar ve sosyoekonomik sınıflar arasında
farklılıklar göstermektedir. İskandinav ülkelerinde her yıl yüz bin erkekte 6.7, Japonya’da
0.8, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ise 2-3 yeni olgu bildirilmektedir. ABD’de beyaz
erkeklerde yaşam boyu testis kanseri gelişme riski %0.2 düzeyindedir.

12.6.1. Risk Faktörleri
Testis
kanseri 45 yaş altındaki erkeklerde görülen kanserlerin %17 sinden
sorumludur. Testis kanserlerinin %90’ ından fazlası da yine 20-45 yaş grubunda
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görülmektedir. Testis kanseri insidansı, ırklar ve etnik gruplar arasında belirgin farklılıklar
göstermektedir. Siyah ırkta testis kanseri gelişme riski daha düşük olduğu belirtilmektedir.
Bunun nedeni olarak siyah ırktaki kadınlarda gebelik boyunca beyazlara göre daha yüksek
konsantrasyonda testosteron bulunması gösterilmektedir. Çalışmalarda, orta ve yüksek
sosyoekonomik sınıfta bulunan kişilerde testis tümörü görülme oranının düşük
sosyoekonomik düzeydekilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yine yapılan
çalışmalarda süt ve süt ürünlerinin testis tümörü için risk faktörü olduğu; testis tümörlü
hastaların adölesan döneminde, kontrol grubundaki bireylere göre önemli derecede daha fazla
süt ve süt ürünlerini tükettiği saptanmıştır.

12.6.2. Patofizyoloji
Testis kanseri; germ hücreli tümörler ve germ hücreli olmayan tümörler olarak
sınıflandırılır. Germ hücreli tümörler; seminomatöz ve non-seminomatöz hücre tiplerinden
oluşurlar. Seminomlar, seminifer epitelden kaynaklanan ve en yaygın tek hücre tipli
olanlardır; ancak miks germ hücreli tümörler daha yaygındır ve nonseminomlarla benzer
şekilde tedavi edilirler. Non-seminomatoz tümörler; teratomlar, embriyonal tümörler,
koriyokarsinomlar ve yolk kesesi tümörleri olarak 4 alt gruba ayrılırlar. Ayrıca artmış alfafetoprotein (AFP) düzeyi ile bağlantılı herhangi bir seminom, non seminomatoz tümör olarak
düşünülür/kabul edilir .

12.6.3. Belirti ve Bulgular
Testis kanserinin en yaygın görülen belirtisi; sert, ağrısız, bezelye büyüklüğünde şişlik
ya da testisin büyümesidir. Bunun yanı sıra hastalığın evresine ilişkin belirtiler görülebilir,
bunlar;
Lokal Semptomlar: Ağrısız şişlik, testis ağrısı/rahatsızlık, testisin büyümesi ya da
sertlik, skrotumun ağırlığı, asimetri, alt karın ya da kasıkta hafif ağrı, skrotumda ani sıvı
birikmesi.
Metastatik Semptomlar: Sırt ağrısı, nefes darlığı ya da hemoptizi, gögüs ağrısı,
öksürme.
Hormonal Semptomlar: Meme büyümesi, hassas ya da şiş memeler, cinsel isteğin
azalması ya da kaybı, ergenlikten önce yüzde ve/veya vücutta kıl büyümesi.

12.6.4. Testis Kanserinde Erken Tanı
Kendi kendine testis muayenesi (KKTM) testisteki fiziksel anormalliklerin erken fark
edilmesini sağlayan, uygulanması son derece basit bir yöntemdir. Bununla beraber,
literatürdeki epidemiyolojik çalışmalar göstermiştir ki dünyada ve ülkemizde testis kanseri ve
KKTM ile ilgili toplumun bilgisi ve farkındalığı kısıtlıdır. Testis kanserinin taramasında
KKTM uygulamasının yeri hala tartışma konusudur. Testis kanserinde, düzenli KKTM ile
yaşam süreleri arasındaki ilişkiyi kanıtlayan çalışma olmadığından dolayı US Preventive
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Services Task Force ve Canadian Task Force gibi bazı kuruluşlar hastalarda yersiz endişeye
ve gereksiz hekim
ziyaretlerine yol açabileceğinden dolayı düzenli KKTM’yi
önermemektedirler. American Medical Association (AMA) ve American Urological
Association (AUA) ise testis kanserinin erken tanısı için KKTM ile ilgili halkın
bilgilendirilmesi ve eğitilmesini önermektedir. Bunu da hastalığı belirlemekte gecikme ile tanı
anında klinik evre arasında anlamlı ilişki olduğunu gösteren çok sayıda çalışmanın kanıtlarına
dayandırmaktadırlar. İleri evre testis kanserlerinde dahi kimyasal tedavi ve radyoretapi ile
başarılı tedavi sonuçları bildirilse de erken tanı ile belirlenen erken evre testis kanserinde
tedavi daha az toksik ve daha basit olmaktadır. European Association of Urology (EAU) ise
tarama programlarının avantajlarını kanıtlayan çalışmalar olmamasına karşın evre ve
prognozun direk olarak erken tanı ile ilgili olduğunun gösterilmesinden dolayı klinik risk
faktörleri olan erkeklerde KKTM’yi önerilebilir bulmaktadır. İngiltere’de 2002 yılında
yapılan epidemiyolojik çalışmada testis kanseri ile ilgili farkındalık oranının %91 ve düzenli
KKTM uygulama oranının %22 olduğu bulunmuştur. Yazarlar, erkek sağlığı kliniklerinin ve
halk sağlığı kampanyalarının toplumun bilinçlendirilmesinde etkili olabileceğini
bildirmişlerdir. Bunun üzerine İngiltere’de son 10 yılda testis kanseri konusunda toplumun
bilincinin arttırılmasına önem verilmiştir .
Kendi Kendine Testis Muayenesi (KKTM) Eğitimi
 Aynanın karşısında ayakta durun.
 Scrotum derisinde herhangi bir değişiklik veya şişlik olup olmadığına
bakın
 Herbir testisinizi her iki elinizle muayene edin.Orta parmaklarınız testisin
altında, başparmağınız üstünde olmak üzere parmaklarınız arasında testisi nazikçe
çevirin.
 Bir testisiniz diğerinden daha büyükse bu sizi şaşırtmasın. Bu normaldir.
 Spermi taşıyan ve biriktiren yumuşak ve tubuler bir yapı olan epidimisi
bulun.
 Kanserli kiteler genellikle testisin bu bölgesinde yerleşir.Ancak testisin ön
yüzünde görülebilir.

başvurun.

Eğer bu muayene sonucunda bir kitle ile karşılaşırsanız hemen hekiminize

12.6.5. Testis KanserindeTedavi
Testis kanserinde
tanı ve tedavi amaçlı radikal inguinal orşiektomi (RIO)
uygulanmaktadır. Tümörün çoğunluğu lokaldir ve radyoterapiye çok duyarlıdır. Hastalarda
radikal orşiektomi sonrası retroperitoneal radyoterapi (2500-3000 cGy) önerilmektedir. Bazı
durumlarda kemoterapi de uygulanmaktadır .
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12.6.6. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri
Tanı koyma ve tedavinin başlangıç döneminin stresli olması nedeniyle testis kanserli
hastaların eğitimine, erken başlanması gerekebilir. Hastalığın doğası, tedavisi, tedavinin
hedefleri ve yan etkilerin dikkatli açıklanması önemlidir. Ameliyat öncesi hazırlık günübirlik
cerrahi girişim geçiren hastalara yapılan bakım ile benzerdir.
Ameliyat sonrası, ağrı yönetimi, aktivite düzeyi ve insizyonel yara bakımına ilişkin
girişimler uygulanmalıdır. Erkekler, tek taraflı orşiektominin bir sonucu olarak, gerek cinsel
fonksiyon gerekse fertilitenin bozulmayacağı ya da değişmeyeceği konusunda
bilgilendirilmelidirler.Ancak vücut imajında değişimlerin oluşabileceği açıklanmalıdır. Baş
etmeyi geliştirmek için destekleyici girişimler gerekli olabilir. Hastanın bakımı fertilite
sorunlarının dışında, diğer abdominal cerrahi girişim geçiren hastalara benzerdir. Ameliyat
sonrası uygulanacak radyoterapi ve kemoterapinin yan etkileri hakkında eğitim verilmelidir.
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Uygulama Soruları
1) Üriner sistem taş hastalığından korunmak için yapılması gerekenleri belirtiniz.
2) Üriner stomalı hastanın hemşirelik bakımını yazınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirenin üriner sistemi tanı testi ve uygulamalarını yapma, hastanın yanında olma,
bilgi verme, uygun terminoloji kullanma, açık, anlaşılır ifadelerle açıklamalar yapma,
hastanın anksiyete düzeyini azaltma gibi sorumluluğunun olduğunu öğrendik. Üriner sistem
taş hastalıklarının önlenmesi, risk faktörleri, tedavi yöntemleri ve hemşirelik girişimlerini
öğrendik. Böbrek, mesane, prostat hastalıkları ve testis kanserinde risk faktörleri, korunma,
tedavi ve hemşirelik bakımını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Üretranın, mesane boynunun ve mesanenin optik cihazla direkt olarak görüntülenmesi
işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endoskopik ultrasonografi (EUS)
b) Sistoskopi
c) Sintigrafi
d) Transüretral rezeksiyon
e) Ürodinomi
2) Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taşları risk faktörleri arasında yer almaz?
a) Genetik
b) Coğrafi bölge
c) Sigara
d) Cinsiyet
e) Beslenme alışkanlığı
3) Böbrek kanseri ameliyatı sonrası uygulanan hemşirelik girişimleri arasında yer almaz?
a) Ameliyat sonrası solunumun hızı, tipi, derinliği ve solunum sesleri izlenir.
b) Aldığı-çıkardığı sıvı izlemi yapılır.
c) İdrar çıkışının yeterliliği ve kateterin açıklığı değerlendirilir.
d) Kapalı idrar drenaj sistemi sürdürülür.
e) Hasta uzun süre yatak istirahatine alınır.
4) Kontinan kutanöz üriner diversiyon uygulanan hastaların hemşirelik girişimleri arasında
yer almaz?
a) Rezervuarı boşaltmak için temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulanır.
b) Poşun pıhtı veya mukus ile tıkanmasını önlemek için % 0,9 serum fizyolojik ile
irigasyon yapılır.
c) Stoma torbası etrafında sızıntı olup olmadığı izlenir
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d) Üriner kateterden gelen idrar miktarı izlenir.
e) Hastalar kaygılarını ifade etmesi için cesaretlendirilir.
5) Aşağıdakilerden hangisi testis kanseri belirti ve bulguları arasında yer almaz?
a) Ağrısız şişlik
b) Testisin büyümesi
c) Hematüri
d) Skrotumda sertlik
e) Skrotumda ani sıvı birikmesi
6) Bening Prostat Hiperplazi gelişen hastalarda tıkanmaya bağlı yakınmaları nelerdir?
7) TUR P Sendromu gelişen hastalarda hangi belirtiler görülür?
-

8) Prostat kanseri ameliyatı sonrası uygulanan hemşirelik bakımını yazınz.
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Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
9. (
) Böbrek kanserlerinin kadınlarda görülme sıklığı, erkeklere göre 2 kat daha
fazladır ve etiyolojisinde sigaranın en önemli faktör olduğu bilinmektedir.
10. (
) Bening Prostat Hiperplazisi cerrahi tedavisi sonrası iyleşme sürecinde hasta
ıkınmamalı ve bu dönemde rektal girişim (lavman, rektal tüp, rektal tuşe) uygulanmamalıdır.
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Bölüm Sorularının Yanıtları
1) b, 2) c, 3) d, 4) c, 5) c,
6) Bening Prostat Hiperplazi gelişen hastalarda tıkanmaya bağlı yakınmaları (obstrüktif)
yazınız.
-

İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması

-

İdrarı başlatmakta güçlük

-

Kesik kesik idrar yapma

-

İdrarın sonunda damlama

-

İdrarı tam boşaltamama hissi

-

İdrarda kan

7) TUR P Sendromu gelişen hastalarda hangi belirtiler görülür.
-

Baş ağrısı

-

Huzursuzluk

-

Konfüzyon,

-

Siyanoz

-

Dispne

-

Aritmi

-

Hipotansiyon

-

Konvülziyon

8) Prostat kanseri ameliyatı sonrası uygulanan hemşirelik bakımını yazınz.
-

Yaşam bulgularının izlenmesi ve anormal durumların rapor edilmesi

-

Solunum egzersizlerinin uygulanması

-

İdrar kateterin pıhtı ile tıkanmasını önlemek için irigasyon uygulanması

-

İdrar kateter bakımının yapılması

-

Sıvı değişiminin sonucu olarak, elektrolit dengesizlği ve hipoozmolalite, nörolojik ve
hipovolemik semptomların gözlenmesi ve rapor edilmesi

9) Yanlış 10) Doğru
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13. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Beyin ve omurilik yaralanmaları
13.2. Kafa ve beyin yaralanmaları: Patofizyoloji
13.3. Kafa içi basınç artışının ve serebral perfüzyon basıncının yönetimi
13.4. Travmatik beyin yaralanmalarında bakım
13.5. Serebral anevrizmalar
13.6. Omurilik yaralanmaları
13.7. Nörolojik düzey
13.8. Beyin ve omuriliğin onkolojik hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13.9. Servikal intervertebral disk herniasyonu ve cerrahi tedavisi
13.10.Servikal diskektomili ve lumbar disk herniasyonlu hastada perioperatif
bakım
13.11.Omurilik yaralanmalarında hemşirelik bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Beyin ve omurilik yaralanmalarının patofizyolojisi konusunda bilgi veriniz?
2) Beyin ve omuriliğin onkolojik hastalıklarının hemşirelik bakımı konusunda
bilgi veriniz?
3) Serebral anevrizmalar ve bakımın yönetimi konusunda bilgi veriniz?
4) Nörolojik düzeye ilişkin bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Sinir sitemi cerrahisinde Sinir
sitemi
cerrahisinde Okuyarak/ Araştırarak
hemşirelik bakımı
hemşirelik bakımı konusunda
genel bilgi sahibi olmak
Sinir sitemi cerrahisinde Sinir
sitemi
cerrahisinde Okuyarak/ Araştırarak
hemşirelik bakımı
hemşirelik bakımına ilişkin
hemşirelik
tanılarını
kavrayabilmek
Sinir sitemi cerrahisinde Sinir
sitemi
cerrahisinde Okuyarak/ Araştırarak
hemşirelik bakımı
hemşirelik bakımına ilişkin
hemşirelik
girişimlerini
kavrayarak,
anestezi
ve
ameliyata
bağlı
komplikasyonların
ortaya
çıkmasını önlemek
Sinir sitemi cerrahisinde Sinir
sitemi
cerrahisinde Okuyarak/ Araştırarak
hemşirelik bakımı
hemşirelik bakımına ilişkin
hemşirelik
girişimleri
uygulayarak, erken dönemde
hastanın eve taburcu olmasını
sağlamak
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Anahtar Kavramlar


Beyin ve Omurilik Yaralanmalarının Patofizyolojisi



Nörolojik Düzey



Beyin ve Omuriliğin Onkolojik Hastalıkları



Kafa İçi Basınç Artışının Yönetimi



Sinir Sistemi Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
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Giriş
Sinir sisteminin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları; infeksiyonlar, tümörler,
damarsal olaylar ve nörolojik travmalar başlıkları altında toplanabilir.
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13.1. Beyin ve Omurilik Yaralanmaları
Ölüm nedenlerinden biri olan ve bireyde kalıcı, fiziksel, emosyonel ve psikolojik
bozukluklara neden olan travmatik beyin yaralanması (TBY), beyin işlevlerini kesintiye
uğratan kafa travması ile karakterize bir tablodur. Kafa travması, Glasgow Koma Skalası
[GKS] kullanılarak hafif (13-15 puan), orta (9-12 puan) ve ciddi (3-8 puan ) olarak
sınıflandırılır. Ayrıca 12 adet kranial sinir işlevleri, pupiller tanılama ve refleks tanılama
gerçekleştirilir.

13.2. Kafa ve Beyin Yaralanmaları: Patofizyoloji
Birincil Yaralanma: Beynin travma nedeniyle hasar gördüğü ilk yaralanmadır.
Kontüzyon, laserasyon, travmaya bağlı olarak kan damarlarında yırtılma, akselerasyon/
deselerasyon ya da yabancı madde penetrasyonu bu gruba girer. İkincil Yaralanma: İlk
yaralanmadan saatler veya günler sonra ortaya çıkar. Oluş um nedeni genellikle, serebral ödem
kontrolünün yapılmaması, iskemi ve beynin direkt travma sonucu kimyasal değişikliklere açık
hale gelmesi ile ilgilidir. Yaralanan beyin dokusu bedenin diğer bölümleri- ne oranla daha
farklıdır. Kendine özgü özellikleri olan beyin, ortaya çıkan hasar nedeniyle kafatası içerisinde
savunmasız kalır. Bu alan rijid ve kapalı bir kompartımandır. Örneğin, ayak bileğinde ortaya
çıkan bir hasarı izleyen erken dönemde ş iş kinlik gerçekleşirken, aynı durum beyin içerisinde
ortaya çıktığında, kafatası, beynin geniş lemesine izin vermemektedir. Kafatası içeri- sinde
ortaya çıkan herhangi bir kanama ya da şişme sabit ölçülerdeki bir kap içerisinde bulunan
içeriğin hacim artış ına benzer şekilde basınç artışı demektir ki; bu durum, kafa içi basınç
(KİB) artışı ile sonuçlanır. Basınç artışı ciddi oranda fazla ise; bu durum beynin, kafatası iç
kısmındaki sert yapılara doğru yer değiştirmesine neden olur. Bu durum, beyne ulaş an kan
akımının sınırlanmasına, oksijenlenmenin ve atık maddelerin uzaklaştırılmasının azalmasına
neden olur. Bu durumda beyin hücrelerinde anoksi ortaya çıkar. Bozulan hücre metabolizması
sonucu iskemi, infarktüs, kalıcı beyin hasarı ve beyin ölümü gerçekleş ir.

13.2.1. Tanısal Test ve Uygulamalar: Radyolojik Film; Bilgisayarlı Aksiyal
(Eksenel) Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Serebral Anjiyografi

13.3. Kafa İçi Basınç Artışının ve Serebral Perfüzyon Basıncının
Yönetimi
13.3.1. Kafa İçi Basınç Artışının Yönetimi
Kafatası, baskı altında kalmayan yapıya sahip rijit bir kompartımandır. İç bölgesinde,
kan damarları, BOS ve beyin dokusu yer alır. Modifiye Monro-Kellie hipotezine göre,
“bunlardan herhangi biri, kafatası içerisinde hacim olarak artış kaydederse, diğer öğeler
hacimce azalmadıkça kafa içi basınç artışı (KİBA) ortaya çıkar”. Sonuç olarak, serebral ödem
ya da beyin tümöründe olduğu gibi, volüm artışı yaratan olgularda, KİBA belirti ve bulguları
ortaya çıkar.
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Resüsitasyon sonrası ciddi kafa yaralanması (GKS puanı<8) olan, anormal/ normal
bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularına sahip, 2 ya da daha fazla belirti (sistolik kan basıncı
[SKB]< 90 mmHg., >40 yaş ve tek/ çift taraflı duruş pozisyonu) veren komadaki hasta
bireylerde KİB izlemi uygulanır. Normal KİB; 0 – 20 mmHg’dır.
Ciddi kafa travması olan hasta bireyde KİBA’nın kontrolüne ilişkin hemşirelik
girişimleri şöyle özetlenebilir: İstem edildiği şekilde yatak başı yükseltilir- Sevikal bölge ve
başın nötral düzeyde kalması sağlanır- Valsalva manevrasını önlemek üzere önlem alınır
(dışkı yumuşatıcı vb.). Normal beden sıcaklığı sağlanır ve sürdürülür. Parsiyel oksijen basıncı
(PaO2 ) >90 mmHg değerinde tutulur. Normal tuzlu su verilerek sıvı dengesi sağlanır ve
sürdürülür. Tehlikeli uyaranlardan (yoğun aspirasyon işlemi, ağrılı girişimler vb.) kaçınılır.
Ajitasyonu azaltmak üzere sedasyon uygulanır.
Kafa yaralanmalarındaki en ciddi sorun beyin yaralanması varlığının tanılanmasıdır.
Penetre tipte yaralanmalar ve kör travmalar, kafa derisini, kafatasını ve durayı parçalayarak,
beynin açığa çıkmasına neden olabilir (Tablo 1).
Tablo 1. Kafa travmasının acil yönetimine genel bakış
Etiyoloji

Tanılama Bulguları

Kör
(Kesici Yüzeysel Bulgular
Olmayan)
 Saçlı deri laserasyonları
 Motorlu
 Kafatasında kırık ya da
taşıtların
çökme
çarpışması
 Yüzde
çürük
ya
da
 Yayalara
ait
kontüzyonlar, Battle bulgusu
olaylar
(kulak
arkasında
 Düşme
ezilme/çürüme)

Girişimler
Başlangıç
 Açık havayolu sağlanır.
 Servikal bölge stabilize edilir.
 Nazal kanül ya da solunum maskesi
ile oksijen uygulanır.
 Normal tuzlu su ya da laktatlı ringer
infüzyonu için geniş çaplı kateterler ile
damar yolu açılır.

 Saldırı

 Rakun
gözleri
(göz
 Steril basınçlı pansuman ile eksternal
etrafındaki
 Spor yaralanması
kanama kontrol edilir.
ezilmelere/çürümelere bağlı)
 Rinore, otore, saçlı deri yaralanmaları
tanılanır.
 Hasta bireyin giysileri çıkarılır.
Penetran

Solunumsal

Sürekli İzlem

 Ateşli
silah  Santral
yaralanmaları
hiperventilasyon
 Ok ile yaralanma

nörojenik  Hasta bireyin beden sıcaklığı,
battaniye, ısıtıcı lamba kullanımı, ılık
intravenöz ve ılık nemli oksijen
 Cheyne-Stokes solunum
uygulaması ile korunur.
 Oksijen
satürasyonunda
 Yaşam bulguları, bilinç düzeyi,
düşme
oksijen satürasyonu, kalp ritmi,
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 Pulmoner ödem

Santral Sinir Sistemi

Glasgow Koma Skalası puanı, pupil
büyüklüğü ve ışığa yanıtı sürekli izlenir.
 Öğürme
refleksi
olmadığında
entübasyon gereksinimi tanılanır.

 Pupillerde eşitsizlik ya da
 Kafa travması ile birlikte boyun
dilatasyon
yaralanması varlığı araştırılır.
 Asimetrik yüz hareketleri
 Sıvı yüklenmesi ve kafa içi basınç
 Bozuk/argo içerikli jargon
artışı önlenerek sıvılar uygulanır.
 Konfüzyon
 Bilinç düzeyinde azalma
 Mücadele eğilimi
 İstemsiz hereketler
 Nöbetler
 İdrar ya da dışkıyı tutamama
 Gevşeme
 Baskılanmış/hiperaktif
refleks
 Deserebre ya da dekortike
duruş
 Glasgow Koma Skalası puanı
<12
 Göz ve kulaklardan beyin
omurilik sıvısı sızıntısı
Kerr M, Crago EA. (2004). Acute intracranial problems. S.M. Lewis, M.M.
Heitkemper, S.R. Dirksen (eds.). Medical Surgical Nursing (In). 6th ed. St. Louis: Mosby, Inc;
1510.

13.3.2. Serebral Perfüzyon Basıncının Yönetimi
Serebral perfüzyon basıncı (SPB) > 70 mmHg değerinde tutulur. Kafa travmalı hasta
bireylerde KİB ve SPB’nın sürekli izlemi önemlidir. SPB; ortalama arter basıncı (OAB)’ndan,
KİB’nın çıkarılması ile elde edilen bir değerdir. Bu değer beyne perfüze olan kanın gerçek
basıncına işaret eder. Kafa yaralanmalı yetişkin bireylerde SPB’nın 60 mmHg üzerinde
tutulması hedeflenmelidir.
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13.4. Travmatik Beyin Yaralanmalarında Bakım
Tanılama: Hemşire, hasta bireyin nörolojik durumuna bağlı olarak, hasta birey/aile
bireylerinden, olay yerindeki yaralılardan ya da acil kurtarma ekibinden veri toplamalıdır.
Başlangıçta temel verilerin tümü elde edilemeyebilir. Ancak, sağlık öyküsüne yön
verebilecek; Yaralanma zamanı nedir?- Yaralanmanın sebebi nedir?- Yüksek hızda mermi
midir? - Kafaya çarpan bir cisim midir? - Düşme midir? - Şiddetin yönü ve kuvveti nedir?
şeklinde bazı sorular sorulmalıdır.

13.4.1.Tanı
Hemşirelik Tanıları: Kafa travmasına bağlı etkisiz hava yolu açıklığı ve gaz değişimde
bozulma, KİBA’na, SPB’nda azalmaya ve olası inmelere bağlı etkisiz serebral doku
perfüzyonu, bilinç düzeyinde azalmaya ve hormonal işlev bozukluğuna bağlı sıvı volüm
eksikliği, dengesiz beslenme, artan metabolik gereksinime bağlı beden gereksinimlerinden az
beslenme, sıvı kısıtlaması ve yetersiz sıvı alımı, inmeye, oryantasyon bozukluğuna,
huzursuzluğa (tedirginlik) ya da kafa travmasına bağlı (kendisine ya da başkalarına
yönlenmiş) yaralanma riski, beyindeki ısı düzenleme mekanizmalarının hasarına bağlı
dengesiz beden sıcaklığı riski, yatak istirahati, hemiparezi, hemipleji, hareketsizlik ya da
tedirginliğe bağlı doku bütünlüğünde bozulma riski, kafa yaralanmasına bağlı (entellektüel
işlevler, iletişim, hafıza ve bilgi işlem kaybı) düşünce sürecinde bozulma, beyin
yaralanmasına bağlı uyku durumunda bozulma ve sık aralıklarla yapılan nörolojik kontroller

13.4.2.Hedefler
Hava yolu açıklığının sürdürülmesi, yeterli SPB’ının sürdürülmesi, sıvı elektrolit
dengesinin sürdürülmesi, yeterli beslenmenin sağlanması ve sürdürülmesi, İBY’nın
önlenmesi, normal beden sıcaklığının sürdürülmesi, cilt bütünlüğünün sürdürülmesi, bilişsel
işlevlerde iyileşmenin sağlanması, uyku yoksunluğunun önlenmesi, ailenin, etkin başa
çıkmasının sağlanması, rehabilitasyon süreci ile ilgili bilgi düzeyinin arttırılması ve
komplikasyonların önlenmesidir.

13.4.3. Girişimler
Havayolu: GKS puanı 8 ya da daha az olan hasta birey oral olarak entübe edilir. -Mide dekompresyonu amacıyla oral gastrik tüp yerleştirilir. --NG tüp kullanılmaz.
Solunum: PaO2 100 mmHg üzerinde ve oksijen satürasyonu (SaO2 ) %95 değeri
üzerinde tutulur--Karbondioksit (CO2), vazodilatör etki oluşturabileceğinden ve SPB’nı
düşüreceğinden, ökapniyi sağlamak amacıyla parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2)’nın 3538
mmHg
aralığında
tutulması
sağlanır.--Herniasyon
bulguları
olmadıkça
hiperventilasyondan kaçınılır. -- Ekspiryum ile verilen CO2 izlemi gerçekleştirilir. -- Solunum
sıkıntısı izlenen hasta bireylerde nöromüsküler blokaj bir seçenek olarak düşünülür.
Dolaşım: Normovolemi sürdürülür. --OAB, 70-90 mmHg değerleri arasında tutulur. -Ciddi beyin yaralanması olan hasta bireylerde mortaliteyi arttıracağından hipotansiyondan
kaçınılmalıdır.-- SPB, 70 mmHg değeri üzerinde tutulur. --SPB izlemi için KİB kateteri
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yerleştirilir. --İzotonik sıvı ve kan ürünleri uygulayarak normal sıvı volümü sürdürülür. -Üriner kateter yerleştirilerek, saatlik idrar miktarının 0.5-1 ml/kg. olması sağlanır. --Serum
osmolalitesinin 320 miliosmol altına düşürülmesi sağlanır.
Yetersizlik: Tekrarlanan nörolojik muayenelerin sonucunda veriler kaydedilir. -Birkaç saatlik bir süre içerisinde ikincil beyin yaralanması (İBY) gelişebilir. --Bir dizi
nörolojik muayene yapılarak, mental durumdaki ani ve ufak değişiklikler belirlenir. --İleri
hasarı önlemek üzere girişimlere başlanmalıdır.--Pupil dilatasyonunun olduğu taraf, yaklaşan
herniasyonun ilk bulgularından biridir. Rancho Los Amigos Ölçeği’ne göre bilişsel işlev
düzeyleri ve hemşirelik girişimleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Sinir Cerrahisi Konsültasyonu: Hızla BT çekilir.--Anormal BT bulgusu varlığında,
GKS puanının 8 ya da daha az olduğu durumlarda, KİB sürekli izlenir. --Anormal BT tarama
bulguları ile hematom, kontüzyon, şişme, herniasyon varlığı ya da bazal sarnıçların bası
altında olduğu tanılanır.--Cerrahi girişim için hasta hazırlanır.--Birey, nörolojik yoğun bakım
ünitesine (YBÜ) ya da uygun bir kuruma sevk edilir.
Kafa İçi Basıncının Düşürülmesi: Sedasyon ve analjezi sağlanır.--Yaklaşan herniasyon
bulgularına ya da ekstrakraniyal nedenlere bağlı olmayan düşük GKS puanına sahip hasta
bireylerde, aralıklı bolus şeklinde 0.25-1 gr/kg. mannitol (osmotik diüretik) uygulanır.--Hasta
bireyin başı nötral pozisyonda, orta hatta (çene ve göbek çizgisinde) olacak şekilde pozisyone
edilir.--Omurilik yaralanması olmadığı sürece, hasta bireyin başı 30º yukarıda tutulur. (Çoğu
hasta birey bu pozisyondan yararlanırken, bazıları da başın düz pozisyonda kalmasını tercih
eder.)--Konsültasyon sırasında hasta bireyin boyunluğu olmalı, konsültasyon bittikten sonra
boyunluk çıkarılmalıdır. Rijit boyunluk KİBA’na neden olur.--Işık ve ses azaltılarak,
ziyaretçiler sınırlanarak eksternal uyaranlar azaltılır.--Aspirasyon öncesi sedasyon ve ağrı
tedavisi uygulanır.--Tedaviye yanıt vermeyen yüksek KİBA durumumnda hekim istemine
uygun olarak nöromüsküler blokaj uygulanır. Tedavi sonrası dönemde, hasta birey sürekli
izlenmelidir.
 Hiperventilasyon, geçici bir önlem olup, artan KİB’nı hızlı şekilde
azaltmak amacıyla uygulanır. Uzamış hiperventilasyon, beklenen sonuçları azaltır.
 Beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajı amacıyla ventrikülostomi tedavi ve
bakımplanı kapsamına alınır.
 Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen olgularda KİBA’nı azaltmak amacıyla
cerrahi dekompresyon (hematomun boşaltılması, lobektomi, kraniektomi gibi)
tedavi ve bakım planı kapsamına alınır.
 KİBA tedavisinde hipertonik tuzlu su kullanılabilir.
Yeterli Beslenmenin Sağlanması ve Sürdürülmesi: Kafa yaralanmasının metabolik
değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Kalori tüketimi ve nitrojen atılımı, protein
gereksinimini arttırmaktadır. Beslenme tedavisine erken başlanması ile elde edilen sonuçlar
olumludur.
Normal Beden Sıcaklığının Sürdürülmesi: Hipotalamus hasarına, kanamaya bağlı
beyin iritasyonuna ya da infeksiyona bağlı olarak beden sıcaklığında artış kaydedilebilir.
Beden sıcaklığı her 2-4 saatte bir ölçülmelidir
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Cilt Bütünlüğünün Sürdürülmesi: Bedenin tüm yüzeyleri tanılanmalı, cilt bütünlüğü
durumu her 8 saatte bir kaydedilmelidir.
Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Sağlanması: Beyin hasarı, metabolik ve hormonal işlev
bozukluklarına yol açar. Serum elektrolit düzeylerinin izlemi özellikle osmotik diüretik
hormon kullanan posttravmatik diabetes insipidus (Dİ)’lu hasta bireylerde önemlidir.
Uyku Bozukluğunun Önlenmesi: Bilinç düzeyi tanılaması açısından saat başı
uyandırılan nörolojik defisitli hasta bireyler uyku yoksunluğu deneyimlebilir. Uykunun
bölünmemesi ve daha uzun süreli uyku düzeni sağlanması açısından, hemşirelik bakım
girişimleri gruplanmalıdır.
Ailesel Başa Çıkmanın Desteklenmesi: Etkin bir başa çıkmanın sağlanması açısından,
hasta bireyin davranışsal olarak sergilediği değişiklikleri, kayıpları ve başa çıkmada
karşılaştığı sorunları aileye sorulmalıdır. Yardımcı girişimler; aile üyelerine dürüstçe en doğru
bilgiyi vermek ve aile üyelerini kısa dönemde gerçekleştirebilecekleri hedefler konusunda
desteklemektir.
Olası Komplikasyonların İzlemi ve Yönetimi: (1) Serebral Perfüzyon Basıncında
Azalma ve (2) Serebral Ödem ve Herniasyon
Genel Bakım: Diğer yaralanmalar tanılanır ve yönetilir.--Endike ise, toksikolojik
tarama ya da alkol taraması uygulanır. --Nörolojik defisitler, alkol ya da ilaç kullanımı ile
ilişkili değildir.--Normotermiyi sağlamak ve sürdürmek amacıyla beden sıcaklığı düzenlenir. -Nörolojik düzenleme sistemi hasarı nedeniyle antipiretiklerin etkili olmadığı durumlarda,
serinletici battaniye kullanımı gerekli olabilir. --Nöbetler tedavi edilir. Yaralanmayı izleyen
ilk hafta süresince nöbet profilaksisi uygulanır.—Ven içi (İV) dekstroz infüzyonu uygulanır.-Hipoglisemili hasta bireyler dışında, Dekstroz %50 uygulanmaz.--Steroid uygulanmaz.-Tedaviye yanıt alınamayan, GKS puanı 4 ya da daha az olan hasta bireylerde organ bağışı
düşünülür.
Beyin ölümünün klinik muayenesinde 3 önemli bulgudan söz edilmektedir. Bu
bulgular; (1) Koma, (2) Beyin sapı reflekslerinin kaybı ve (3) Apne’dir.

13.4.4. Değerlendirme
Beklenen hasta sonuçları şöyle özetlenebilir:--Etkili hava yolu açıklığı, solunum ve
oksijenasyon sürekliliği sağlanır ve sürdürülür.--Sıvı ve elektrolit dengesi sağlanır ve
sürdürülür.--Yeterli beslenme sağlanır.--Yaralanmadan kaçınır.--Normal beden sıcaklığı
sürdürülür.--Cilt bütünlüğü sağlanır.--Bilişsel işlev ve hafızasında iyileşme izlenir.-Uyuma/uyanma döngüsü normaldir.--Komplikasyon görülmez.--Travma sonrası nöbet
yoktur.--Aile, normal uyum süreci yaşadığını gösterir.--Hasta birey ve aile üyeleri uygun
rehabilitasyon sürecine katılım gösterir.

13.4.5. Ayakta ve Evde Bakım
Genel durumu stabil olan hasta bireyin akut rehabilitasyon programına alınmak üzere
transfer edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedeflenir.
428

13.4.5.1. Ev ve Topluma Dayalı Bakımın İyileştirilmesi: Öz Bakımın
Öğretilmesi; Kafa yaralanmasının erken döneminde hasta bireyin durumu ve prognozu ile
ilgili eğitim aile üyelerine verilen bilgileri zenginleştirmelidir. Sürekli Bakım; Kafa
yaralanması geçiren hasta bireyin rehabilitasyon süreci, yaralanma anında başlayıp, eve ve
topluma geri dönünceye kadar devam eder.

13.4.5.2. Kafa Travması Hasta Birey ve Aile Eğitim Rehberi:
Kafa travması sadece hasta bireyi değil, aile üyelerini de ciddi derecede ve olumsuz
yönde etkiler. Aile üyelerinin tedavi seçeneklerine ilişkin bilgi eksikliği, ailenin başa çıkma
yetersizliği,
aile
yaşamının
olumsuz
yönde
etkilenmesi,
başa
çıkma
olanaklarının/kaynaklarının olmaması gibi sorunların çözümünde rehabilitasyon planı
temeldir.

13.5. Serebral Anevrizmalar
13.5.1.Serebral
Kanamalar

Anevrizmalar

ve

Anevrizmal

Subaraknoid

Anevrizma, herhangi bir kan damarının anormal lokalize dilatasyonudur. Genellikle
arterin zayıf noktasından dışarıya tomurcuklanması (sakküler) veya bir segmentin
balonlaşması (fusiform) ile oluşur. Serebral anevrizmaların kesin etiyolojisi bilinmemekle
birlikte, çoğu ekstrinsik, konjenital ve genetik faktörün serebral anevrizma oluşumunda ve
rüptüründe etkili olduğu bilinmektedir. Damar duvarındaki elastik liflerin yapım ve
yenilenmesinde oluşan bozukluk da anevrizma gelişimine neden olabilir. Spesifik belirti ve
bulgular, kanamanın yeri, şiddeti ve KİB’ın derecesi ile ilişkilidir.

13.5.1.2.Tanı
Anevrizmalar tamamen asemptomatik olabilir. Baş ağrısı tanısı rastlantısal olarak
konulabilir. Serebral anevrizmaların tanılanması, hasta öyküsü, fiziksel muayane bulguları ve
BT gibi görüntüleme teknikleri ile yapılabilir.

13.5.1.3. Cerrahi veya Endovasküler Tedavi Öncesi Hemşirelik
Yönetimi
13.5.1.3.1. Rüptüre Olmayan Serebral Anevrizmalı Hasta Bireye Uygulanacak
Girişimler: Hasta birey, özel, sessiz, karartılmış/hafif loş bir odada kesin yatak istirahatine
alınır. Bakım gerekliliklerinin hasta bireye açıklanması önemlidir. Hasta bireyin durumu ve
isteği doğrultusunda ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir, Yatak istirahatine alınan hastaların yatak
başı 30-450 yükseltilir. Valsalva manevrası uygulama sıklığı ve süresi azaltılmalıdır. Hastanın
yeterli besin ve sıvı alımı sağlanmalıdır. Baş ağrısı olduğunda hekim tarafından istemi yapılan
analjezikler uygulanmalı, hasta bireyin mental durumu ve uyanıklığı sürekli izlenmelidir.

429

13.5.1.3.2. Rüptüre Serebral Anevrizmalı Hasta Bireye Uygulanacak Girişimler:
Rüptüre intrakraniyal anevrizmalı hasta bireyin bakımı kapsamında, anevrizma yerinin
belirlenmesi, kanama belirtilerinin tedavi edilmesi, yeni kanama, KİBA ve vazospazmın
önlenmesi önemlidir.
13.5.1.3.3. Cerrahi veya Endovasküler Tedavi Sonrası Hemşirelik Yönetimi:
Cerrahi girişim sonrası dönemde hasta bireylerin çoğunluğu genel anesteziden uyandırılır.
Ekstübe edilen hasta birey, YBÜ’ ne veya anestezi sonrası bakım ünitesi (ASBÜ)’ ne kabul
edilir. Anevrizma başarılı şekilde tedavi edilse de, hasta birey vazospazm, hidrosefali gibi
komplikasyonlar açısından risk altındadır. Bu nedenle en az 7-10 gün süreyle YBÜ’ nde
izlenmelidir.

13.5.1.4.Taburculuk Planlaması
Teknolojik gelişmelere rağmen, anevrizmalı hasta bireylerde ciddi nörolojik defisitler
oluşabilir. Hasta birey ve ailenin bilgilendirilmesi, emosyonel durumun değerlendirilmesi
önemlidir.

13.6. Omurilik Yaralanmaları
13.6.1.Omurilik Yaralanma Seviyesi Fonksiyonel Yeterliliği: Nörolojik
Düzey’in altında kalan bölgede total duysal ve motor paralizi, mesane gerginliği ile
karakterize idrar retansiyonu, barsak kontrol kaybı, terleme, vazomotor tonüs kaybı ve
periferik vasküler rezistans (PVR) kaybı ortaya çıkarak kan basıncı düşer. Tam (komplet)
omurilik lezyonu (lezyon altında total duyu kaybı ve istemli kas kontrol kaybı), parapleji
(vücudun alt bölümünün paralizisi) ya da tetrapleji/ kuadripleji (4 ekstremitenin paralizisi/
felci) ile sonuçlanır. Kuadripleji; sık olarak kullanılan bir terim değildir.
Amerikan Spinal Yaralanma Birliği (ASIA) Bozukluk Skalası aşağıdaki şekilde
gruplandırılabilir:
A-Tam (Komplet): 4. ve 5. sakral (S4-S5) segmentlerde hiçbir motor ya da duysal işlev
korunmaz.
B=Tam Olmayan (İnkomplet):Nörolojik seviye altında bedenin kalan diğer
bölgelerinde duysal işlev korunurken, motor işlev korunmaz. S4-S5 sakral segmentleri
kapsamına alır.
C= Tam Olmayan (İnkomplet): Nörolojik seviye altında kalan ve bedenin diğer
bölgesinde motor işlev korunur. Ana kasların yarısından fazlasının kas derecesi 3’ün altı
olarak derecelendirilir.
D= Tam Olmayan (İnkomplet): Nörolojik seviye altında kalan, bedenin diğer
bölgesinde kalan motor işlev korunur. Nörolojik seviye altındaki ana kasların en azından
yarısının kas derecesi 3 ya da üzeri olarak derecelendirilir.
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E=Normal: Motor ya da duysal işlevler normaldir.

13.6.2. Tanılama ve Tanısal Bulgular
Hasta birey ayrıntılı olarak nörolojik açıdan muayene edilmeli, lateral servikal omurga
filmi ve BT çekilmeli, kemik yaralanması izlenmeyen olgularda ligament yaralanmasından
şüphelenilmelidir.

13.6.1.Nörolojik Tanılama
13.6.1.1.Motor İşlevin Tanılanması: Özellikle kortiko-spinal yol lezyonlarında
görülen hemiparezi, paraparezi gibi büyük kas gruplarını ilgilendiren durumlarda uygulanır.
ASIA Skalası kullanılarak motor işlev puanlanır.:
0-Kasılma ya da hareket yok (Aktif kontraksiyon yok)
1-Minimal hareket (Görülebilen ya da palpabl kontraksiyon var)
2-Aktif hareket, ancak yerçekimine karşı değil (Yerçekimsiz olarak hareket
var)
3- Yerçekimine karşı aktif hareket (Yerçekimine karşı hareket var)
4- Dirence karşı aktif hareket (Yerçekimi ve güce karşı hareket var)
5- Ciddi dirence karşı aktif hareket (Normal kas gücü)
 Sağ, sol, üst ve alt ekstremiteler karşılaştırılır .
 Rektal tonüs tanılanır.
 İkincil yaralanma nedeniyle sık aralıklarla tanılama yapılır.

13.6.2.Omurilik Yaralanmalarında Duyusal İşlevin Tanılanması
Duysal işlevlerin tanılanması amacıyla, yüzeyel (Eksteroseptiv: dokunma, sıcak,
soğuk ve yüzeysel ağrı, ısı), derin (proprioseptiv: derin ağrı, titreşim, kas ve eklemlerin
durumu) ve kortikal duyu muayenesi yapılır.

13.6.3. Omurilik Yaralanmalarında Acil Yönetim
Kritik bir süreçtir. Hasta bireyin tanı, tedavi ve bakımının yanlış şekilde
yönlendirilmesine bağlı olarak, ileri hasar ve nörolojik işlev kaybı gelişebilir. Motorlu taşıt
kazası (MTK), dalış ya da ilgili spor yaralanması geçiren, düşen, baş ya da boyun bölgesine
direkt travma gelişen hasta birey, aksi kanıtlanıncaya kadar omurilik yaralanması olgusu
olarak düşünülmelidir. Hızlı tanılama yapılmalı (Tablo 2), hareketsizlik sağlanmalı, yaşamı
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tehdit eden yaralanmalar kontrol altına alınmalı, stabilizasyon uygulanmalı ve hasta bireyin
ilgili kuruma nakli gerçekleştirilmelidir.
Tablo 2. Servikal ve torakal vertebra yaralanmaları ve solunum yetersizliği
Yaralanma
Seviyesi

Vital
Kapasite

Refleks

Kasın Durumu

C3 Üzeri

Normal
değerin
%510’undan
daha az

Öksürme
iç
çekme,
hapşırma
refleksi
yok

Tüm solunum kaslarının Akut solunum yetmezliği
işlevselliği
adayıdır.
kaybolmuştur:
Mekanik
ventilatöre
Diafragma,
interkostal bağımlıdır.
kaslar ve karın kaslarında Uygun
olgularda
paralizi,
“diafragmatik pace” , frenik

Hasta Bireyin Durumu

Solunum durması,

sinir
stimülasyonu,
Acil girişim uygulanmaz eksternal interkostal pace
uygulanabilir.
ise ölüm
C3-C5

Normal
değerin
%20’si

Öksürme
refleksi
zayıf ya
da etkisiz

Diyafragmatik tutulum/ İlk
günlerde
mekanik
diafragma güçsüzlüğü
ventilasyondadır.
İnterkostal kaslarda ve Zamanla kas tonusunda
karın kaslarında paralizi
artış ve yardımcı solunum
kasları
desteği
alınır
(özellikle
sternokleidomastoid
ve
trapez kası aktivasyonu ile
göğüs kafesi yukarı yönde
yer değiştirir)
Akut
döenmde
bronkokonstrüksiyon
izlenir.

C6-T1

(C6-C8)

Normal
değerin
%3050’si

Öksürme
refleksi
zayıf

İnterkostal kaslarda ve ---------------------karın kaslarında paralizi
vardır.

---

--

Diafragma ve pektoralis
majör kasının klavikuler Ekspiryum yetersizdir.
parçası sağlamdır. Aktif İnfeksiyon
benzeri
durumlarda ekspiryum yükü
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çalışabilir.
T1-T6

---

---

artacağından ani solunum
sorunları gelişebilir.

Diafragma
ve Bronkokonstrüksiyon
inspiratuvar kaslar intakt olarak beliren parasempatik
sinir sistemi etkisi ile
ekspirasyon
güçlüğünde
artış izlenebilir.
Diafragma ve inspiratuvar
kaslardan destek alınır.

T6-T12

İntakt diafragma ve “Emme basma tulumba”
ispiratuar kaslarında özelliği bozulur.
etkilenme
İnspirasyon ve ekspirasyon
fazlarının dinamiği bozulur.
Egzersiz ya da öksürme
refleksi sırasında karın
kasları işlevsel olup, dakika
volümü artar.

Everson F.P. (2013).Spinal cord and neck trauma. Sheey’s Manual of Emergency Care, 7th ed. (In.) B.B.
Hammond, P.G. Zimmermann (Eds.). St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby; p.396 ve Ordu Gökkaya, NK.
(2012).Otonomik disfonksiyon ailesinin bir üyesi olarak farklı bir pencereden pulmoner disfonksiyon. Türk Fiz
Tıp Rehab Derg., 58: Özel Sayı 1; 16-20’ den uyarlanmıştır.

13.6.4.Tıbbi Yönetim (Akut Faz)
Akut faz yönetimi sürecinde ilaç tedavisi ve solunumun sağlanması ve sürdürülmesi
özellikle önem taşımaktadır. Akut faz yönetimi; ilerleyici nörolojik defisitlerin belirtilerini
gözlemlemek, komplikasyonları ve ikincil yaralanmaları önlemek amacıyla gerçekleştirilir.
Hasta birey gerekli olduğu durumda resüsite edilir. Oksijenasyon ve kardiyovasküler stabilite
sağlanır ve sürdürülür.

13.7. Nörolojik Düzey
Nörolojik düzey; duyusal ve motor fonksiyonların normal kabul edildiği en alt düzey
olarak tanımlanmaktadır.

13.8. Beyin ve Omuriliğin Onkolojik Hastalıkları ve Hemşirelik
Bakımı
13.8.1.Beynin Onkolojik Hastalıkları
13.8.1.1.Primer (Birincil) Beyin Tümörleri
Beyin tümörü kafatasının iç kısmında yeralan intrakraniyal bir lezyondur. I.Beyin içi
tümörler: A. Gliyomalar—Beynin herhangi bir bölümünü infiltre ederler; beyin tümörlerinin
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en sık nedenidir. 1. Astrositomalar (Grade I ve II); 2.Gliyoblastoma multiforme (astrositoma
dereceleri III ve IV); 3.Oligodendrositoma (düşük ve yüksek dereceler); 4.Ependimoma
(Grade 1-4); 5. Medulloblastoma-- II.Destek Yapılardan Kaynaklanan Tümörler; A.
Menigiyoma; B. Nöroma (akustik nöroma, schwannoma); C.Hipofiz adenomları--III.
Gelişimsel Tümörler; A.Anjiyoma, B.Dermoid, epidermoid, teroma, karniyofaringiyoma-- IV.
Metastatik Lezyonlardır. Beyin tümörleri fokal ya da jeneralize belirti ve bulgular verir.
Jeneralize semptomlar, KİBA ile karakterize olup, spesifik beyin bölgelerinde işlevsel
bozukluklara yol açar.

13.8.1.2.Tanılama ve Tanıya Dayalı Bulgular
Beyin tümörlerinde, hastalık öyküsü, belirtilerin ortaya çıkma zamanı tanılamada
anahtar öğelerdir. Nörolojik tanılama, MSS alanlarını gösterir. Kontrast madde ile BT, lezyon
sayısı, büyüklüğü, yoğunluğu ve sekonder beyin ödemi konusunda spesifik bilgi verir. BT
taramaları ile ventriküler sisteme ilişkin veriler elde edilir. Manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ise en yararlı tanısal inceleme olup, kemiklerin kalın olduğu bölgelerdeki beyin
hücrelerinde ve hipofizdeki küçük lezyonların/tümörlerin tanılanmasında yararlıdır.

13.8.1.3. Cerrahi Tedavi
Cerrahi tedavinin hedefi, tümörü çıkartmak veya nörolojik defisiti arttırmadan tümörü
(paralizi, körlük, ya da kısmi şekilde çıkartarak semptomları gidermek, dekompresyon) harap
etmektir. Çeşitli tedavi modaliteleri kullanılabilir. Spesifik yaklaşım, tümörün tipine, yerine
ve ulaşılabilir olmasına bağlıdır. Çoğu hastalarda bu modaliteler kullanılır. Hipofiz
adenomlarının çoğu transsfenoidal mikrocerrahi kullanılarak çıkarılır. Tümörün geri kalanı
tamamıyla çıkarılamadığından radyasyonla tedavi edilmelidir. Tedavi edilmemiş olan beyin
tümörleri ölüme, KİBA yoluyla beyin dokusunda hasara neden olur. Geleneksel cerrahi
yöntemlerden biri olan kraniyotomi sırasında kafatasına insizyon gerçekleştirilir. Bu
yaklaşım, meningiyoma, akustik nöroma, serebellumda sistik astrositoma, üçüncü ventrikülde
kolloid kist, dermoid kist gibi konjenital tümörlerde ve bazı granülomaların cerrahi
tedavisinde kullanılır.

13.8.1.4.Beyin Tümörlü Hastanın Hemşirelik Bakımı
Beyin tümörlü hasta, kafa siniri fonksiyon bozukluğu nedeniyle aspirasyon riski
altındadır. Ameliyat öncesi dönemde, öğürme refleksi ve yutma becerisi değerlendirilmelidir.
Öğürme yanıtı kaybolan hastalarda hasta eğitimi önem taşır. Eğitim kapsamında,
etkilenmemiş tarafın gıda ve sıvı alımına ilişkin yönetimi önemlidir. Özellikle, hasta bireyin
beslenme sırasında dik oturur pozisyona geçirilmesi, yarı yumuşak diyet verilmesi ve
aspirasyon cihazının hazır şekilde bekletilmesi gereği ile ilgili eğitim direktifleri önemlidir.
Hasta bireyin nörolojik kontrolleri gerçekleştirilmeli, yaşam bulguları sürekli
izlenmelidir. Nörolojik akım çizelgesi doğrultusunda KİBA önlenmelidir. Hasta birey, kişiye,
zamana ve yere oryante edilmelidir. Bilişsel işlev değişiklikleri yaşayan hasta, sıklıkla
reoryantasyon, oryantasyon gereçlerini (fotoğraf, liste ve saat) kullanma, öz bakım konusunda
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yardım, yaralanmanın önlenmesine yönelik girişimler ve sürekli izleme yönelik eğitim
gereksinimindedir.
Tümörün yerine bağlı olarak spesifik motor hasarlar ortaya çıkabileceğinden, motor
işlev aralıklarla kontrol edilmeli, duyusal rahatsızlıklar tanılanmalı, konuşma şekli
değerlendirilmelidir. Göz hareketinin, pupilla büyüklüğü ve reaksiyonu, kafa siniri harabiyeti
ölçüsünde etkilendiği unutulmamalıdır.
13.8.1.4.1. Hemşirelik Tanıları
(1) Motor ve duyusal işlevlerdeki kayba ve bozukluğa, bilişsel yeteneklerde azalmaya
bağlı öz bakım eksikliği (beslenme, banyo ve tuvalet gereksinimi); (2) Tedaviye, tümörün
etkilerine, gıda alımında azalmaya ve emilim bozukluğuna bağlı kaşeksiyle ilgili beslenme
bozukluğu, vücut gereksinimlerinden az beslenme; (3) Ölüm korkusu, belirsizlik, görünümde
değişiklik, yaşam şeklinde değişiklik ile ilgili kaygı; (4) Ölüme yakın dönemde olan bireyin
bakımında sorun yaşayan aile üyelerinin derin üzüntüsü nedeniyle ailesel ilişkilerin kesintiye
uğraması, olarak sıralanabilir.
Beyin metastazı olan hastadaki diğer hemşirelik tanıları ise: (1) Tümör basısına bağlı
akut ağrı; (2) Dispneye bağlı gaz değişimde bozulma; (3) Sıvı, diyet ve ilaç alımında
azalmaya bağlı kabızlık; (4) Sıvı alım azlığı, kusma ve ilaç reaksiyonlarına bağlı idrar
miktarında bozulma; (5) Rahatsızlık hissi ve ölüm korkusuna bağlı uyku bozukluğu; (6)
Kaşeksi, zayıf doku perfüzyonu ve hareket azlığına bağlı doku bütünlüğünde bozulma;(7)
Beden sıcaklığında yükselmeye (ateş) bağlı sıvı volüm eksikliği; (8) Kusma ve düşük
miktarda sıvı alım azlığına bağlı yetersiz sıvı volümü; (9) Tümörün hipotalamik yayılımına,
ateş ve titremeye bağlı etkisiz ısı regülasyonu, olarak sıralanabilir.
13.8.1.4.2. Hemşirelik Girişimleri
(1) Öz Bakım Eksikliğinin Giderilmesi; (2) Beslenmenin İyileştirilmesi; (3)
Anksiyetenin Giderilmesi; (4) Ailesel Destek
13.8.1.4.3. Evde Bakım ve Topluma Dayalı Bakım
(1) Öz Bakımın Öğretilmesi; (2) Sürekli Bakım
13.8.1.4.4. Değerlendirme
(1) Olabildiğince uzun süreyle öz bakım aktivitelerine katılır. (2) Olabildiğince,
optimal beslenme düzeyini sürdürür. (3) Daha az kaygı duyduğunu ifade eder. 4.Gerektiğinde
aile üyeleri ile yardım arayışına girer (4)

13.8.1. Omuriliğin Onkolojik Hastalıkları
13.8.1.1. Omurilik Tümörleri
Tümörler omuriliğin (spinal kord) anatomisi dikkate alınarak sınıflandırılır. Bunlar;


omurilik içerisinde yer alan intramedullar lezyonlar,


spinal dura altı/dura içerisinde yer alan ekstrameduller–
intradural lezyonlar ve
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dura membranı dışında yer alan ekstramedullar-ekstradural
lezyonlardır.

13.8.1.2. Omurilik Tümörlerinde Hemşirelik Bakımı
13.8.1.2.1.Ameliyat Öncesi Bakım: Ameliyat öncesi bakım hedefleri; -sürekli
tanılama yöntemleri kullanılarak nörolojik değişikliklerin belirlenmesi,-ağrı kontrolü, duyusal, motor yetersizliğe, barsak ve mesane işlev bozukluğuna bağlı günlük yaşam
aktiviteleri (GYA)’ndeki değişikliklerin yönetimidir. Hemşire, özellikle servikal tümörlü
hastalarda, güçsüzlük, kas kaybı, spastisite, duyusal değişiklikler, barsak ve mesane işlev
bozukluğu ve olası solunum sorunlarını tanılamalıdır. Hasta ayrıca koagülasyon bozuklukları
açısından da değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası hemostazı etkileyeceğinden, aspirin
kullanım durumu kaydedilmeli ve rapor edilmelidir. Solunum egzersizleri öğretilmeli ve
ameliyat öncesi düzenli aralıklarla gösterilmelidir. Hasta ile ameliyat öncesi dönemde,
ameliyat sonrası ağrı yönetim stratejileri konusunda görüşülmelidir.
13.8.1.2.2. Ameliyat Sonrası Hastanın Tanılanması ve Ağrı Yönetimi: Hasta,
nörolojik durumdaki bozulma yönünden sürekli izlenmelidir. Ani nörolojik yetersizlik,
genellikle olumsuz gelişmelere bir işarettir. Bunun nedeni; omurilik infarktüsüne bağlı
vertebral kollapstır. Hekim direktifine uygun analjezikler uygulanarak, ağrının giderilmesi ve
tekrarının önlenmesi amaçlanır. Ağrı, spinal metastazın göstergesidir. His demeti metastazı
olan ya da vertebral kollapsı olan hastalar, etkin ağrı yönetimi gereksinen ve acı hisseden
hastalardır.
13.8.1.2.3. Evde Bakım ve Topluma Dayalı Bakımın Yükseltilmesi: Öz-güvenin
Öğretilmesi: Taburculuk öncesi dönemde, hastaya bakım veren bireyin evinde bağımsız
şekilde işlevsel olma durumunun tanılanması önem taşır. Sürekli Bakım: Yatan ya da ayakta
hasta birey, GYA’nin iyileştirilmesi amacıyla rehabilitasyona veya evde bakıma gerek
duyabilir. Evde bakım hemşiresi hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu, hasta birey ve
ailesinin yönetim stratejilerine olan bağlılığını tanılamalıdır.

13.9. Servikal İntervertebral Disk Herniasyonu ve Cerrahi Tedavisi
13.9.1. Servikal İntervertebral Disk Herniasyonu:
Servikal omurilik, yaşlanmaya, mesleki streslere bağlı olarak disk dejenerasyonu,
yanısıra, diskte ve yakın vertebral yapılarda ortaya çıkan dejeneratif değişikliklere bağlı
olarak spondilozis riski altındadır. Servikal disk herniasyonu genellikle 5. ve 6. servikal (C5C6) ve 6. ve 7. Servikal (C6-C7) aralıklarında görülür. Boyunda, omuz başlarında, skapula
bölgesinde ağrı ve sertlik ortaya çıkar. Hasta birey bazen bu bulguları kalp sıkıntısı ya da
bursit olarak değerlendirebilir. Ağrı üst ekstremitelerde, baş bölgesinde ortaya çıkabilir. Bu
ağrıya üst ekstremitelerde parestezi (sızı ya da karıncalanma hissi) ve uyuşukluk hissi eşlik
edebilir. Servikal MRG genel olarak tanıyı doğrulayan bir görüntüleme yöntemidir.
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13.9.2. Cerrahi Tedavi
Ciddi nörolojik defisit varlığında ya da defisitlerin ilerleme kaydettiği olgularda,
omurilik basısı olan hasta bireylerde, ağrının arttığı ya da giderilemediği durumlarda cerrahi
rezeksiyon gerekli olabilir. Füzyonlu ya da füzyonsuz servikal diskektomi geçekleştirilerek
semptomlar azaltılabilir.

13.10. Servikal Diskektomili ve Lumbar Disk Herniasyonlu Hastada
Perioperatif Bakım
13.10.1. Servikal Diskektomili Hastada Perioperatif Bakım
13.10.1.1.Tanılama ve Tanı
Hasta bireyde, geçirilmiş boyun travması (whiplash: araba kazasına bağlı, vuruş,
darbe) öyküsü varlığı belirlenmelidir.

13.10.1.1. Hemşirelik Tanıları
Tanılama temel alınarak, hasta bireyin majör hemşirelik tanıları şöyle sıralanabilir: Cerrahi girişime bağlı akut ağrı, ameliyat sonrası cerrahi rejime bağlı fiziksel hareketlilikte
bozulma ve ameliyat sonrası dönem ve evde bakım yönetimi ile ilgili bilgi eksikliğidir.
Diğer hemşirelik tanıları ise; (1) Ameliyat öncesi kaygı, (2) Ameliyat sonrası kabızlık,

Cerrahi girişime bağlı idrar retansiyonu, (3) Boynun yanlış kullanımına
bağlı öz bakım eksikliği, (4) Yaşam şeklinde bozulmaya bağlı uyku düzeninde
değişim, olarak özetlenebilir.

13.10.1.2. Hemşirelik Girişimleri
(1) Ağrının Giderilmesi; (2) Hareketliliğin
Komplikasyonların Sürekli İzlemi ve Yönetimidir.

Arttırılması

ve

(3)

Olası

13.10.1.3. Değerlendirme
Beklenen Hasta Sonuçları : 1.Ağrının sıklığı ve şiddetinin azaldığını rapor eder. 2.
Hareketliliğinin düzeldiğini gösterir. 3.Ameliyat sonrası dönemde kullanılacak ilaçları ve
evde bakım konusunu anladığını gösterir. 4.Komplikasyon yoktur.

13.10.1.4. Evde Bakım ve Topluma Dayalı Bakımın Yükseltilmesi
(1) Öz-Bakımın Öğretilmesi ve (2) Sürekli Bakım
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13.10.2. Lumbar Disk Herniasyonu ve Hemşirelik Bakımı
Lumbar disk hernilerinin çoğu 4.ve 5. Lomber (L4-L5) seviyesinde ya da 5. Lomber
ve 1. Sakral (L5-S1) aralığında ortaya çıkar. Lumbar disk herniasyonunda, bel ağrısı, çeşitli
derecelerde duysal ve motor bozulmalar görülebilir.

13.10.2.1. Cerrahi Tedavi
Lumbar bölgede, posterolateral laminotomi, mikrodiskektomi, perkütanöz diskektomi
yoluyla lumbar disk eksizyonu gerçekleştirilir. Mikrodiskektomi sırasında ameliyat
mikroskobu kullanılarak, sorun yaratan disk ve bası altında kalan sinir kökleri görsel olarak
belirlenir. 2.5 cm’lik ufak bir insizyon ile minimum kan kaybı sağlanarak, 30 dakika süren bir
ameliyat gerçekleştirilir.

13.10.2.2. Hemşirelik Bakımı
13.10.2.2.1. Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı: Hasta bireylerin çoğu ameliyat
korkusu hissedebilir. Bu nedenle, ameliyata yönelik bilgi gereksinimlerinin karşılanması
gereklidir. Sağlık öyküsü ile elde edilen veriler (ağrı, parestezi, kas spazmı yakınmaları)
kaydedilerek, ameliyat sonrası verilerle karşılaştırılmalıdır. Ameliyat öncesi tanılama
sürecinde mesane ve bağırsak işlevselliğinin yanı sıra, ekstremite hareketliliğinin de
değerlendirmesi önemlidir.
13.10.2.2.2. Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı: Lumbar disk eksizyonu sonrası
dönemde hasta bireyin yaşam bulguları sık aralıklarla kontrol edilir. Damar yaralanması, disk
cerrahisinin bir komplikasyonu olduğundan, yara bölgesi, kanama belirti ve bulguları
açısından izlenir. Ameliyat sonrası nörolojik defisitler sinir kökü yaralanmasından
kaynaklanır.

13.11. Omurilik Yaralanmalarında Hemşirelik Bakımı
13.11.1.Tanılama
Omurilik yaralanmalı hasta bireyin işlevsellik seviyesi tanılanırken, ASIA skalası
yaygın şekilde kullanılır.
Bu bağlamda aşağıdaki hemşirelik girişimleri uygulanmalıdır:

Motor yetenek test edilmelidir. Bunun için hasta bireyin parmaklarını
açması, muayene eden kişinin elini sıkması, ayak parmaklarını hareket ettirmesi/
ayaklarını döndürmesi istenir.

Cilt, nazik şekilde sıkıştırılmalı, cilde dille nazik şekilde dokunularak
değerlendirme yapılmalıdır. Bu işlem omuz başlarından başlayarak, ekstremiteler
boyunca devam etmelidir. Muayene sırasında hasta bireyin her iki gözünün kapalı
olması sağlanarak, gerçek bulgular elde edilmelidir. Hasta bireye hassasiyet hissettiği
bölge sorulmalıdır.
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Nörolojik işlevde herhangi bir azalma hızla kaydedilmelidir.

Hasta birey, spinal şok, tam refleks kaybı, motor ve duysal işlev, mesane paralizisi ve
distansiyona neden olan lezyon seviyesi altı otonom aktivite kaybı açısından tanılanır. Alt
karın bölgesi mesanenin aşırı gerilimi ve üriner retansiyon bulguları açısından palpe edilir.
Otonom bozukluğa bağlı beden sıcaklığı kontrolü ile ilgili değişimler sonucu ortaya
çıkan hipertermi periyodlarını belirlemek üzere beden sıcaklığı sürekli izlenir.

13.11.1.1.Hemşirelik Tanıları
(1) Karın ve interkostal kas güçsüzlüğüne/ paralizisine bağlı etkisiz solunum ve
sekresyon atılımında yetersizlik, (2) Motor ve duysal bozukluğa bağlı yatak içi ve fiziksel
hareketlilikte bozulma, (3) Motor ve duysal bozukluğa bağlı duysal algılamada dengesizlik,
(4) Hareketsizlik ve duyu kaybına bağlı cilt bütünlüğünde bozulma riski, (5) Spontan
dışkılama yetersizliğine bağlı üriner eliminasyonda bozulma ve (6) Tedaviye ve uzun dönem
hareketsizliğe bağlı akut ağrı ve rahatsızlıktır.

13.11.2. Planlama ve Hedefler
Hedefler; (1) Solunum durumunun düzenlenmesi, (2) Duysal ve algısal farkındalığın
düzenlenmesi, (3) Doku bütünlüğünün sürdürülmesi, (4) Üriner retansiyonun azalması, (5)
Barsak işlevselliğinin düzenlenmesi, (6) Konforda artış sağlanması ve (7) Komplikasyon
görülmemesidir.

13.11.3. Hemşirelik Girişimleri
(1) Yeterli Solunum ve Etkili Havayolu Açıklığının Sağlanması, Hareketin
İyileştirilmesi, (2) Duysal ve Algısal Değişimlere Uyumun Yükseltilmesi, (3) Cilt
Bütünlüğünün Sürdürülmesi, (4) Üriner Eliminasyonun Sürdürülmesi, (5) Bağırsak İşlevinin
Düzenlenmesi, (6) Konfor Önlemlerinin Sağlanması, (7) Halo Traksiyonlu Hasta Birey

13.11.4. Değerlendirme
Beklenen Hasta Sonuçları: 1.Gaz değişimi düzelir. 2.İşlev bozukluğu sınırları
içerisinde hareket eder ve işlevsel sınırlılıkları çerçevesinde egzersizlerini
gerçekleştirir.3.Duysal ve algısal değişimlere uyum sağlar ve uyumunu sergiler. 4.Cilt
bütünlüğü sağlanır.5.Mesane işlevselliğini yeniden kazanır.6.Bağırsak işlevlerini yeniden
kazanır.7.Ağrı ve rahatsızlık olmadığını ifade eder.8.Komplikasyon görülmez.

13.11.5.Olası Komplikasyonların Sürekli İzlemi ve Yönetimi
(1) Trombofilebit,
(2) Ortostatik Hipotansiyon,
(3) Otonomik Disrefleksi,
(4) Derin Ven Trombozu
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13.11.6. Evde Bakım ve Topluma Dayalı Bakımın Düzenlenmesi
(1) Öz-Bakımın Öğretilmesi,
(2) Sürekli Bakım
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Uygulama Soruları
1.Beyin tümörlerinde hemşirelik bakımını yazınız.
2.Omurilik yaralanmalarında hemşirelik tanılarını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Nöroşirürjide sık rastlanılan kafa ve beyin yaralanmaları, spinal yaralanmalar, beyin
ve omuriliğin onkolojik hastalıkları ve anevrizmaların ele alındığı bu bölümde, hemşirelik
bakım girişimleri süreç doğrultusunda geniş bir biçimde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Modifiye Monro-Kellie hipotezini tanımlayınız?

2) Servikal intervertebral disk herniasyonu cerrahi tedavisini yazınız?

3) Omurilik tümörlerini sınıflandırınız?

4) Aşağıdakilerden hangisi primer beyin tümörlerinden biri değildir?
a) Gliyoma
b) Medullablastoma
c) Oligositoma
d) Nöroma
e) Meningiyoma
5) Rüptüre olmayan serebral anevrizmalı hasta bireyin başı kaç derece yükseltilir?
a) 45 derece
b) 30-45 derece
c) 25-30 derece
d) 45-60 derece
e) 90 derece
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6)Aşağıdakilerden hangisi beyin tümörlü hastanın hemşirelik bakım girişimlerinden biri
değildir?
a) Öğürme refleksi ve yutma becerisi değerlendirilir.
b) Beslenme sırasında hastaya dik pozisyon verilir.
c) Nörolojik akım çizelgesi doğrultusunda KİBA sağlanmalıdır.
d) Yaşamsal bulgular sürekli izlenmelidir.
e) Yarı yumuşak diyet uygulanır.
7)Aşağıdakilerden hangisi omurilik yaralanmalarındaki olası komplikasyonlardan biri
değildir?
a) Tromboflebit
b) Lumbar disk herniasyonu
c) Ortostatik hipotansiyon
d) Otonomik disrefleksi
e) Derin ven trombozu
8) Aşağıdakilerden hangisi servikal intervertebral disk herniasyonu olan birey için yanlıştır?
a) Ciddi nörolojik defisit görülür.
b) Vertebral yapılarda görülen dejeneratif değişikliklere bağlı spondilozis ortaya
çıkabilir.
c) Servikal disk herniasyonu genellikle C5-C6 ve C6-C7 aralıklarında görülür.
d) Boyunda, omuz başlarında ve skapulada ağrı ve sertlik ortaya çıkar.
e) Üst ekstremitelerde parestezi görülür.
9) Aşağıdakilerden hangisi rüptüre olmayan serebral anevrizmalı hasta bireye uygulanacak
hemşirelik girişimlerinden biri değildir?
a) Hasta birey sessiz ve loş bir odaya alınır.
b) Ziyaretçi kısıtlaması yapılır.
c) Hastanın yatak başı 45-90 derece yükseltilir.
d) Valsalva manevrası uygulama sıklığı ve süresi azaltılır.
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e) Hastanın yeterli besin ve sıvı alımı sağlanmalıdır.
10) Aşağıdakilerden hangisi beyin içi tümörlerden değildir?
a) Gliyomalar
b) Astrositomalar
c) Oligodendrositoma
d) Anjiyoma
e) Ependimoma

Bölüm Sorularının Yanıtları
1) Kafatası, baskı altında kalmayan yapıya sahip rijit bir kompartımandır. İç
bölgesinde, kan damarları, BOS ve beyin dokusu yer alır. Modifiye Monro-Kellie hipotezine
göre, “bunlardan herhangi biri, kafatası içerisinde hacim olarak artış kaydederse, diğer öğeler
hacimce azalmadıkça KİBA ortaya çıkar”. Sonuç olarak, serebral ödem ya da beyin
tümöründe olduğu gibi, volüm artışı yaratan olgularda, KİBA belirti ve bulguları ortaya çıkar.
2) Ciddi nörolojik defisit varlığında ya da defisitlerin ilerleme kaydettiği olgularda,
omurilik basısı olan hasta bireylerde, ağrının arttığı ya da giderilemediği durumlarda cerrahi
rezeksiyon gerekli olabilir. Füzyonlu ya da füzyonsuz servikal diskektomi geçekleştirilerek
semptomlar azaltılabilir.
3) Omurilik içerisinde yer alan intramedullar lezyonlar, Spinal dura altı/dura içerisinde
yer alan ekstrameduller–intradural lezyonlar ve 3. Dura membranı dışında yer alan
ekstramedullar-ekstradural lezyonlardır.
4) c, 5) b, 6) c, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
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14. ORGAN TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTANIN
HEMŞİRELİK BAKIMI*

*Bu bölüm. Prof. Dr. Ayfer Özbaş tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Transplantasyonun Tarihçesi
14.2. Transplantasyon İlkeleri
14.3. Beyin ölümü
14.4. Organ Saklanması
14.5. Doku Uyumu
14.6. Transplantasyon Komplikasyonları
14.7. Transplantasyon Hastasının Bakımı
14.8. Organ Bağışında Hemşirelerin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere göre sınıflamasını yazınız.
2) Vestıbulo-oküler refleks yokluğu nedir? Yazınız.
3) Akut rejeksiyonu açıklayınız.
4) Organ transplantasyonu olan hastasının hemşirelik bakımını yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Organ
Transplantasyon
Transplantasyonu
açıklayabilmek
Uygulanan
Hastanın
Hemşirelik Bakımı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ilkelerini Okuyarak /Araştırarak

Organ
Transplantasyon
sonrası Okuyarak /Araştırarak
Transplantasyonu
gelişebilecek
komplikasyonları
Uygulanan
Hastanın kavrayabilmek
Hemşirelik Bakımı
Organ
Organ
transplantasyonu Okuyarak /Araştırarak
Transplantasyonu
uygulanan hastanın eğitimini
Uygulanan
Hastanın kavrayabilmek
Hemşirelik Bakımı
Organ
Transplantasyonu
Uygulanan
Hastanın
Hemşirelik Bakımı

Organ
transplantasyonu Okuyarak
/Araştırarak
uygulanan hastanın ameliyat Uygulayarak
soınrası hemşirelik bakımını ifade
edebilmek.
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/

Anahtar Kavramlar


Organ transplantasyonu



Kadavra verici



Canlı verici



Beyin ölümü



Doku uygunluğu



Rejeksiyon



Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Transplantasyon, canlı hücre veya dokuların donörden alıcıya aktarılması ve
fonksiyon görecek şekilde alıcıda yaşamasını sağlayan tüm işlemleri kapsayan
multidisipliner tedavi şeklidir. Transplantasyon, öncesi ve sonrasında farklı ekiplerin
birlikte çalışmasını gerektiren multidisipliner bir yaklaşım olduğu için, her alanda
gerçekleşen hızlı gelişmeler, doku veya organ transplantasyonların başarısını
arttırmıştır. Günümüzde kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, ince bağırsak,
cilt, ekstremite, yüz, kornea, uterus gibi pek çok organın nakli yapılabilmektedir.
Organ ve doku fonksiyonlarının, özelliklerinin daha iyi anlaşılması;vasküler
cerrahi tekniklerinin gelişmesi, immünoloji ve özellikle immünosupresif ilaçlar başta
olmak üzere farmakoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile transplantasyon sonrası
dönemde izlem ve bakımın dikkatli yapılması ile başarılı sonuçların alınması her
geçen gün artmaktadır.
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14.1. Transplantasyonun Tarihçesi
İlk Doku nakilleri 1910 yıllarında hayvanlarda denenmeye başlanmış ancak
başarılı ilk kadavradan böbrek nakli 1946 yılında Hume Huffnagle ve Landsteiner
tarafından gerçekleştirilmiştir. İnsandan insana başarılı ilk karaciğer nakli 1967’de
Strazi tarafından yapılmıştır.1967’de Hardy insanda ilk akciğer naklini yapmış fakat
başarılı olamamıştır. 1981’de Stanford ‘da Reitz ve arkadaşları aynı ameliyatta
akciğerleri ve kalbin naklinde başarılı sonuçlar elde etmiştir. 1986’da Cooper ve
Arkadaşlarının yürüttüğü çalışmalarda kalp nakli gerekmeden akciğer naklini
gerçekleştirmişlerdir.. İnsanlarda ilk kalp nakli 1964’de Misisipi’de Hardy tarafından
yapılmıştır. 68 yaşındaki hastaya bir şempanzenin kalbi takılmıştır. Bu küçük kalp
yetersiz kalmış ve hasta bir saat içinde ölmüştür. Başarılı ilk nakil 1967’de Cape
Tawn Üniversitesinde Christian Barnard tarafından yapılmıştır.
Ülkemizde organ nakli konusundaki çalışmalar 1963 yılında İstanbul Kalp ve
Damar Cerrahisi Merkezinin hayvanlar üzerindeki deneyleri ile başlamış, aynı
yıllarda özellikle hayvanlar üzerinde deneysel kalp nakilleri, akciğer dahil tüm ara
damarlarla birlikte gerçekleştirilmiştir . 1967’de Christian Barnard ilk kalp nakli
ameliyatını yaptıktan sadece bir yıl sonra Dr. Kemal Beyazıt Ankara Yüksek İhtisas
Hastanesi’nde iki gün sonra da Dr. Siyami Ersek İstanbul Göğüs Cerrahisi
Merkezinde ülkemizde ilk kalp nakillerini yapmışlarsa da başarılı sonuç
alınamamıştır. İlk canlı böbrek nakli 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Doku grubu yerine kan grubu uyumunun baz
alındığı bu cerrahi girişim başarılı olamamıştır. 1975’te 12 yaşında bir erkek hastaya
annesinin böbreğinin takılmasıyla ülkemizde ilk akrabalar arası böbrek nakli Haberal
ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk kadavra böbrek nakli ise Avrupa
transplantasyon birliği “Eurotransplant” dan getirilen kadavra böbrek ile yine Haberal
ve ekibi tarafından 1978’de ve nihayet 2238 sayılı yasanın çıkmasından sonra
1979’da trafik kazasında ölen bir kişinin böbreği alınarak ilk yerli kadavradan böbrek
naklini gerçekleştirmişlerdir. İlk karaciğer nakli 1988 yılında kadavradan Haberal ve
ekibi tarafından yapılmıştır. Dünyada henüz uygulanmaya başlanmış ve sayısı
oldukça az olan “Akrabalar Arası Kısmi Karaciğer Nakli Programı” Haberal ve Ekibi
tarafından 1990 yılında uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk kornea nakli 1940
yılında; ilk pankreas nakli Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Prof. Dr. Fahrettin
Aslan ve ekibi tarafından 1989 yılında; ilk kalp kapağı nakli 1991 yılında; ilk kordon
kanı nakli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1995 yılında
gerçekleştirilmiştir . Türkiye’de ilk başarılı tam yüz nakli, 21 Ocak 2012'de Prof. Dr.
Ömer
Özkan
ve
ekibi
tarafından
Akdeniz
Üniversitesi hastanesinde
gerçekleştirilmiştir

14.2. Transplantasyon İlkeleri
Transplantasyon, en genel anlamda doku ya da organların aktarılması işlemi
olarak tanımlanabilir. Bir bireydeki canlı dokuların ya da hücrelerin, başka bir bireye,
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vericideki fonksiyonel bütünlüklerini alıcıda da devam ettirebilmesini sağlamak
amacıyla nakledilmesine “organ nakli/transplantasyon” denir. Nakledilmek üzere
alınan her türlü doku ve organa da greft denir.
Canlı akraba verici: Hasta için gerekli organın tamamının ya da bir kısmının
hastanın yaşayan bir akrabasından alınması işlemidir. Bu işlemin hedefi, doku
uyuşmazlığı riskini en aza indirmektir. Kadavra organların sınırlılığı canlı vericilerin
kullanımını teşvik etmektedir. Böbrek transplantasyonlarının beşte biri canlı
vericilerdir ve genellikle akrabalarıdır. Karaciğerin segmentleri ve ince bağırsak (ara
sıra) canlı vericilerden nakledilebir.
Kadavra verici: Hasta için gerekli
gerçekleşmiş bireylerden alınması işlemidir.

organ/organların

beyin

ölümü

Doku ve organ transplantasyonları alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere
ve transplantasyonun yapıldığı yere göre de farklı biçimlerde tanımlanmaktadır:

14.2.1. Alıcı ve Verici Arasındaki Genetik İlişkilere Göre
Sınıflama
Ototransplantasyon: Bir doku ya da organın, aynı canlının bir yerinden
alınıp başka bir yere transferidir. Yanıklı hastalarda, yanık bölgesinin, aynı kişinin
başka bir yerinden alınan ciltle kapatılması işlemidir.
İzotransplantasyon: Genetik yapıları aynı olan tek yumurta ikizleri arasında
yapılan transplantasyondur.
Allotransplantasyon (Homotransplantasyon): Aralarında genetik açıdan
benzerlik bulunmayan, ancak aynı türe ilişkin bireyler arasında yapılan doku ve organ
transplantasyonudur. Yaşamını yitişmiş bir hastadan alınan böbreğin başka bir insana
transplantasyonudur.
Ksenotransplantasyon (Heterotransplantasyon): İki ayrı tür arasında
yapılan doku organ transplantasyondur. Şempanzenin kalbinin insana
transplantasyonu gibi. Türler arasındaki transplantasyonun komplikasyonları genetik
mühendisliği ile birlikte azalacaktır.

14.2.2.Transplantasyonun Yapıldığı Yere Göre Sınıflama
Ortotopik transplantasyon: Doku ve organların anatomik olarak normalde
bulunmaları gereken yere transferidir. Karaciğeri çıkarılan bir kişinin aynı bölgesine
başka bir karaciğerin nakledilmesidir.
Heterotopik transplantasyon: Doku ve organların normalde bulundukları
yerden farklı bir yere transferidir. Transplante edilen böbreğin alıcının fossa
ilyakasına yerleştirilmesidir.
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14.2.3. Canlı Vericiden Organ Alımı
Canlıdan organ nakli; beden, ruh ve akıl sağlığı yerinde ve organını vermeye
gönüllü bir bireyden bir organ veya organ parçasının alınarak organ yetmezliği olan
hastaya nakledilmesidir. Canlı donörlerden nakillerin en önemli nedeni yeterli sayıda
kadavra vericinin olmaması, bu nedenle bekleme listesinde yer alan hasta sayısının
hızla artması ve bu hastaların bekleme süreci içerisinde kaybedilmesidir. Diğer
nedenler ise, canlı vericiden alınan organın kadavradan alınan organa göre daha
yüksek işlevsel kapasiteye sahip olması; daha iyi doku uyumu sağlaması ve hastanın
yaşam kalitesi üzerine daha olumlu etki yapmasıdır. Canlıdan organ alımında organ
veren kişinin yaşamını tehlikeye sokmayacak şekilde çift organlardan (böbrek) biri ya
da tek olan organın (karaciğer) bir bölümü alınır.
Olası cerrahi komplikasyonları önlemek amacıyla,fizyolojik ve psikolojik
açıdan ayrıntılı bir şekilde değerlendirilen canlı vericilerde aranan bazı kriterler;
 Verici ve alıcı arasında kan grubu (ABO) uyumunun olması,
 18-60 yaşları arasında olması,
 Ciddi bir hastalığının (obesite, diyabet, hipertansiyon, kanser, tromboz)
olmaması,
 Duygusal durumunun normal olması,
 Psikiyatrik bir hastalığının olmaması,
 Verici ve alıcının doku uyumu (Human Leukocyte Antigen-Histokompalilite
/HLA) testlerinin uygun olması,
 Solunum, kalp-damar ve üriner sistem işlevlerinin normal olması,
 Ailede kuvvetli bir diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı öyküsü
olmaması, olarak sıralanır.
Vericinin psikolojik yönden değerlendirilmesi çok önemlidir. Sıklıkla aile
üyeleri ve alıcı, verici üzerinde büyük baskı oluştururlar. Bu nedenle vericinin gerçek
duyguları değerlendirilmelidir. Canlı vericilerde karşılaşılan bir başka etik sorunda,
eşten eşe bağışın kabul edilmesiyle gündeme gelmiştir. Bir çıkar karşılığında organ
bağışının yasak olması ve eşten eşe organ naklinin yasallaşması, para karşılığı
anlaşmalı evliliklerde artışa yol açmıştır. Bu durum Uluslararası Transplanatasyon
Derneği’nce etik olarak kabul edilmemiştir.
Canlıdan organ alınmasında etik yönünden uyulması gereken dört ana koşul
vardır. Bunlar;
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 Vericiye yüklenecek riskin, alıcının gerçek gereksinim durumu ile
değerlendirilmesi, kadavra şansının olmaması veya bekleme süresinin
bilinmemesi,
 Vericinin izin alınırken, ameliyat ve ameliyat sonrası riskler konusunda çok iyi
bilgilendirilmesi,
 Vericiden alınan iznin, hiçbir baskı ve yönlendirme altında alınmadığının
bilinmesi,
 Organ verme karşılığında, vericinin maddi çıkarının olmadığından emin
olunmasıdır.

14.2.4. Kadavra Vericiden Organ Alımı
Kadavra terimi anatomide ölü bedeni tanımlarken, organ naklinde, beyin
ölümü gerçekleşmiş, sağlığında organ ve dokularını bağışlamış ya da ailesinden organ
bağışı için resmi izin alınmış, tıbben yaşama geri dönüşü mümkün olmayan vakayı
ifade eder. Kadavradan organ nakli ise, tıbben beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin
organlarının alınarak gereksinimi olan kişiye nakledilmesidir. Beyin ölümü tanısı
konulmuş ya da ani gelişen bir nedenle ölümü gerçekleşmiş sağlıklı kişiler kadavra
verici olarak kabul edilir.
Türkiye’de halen uygulanmakta olan organ ve doku alınması, saklanması,
aşılanması ve nakline 2238 ve 2594 sayılı yasaların 3. bölümünün, kadavradan organ
ve doku alınmasına ilişkin maddeleri kapsamaktadır. Kadavradan organ alınması
için, vericinin beyin ölümü gerçekleşmiş ve organlarının kullanılabilir olması ayrıca
gerekli yasal iznin alınmış olması gerekir.
Kadavra vericilerin;
 Beyin ölümünün kesinleşmiş olması ve alınacak organların işlevlerininde
normal olması,
 Cilt ya da primer beyin tümörü dışında herhangi bir kanser öyküsü olmaması,
 Diyabet, hipertansiyon vb. kronik bir hastalığı olmaması,
 Madde bağımlılığının olmaması,
 Sepsis, hepatit, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) gibi bulaşıcı
bir hastalığının bulunmaması,
 Kalp, akciğer ve karaciğer gibi organlar için verici ile alıcının hacimsel uyumu
olması,
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 Muayene bulgularının, biyokimyasal testlerin ve nakli gerçekleştirilecek
organa özgü bazı testlerin normal olması, gibi kriterlere sahip olması gerekir.

14.3. Beyin Ölümü
Çok eskilerde kalbin durması olarak bilinen, bugün ise teknolojinin gelişmesi ile
farklı bir şekilde tanımlanan beyin ölümü ve beyin ölümüne ait kriterler ilk kez Mollaret ve
Goulan tarafından 1959 yılında ortaya konmuş, “coma depasse” (geri dönüşsüz koma)
tanımlaması yapılmıştır. Son 30 yılda tıbbın teknik açıdan özellikle de resusitasyon teknikleri
yönünden gelişmesi ve çoğul organ transplantasyonların yapılması beyin ölümü kriterlerinin
saptanmasını gerektirmiştir.

1981 yılında ise, ABD Başbakanlık Tıbbi ve Biyomedikal Etik Sorunları
Araştırma Komitesi tarafından yeni bir tanımlama yapılmış ve beyin ölümü
dolaşımsal ve solunumsal fonksiyonların ve tüm beynin (korteks, spinal korda, beyin
sapı) bütün fonksiyonlarının geriye dönüşümsüz kaybı olarak tanımlanmıştır.
Ülkemizde, ‘‘beyin ölümü’’ ve ‘‘kadavradan organ nakli’’ konusundaki ilk
resmi belge, 29/05/1979’da yayınlanan ‘‘Organ ve Doku Alınması, Aşılanması ve
Nakli Hakkındaki Kanun’’ dur. Ülkemizde ilk kez yayınlanan kesin sınırları olmayan,
geniş kapsamlı bu yasanın ardından çok kısa süre sonra kadavradan organ nakli
başlamıştır. 1979 yasasının sınırlarını netleştirmek amacıyla 20/08/1993 tarihinde
resmi gazetede ‘‘Organ ve Doku Nakli Merkezleri Yönetmeliği’’nin ‘‘Geri
Dönüşümsüz Komanın Bulguları’’ yayınlanmış, bilimin gelişimi ve gereksinimler
doğrultusunda 2000, 2002 ve 2012 yıllarında Türkiye’de ki beyin ölümü kriterleri
güncellenmiştir.
18.01.2014 tarihinde 2238 sayılı kanunun 10, 11 ve 14. maddelerinde
değişiklik yapılmış ve 11. maddedeki değişikliğe göre tıbbi ölümün kararını veren,
kardiyolog, nörolog, nöroşirürjiyen, anestezi ve reanimasyon uzmanından oluşan dört
kişilik hekim kurulunun üye sayısı ve üyeleri değiştirilerek, 1 nörolog veya
nöroşirürjiyen, 1 kişi de anestezi ve reanimasyon ya da yoğun bakım uzmanından
olmak üzere 2 kişiden oluşmasına karar verilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2014)
Bu yönetmeliğe göre beyin ölümü; klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının
tam ve geriye dönüşümsüz (irreversıbl) kaybı olarak tanımlanmıştır. Geriye dönüşsüz
komanın temel bulguları;
1. Beyin ölümüne karar vermek için komanın aşağıdaki nedenlere bağlı
olmaması,
a) Primer hipotermi; hipotermi santral sinir sistemi fonksiyonunu
baskılayacağından ve hatalı beyin ölümü tanısına neden olduğundan santral beden
sıcaklığı 32◦ C’nin üzerinde olmalıdır.
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b) Hipovolemik ya da hipotansif şok,
c) Geriye dönüşüm sağlayabilecek intoksikasyonlar (ilaç ya da besin
zehirlenmesinin olmaması- barbitürat ve diğer sedatifler, depresan ve narkotik
ilaçlar),
d) Şiddetli elektrolit, asit- baz ve endokrin bozukluklar gibi klinik tabloyu taklit
edecek tıbbi durumlar olmamalıdır.
2. Bilincin tam kaybı,
3. Spontan hareketin bulunmaması.
4. Ağrılı uyaranlara serebral-motor yanıt alınamaması (komaSpontan
solunum bulunmaması,
5. Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması,
a) Beyin ölümünde pupillalar, parlak ışığa yanıtsız ve dilatedir (4-9 mm): Beyin
ölümünde her iki gözde parlak ışığa yanıt kaybolmuştur, pupillalar yuvarlak, oval ya
da düzensiz olabilir.
b) Kornea refleksi yokluğu: Kornea köşesine ucunda pamuk bulunan bir çubukla
yeterli uyarı oluşturularak yapılır, normalde uyarıya göz kırpma yanıtı beklenirken
beyin ölümü gerçekleştiğinde yanıt alınma.
c) Vestıbulo-oküler refleks yokluğu: Bu test, baş 30 derece elevasyondayken her
iki timpanik zarın 50 ml buzlu su ile irrigasyonu ile gerçekleştirilir. Uygulama sonrası
1 dakika beklenmelidir ve her iki taraf için uyaranlar arası en az 5 dakika süre
geçmelidir. Normalde gözlerin soğuk kalorik uyarıya doğru deviasyonuyla sonuçlanır.
Göz hareketinin olmaması bu refleksinde olmadığını gösterir.
d) Okülosefalik refleks yokluğu :Bu reflekse başın her iki tarafa orta hattan 90
derece hızla çevrilmesi ve çenenin aniden aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile bakılır.
Normalde başın çevrildiği tarafın aksi yönüne göz deviye olur. Beyin ölümünde
gözler orta hatta kalır, baş ile aynı yönde hareket eder, orbita içinde göz hareketi
olmaz.
e) Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu: Öğürme ve öksürme reflekslerinin
olmamasıdır. Öğürme rekleksi, bir abeslangla posterior farenks duvarına dokunarak
test edilir, öğürme yoktur. Trakeal refleks ise trakeal aspirasyon sırasında, endotrakeal
tüpün yukarı aşağı oynatılması, aspirasyon kateterinin sokulması ile öksürme refleksi
uyarılır. Bu uygulalara karşın öksürmenin olmamasıdır.
6. Apne testi sonucunun pozitif olması: Apne testi uygulanabilmesi için,
arterial pO2 ve pCO2 değerleri normal olmalıdır (pCO2 40 mmHg ve üzerinde). Bu
koşullarda hasta 10-30 dakika süre ile %100 oksijen ile ventile edilirken PaCO2 40
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mmHg olacak biçimde solunum cihazı ayarlanır. Hasta solunum cihazından ayrılarak
trakea içerisine en az 8-10 dakika süre ile 6 lt/dakikada oksijen uygulanmalıdır. Bu
uygulamalara karşın hastada hiçbir solunum hareketi yoksa yani apne devam ediyorsa
veya kan gazlarında PaCO2 basıncı 60 mmHg veya üzerinde ise apne testi pozitiftir.
Beyin ölümü tanısı konan hastalarda;
 Daha önce tanısı konulmuş bir nedenle hasta geriye dönüşsüz koma
tablosuna girmişse en az 12 saat, etyolojisi bilinmeden gelişen tablolarda en az
24 saat bu koşulların değişmeden devamlılığı gözlenmelidir.
 Klinik beyin ölümü tanısı almış hastalarda, hekimler kurulunun uygun
göreceği bir laboratuvar yöntemiyle beyin ölümü teyit edilmelidir.
Beyin ölümü tanısının öykü, fizik muayene (yukarıda tanımlanan koşulların
sağlanması halinde) ve apne testi ile klinik olarak konulması oldukça doğru sonuçlar
vermektedir. Türkiye’de klinik olarak beyin ölümü tanısı konulduktan sonra bu durum
destekleyici testler ile de desteklenmektedir. Beyin ölümü tanısını desteklemek için de
bazı testler yapılmaktadır.
Hastada beyin ölümü kararı verildiğinde, eğer hasta yakınları bu işlem için
daha önceden hazırlanmış, hastanın ölmüş olabileceğini kabullenmiş ve yaşam
desteğinin kesilmesini kabul etmişse ve hasta organ nakli verici adayı değilse,
mekanik ventilatöre tekrar bağlanması gerekli değildir. Ancak, mekanik ventilasyon
geçici olarak, hasta yakınları saptanan beyin ölümünü kabul edene kadar
sürdürülmelidir.

14.4. Organ Saklanması
Organların saklanabilmesi, ülke içinde en iyi doku uygunluğu olan veya acil
koşullarda transplantasyon yapılması gereken kritik hastalara ulaştırılabilme olanağını
sağlamaktadır. Genel olarak organ prezervasyonu, beyin ölümünün saptanması
sonrasında, vericinin ameliyat anından başlayarak alıcıda vasküler anastomozlar
tamamlanıp organın fonksiyon görmeye başlamasına kadar geçen süredeki
değişikliklerle ilgilidir. Organ prezervasyonunda en önemli üç temel nokta hipotermi,
hücre şişmesi ve serbest radikallere bağlı gelişen reperfüzyon hasarıdır. Organ
saklanmasında iki yöntem kullanılır. Bunlar; hipotermik perfüzyon yöntemi ve
soğukta saklama yöntemidir. Her iki yöntemde de esas olan metabolizmanın
hipotermiyle düşürülmesidir.
Sürekli hipotermik perfüzyon; organ içine düşük akım hızı ve basınç (20-40
mmHg) ile hipotermik (6-10 oC) besleyici madde ve oksijen içeren perfüzyon
sıvısının özel makineler ile verilip, metabolizma artıklarının alınmasıdır.
Soğukta saklama yöntemi ise; özel intrasellüler “flush- yıkama” solüsyonları
kullanarak organın buz dolu bir ortamda saklanması esasına dayanır. Bu solüsyonun
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temel amacı; bulunduğu hücrenin şişmesini önlemek, intrasellüler asidozu önlemek ya
da azaltmak ve hücre membran fonksiyonunu sürdürebilmek için gerekli olan
intrasellüler ATP düzeyini koruyabilmektir. Bu yöntem ile organın, çok uzun süre
saklanması mümkün değildir

14.5. Doku Uyumu
Transplante edilen bir dokunun tutması veya reddi, alıcı ve verici arasındaki doku
antijenlerinin uyuşur olup olmamasına bağlıdır. Transplantasyon işleminde karşılaşılan ilk
engel alıcı ve verici arasında genetik farklılıktır. Alıcı için yabancı olan greft antijenleri
alıcının immün sistemini uyararak immün yanıtı başlatır ve grefte zarar verir. Bu tip yanıtların
gelişmemesi veya azaltılması için ve de greftin yaşam süresini uzatmak için tranplantasyon
öncesi alıcı ve vericinin genetik benzerliğinin iyi belirlenmesi, yorumlanması ve en uygun
vericinin seçimi yapılmalıdır. Bu amaçla yapılacak immünolojik incelemeler;

1. ABO uyumu: Organ transplantasyonunda önemli olan parametrelerden
biri kan grubu antijenleridir. Kan transfüzyonlarında olduğu gibi alıcı ve verici
arasında uygunluk aranır. Tüm alıcılara ve potansiyel vericilere uygulanır. ABO kan
grubu sistemi olan antijenler sadece eritrositler üzerinde bulunmaz aktarılan dokunun
damar endotel hücreleri üzerinde de bulunur. Uyumsuzluk durumlarında, damar
endotelinde hasar oluşur. Bunun sonucunda koagülasyon yanıtı ve hızlı bir doku
rejeksiyonu ortaya çıkar.
2. HLA (Human Lökosit Antijenleri): Periferal lenfositler, renal tübüler
hücreler ve cilt fibroblastları yüzeyinde saptanan “dokular arasında benzerlik”
antijenleridir. Hücre yüzeyinde bulunan HLA molekülleri yabancı antijenleri bağlar
ve immün sistemin etkin hücrelerine (B ve T lenfositler) sunarak immün yanıtın
başlamasında anahtar rol oynar. Transplantasyonda alıcı ve verici arasında farklı
HLA molekülleri yabancı antijen olarak fark edilir ve immün yanıtı uyararak
rejeksiyon mekanizmalarını başlatır. Bu nedenle HLA molekülleri trasplantasyon
antijenleri olarak da bilinirler. Genel olarak alıcı ve verici arasında uyumsuz antijen
sayısı arttıkça greft yaşam süresi azalmakta ve hasta daha yoğun immünsüpresif
tedavi ve komplikasyonlarına maruz kalmaktadır.
3. MLC (Mikst Lenfosit Kültürleri): İki farklı bireyin lenfositleri kültüre
yerleştirildikleri zaman birbirlerindeki antijenleri saptayıp yanıt verirler. MLC ve
HLA’dan farklı bir antijen dizisi saptanır. Bu test için 5-6 gün gerektiği için
kadavradan organ nakil için uygun değildir.
4. Sitotoksinler: Sitotoksinler, lenfositleri yok edebilen antikorlardır. Eğer
alıcıda sitotoksin varsa vericinin antijenlerine karşı sitotik bir etki sonucu greft hızla
zarar görür. Bunu önlemek için transplantasyondan önce rutin olarak alıcı serumunun,
verici lenfositleri ile karşılaştırılması yapılmalıdır.
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14.6. Doku Rejeksiyonunun Önlenmesi
Transplantasyonun başarılı olabilmesi için doku rejeksiyonunun önlenmesi
zorunludur. Bu da doku uygunluğunun sağlanması ve immunosupresif tedavinin
sürdürülmesine bağlıdır.
1- Doku uygunluğunun saptanması: Bu amaçla alıcı ve donörün histolojik
karşılaştırılması yapılarak, her ikisinin antijenleri arasındaki uygunluk belirlenir.
Transplantasyon antijenleri kalıtsal özellik taşırlar. Eğer verici ve alıcı aynı genetik
yapıya sahipse (ikizlerde olduğu gibi) rejeksiyon gelişme olasılığı azdır ve greft hasar
görmez.
2- İmmunosupresyon uygulanması: Bu uygulamada, alıcının immun yanıt
gücü azaltılarak antikor oluşumu önlenir. Bireyin immun sisteminin baskı altında
tutulması için uygulanan tedavi yöntemine, immunosupresif tedavi denir.
İmmunosupresyonun amacı; greft rejeksiyonunu önlemektir.
İmmunosupresyonda kullanılan ajanlar;
 Antiprofileratif ajanlar: Lenfosit proliferasyon ve diferansiasyonunu
engeller. Antimetabolitler, alkilleyiciler, toksik antibiyotikler ve X ışınları bu
gruptadır.
 Siklosporin A: Etkisi T hücresine özgüdür ve istirahatte T lenfositlerinin
aktivasyonun baskılar ve interlokin 2 (IL-2) oluşumunu engeller. Ancak T
lenfositleri bir kez aktive olduğunda siklosporin immun yanıtı baskılayamaz.
İlacın yan etkileri hiperkalemi, nefrotoksisite, hepatotoksisite, hipertansiyon
ve tremordur .
 FK 506: Bir makrolit antibiyotik olup oldukça güçlü immunosupresif
aktivitenin var olduğu ve buna bağlı olarak transplantasyon hastalarında hem
rejeksiyondan korunma hem de rejeksiyonu tedavi etmede etkindir. Etki
mekanizması siklosporine benzer, yani IL-2 serbestleşmesini ve aktive olmuş
lenfositlerde IL-2 reseptörlerin ortaya çıkmasını engeller. İlaca bağlı
komplikasyonların (nefrotoksisite, nörotoksisite, hiperkalemi, baş ağrısı vb.)
oldukça fazla olduğu belirtilmektedir.
Lenfosit Tüketimi ile İmmunosupresyon Yapan Ajanlar:
 Kortikosteroidler:
Kortikosteroidler
organ
transplantasyonunda
kullanılmalarına karşın etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir.
Ancak lenfositlerin DNA, RNA ve protein sentezi, glikoz ve aminoasit
sentezini baskılarlar. Kortikosteroidler allogreft rejeksiyonunu tek başlarına
engelleyemezler. Ancak başka ilaçlarla kullanıldıklarında rejeksiyonu hem
önlemede hem de tedavi etmede işe yararlar. Toksisiteleri sıktır ve yaşamı
tehdit edebilir. Bunlar; cushing sendromu, hipertansiyon, kilo alma, peptik
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ülser ve kanama, öfori, katarakt, hiperglisemi ve avasküler kemik nekrozu ile
karakterli osteoporozdur.
 Antilenfosit globulin (ALG) ve antitimosid globulin (ATG): Lenfositlere
karşı heterolog antiserum, veya antiserumun lenfositlere veya timosidlere karşı
aktif globulin fraksiyonu (ALG ve ATG) gerek immunosupresif tedavinin
başlangıcında gerekse kortikosteroide dirençli rejeksiyonların tedavisinde
başarıyla kullanılırlar. Bunlar etkilerini hem dolaşımdaki hem de lenfoid
organlardaki lenfosit sayısını aşırı miktarda azaltarak gösterirler.

14.7. Transplantasyon Komplikasyonları
Alıcı kendisine yabancı olan greft antijenlerini tanır ve grefte karşı immün
yanıtı başlatır ve bu durum greftin rejeksiyonuna kadar gidebilir. Bu rejeksiyonlar
akut veya kronik rejeksiyon olarak gelişebilir
Hiper akut rejeksiyon: Hiper akut rejeksiyon greft vaskülarizasyonundan
hemen sonra dakikalar, bazen de saatler içinde gelişir. Bu tip reaksiyon, alıcıda
önceden greft antijenlerine karşı var olan antikorlarla gelişir. Önceden var olan
antikorlar çok kısa zamanda greft endoteline bağlanıp, endotel-anti endotel antikor
komplekslerini oluşturarak komplemanı aktive eder. Bu aktivasyon sonucu greft
dokusunda iskemi ve nekroz gelişir. Hiper akut rejeksiyonun önlenmesi için
transplantasyon öncesi alıcı ve vericide ABO uygunluğunun saptanması ve HLA
antijenlerine karşı antikor araştırması yapılmalıdır. Nadir görülmesine karşın, greft
yetersizliğinde acil tekrar transplantasyon gerekebilir. Karaciğer alıcıların yaklaşık %
10’unda acil tekrar transplantasyon gerekli olmuştur.
Akut rejeksiyon: Akut rejeksiyon transplantasyondan sonraki bir ile dört
hafta içinde görülür. Bu tip yanıtta T lenfositler merkezi rol oynar, farklı zamanlarda
farklı T lenfosit tipleri yanıta katılır. Akut rejeksiyon genellikle hücre ölümüne neden
olur.
Kronik rejeksiyon: Kronik rejeksiyon, transplantasyondan aylar ve yıllar
sonra ortaya çıkabilir ve greft yetmezliğinin en önemli nedenidir. Genellikle yetersiz
HLA uyumu, immünoterapi ya da her ikisi nedeniyle gelişir. Bu tip yanıtta az
miktarda hücresel yanıt, bazen antikor birikimi ve antijen antikor kompleksleri greft
hasarına yol açar.
Greft Versus Host Hastalığı: Greft Versus Host (GVH) hastalığı, immün
süpresif hastalara, kemik iliği nakli veya kan transfüzyonu gibi allojenik lenfositlerin
verilmesinden 4 ile 60 gün sonra, konakçıya karşı yanıtın başladığı ve aplastik anemi
ve organ yetmezliği ile ortaya çıkan bir klinik tablodur.
İmmunosupresif Tedavinin Komplikasyonları: İmmunosupresif tedavinin
yan etkisi olarak hastalarda, infeksiyon, cushing sendromu, maligniteler, Gİ
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kanamalar, büyüme gerilikleri, tromboembolik komplikasyonlar, hipertansiyon,
kalsiyum metabolizmasında bozukluk, kas iskelet siteminde komplikasyonlar, gebelik
komplikasyonları ve pankreatit görülebilir.

14.8. Transplantasyon Hastasının Bakımı
14.8.1. Alıcının Ve Vericinin Ameliyat Öncesi Hazırlığı
Ameliyat öncesi dönemde hasta ve ailesine, psikolojik ve fizyolojik hazırlığın
yanısıra, ameliyat sonrası dönemin nasıl olacağı ve gelişebilecek komplikasyonlar,
transplantasyon sonrası hastanın hangi ilaçları nasıl kullanması gerektiği, ilaçların etki
ve yan etkileri, transplantasyon sonrası günlük yaşamında dikkat etmesi gereken
konularda hastaya özel eğitim verilmelidir.

Fiziksel Hazırlık
Alıcı ve vericinin nakil hazırlığı, rutin ameliyat öncesi hazırlığın tamamını
kapsar. Hasta ve ailelerine ameliyat yapılmadan önce kendilerinin hastanede ne tür
hazırlıklardan geçeceği anlatılmalıdır. Ameliyat öncesinde hasta optimal fiziksel
rahatlık içinde olmalıdır. Bu nedenle bu dönemdeki bakımın amacı; hastanın
metabolik dengesini olabilecek en normal duruma getirmektir. Hastanın kan değerleri
kontrol edilmeli, sıvı elektrolit dengesi düzenlenmeli, özellikle bir infeksiyonun
varlığı söz konusu ise kesinlikle nedeni araştırılmalı ve tedavi edilmelidir.
Transplantasyon sonrasında başarıyı engellememesi için infeksiyon riski
oluşturabilecek odaklar dikkatle incelenmeli ve bu konuda gerekli önlemler
alınmalıdır.
Ameliyat öncesi alıcı ve vericinin değerlendirilmesi sırasında tam kan sayımı,
koagülasyon tablosu, kan grubu, antikor tablosu, kreatinin, üre, Mg++, arteriyel kan
gazı (AKG) analizi, karaciğer fonksiyon testleri, akciğer grafisi, solunum fonksiyon
testleri, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyogram mutlaka yapılmalıdır. Koroner
arter hastalığı (KAH) şüphesi olan hastalarda EKG, manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ya da koroner anjiyografi yapılmalıdır.
Canlı donörden yapılan transplantasyonlarda hasta elektif şartlarda servise
alınırken, kadavra organının kullanıldığı durumlarda işlem genellikle acil olarak
gerçekleşir. Servise kabul edilen hasta ve ailesine ünite tanıtılmalı, izolasyon
kuralları, ziyareti kısıtlı nedenleri açıklanmalı, hasta ve donörden bilgilendirilmiş izin
alınmalıdır. Hasta ve canlı donör ise ameliyattan önceki geceyi rahat geçirmesi için
sakin bir ortam sağlanmalıdır .

Psikolojik Hazırlık
Organ yetmezliği ile sonuçlanan bir kronik hastalık yaşayan hastalar ve aileleri
uzun süreli bir stres yaşamaktadırlar. Nakil sonrası dönemde hastaların 2/3’ünde
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genellikle ameliyat sonrası erken dönemde ortaya çıkabilecek rejeksiyon kaygısına
bağlı psikolojik sorunlar uzun yıllar devam etmektedir.
Transplantasyon aşaması, genelde uzun bir süreçtir. Uygun bir organın
bulunmasını beklemek çok zordur. Hastaların çoğu bir donörün bulunması halinde
büyük bir heyecanla birlikte, korkuya kapılır ve durum açıklandığında inkar,
kızgınlık, öfke, pazarlık ve kabul gibi aşamalardan geçerler. Bu aşamalar her hastada
sırasıyla görülmeyebilir ya da aynı anda birden fazla aşamanın bir arada yaşanması ya
da bir aşamadan diğerine atlanması şeklinde oluşabilir. Psikolojik destek girişimleri,
hastaya nakil aşamasında destek sağlamayı ve bu dönemi daha kolay yaşanmasına
yardım etmeyi hedeflemelidir.
Transplantasyon öncesi alıcı genellikle aşağıdaki nedenlerle kaygı yaşar;
 Ameliyat sırasında yaşam kaybı, ameliyat sonrası greft rejeksiyonu ve
immünosupresif tedaviye bağlı komplikasyon gelişme olasılığı,
 Transplantasyon için uzun süre beklemiş olmak,
 Transplantasyon sonrasında oldukça disiplinli ve sürekli
kontrol altında bir yaşam, immünosupresif ilaçların yaşam boyu kullanılması
zorunluluğu ve bu ilaçların kullanımına bağlı tümör vb. sorunların gelişme
olasılığı,
 Kendi yaşamını sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için başka birinin
organını almak zorunda olmanın yarattığı suçluluk duygusu
Transplantasyon öncesi süreçte canlı vericide görülen kaygının nedenleri
ise;
 Transplantasyon sonrası eksik bir organla yaşama düşüncesi,
 Aile ilişkileri ve toplumsal değer yargılarından etkilenmesi,
 Ameliyata bağlı komplikasyonlar ve alıcıda rejeksiyon gelişme
olasılığı,
 Özellikle sevdiği birine yardım etme arzusuna karşılık ameliyattan
korkmasına bağlı içsel mücadele yaşaması,
 Kendi durumları hakkında ve gelecekle ilgili konular hakkında
konuşmanın kendisinde tereddüt olduğu şeklinde algılanmasından ve verici
programından çıkarılmaktan korkma nedeniyle düşüncelerinin dile
getirememektir .
Verici ameliyatın başarısından ya da transplantasyon sonrası sorunlardan
kendini sorumlu tutabilir. Özellikle aile içinde olan transplantasyonlarda, ailenin alıcı
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ile daha çok ilgilenmesi, vericide yalnızlık duygusuna neden olabilir. Hem organını
hem de ailesinin ilgisini kaybettiğini düşündüğü için terk edilmişlik duygusu
yaşayabilir. Ancak alıcının durumunun iyi olması ona bir yaşam kurtarmanın
gururunu yaşatır. Bu nedenle ameliyat öncesi dönemde alıcı ve verici her konuda
bilgilendirilerek psikolojik açıdan güçlü olmaları sağlanmalıdır.
Ameliyat öncesi dönemde kaygının azaltılması, hastanın ameliyat sonrası
dönemdeki iyileşme hızı ve yaşama uyumunu arttıracaktır. Hemşire, hastada kaygıya
ilişkin belirti ve bulguları fark edebilmeli ve buna uygun hemşirelik girişimlerini
planlayabilmelidir. Bu amaçla kaygı düzeyini belirlemek için öncelikle hastanın
davranışları değerlendirilir. Hemşire, hastada kaygıya bağlı kalp hızı, kan basıncı,
solunum sayısında artış gibi bulguları; geri kaçma, kaçınma, aşırı irritabilite gibi
psikolojik belirtileri gözlemelidir. Hastanın durumu ile ilgili olumsuz algıları
düzeltilir, duygusal destek ve güven sağlanır. Bu doğrultuda; hasta için güvenli bir
ortam oluşturulur. Ameliyat olacak bireyde kaygının en önemli nedenlerinden biri
bilinmeyen korkusu olduğu için, hastanın daha önce aynı ameliyatı olmuş kişilerle
görüştürülmesi önemlidir.

Eğitim
Hasta ve ailesine ameliyat sonrası dönemin nasıl olacağı ve gelişebilecek
komplikasyonlar, transplantasyon sonrası hastanın hangi ilaçları nasıl kullanması
gerektiği, ilaçların etki ve yan etkileri, transplantasyon sonrası günlük yaşamında
dikkat etmesi gereken konularda hastaya özel eğitim verilmelidir.
Ayrıca immünosupresif ilaçların kullanımı, bunların sonuçları, ameliyat
sonrasında uygulanacak girişimler, ağrı kontrolü için uygulanacak girişimler, derin
solunum-öksürme egzersizleri, ekstremite egzersizleri, yatak içinde dönme
hareketleri, erken mobilizasyon ve ağrı yönetimi konusunda bilgi verilmeli,
infeksiyondan korunması için gereken önlemler çok iyi anlatılmalı, ileriye dönük
kaygılarını azaltmak için de transplantasyon sonrası yaşamına ilişkin bilgi
verilmelidir. Özellikle bu dönemde alıcı, verici ve bunların aileleri ameliyat
sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar hakkında iyice bilgilendirilmeli,
transplantasyondan sonra organ işlevlerinin yetersiz ya da olmama olasılığı ve
rejeksiyon konusunda bilgilendirilmelidir.
Yasal Hazırlık
Cerrahi girişim ya da diğer uygulamalar ile ilgili hastadan izin alınmasının
amacı bireye uygulanacak girişime ilişkin bilgi vermek, girişim ile ilgili olası
komplikasyonlar ve riskler konusunda bireyi uyararak bilinçli seçim yapmasına
olanak sağlamaktır. Hangi türde olursa olsun, bedene bir cerrahi girişim uygulanması
söz konusu olduğunda hasta ya da vasisinden bilgilendirilmiş izin alınması yasal bir
zorunluluktur.
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14.8.2. Transplantasyon Hastalarının
Bakımında Hemşirenin Sorumlulukları

Ameliyat

Sonrası

Hastaların transplantasyon sonrası saatlik yaşam bulguları ve santral venöz
basıncı izlenmeli, saatlik aldığı çıkardığı sıvı izlemi yapılmalıdır. Sıvı desteğinin
sağlanması vasküler dolum ve doku perfüzyonu için gerekli olduğundan sıvının gidiş
hızı doğru ayarlanmalı ve sık sık kontrol edilmelidir. Hemoglobin, Htc, BUN,
kreatinin, trombosit değerlerinin, karaciğer fonksiyon testleri günlük izlenmeli ve
normal dışı sapmalar olduğunda hekime bildirilmelidir. Arter ve ven anastomozlan
transplantasyon sonrası infekte olursa kanama olabilir. Cerrahi alanında kızanklık,
morarma, abdominal gerginliğin artması, şok bulgulan, yaşam bulgularında değişiklik
yönünden hasta izlenmelidir.
Hasta immünosupresif tedavinin sonucu olarak gelişebilecek infeksiyonlar
açısından dikkatle gözlenmelidir. Hastanın yara bakımında mutlaka cerrahi aseptik
teknik uygulanmalıdır. Transplantasyon sonrası ile hafta yara infeksiyonu, akciğer
infeksiyonu ve intravenöz (IV) infeksiyonlar hastanın yaşamı için risk oluşturur.
Hastada lökopeni, hiperglisemi ve üremi hazırlayıcı faktörlerdir. Gözlem sırasında
infeksiyonla rejeksiyonu birbirinden ayırabilmek çok önemlidir. Örneğin ateş, hem
infeksiyon hem de rejeksiyonda görülür. Hemşire hasta odasına giriş ve çıkışlarda
ellerini yıkamalıdır. Ellerin yıkanması infeksiyon ajanları ile kontaminasyonunu
hastane infeksiyonunu önlemektedir. Hasta odasına gram (-) basillerin kaynağı olan
çiğ sebze ve meyvalar alınmamalıdır. Ayrıca toprak mantar infeksiyonların, durgun
sular ise özellikle pseudomonasların büyüme ve gelişmeleri için uygun ortamlar
olduğundan hasta odasında çiçek bulundurulmasına izin verilmemelidir. Hasta
ünitesine koruyucu izolasyon uygulanmalı, ziyaretçi kısıtlanmalıdır. Hasta radyolojik
incelemeler için başka ünitelere gönderilirken, maske takılıp, gömlek giydirilmelidir.
. Akciğer infeksiyonun önlenmesi için derin solunum, öksürük egzersizleri
yaptırılmalıdır. Her gün kan tetkikleri yapılmalı, lökopeni ve nötropeni söz konusu
olduğunda hekime bildirilmelidir. Her gün IV ve diğer enjeksiyon giriş yerleri, mukoz
membran, rektum, vagina, deride kesik, çatlak, renk değişikliği, terleme, ağrı, pürülan
drenaj gibi anormalliklerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hastanın kan, idrar,
yara drenaj kültürü ile infeksiyon ajanı ve uygun antibiyotikler saptanarak tedaviye
başlanmalıdır.Hastalar mukozanın kuruluğu, deri turgoru, Htc, idrar miktar ve
yoğunluğu vb. dehidratasyon belirti ve bulguları yönünden izlenmelidir. Böbrek ve
karaciğerde ilaçların toksik etkilerini izlemek için BUN, kreatin, serum elektrolitleri
günlük olarak izlenir. Sıvı volüm değişiklikleri ve böbrek fonksiyon bozukluğu
belirtileri gözlenerek kayıt edilir. Karaciğer fonksiyon testleri izlenir. Ateş
kontrolünde nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar verilir ve soğuk uygulama ile
semptomatik tedavi uygulanır.
Tranplantasyonu yapılan hastalarda, hemşire immünosupresif tedavinin etkin
ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamalı ve tedaviye bağlı yan etkileri ve diğer
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ilaçlarla olan etkileşimlerini izlemelidir. Aynı zamanda hastayı gelişebilecek
rejeksiyon belirti ve bulguları (ateş, kan basıncında artış, ödem, greft alanında ağrı ve
hassasiyet, ateş, drenajda anormallik, gözlerde ve ciltte sarılık, yorgunluk yönünden
gözlemeli ve hastayı immünosupresif tedaviye uyumu ve katılımı yönünde
desteklemelidir. İmmünosüpresif tedavi gören hastalarda sıklıkla stomatit
geliştiğinden ve hasta nakil sonrası belli bir süre ağızdan beslenemeyeceğinden ağız
hijyeni önemlidir. Ağız bakımında rutin temizlik ve antifungal solüsyonlar
kullanılabilir.
Hastaların bu süreçte yaşam kalitesinin arttırılması için yalnızca fiziksel
parametreler değil, aynı zamanda psikososyal sorunların da ele alınması gerekir.
Hastaların bu dönemde çelişkili duygular, yeni bir insan olma ya da yeni bir bedene
sahip olma, günahkarlık ya da minnettarlık, kaygı ve korku, ölüm korkusu, rejeksiyon
ya da infeksiyon korkusu gibi psikolojik duygular yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu
psikolojik sorunlar genellikle immünosupresif tedaviye bağlı olarak gelişmektedir.
Transplantasyon sonrası steroid tedavisi süresince hastalarda içine kapanma, aşırı
konuşma, ajitasyon, huzursuzluk, uykusuzluk, ani gelişen neşelenme hali yönünden
izlenmeli ve davranış değişiklikleri kaydedilmelidir. İmmünosupresif tedavinin
etkileri hasta ve yakınlarına açıklanmalı ve ciddi davranış değişikliklerinde psikiyatri
ile işbirliği yapılmalıdır. Ayrıca hastaların yaşadıkları bu sorunların azaltılmasında
aile destek faktörleri de önem taşımaktadır.
Taburculuk Eğitimi
Hastalar özellikle, transplantasyon sonrası kullanılan ilaç tedavisinin yan
etkileri konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Kronik steroid alımına bağlı ay
dede yüz, kilo artışı konusunda, hastanın beden imajı hakkında hissettiklerini
söylemesi teşvik edilip, dikkatsiz diyetin şişmanlık hipertansiyona, glikoz
intoleransına ve eklemlerde ağrıya neden olabileceği açıklanarak, aşırı karbonhidratlı
ve yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınması gerektiği söylenir. Siklosporin, tüm
hastalarda transplantasyon sonrası kan basıncını yükseltir. Bu nedenle hastalara kan
basıncı izlemi, uygun diyet ve antihipertansif ilaç kullanımına ilişkin eğitim
yapılmalıdır. Hasta hipertansiyon belirtiler açısından izlenir. Önerilen
antihipertansifler uygulanarak, düzenli kan basıncı ölçüm ve kontrolünün önemi
anlatılır.
Kronik steroid alan hastanın 6-12 haftada bir göz muayenesi olması
sağlanmalıdır. Görme duyusunda bozukluk olursa gerekli önlemleri almada hastaya
yardımcı olunur. Steroidler diyabete neden olabilir. Kan şekerinin yükselmesine bağlı
hastada görülen poliüri, polidipsi ve polifaji gibi belirtiler izlenir. Hastaya kilo
almaması önerilip, diyabet eğitimi yapılır. Gerekirse oral hipoglisemik ajanlar ya da
insülin kullanılır. İlaç alerjisi olduğunda mutlaka hekimine bildirmesi gerektiği
belirtilir.

469

Tedavinin yan etkisi olan saç dökülmesinin ya da aşırı kıllanma geçici olduğu
söylenerek hasta alacağı önlemler konusunda bilgilendirilir. Hastaya merdiven çıkma,
yürüme, yüzme gibi egzersizlerin zorlanmadan yapılması, mücadele sporlarından
kaçınması gerektiği açıklanır.
Hastaya merdiven çıkma, yürüme, yüzme gibi egzersizlerin zorlanmadan
yapılması, mücadele sporlarından kaçınması gerektiği açıklanır.

14.9. Organ Bağışında Hemşirelerin Rolü
Organ bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde toplumun
organ nakli konusunda bilinçlenmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapmak
zorunlu hale gelmiştir. Sağlık çalışanları, hastalar ve onların yakınları ile olan
iletişimlerinden dolayı organ bağışının artırılması çalışmalarında anahtar rol
oynarlar.Yoğun bakım ünitelerinde ölümü beklenen hastaların organlarını
bağışlamalarının sağlanmasında buralarda çalışanların rolü çok önemlidir. Yapılan
çalışmalar, yoğun bakım hemşirelerinin organ bağışı konusunda diğer hemşirelerden
daha bilgili olduklarını belirtmektedirler. Hemşireler organ bağışı çalışmalarında,
hemşirelik eğitimi veren okullarla işbirliği yaparak, öğrencileri bu konuda
bilgilendirebilecekleri gibi, diğer meslektaşlarının da eğitimine katkıda bulunabilirler.
Organ bağışı ile ilgili olarak, kendi hastaneleri bünyesinde yapılan çalışmalara destek
verebilirler ya da ulusal çapta yapılan çalışmalarda yer alabilirler.
Potansiyel donörleri saptayarak hem onların hem de ailelerinin organ bağışına
katkıda bulunmalarını sağlayabilirler. Örnek olması açısından kendileri donör
olabilirler. Sağlık çalışanlarının organ bağışı çalışmalarına katkılarının yeterli
düzeyde olmadığını ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır Hemşirelerin organ
bağışı konusuna yaklaşımları ve bunları etkileyen faktörlerin bilinmesi ile,
hemşirelerin bu alanlardaki etkinliğini artırmak için çaba harcanabilir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

 Karaman A. (2015). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beyin Ölümü
Gerçekleşen
Hasta
Ailelerini/Yakınlarını
Organ
Bağışına
Yönlendirmedeki Rolü. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) Tansplantasyon sonrası gelişen komplikasyonları yazınız.

2) Transplantasyon sonrası hastanın hemşirelik bakımın yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Transplantasyonun tanımını, geçmişten günümüze transplantasyonun
gelişimini, transplantasyon ilkelerini, alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkilere göre
sınıflamasını hakkında bilgi edindik. Kadavra ve canlıdan nakil yapıldığını, kadavra
vericilerinde yasal olarak beyin ölümü kriterlerinin ne olduğunu ve kimlerden organ
alınabileceğini ve alınan organın nasıl saklandığını öğrendik. Transplantasyonda doku
uyumunun önemini ve nelere bakıldığını doku uyumluluğunu sağlamak için önerilen
tedavi yöntemlerini ve bu ilaç tedavilerinin yan etkisi olarak görülen
komplikasyonları ve bu komplikasyonları önlemek için uygulanan hemşirelik
girişimlerini öğrendik. Ayrıca transplantasyon uygulanacak hastanın ameliyat öncesi,
sonrası ve taburculuk eğitiminin neleri içerdiğini öğrendik
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Bölüm Soruları
1. Transplantasyon yapılacak organın saklanması amacıyla uygulanan yöntemleri
açıklayınız.

2. Beyin ölümü kriterleri arasında yer alan okülosefalik ve vestibulo-oküler refleks
yokluğu kontrollerinin nasıl yapıldığını açıklayınız.

3. Organ transplantasyonu yapılan bireylerde, olası cerrahi komplikasyonları önlemek
amacıyla, canlı vericilerde aranan kriterleri yazınız.
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4. İmmünosupresif ilaçlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cylophosphamide sekonder infeksiyon gelişimine neden olabilir.
b) Steroidler, ömür boyu kullanılır.
c) Steroidler, allogreft rejeksiyonunu tek başlarına engelleyemezler. Ancak başka
ilaçlarla kullanıldıklarında rejeksiyonu hem önlemede hem de tedavi etmede
işe yararlar.
d) Antilenfositik globülin ve serum, yüksek dozda cilt altına ve periton içine
verildiğinde dolaşımdaki lenfositlerin sayısını azaltarak immün yanıtı
zayıflatır.
e) Steroidler başlangıçta düşük doz verilir.
5. Transplantasyon sonrası hastanın beslenmesiyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Transplantasyon sonrası diyete ilişkin sınırlamalar çok uzun süreli değildir.
b) Hastalar yara
bilgilendirilir.

iyileşmesi

için

yeterince

protein

almaları

konusunda

c) Steroid kullanımının bir sonucu olarak kilo artışı olabileceğinden hasta, diyette
düşük tuz, yağ ve kolesterol alımı konusunda da uyarılmalıdır.
d) İmmünosupresif ilaç kullanımına bağlı infeksiyon riski
yiyeceklerinin hazırlanması hijyenik koşullarda yapılmalıdır.

olduğundan,

e) Hepsi
6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Greft, nakledilmek üzere alınan her türlü doku ve organa denir.
b) Canlı verici, hasta birey için gerekli organın tamamının ya da bir kısmının
alındığı, hasta bireyin yaşayan bir akrabası ya da doku uygunluğu belirlenen
bireydir.
c) Kadavra verici, hasta birey için gerekli organ/organların alındığı beyin ölümü
gerçekleşmiş bireydir.
d) Rejeksiyon, herhangi bir organ transplantasyonunda alıcı immün sistemi
tarafından doku/organa verilen immünolojik yanıttır.
e) Hepsi
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7. Aşağıdakilerden hangisi organ transplantasyonu uygulamalarında yapılan
immünolojik incelemer arasında yer alır?
a) HLA (Human Lökosit Antijenleri)
b) MLC (Mikst Lenfosit Kültürleri)
c) ABO uyumu
d) Sitotoksinler
e) Hepsi
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
8. (
) Organ transplantasyonu yapılan bireylerde, immünosupresif tedavinin
sonucu olarak hastada infeksiyon gelişme riski yüksektir.
9. (
) Greft versus host (GVH) hastalığı , immün süpresif hastalara, kemik iliği
nakli veya kan transfüzyonu gibi allojenik lenfositlerin verilmesinden 20 ile 60 gün
sonra, konakçıya karşı yanıtın başladığı ve aplastik anemi ve organ yetmezliği ile
ortaya çıkan bir klinik tablodur.
10. (
) Kronik steroid alan hastanın 6-12 haftada bir göz muayenesi olması
sağlanmalıdır. Görme duyusunda bozukluk olursa gerekli önlemleri almada hastaya
yardımcı olunur
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Bölüm Sorularının Yanıtları
1.Transplantasyon yapılacak organın saklanması amacıyla uygulanan yöntemleri
açıklayınız.
Hipotermik perfüzyon yönteminde: Organ içine düşük akım hızı ve basınç
(20-40 mmHg) ile hipotermik (6-10 C) besleyici madde ve oksijen içeren perfüzyon
sıvısının özel makineler ile verilip, metabolizma artıklarının alınmasıdır.
Soğukta saklama yöntemi: Özel intrasellüler “flush- yıkama” solüsyonları
kullanarak organın buz dolu bir ortamda saklanması esasına dayanır.
2.Beyin ölümü kriterleri arasında yer alan okülosefalik ve vestibulo-oküler refleks
yokluğu kontrollerinin nasıl yapıldığını açıklayınız.
Okülosefalik refleks yokluğu: Bu reflekse başın her iki tarafa orta hattan 90
derece hızla çevrilmesi ve çenenin aniden aşağı-yukarı hareket ettirilmesi ile bakılır.
Normalde başın çevrildiği tarafın aksi yönüne göz deviye olur. Beyin ölümünde
gözler orta hatta kalır, baş ile aynı yönde hareket eder, orbita içinde göz hareketi
olmaz.
Vestibulo-oküler refleks yokluğu: Bu test, baş 30 derece elevasyondayken her
iki timpanik zarın 50 ml buzlu su ile irrigasyonu ile gerçekleştirilir. Uygulama sonrası
1 dk beklenmelidir ve her iki taraf için uyaranlar arası en az 5 dk süre geçmelidir.
Normalde gözlerin soğuk kalorik uyarıya doğru deviasyonuyla sonuçlanır. Göz
hareketinin olmaması bu refleksinde olmadığını gösterir.
3. Organ transplantasyonu yapılan bireylerde, olası cerrahi komplikasyonları önlemek
amacıyla, canlı vericilerde aranan kriterleri yazınız.


Verici ve alıcı arasında kan grubu (ABO) uyumunun olması



18-60 yaşları arasında olması



Ciddi bir hastalığının (obesite, diyabet, hipertansiyon, kanser, tromboz)
olmaması



Duygusal durumunun normal olması



Psikiyatrik bir hastalığının olmaması



Verici ve alıcının doku uyumu (Human Leukocyte Antigen-Histokompalilite
/HLA) testlerinin uygun olması



Solunum, kalp-damar ve üriner sistem işlevlerinin normal olması



Ailede kuvvetli bir diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı öyküsü olmaması,
olarak sıralanır.

4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) Doğru, 9) Yanlış, 10) Doğru

477

Kaynakça
Akyolcu, N. (1998). Organ transplantasyonlarında hemsirelik bakımı. İçinde F. Akyürek
(Ed.), Cerrahi Hastalıkları Hemsireligi. (2. baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları;
503-512
Alparslan GB, Kapucu S (2008) Steroidlerin kullanımında hemşirenin sorumlulukları.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. :77-84.
Berker, M. (2007). Beyin Ölümü. Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni. 10, 26-32.
Duvoux C, Pageaux GP, Vanlemmens C, et al (2002): Risk factors for lymphoproliferative
disorders after liver transplantation in adults: an analysis of 480 patients.
Transplantation.;74:1103-7.
Erdoğan, A. (2014). Yoğun bakım ünitelerinde beyin ölümünün teşhisi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(4), 158-162.
Ertin, H. (2015). Organ bağışı ve transplantasyon tıbbı: Etik çerçeve ve çözüm tartismaları.İs
Ahlakı Dergisi, 7(2), 91.
Haberal, M. (1996).Dünden Bugüne Organ Transplantasyonları. Aktüel Tıp Dergisi, 1(1), 1-2.
Haberal, M. (2004). Türkiye’de Transplantasyonun Gelişimi. “Organ Bağışı ve Kullanımı
Sempozyumu 7-10 Nisan 2004. Belek/Antalya.
http://www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/_files/e75.pdf.
Karabulut N., Aktaş YY(2012) Karaciğer transplantasyonu sonrası hastaların yaşadığı
sorunlar ve hemşirelik girişimleri.Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi:1(1):37-42
Karaman A. (2015). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta
Ailelerini/Yakınlarını Organ Bağışına Yönlendirmedeki Rolü. İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul.
Nakagawa, K., Tang, JF. (2011) Physiologic response of human brain death and the use of
vasopressin for successful organ transplantation. Journal of Clinical Anesthesia (2011) 23,
145–148
National Health and Medical Research Council (2007) Organ and Tissue Donation After
Death for Transplantation: Guidelines for Ethical Practice for Health Professionals.
Öz G.(2008) Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı, Songur Eğitim Hizmetleri Yayın Dağıtım
Pazarlama, Ankara,2008
478

Özdemir S.(2010)Böbrek transplantasyonunda alıcı ve vericilerin ameliyat öncesi kaygı
düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hasalıkları Hemşireliği,
Yüksek Lisans tezi, Ankara.
Shinzo K. (2004), “Organ transplants and brain-dead donors: A Japanese doctor's
perspective,” Mortality 9(1):13-26.
Şelimen, D. (2000). Transplantasyon Tarihçesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 3(2): 20-24.
T. C. Resmi Gazete. Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(05.03.2010).
Sayı:
27512.
Erişim
20.02.2015,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100305-3.htm.
T.C. Resmi Gazete. Organ Nakli Merkezleri Yönetmeliği. (20.08.1993). Sayı: 21674. Erişim
16. 02. 2015, http:// www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21674.pdf.
Tamburri LM.(2006) The Role of Critical Care Nurses in the Organ Donation Breakthrough
Collaborative.American Association of Critical Care nurses.
Woodrow, P. (2006). Transplants. In Intensive Care Nursing. Second Edition. Routledge.
New York, 458- 469.

479

