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ÖNSÖZ

Tıp fakültesinin çok fedakarlık isteyen bir okul olduğunu okuyanlar 
bilir. Bir de ebeveynleri farkeder. Öğrencilikte hasta sorumluluğu olma-
dığından son sınıfta olayın farkına varılır. Okul bittikten sonra ise asıl 
sıkıntı başlar. Çünkü yanımızda danışabileceğimiz bir hocamız artık 
yoktur. Bir hastayı muayene ettiğimizde bazen içimizden ‘’bir doktor 
çağırın’’ diye bağırmak geliyordu derdi eski hocalarımız. 

Bu zorlukları bildiğimizden mezun olan doktor arkadaşlarımızın 
yalnız kalmaması ve her an ellerinin altında danışabilecekleri bir kay-
naklarının olması arzusuyla ‘’Akıl Notları’’ serisine başlamıştık.

Elinizdeki bu kitapla seriye devam ederken tüm konuları birleştir-
mek ve tek bir kitap haline getirmek istedik. Böylelikle mecburi hizmete 
giden bir Hekim veya Aile Hekimi veya Asistan Hekim arkadaşımız veya 
Acil servis rotasyonuna başlayan doktor arkadaşlarımızın elinin altında 
olup hemen başvurabilecekleri bir kaynak oluşturmaya çalıştık. 

İçerisinde Acil bölümü ve Reçete bölümü ile laboratuvar sonuçları-
nın görülebileceği bir bölüm yerleştirdik.

Her bölümü konusunda uzman hocalarımız yazdılar. Hepsine tek 
tek teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca kitabın hazırlanmasında çok istifa-
de ettiğimiz tüm kaynaklarını bize karşılıksız sunan Güneş Tıp 
Kitabevlerinin sahibi Sn. Murat Yılmaz Bey’e, danışmanımız Sn. Dr. Ufuk 
Akçıl Bey’e, Güneş Tıp Kitabevinde bütün düzeltmelerimizi tekrar tekrar 
yapmaktan üşenmeyen Sn. Hasan Turgut Yozgatlı Bey’e ve tüm Güneş 
Tıp Kitabevleri çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Bu kitabı;  fedakarca çalışıp, bizim yetişmemizi sağlayan tüm hoca-
larımıza atfetmek istiyorum. 

Saygılarımla
Dr. Yavuz Furuncuoğlu
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n Acil enfeksiyon hastalıkları; tanı ve tedavide gecikme olduğu takdirde klinik 
tablosu ağır ve komplikasyonlarla (bazıları kalıcı) seyreden, mortalitesi yük-
sek, acil hızlı tanı konması ve hastanede yatırılarak, en kısa sürede, etkili 
antimikrobik tedavi, destek tedavisi ve bazı durumlarda cerrahi girişim 
gerektiren hastalıklardır. Enfeksiyon hastalıkları için değişik risk durumla-
rında (yaralanma, ısırıklar, vd) olası enfeksiyon hastalıklarını önlemek ama-
cıyla yapılacak bazı profilaksi işlemleri de acil kapsamındadır. 

n Uygun antimikrobik tedavi, destek tedavisi, bazı durumlarda cerrahi girişim 
ve/veya profilaksi sağ kalım, komplikasyonların ve kronikleşmenin önlen-
mesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemli katkı sağlar. 
Örneğin sepsis ve pürülan menenjitte tedaviye erken başlama noktasında 
yarım/bir saatlık ilk dönem çok önemlidir. 

n Acil girişim gereken durumlarda zamanında uygun girişimi yapmak tıbbi 
açıdan zorunluluk olup aksi durumlar tıpta kötü uygulama kapsamına gire-
bilir.

n Bu yazıda, toplumda gelişen enfeksiyon acilleri için, özellikle birinci basa-
makta veya hastanelerin acil birimlerinde öncelikle yapılması gerekenler 
özetle ele alınmıştır. İlgili acil enfeksiyonların ileri takiplerinde gerekenler ile 
takipte enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının yapacakları veya multidispili-
ner yaklaşım gereken aşamalar yazı kapsamına dahil edilmemiştir. 

n Acil enfeksiyon hastalıkları kapsamındaki hastalıklar Tablo 1’de sunulmuştur

3

ENFEKSİYON HASTALIKLARI 
ACİLLER

Referans Kaynaklar Sizin İçin Özetlendi !R

Dr. Recep Öztürk

Tablo 1. Erişkinlerde acil enfeksiyon hastalıkları

Tedavi 

Sepsis,

Pürülan menenjit,

Herpes ensefaliti, 

Bağışıklığı bozuk konakta enfeksiyon (nötropenik ateş vd)

Akut enfektif endokardit,

Akut lober pnömoni, 

Nekrotizan fasiit, 

Tetanoz, 

Kolera, 

Falsiparum sıtması

Hemorajik ateşler 

Profilaksi

Tetanoz

Kuduz

Meningokok menenjiti, 

HIV



Enfeksiyon Hastalıkları Aciller4

n Acil enfeksiyon hastalıklarının kapsamı tabloda sunulanlardan daha fazla-
dır; ancak biz, hekimlerin daha sık karşılaştıklarını ele aldık. Ayrıca, değişik 
enfeksiyon hastalıklarının seyrine görülen komplikasyonlardan bir kısmının 
acil girişim gerektirdiği bilinmektedir.

n Acil enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmede anamnez, sistem sorgulama-
sı, vital bulguların değerlendirilmesi, hızlı ve dikkatli fizik muayene çok 
önemlidir.

n Enfeksiyonlara genellikle ateş yükselmesi eşlik ettiğinden, “akut ateş” konu-
sunun acil kapsamdaki hususlar kısaca anlatılacaktır. 

Akut Ateşli Hasta

n Enfeksiyon hastalıklarının sık ve önemli belirtilerinden biri ateş yükselmesi-
dir. Ateşli hastanın hangi durumlarda acil olarak kabul edilmesine karar 
vermek önemlidir. Akut ateşi olan erişkin bir hastada acil değerlendirme 
gerektiren durumlar Tablo 2’de verilmiştir.

n Genel durum değerlendirmesi ile Tablo 2’de belirtilen özelliklere sahip akut 
ateşli bir hastada, ense sertliğinin olup olmadığının hemen bakılması, ciddi 
bir sepsis tablosu içinde olup olmadığının saptanması çok önemlidir. Bunlar 
dışında, akut-ağır seyirli pnömoni, akut endokardit, nekrotizan fasiit, febril 
nötropeni, pyelonefrit, akut peritonit, biliyer enfeksiyonlar, vd acil durumla-
rın varlığı da öncelikle değerlendirilmelidir.

n Acil enfeksiyonlar yönünden ateşli hastaları değerlendirirken anamnez (te-
mas ve seyahat anamnezi, bağışıklık durumu dahil ayrıntılı öykü), klinik 
muayene, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar incelemelere başvurulur. 
Enfeksiyon bölgesine yönlendiren hastanın yakınmaları (boğaz ağrısı, öksü-
rük, balgam çıkarma, nefes darlığı, dizüri, ishal vb), fizik muayene bulguları 
(ense sertliği, Kernig ve/veya Brudzinski belirtisi, üfürüm, ral, ronküs, kos-
tovertebral açı hassasiyeti, deri döküntüleri (peteşi, ekimoz vd), lenfadeno-
megali, hepatomegali, splenomegali), radyolojik bulgular (akciğer grafisinde 
infiltrasyon, ultrasonografide apse, ekokardiyografide vejetasyon gibi) ve la-
boratuvar bulguları (lökositoz, sedimentasyon yüksekliği, C-reaktif protein 
yüksekliği, prokalsitonin artması, karaciğer enzim yüksekliği, böbrek fonksi-
yon bozuklukları (kreatinin ve üre artışı), pyüri, vb) kullanılır. 

n Acil servislere başvuran, ateşi yüksek yaşlı hastaların 1/3’ünde bir odak sap-
tanamamasına rağmen bakteriyemi olabileceği hatırda tutulmalıdır.

n Ateşle seyreden enfeksiyon dışı diğer hastalıklar da (serebral kanama, se-
rebrovasküler atak, konvülziyon, lösemi, lenfoma, solid tümorler (karaciğer, 

Tablo 2. Akut ateşli hastada acil değerlendirme yapılması gereken durumlar

• Genel durumu kötü hasta

• Septik veya toksik görünümlü hasta,

• İleri derecede hasta görünümlü hasta,

• Huzursuz (ajite), konfüze veya letarjik hasta,

• Bilinci kapalı hasta

• Dispnesi, takipnesi ve taşikardisi olan hasta,

• “Hiç iyi olmadığını”, “bir önceki güne göre daha kötü olduğunu”, “yemeden içme-
den kesildiğini” ifade eden hasta,



ATEŞ

n Acil servis başvurularında en yaygın şikayet ateş olup, ayaktan başvuruların 
%30’unu oluşturur. 3 aylıktan küçük çocuklar sepsis, pyelo-nefrit, menenjit 
ve pnömoni gibi ciddi bakteriyel infeksiyonlar (CBE) açısından yüksek risk-
li gruptadır. 

Klinik Özellikler

n Yenidoğan ve 2-3 aylıktan küçük bebeklerde kritik ateş değeri 38°C iken 3-36 
ay arasındaki çocuklarda bu değer 39°C’dir. Gelişimin ve bağışıklığın tam 
olarak olgunlaşmamasından dolayı muayene bulguları güvenilir değildir. 
CBE düşündüren başlıca bulgular, inatçı ağlama nöbetleri, beslenmenin 
bozulması, sakinleştirelememe ve vücut sıcaklığındaki dengesizlik olabilir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

0-3 Aylık Çocuklar

n Öykü ve fizik muayene teşhis veya CBE ayrıcı tanısında nadiren yararlıdır. 
Fizik muayene bulgularına güvenilemez. Örneğin bakteriyel menejitlerin < 
%15’inde meningismus oluşur, negatif inspiratuvar basıncın oluşturulamadı-
ğı durumda akciğerde raller duyulamaz veya genel durumu iyi olan çocukta 
bakteriyemi tespit edilebilir. Öksürük, takipne ve pulse oksimetrede hipoksi 
tespit edildiğinde hekimin alt solunum yolu infeksiyonu düşünerek acilen 
hastanın akciğer grafisini görmesi gerekir.

n 0-28 günlük çocuklarda en güvenilir yöntem hastanın sepsis kabul edilip 
tüm sepsis testlerinin yapılması ve ampirik antibiyotik tedavisinin başlanma-
sıdır. Bu yaş grubunda antibiyoterapiye Listeria Monocytogenesis için ampi-
silin eklenmesi gerekir. Sepsis testleri Tam Kan Sayımı (TKS), kan kültürü, 
idrar tetkiki, idrar kültürü, akciğer grafisi ve lomber ponksiyonu içerir.

n Alt solunum yolu infeksiyonu şüphesi olan çocukların akciğer grafisinin 
görülmesi gerekir. 

n Tüm genel durumu bozuk çocuklar hastaneye yatırılıp, parenteral antibiyo-
terapi başlanmalıdır. Düşük risk grubundaki >28 gün çocuklar konservatif 
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olarak yatırılıp seftriakson tedavisi verilebilir. Yatırılarak antibiyotiksiz veya 
ayaktan seftriakson 50 mg/kg IM verilerek ya da antibiyotiksiz ayaktan kül-
tür sonucu takibi önerilebilir. Ayaktan veya yatan hastalarda BOS ve kan 
kültürleri antibiyotik uygulamasında önce alınmalıdır.

n 29-90 günlük klinik olarak iyi görünen çocuklarda RSV veya influenza gibi 
tanımlanabilir bir infeksiyon kaynağı olsa bile taburculuk öncesi idrar yolu 
infeksiyonu (İYİ) muhakkak ekarte edilmelidir. Akciğer grafileri klinisyenin 
takdirine göre çekilir. Genel durumu iyi ve infeksiyon kaynağının viral oldu-
ğunu gösteren test pozitifliği olan bu grup çocuklarda lomber ponksiyon 
ertelenebilir.

3-36 Ay Çocuklar

n Yaşın artmasıyla fizik muayene bulguları daha güvenilir hale gelmesine rağ-
men menengial bulgular yaşamın ilk yılında güvenilmezdir. Bu yaş grubun-
da en sık ateşli hastalık sebebi pnömoniyi de içeren viral infeksiyonlardır. 
Klinik olarak pnömoniyi düşündüren hastalara mutlaka akciğer grafisi çek-
tirilmelidir. Bu yaş grubunda ateş ile birliktelik gösteren tek infeksiyon İYİ 
dir. İYİ tuvalet eğitimi almamış kız, 6 aydan küçük sünnetli erkek ve 1 yaşın-
dan küçük sünnetsiz erkeklerde bakteriyel infeksiyonların önemli bir kayna-
ğı olup bu hastalarda ateş oluşturabilecek olası başka kaynak tespit edileme-
diyse idrar tetkiki ve idrar kültürü istenmelidir.

>3 Yaş Ateşli Çocuklar

n Bu gruptaki ateşli çocuklarda etiyolojide streptokokal farenjit, pnömoni veya 
EBV infeksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.

Acil Serviste Yaklaşım

n Her ne kadar ateş çocuklarda huzursuzluk yapıp potansiyel nöbet oluştura-
bilse de genellikle çocuklar için zararsızdır. Ateşin düşürülmesinde çeşitli 
mekanizmalar kullanılır.
• Elbiselerin ve örtülerin çıkarılması 
• 4-6 saat arayla asetaminofen 15 mg/kg PO/PR verilmesi (maksimum doz 

80 mg/kg/gün)
• >1 yaş çocuklara ibuprofen 10 mg/kg PO verilebilir, 6-8 saatte bir tekrar-

lanabilir, asetaminofenle eş zamanlı verilebilir (maksimum doz 40 mg/kg/
gün).

n Kan kültüründe Neiserria Menengitidis veya Metisilin Rezistan S.aureus 
üreyen hastalar hastaneye yatırılıp parenteral antibiyotik tedavisi başlanma-
lıdır. Eğer hasta afebril, klinik olarak iyi, infeksiyon odağı yok ve antibiyotik 
kullanmıyorsa kültür ve antibiyoterapinin devam edilmesi önerilir. Kan 
kültürü sonucu pozitif olan, halen ateşli seyreden ve klinik olarak hasta 
görünen çocuklarda tüm sepsis testleri (TKS, idrar tetkiki, idrar kültürü, 
kontrol kan kültürü, lomber ponksiyon ve akciğer grafisi) yapılmalıdır. Hasta 
hastaneye yatırılıp parenteral antibiyoterapi başlanmalıdır.



ARİTMİLER VE TEDAVİSİ

SİNÜS NOD ANORMALLLİKLERİ

Sinüs Aritmisi 

n Normalde, sinüs nodu vagal tonusdaki varyasyonlar nedeniyle düzenli uyarı 
çıkarmaz. Bu varyasyonlar solunum ile ilişkilidir ve gençlerde inspirasyon ile 
kalbin hızlanması ve ekspirasyon ile yavaşlaması karakteristiktir. İleri yaşta 
kaybolur. Hiçbir tedavi gerektirmez.

Sinüs aritmisi

Sinüs Bradikardisi

n Sinüs bradikardisi sinüs ritminde yavaş kalp hızını tanımlar. Bu terim sık-
lıkla 60/dk dan daha yavaş kalp hızını tanımlamak için kullanılır.Bu kalp 
hızları sağlıklı yaşlı insanlarda sıklıkla görülebilir. İyi antremanlı atletlerde 
kalp hızı 40 dk/dan yavaş olabilir. Genellikle vagal tonusun arttığı durum-
larda oluşur, ancak SA düğümün  primer baskılanmasıyla da ortaya çıkabilir. 
Sporcularda,infeksiyon hastalıklarının nekahat döneminde, sarılıkta görü-
lebilir. Menenjit,KİBAS, ağrı, gastrointestinal bozukluklar,hipotiroidi, akut 
inferior MI gibi durumlarda da oluşabilir.Bazı ilaçlar sinüs bradikardisine 
neden olabileceğinden bunların kullanımı dikkatle sorgulanmalıdır. Bir di-
ğer sorgulanması gereken durum gün içerisinde “bal” yenmesidir. Fakat ara 
sıra yaşlılarda ve akut myokard enfraktüste atım volümü yavaş hızı kompan-
se edemeyebilir. Kalp yetmezliği ya da hipotansiyon gelişebilir. Hemodinami 
bozulduğunda atropin 0.5 mg i.v yapılabilir. 
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Sinüs bradikardisi

Hasta Sinüs Sendromu

n Yaşlılarda görece sık bir durum olan hasta sinüs sendromunun bir kompo-
nenti sinüs bradikardisidir. Bradikardi atrial taşiaritmilerle (taşikardi, fl utter 
ya da fibrilasyon) komplike olabilir ve bradikardi-taşikardi sendromu olarak 
adlandırlabilir. Çok yavaş ya da çok hızlı kalp hızına bağlı olarak senkop olu-
şabilir. Hasta sinüs sendromu nadiren yaşamı tehdit edicidir. Çarpıntı, baş 
dönmesi ve senkop gibi semptomlara neden olabilir. Semptomatik olduğun-
da pacemaker implantasyonu gerekebilir. 

Sinüs Taşikardisi

n Sinüs taşikardisi, sinüs ritminin normalden daha hızlı olmasıdır. Erişkin-
lerde kalp hızının 100/dk’dan daha hızlı olması şeklinde tanımlanır. Vagal 
tonusun azaldığı ve/ veya sempatik tonusun arttığı tüm durumlarda oluşa-
bilir. Sinüs taşikardisi ile birlikte olabilecek hastalıklar şunlardır: anemi, hi-
pertiroidi, ateş, kan kaybı ve hipovolemi, kalp yetmezliği, atropin, epinefrin, 
isoproteronol, nikotin, LSD, marijuana, kokain, eroin ve morfin kullanımı 
sinüs taşikardisine neden olabilir. Sinüs taşikardili hastalar yavaş başlangıçlı 
çarpıntıdan şikayet ederler. Tedavi altta yatan nedene yönelik olmalıdır.

 

SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER

n Ritm bozukluklarının bir kısmı atrium ve AV junctional alandan kaynakla-
nabilir. Bunlar artmış otomasite ya da reentriye bağlı oluşabilir.

Atrial Ektopik Atımlar

n Normal bireylerde atrial ektopik atımlar sıktır fakat kalp atımındaki düzen-
sizlik dışında nadiren semptomlara neden olur. Tanı, beklenen sinüs atımın-
dan daha önce gelen prematür atımı gösteren ekg ile doğrulanır. P dalga kon-
figürasyonu normal sinüs ritminden farklıdır.

n PAK’ler stres, yorgunluk, alkol, tütün, kahve, kronik obstrüktif akciğer 
hastalı ğı (KOAH), digoksin toksisitesi, koroner arter hastalığı ile ilişkili ola-
bilir. PAK’ler genellikle önemli kalp hastalığı olmayan, tüm yaş gruplarında 
yaygındır. Atrial ektopik atımlar tedavi gerektirmez.



SIVI, ELEKTROLİT VE ASİT-BAZ BOZUKLUKLARI

Kullanılan Sıvılar

n İzotonik (%0,9 NaCl solüsyonu), osmalaritesi seruma uygun olması nede-
niyle, hacim replasmanı için ideal sıvıdır. %5 Dekstroz gibi hipotonik sıvı-
lar, hacim replasmanı tedavisinde birinci basamakta tercih edilmemelidirler. 
Ringer laktat solüsyonu cerrahi hastalar ve travma hastaları için sıklıkla kul-
lanılır. Kan ürünleri ile aynı yoldan sadece izotonik verilebilir. %5 dekstrozlu 
%0,45 NaCl solüsyonu, idame sıvısı olarak verilebilir. %10 veya %20 deks-
troz gibi daha yoğun dekstroz solüsyonları karaciğer yetmezliği gibi glukoz 
depolarını kullanma kabiliyeti bozulmuş hastalar için veya total paranteral 
beslenme (TPN) solüsyonunun bir parçası olarak kullanılır.

Hacim Durumunun Klinik Değerlendirilmesi

n Sıvı kaybı hastanın öyküsü ile saptanabilir. Öyküde dikkat edilmesi gere-
kenler kusma, diyare ve ateş gibi belirtiler, hastanın çalışma koşulları, sıvı 
alımı, kronik hastalıkları, bilinç düzeyi ve idrar çıkışıdır. Fizik muayenede 
kuru mukoza, kuru dil ve azalmış deri turgoru tespit edilebilir. Daha sonra 
ise düşük tansiyon ve nabız yüksekliği saptanan bulgulardandır. Laboratuvar 
değerlerinden plazma ve idrar ozmolaritesi dehidratasyonun belki de en gü-
venilir belirteçleridir. Kan üre azotu (BUN), kreatinin, hematokrit ve diğer 
kimyasal ölçümler yardımcı olabilir ama sıvı kaybı için çok duyarlı testler 
değillerdir.

n Hacim yüklenmesi genellikle ödem, solunum sıkıntısı, juguler venöz dolgun-
luk ve pompa yetmezliği gibi durumlarla kendisini gösterir. Hacim yüklen-
mesinin risk faktörleri olan renal, kardiyovasküler ve karaciğer hastalıkları 
düşünülmelidir. Hacim yüklenmesi olan hastalar hipotansif veya hipertansif 
olabilirler.

Elektrolit Bozuklukları

Hiponatremi ([Na+] <135 mEq/L)

n Klinik bulgular [Na+] 120 mEq/L’nin altına düştüğünde ortaya çıkar. İştah-
sızlık, bulantı, halsizlik, baş ağrısı, halusinasyonlar, kramplar, konfüzyon, le-
tarji ve nöbetlerle kendini gösterebilir. Öncelikle hacim durumunu ve ozmo-
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lariteyi (2[Na+]+[Glukoz]/18+[BUN]/2,8) değerlendirmek gerekir (275-295 
mosm/lt). 

n Gerçek hiponatremi azalmış ozmolarite ile beraberdir. Hacim durumu ve 
idrar [Na+] seviyesi gerçek hiponatremiyi sınıfl andırabilir. Hiponatremi, su 
retansiyonu, sodyum kaybı veya su dağılımındaki değişimden kaynaklana-
bilir. Yalancı hiponatremi; hiperglisemi, hiperproteinemi, hiperlipidemiye 
bağlı olarak da olabilir ve genellikle normal-yüksek ozmolarite ile beraber-
dir. Uygunsuz ADH sendromunda ise hiponatremi, uygun olmayan yüksek 
idrar ozmolaritesine rağmen düşük serum ozmolaritesi, yüksek idrar sod-
yumu ve klinik övolemi ile karakterizedir. Uygunsuz ADH sendromu tanısı 
diğer tanılar ekarte edilerek konabilir. Hiponatreminin nedenleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

n Hacim ya da perfüzyon eksikliğini normal salin (NS) kullanarak düzeltmek 
gerekir. Övolemik ve hipervolemik hastalarda sıvılar kısıtlanmalıdır (500-
1500 mL/gün). 

n [Na+] düzeltilme hızı kronik hiponatremide 0.5 mEq/L/h, akut hiponatremi-
de 1 mEq/L/h’den daha hızlı olmamalıdır. [Na+] düzeltme 12 mEq/L/gün’ü 
aşmamalıdır. Sodyum açığı hesaplanarak bulunabilir: 

n Ağırlık (kg) x 0.6 x (istenen [Na+] -ölçülmüş [Na+]) = Sodyum Defisiti 
(mEq).

n Hızlı düzeltmenin komplikasyonları konjestif kalp yetmezliği ve santral pon-
tin miyelinozisdir.

Tablo 1. Hiponatremi Nedenleri

Hipotonik (gerçek) hiponatremi (Posmol <275) 
Hipovolemik hiponatremi
 Böbrek dışı kayıplar (idrar Na+ <20mEq/L) 
 Hipotonik sıvılarla volüm replasmanı 
 Terleme, kusma, diyare, fistül 
 Üçüncü boşluğa kayıplar (yanık, peritonit, pankreatit) 
 Böbrek kayıpları (idrar Na+ >20mEq/L) 
 Diüretik kullanımı 
 Aldosteron eksikliği
 Tuz kaybettiren nefropati; renal tübüler asidoz
 Ozmotik diürez (mannitol, hiperglisemi, hiperürisemi) 
Övolemik hiponatremi (idrar [Na+] >20 mEq/L)
 Uygunsuz ADH salınımı (santral sinir sistemi, akciğer veya karsinoma) 
 Fiziksel ve emosyonel stres veya ağrı 
 Miksödem, Addison hastalığı, Sheehan sendromu ilaçlar, su intoksikasyonu 
  Hipervolemik hiponatremi idrar [Na+] >20 mEq/L
 Böbrek yetmezliği idrar [Na+] <20 mEq/L
 Siroz
 Konjestif kalp yetmezliği 
 Nefrotik sendrom 
İzotonik (psödo) hiponatremi (Posm 275-295)
 Hiperproteinemi,
 Hiperlipidemi 
Hipertonik hiponatremi (Posm >295)
 Hiperglisemi, mannitol alımı ve gliserol kullanımı



İSHALLE GİDEN HASTALIKLAR

n İshal, günde üç ya da daha fazla kez sulu dışkılama olarak tanımlanır. Esas 
olarak dört temel mekanizması vardır: artmış barsak sekresyonu (örneğin 
kolera), barsaktan azalmış emilim (örneğin; entero-toksinler, inflamasyon ya 
da iskemi), artmış ozmotik yük (örneğin; laksatif ilaçlar, laktoz intoleransı) 
ve anormal barsak hareketi (örneğin; iritabl barsak sendromu). Vakaların 
ortalama %85’inde etyoloji infeksiyözdür.

İshal

Klinik Özellikler

n İshalin akut (3 haftadan kısa süre) ya da kronik (3 haftadan uzun) olduğuna 
karar verilir. Akut ishal, daha yüksek ihtimalle infeksiyon, iskemi, zehirlen-
me ya da inflamasyon gibi ciddi bir sorunu temsil eder. Hasta hakkındaki 
ayrıntılar da tanıyı daha iyi tanımlayabilir. Pankreas yetmezliğinden kaynak-
lanan malabsorpsiyon ya da HIV’le ilişkili barsak hastalıklarının sağlıklı bir 
bireyde beklenmemesi gerekir. Sık sık restoran yemeği yeme, günlük bakım 
merkezlerine maruz kalma, sokakta açık satılan besinleri ya da çiğ deniz 
ürünlerini tüketmek, deniz aşırı seyahat etmek ve göl ya da akarsu suyu içi-
len yerlerde kamp yapmak gibi beslenme uygulamaları infeksiyöz ishalin 
ayırıcı tanısını daraltabilir (Örneğin; göller ya da akarsulardan Giardiya, 
istiridyelerden Vibrio, pirinçten Bacillus Cereus, yumurtadan Salmonella ve 
etten Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli ya da Clostridium etken olabi-
lir). Belli başlı tedaviler, özellikle antibiyotikler, kolşisin, lityum ve laksatifle-
rin tamamı ishale neden olabilir. Seyahat, hastayı enterotoksik E. Coli ya da 
Giardia’ya maruz bırakabilir. Cinsel tercih, uyuşturucu kullanımı ve meslek 
gibi sosyal öykü bileşenleri HIV’le ilişkili hastalık düşündürebilir.

n Fizik muayene hidrasyon durumunun değerlendirilmesiyle başlar. Karın 
muayenesi ayırıcı tanıyı ayırt ettirebilir ve cerrahi girişim ihtiyacını da ortaya 
koyabilir. Apandisit bile vakaların %20’sinde ishalle kendini gösterebilir. 
Rektal muayene ya da dışkıda kan mevcudiyeti teşhis için ipucu verebilir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n İshalli hastalıklarda en özgül testlerden birisi dışkının laboratuvarda incelen-
mesidir. Gayta kültürü sadece aşırı toksik, ileri derecede dehidrate kalmış, 
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dışkıda kan ya da püy görülmüş, immün sistemi baskılanmış ve ishali 3 
günden uzun süren hastalarda yapılmalıdır. Salmonella, şigella, campylobac-
ter, E. Coli ya da amip infeksiyonu için tetkikler düşünülmelidir. Laboratuarın 
hangi patojenlerden şüphelenildiğine dair bilgilendirilmesi gerekir. Yedi 
günden fazla süren ishali olan, yurt dışına seyahat etmiş, arıtılmamış su 
içmiş hastalarda Giardia ya da Criptosporidium’un dışlanması için yumurta 
ve parazit muayenesi yapılması uygun olacaktır. Birden fazla örneğe ihtiyaç 
duyulabilir. Clostridium difficile toksin tetkiki, antibiyotikle ilişkili ishali olan 
ya da yakın zamanda hastanede yatmış hastalarda uygundur. Çoğu ishal 
hastalığı viral ya da kendi kendini sınırlayan yapıda olduğundan rutin vaka-
larda laboratuar tetkikleri endike değildir. Ancak aşırı dehidrate ya da toksik 
hastalarda kan sayımı, elektrolit tespiti ve böbrek fonksiyon testlerine bak-
mak gereklidir.

Acil Serviste Yaklaşım

n İshal tedavisi sıvı ve elektrolit sorunlarının düzeltilmesinden ibarettir. Ek 
olarak, sebebe özgü tedaviye derhal başlanmalıdır.
• Sıvının yerine konması, ciddi hastalarda normal salin çözeltisiyle ve intra-

venöz olabilir. Hafif dehidrate olan ve kusmayan hastalar, sodyum ve 
emilimin artırılması için şeker içeren oral replasman sıvısını tolere edebi-
lir. Hastalar tolere ettikçe “BRAT” diyetine başlanır (muz, pirinç, elma, 
tost). Hastalar çiğ meyve, kafein, laktoz ve sorbitol içeren besinlerden uzak 
durmalıdır.

• Uzun süreli ya da şiddetli ishali olan tüm yetişkin hastalarda antibiyotikler 
önerilmektedir. E Coli 0157: H7’ye bağlı infeksiyöz ishallerde antibiyotik-
lerden kaçınılmalıdır.

n Antibiyotikle ilişkili ishal sıklıkla, sebep olan ilacın kesilmesine yanıt verir. 
Seçilmiş vakalarda metronidazol ya da vankomisin endike olabilir. Acil 
ishallerden gastrointestinal kanama, adrenal yetmezlik, tiroid fırtınası, tok-
sinlere maruz kalma, akut radyasyon sendromu ve mezenter iskemisi infek-
siyon dışı nedenlere bağlıdır. Bu durumlara sahip hastaların yoğun bakıma 
ve hastaneye yatırılmaya ihtiyacı vardır. Tanısı net olmayan, ancak hidrate 
edildikten sonra muayene bulguları düzelen hastalar güvenli biçimde tabur-
cu edilebilir.

Akut İnfeksiyöz İshal ve Turist Diyaresi

n ABD’deki tüm infeksiyöz ishallerin %50 ila 80’inden Norovirüs sorumludur; 
bunu daha az sık olarak şiga toksin üretmeyen E. Coli, C. difficile, invazif 
bakteriler (kamfilobakter, şigella, salmonella), şiga toksin üreten E. Coli ve 
protozoalar izler. Yurt dışına seyahat, kontamine besin ve su tüketimi öykü-
sü, %80’lik bir ihtimalle, birincil olarak toksin üreten ve üretmeyen E. Coli 
tarafından oluşan bakteriyel ishal öyküsüyle ilişkilidir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Şiddetli karın ağrısı, ateş, kanlı ishali olan hastalara, salmonella, şigella, kam-
filobakter ve E. Coli 0157:H7 kültürü, şiga toksin testi ve Entamoeba histoly-
tica mikroskopi ve antijen testi dahil; özgül patojenler açısından tetkikler 



ANEMİ VE KANAMALI HASTANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

n Anemi, genellikle bir sebep değil, ana şikayetin bir sonucu veya bundan ba-
ğımsız olarak ortaya çıkan bir sonuçtur. Anemi kronik olabilir veya travma, 
gastrointestinal kanama veya diğer akut kanamaların sebep olduğu akut kan 
kaybı sonucu oluşabilir. 

n Çok sayıda bölgeden spontan kanama, travmaya uğramamış bölgelerden 
kanama, yaralanmadan saatler sonra ortaya çıkan gecikmiş kanama veya ek-
lemlere veya derin dokulara kanama şikayeti ile gelen hastalarda, altta yatan 
kanama bozukluklarından şüphelenilmelidir.

Klinik Özellikler

n Aneminin gelişme hızı, derecesi, hastanın yaşı ve kardiyovasküler sistem 
izerine etkileri, hastanın semptomlarını ve klinik başvurusunun şiddetini 
belirler. Hastalar; halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, ortostatik belirtiler ve hafif 
egzersiz ile oluşan nefes darlığı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Hastalarda, 
konjunktivalar, deri ve tırnak yatağı soluk olabilir. Taşikardi, hiperdinamik 
kalp tepe atımı ve sistolik üfürümler görülebilir. İstirahatte ortaya çıkan ta-
şipne ve hipotansiyon geç bulgulardır. 

n Hastalar açık bir kanama alanına sahip olabilir veya olmayabilir. Hastada 
veya diğer aile bireylerinde aşırı veya anormal bir kanama öyküsü altta yatan 
ailesel bir kanama bozukluğunu işaret edebilir. Karaciğer hastalığı ve alkol 
bağımlılığı, aspirin, non-steroid antiinfl amatuvar ilaçlar, warfarin ve antibi-
yotiklerin kullanımı ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. 

n Mukokutanöz kanama (peteşi, ekimoz, purpura ve epistaksis), gastrointesti-
nal, genitouriner veya ağır menstrüasyon kanamaları; trombositlerin sayısal 
veya fonksiyonel bozuklukları ile birlikte olabilir. Pıhtılaşma faktörlerinde 
eksiklik olan hastalar sıklıkla, gecikmiş kanama, hemartroz, veya kas içi ve 
retroperitonium gibi potansiyel boşlukların içine kanama ile gelebilirler. 

n DIC (Disseminated Intravascular Coagulation= yaygın damariçi pıhtılaşma) 
gibi trombositlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin kombine anormallikleri olan 
hastalar; mukokütanöz ve potansiyel boşlukların her ikisine birden kanama 
ile gelebilirler.

n Kazanılmış hemolitik anemi; otoimmün veya ilaca bağlı olabilir. Mikroan-
jiyopatik sendromlar, trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve hemo-
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litik-üremik sendromu (HUS) içerirler. TTP’nın klasik beşlisi mikroanji-
yopatik hemolitik anemi ve trombositopeniye eşlik eden ateş, SSS (Santral 
Sinir Sistemi) anormallikleri ve böbrek hastalığıdır. HUS; akut nefropati veya 
böbrek yetmezliği, mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeniden 
oluşur. 

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Anemi, hemoglobin ve hematokritin normal sınırların altında olmasıdır. 
Yeni tanı konmuş aneminin başlangıç değerlendirilmesinde; tam kan sayımı, 
eritrosit indekslerinin gözden geçirilmesi, retikülosit sayımı, gaytada gizli 
kan bakılması, ve periferik kan yaymasının değerlendirilmesini içerir. Orta-
lama eritrosit hacmi (MCV) ve retikülosit sayımı; aneminin sınıfl andırılma-
sında ve ayırıcı tanısında yönlendiricidir. 

n Kanama bozukluklarının tanısı için kullanılan laboratuvar çalışmaları koa-
gülasyonun safh alarına göre: 
• Trombositlerin başlangıçtaki tıkaç oluşumunu test edenler (birincil he-

mostaz); 
• Çapraz-bağlı fibrinin oluşumunu değerlendirenler (ikincil hemostaz); ve
• Dluşmuş olan fibrin pıhtılarının büyüklüğünü sınırlandırmadan sorumlu 

olan fibrinolitik sistemi test edenler.
n Kanama bozukluğundan şüphelenilen hastalarda trombosit sayısını içeren 

bir tam kan sayımı, protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı 
(PTT) ve kanama zamanı gerekli olan başlangıç testleridir. Eğer hemolitik 
anemi için bir şüphe varsa daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Acil Serviste Yaklaşım

n Anemisi ve kan kaybı devam eden hastalarda kan grubu ve cross-match ba-
kılmalıdır.

n Hemodinamik yönden stabil olmayan ve doku hipoksisi belirtilerine sahip 
semptomatik hastalarda acil eritrosit transfüzyonu düşünülmeli.

n Anemisi ve kan kaybı devam eden hastaları, ileri tetkik ve tedavi için takibe 
alın. Hemodinamik olarak stabil olmayan, hipoksik, asidotik veya kardiyak 
iskemi belirtileri mevcut olan, kronik anemili veya etyolojisi açıklanmamış 
yeni tanı konmuş anemi hastaları acile kabul edilmeli.

n Etyolojisi belli olmayan anemi, trombosit ve lökosit sayılarında anormallik-
ler veya şüpheli kanama bozuklukları olan hastaların değerlendirilmesi için 
hematoloji konsultasyonu düşünün.

Anemilerin MCV’ye Göre Sınıflanması

Mikrositik anemiler

Makrositik anemiler

Normositik anemiler 



PULMONER EMBOLİ

Tanım 

n Akciğer embolisi; sıklıkla nedeni derin ven trombozu (DVT) oluşundan ve 
birlikte gözükmesinden dolayı genel olarak Venöz Tromboemboli (VTE) 
ismiyle anılmaktadır. Yaygın ve ölümcül bir hastalıktır. DVT genellikle 
bacakta derin venler içinde, nadiren diğer proksimal venler içinde kan pıh-
tılaşması ile oluşur. Pıhtının bir kısmı koparak pulmoner arter ve dallarına 
giderse PE oluşur. Tanı koymada en önemli mihenk noktası emboliden 
şüphelenmektir.

Etiyoloji 

n İleri yaş, obezite, gebelik, kanserler, trombofili, yeni ameliyat veya önemli 
travma geçirme, hareketsizlik/yatalak olma, uzun mesafeli seyahat, sigara, 
kalp yetmezliği, inme, östrojen kullanımı ve iltihabi durumlar VTE ye neden 
olan yaygın risk faktörleridir. Kan pıhtısı dışında hava, yağ, yabancı cisim, 
parazit, tümör hücresi, amnion sıvısı da emboliye sebep olabilir. %75 sebebi 
DVT’dir.

Patogenez

n Virchow triadı ile anılmakta olup damar cidar hasarı, venöz staz ve hiperko-
agülabiliteden oluşur. Pıhtılaşmaya meyil genelde kalıtsaldır.

Klinik

n Klasik olarak, DVT baldır veya bacakta ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ve 
sıcaklık artması şeklinde kendini gösterir. Ancak bu belirtiler DVT hastala-
rının %50’sinden daha azında gözükür. DVT’de alt bacak çaplarının farklı 
olması da bir işarettir. 

n Pulmoner emboli de ani başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, açıklanamayan 
taşikardi, hipoksi, senkop veya şok sık rastlanan belirtilerdir. Diğer belirtiler 
ise konfüzyon-nöbet geçirme, plöretik veya nonplöretik göğüs ağrısı, taşip-
ne, anksiyete, öksürük, hemoptizi, terleme ve hafif ateştir. Masif PE, hipotan-
siyona, ciddi hipoksemiye veya kardiyo-pulmoner arreste neden olabilir. 
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Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Pulmoner hipertansiyon, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, plevral 
effüzyon, pnömoni ve pnömotoraks dahil olmak üzere birçok solunum 
bozuklukları PE ayırıcı tanısında ekarte edilmelidir. Tüm kalp hastalıkları ve 
belirtileri PE’yi taklit edebilir. Kas ağrısı ve kostokondrit de PE’nin göğüs 
ağrısını taklit edebilir. 

n Klinisyen hastasının PE için düşük riskli olduğunu düşünüyorsa ve Pulmoner 
Emboli Dışlama Kriterleri (PED Kuralı) (Tablo 1) negatif ise 45 günlük PE 
riski %1’dir. Bu gibi durumlarda, PE için başka bir test gerekli değildir.

Tanı 

n Düşük veya orta riskli test öncesi olasılığı olan hastalar için D-dimer testi 
önerilen ilk testtir. Duyarlılığı yüksek özgüllüğü düşüktür. D-dimer testleri-
nin tanısal sensitivitesi %94-%98 arasında değişir ve PE ve DVT sensitivitesi 
için %50-%60 arasındadır. 

n İleri yaş, aktif malignite, gebelik, yeni ameliyat ve romatolojik hastalıklar ve 
orak hücre hastalığı VTE yokluğunda da D-dimer düzeylerini yükseltebilir.

n VTE için yüksek test öncesi olasılık olan hastalar, pozitif D-dimer olanlar, ya 
da D-dimer testi pozitif olması çok muhtemel olan hastalar için görüntüleme 
endikedir. 

n Doppler ultrasonografi alt ekstremite DVT için yüksek sensitivitesi (%95) ve 
spesifisitesi (%95) olan bir testtir. 

n Alt ekstremite ultrasonu muhtemel PE değerlendirmek için maliyet-etkin bir 
ilk test olabilir. PE belirtileri veya semptomları olan hastalarda venöz ultra-
sonda DVT gösterilmişse PE olduğu varsayılabilir. Bu strateji, hamile, böb-
rek yetmezliği olan veya intravenöz kontrast alerjisi olan hastalar gibi, BT 
pulmoner anjiyografinin göreceli veya mutlak kontrendike olduğu durum-
larda yararlı olabilir.

n Bir çok hastada, alt ekstremite venografisi olmadan kontrastlı göğüs bilgisa-
yarlı tomografisi (BT), PE’yi ekarte etmek için tercih edilen testtir. Kontrastlı 
göğüs BT anjiyografisinde pulmoner arterde dolma defekti pıhtıyı gösterir. 
PE için teknik olarak yeterli bir BT’nin sensitivitesi %83-%90 ve spesifisitesi 
%95’tir. Negatif olasılık oranı D-dimer ile benzer şekilde 0.11 ve 0.18 arasın-
dadır. Bu yüzden BT pulmoner anjiyografi, D-dimer testinde olduğu gibi, 
test öncesi olasılık kapsamında yorumlanmalıdır. Diğer görüntüleme yön-
temleri ile karşılaştırıldığında BT, olası PE hastalarının yaklaşık %15’inde 
önemli alternatif tanıları gösterebilme avantajına sahiptir.

Tablo 1. Pulmoner Emboli Dışlama Kriterleri (PED Kuralı)

Yaş <50 yıl 

Nabız oksimetre >%94 (solunum oda havası) 

Kalp hızı <100 atım/dk 

Yakın zamanda venöz tromboembolizm yok 

Yakın zamanda ameliyat veya travma (hastaneye yatışı gerektiren, entübasyon veya epi-
dural önceki 4 hafta içinde anestezi) yok 

Hemoptizi yok 

Östrojen kullanımı yok 

Bacakta tek taraflı şişme yok



AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

n Akut böbrek yetmezliği (ABY) böbrek işlevlerinde ani(48 saat içinde) bozul-
ma olarak tanımlanır. Bu bozulmanın göstergeleri serum kreatinin düzeyin-
de artış (>0.3mg/dl veya %50’lik bir artış) veya idrar çıkışının azalmasıdır(6 
saatten uzun süreli olarak saatte <0.5 ml/kg). Akut böbrek yetmezliği sıklık-
la hıpovolemiye yol açan bir nedenden sonra ortaya çıkmakla birlikte, kalp 
hastalığı, damarsal ya da pıhtılaşma bozuklukları, glomerüler bozukluklar, 
böbrek tübüllerini etkileyen hastalıklar, nefrotoksik ilaçlar ve genitoüriner 
sistemdeki çeşitli anatomik bozukluklar gibi durumlarda da görülür.

Klinik Özellikler

n Böbrek fonksiyonundaki bozulma serumdaki azotlu atık ürünlerin artması-
na yol açar. Bu durumda; bulantı, kusma, nörolojik semptomlar (şuur bula-
nıklığı, kramplar, konvülsiyon, koma) görülmekte, idrar çıkışının azalması 
sonucunda da hastalarda aşırı sıvı yüklenmesi, hipertansiyon, akciğer ödemi, 
kalp yetmezliği gelişmektedir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Hikaye ve fizik muayene genelde sebebe yönelik ipuçları sağlar. Altta yatan 
etkene ait belirti ve bulgular dikkatlice araştırılmalıdır. Fizik muayene vital 
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Akut Böbrek Yetmezliği Ayırıcı Tanısında Yardımcı Laboratuvar Testleri

Kullanılan Test Prerenal Renal* Postrenal

idrar sodyumu (mEq/L)
FENa W*

BYİ#

İdrar ozmolalitesi (mOsm/L)

İdrar: serum kreatinini

Kan üre azotu: kreatinin

<20

<1

<1

>500

>40:1

>20:1

*FENa  glomeulonefrit, hepatorenal sendrom, radiokontrasta bağlı akut tübüler nekroz, miyoglobinürik 
ve hemoglobinürik akut böbrek yetmezliği, nakil böbrek reddi ve bazı ilaçlara (anjiyotensin dönüştürücü 
enzim inhibitörleri ve nonsteroid  anti inflamatuvar ilaçlar) bağlı olarak 1 den daha az olabilir.
fFENa =([idrar sodyumu/serum sodyumu]--[idrar kreatinini/serum kreatinini]) x 100.
#BYİ = (serum sodyumu--[idrar kreatinini/serum kreatinini]) x 100.
Anahtar: FENa = fraksiyone sodyum atılımı, BYİ: böbrek yetmezlik indeksi

>40

>1

>1

<350

<20:1

10:1

>40

>1

>1

<350

<20:1

>10:1
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bulguları, sıvı yükünü, üriner yolun açık olup olmadığını, kimyasal zehir-
lenme, ilaç kullanımı, kas hasarı, enfeksiyonlar ya da sistemik hastalıklara 
ait bulgular araştırılmalıdır. Tanısal testler idrar tahlili, kan üre azotu (BUN) 
ile kreatinin seviyesi, serum elektrolitleri, idrar sodyum ve kreatinin ve idrar 
ozmolalitesini içermelidir. Bu testler ABY’nin prerenal, renal ya da postrenal 
olarak ayırmayı sağlar. Bu ayrıma yardımcı olması için fraksiyone sodyum 
atılımı da hesaplanabilir.

n Prerenal ve postrenal yetmezlikte, hemolitik üremik sendromda ve trombo-
tik trombositopenik purpurada normal idrar sedimenti görülebilir. İdrarda 
albümin varlığı glomerolonefrit ya da malign hipertansiyona işaret edebilir. 
Hücresel silindirlerin atılımı akut tübüler nekrozda görülür.

n Üriner obstrüksiyon durumunda erken dönemde prerenale benzer gösterge-
ler olur. Obstrüksiyon devam ederse tübüler fonksiyonlar bozulur ve renal 
sebepleri taklit eden göstergeler oluşur.

n İdrarda albümin ve eritrosit; glomerülonefrit, malign hipertansiyon ve oto-
immün hastalıklarda görülür. Lökosit ise interstisiyel nefrit ve piyelonefritte 
görülür. Böbrek taşında ve bazı ilaç kullanımında (sulfoniller, etilen glikol ve 
radyo-kontrast maddeler) kristaller tespit edilebilir. Üst üriner yol tıkanık-
lığı ve hidronefroz düşünüldüğünde seçilecek ilk tetkik renal ultrasondur. 
Renkli akım doppler böbrek dolaşımını ve büyük damarsal böbrek yetmezli-
ği sebeplerini gösterebilir. Yatak başı ultrason ile hızlı tanı konulabilir ve sıvı 
tedavisinde yol göstericidir. Vena kava inferior’un inspiryumda çökmesi sıvı 
eksikliğinin iyi bir göstergesidir.

n Prerenal yetmezlik böbrek kan akımını azaltan nedenlerle meydana gelir ve 
toplumda kazanılmış akut böbrek yetmezliğinin en yaygın sebebidir (vakala-
rın %70’i). En sık sebepleri; hipovolemik durumlar (kusma/ishal, diüretikler 
ve diğer antihipertansifl er, azalmış sıvı alımı), 3. boşluğa sıvı kaçağı (siroz, 
pankreatit, yanık, septik şok), kan kaybı, ya da kalp yetmezliğine bağlı kardi-
yak atımdaki azalmadır.Renal yetmezlik ise vasküler, glomerüler ve tübülo-
interstisiyel sebeplerle meydana gelir. İskemik böbrek yetmezliği akut tübü-
ler nekroz (ATN) olarak bilinir. ATN ciddi ve uzamış prerenal nedenlerden 
dolayı çoğu vakada renal yetmezliğin sebebidir, ayrıca hastanede kazanılmış 
böbrek yetmezliğinin de en yaygın nedenleri arasındadır. İkinci en sık ATN 
nedeni nefrotoksinlerdir (çevresel ve reçete edilmiş ilaçlar). Postrenal azote-
mi en sık prostat hipertrofisi olan yaşlı erkeklerde ve dış genital organlara ait 
lezyonlarda görülür (örneğin darlıklar). 10 ila 14 gün süren tam tıkanıklık 
böbrek fonksiyonlarında kalıcı hasara yol açabilir.

Acil Serviste Yaklaşım

n Akut böbrek yetmezlikli hastada acil servisteki ilk amaç altta yatan nedeni 
tedavi etmek ve sıvı-elektrolit bozukluğunu düzeltmektir. Daha fazla böbrek 
hasarı olmaması için uğraşılmalı ve böbrek fonksiyonları düzelinceye kadar 
destek tedavisine devam edilmelidir. 

PRERENAL YETMEZLİK

n Uygun hastalarda etkin intravasküler sıvı hacmi izotonik sıvılarla (serum fiz-
yolojik ya da ringer laktat) hızlı bir şekilde yerine konmalıdır.



BAŞ AĞRILARI

n Acil servise en sık başvuru nedenlerinden biri

Klinik 

Primer Baş Ağrıları 

n Migren baş ağrıları yavaş başlangıçlı, 4-72 saat içinde sonlanan ve genelde 
tek taraflı, pulsatil ve fiziksel aktivite ile kötüleşen ağrıdır. 

n Bulantı ve/veya kusma, fotofobi ve sonofobi sıklıkla mevcuttur. 
n Görme auraları, hemiparestezi, hemiparezi ve afazi gibi diğer nörolojik 

semptomlar eşlik edebilir ama bunlar ilk kez oluyorsa migren tanısı dışlanır. 
n Hastada, migren tipindeki herhangi bir değişiklik baş ağrısının diğer neden-

lerini düşündürmelidir.
n Küme baş ağrısı nadir görülen şiddetli, tek taraflı orbital, supraorbital veya 

temporal bölgede 15-180 dk’da sonlanan, lakrimasyonun, nazal ve konjonk-
tival konjesyon, burun akıntısı eşlik ettiği baş ağrısıdır. Bu semptomlar haf-
talarca her gün, yıllarca her hafta olma eğiliminde olabilir.

Sekonder Baş Ağrıları 

n Subaraknoid kanama (SAK) klasik olarak ani başlangıçlı, şiddetli ve “hayatı-
mın en kötü baş ağrısı” olarak tanımlanır. Bazen egzersiz ile tetiklenebilir 
ama genelde kendiliğinden gelişir. Nörolojik bulgu eşlik eder ama %50 has-
tada nörolojik muayene normaldir.

n Menenjit baş ağrısı ani başlangıçlıdır ve genelde ateş, meninjismus belirtileri 
ve fotofobi eşlik eder. İmmünsupressif hastalarda oportunistik menenjit çok 
daha sinsi başlangıçlıdır.

n İntraparankimal kanama ve inme baş ağrısıyla kendini gösterebilir, 
n Diğer nörolojik bulgu ve semptomlar sıklıkla vardır. 
n Subdural hematom genelde eski travmadan sonra riskli hastalarda (alkolik, 

yaşlı ve oral antikoagülan kullanımı) görülür.
n Beyin tümörleri ile ilişkili baş ağrıları değişken olabilir. Baş ağrısı sabah daha 

kötü olup bulantı ve kusma eşlik edebilir ve pozisyoneldir. 
n Serebral venöz tromboz, hiperkoagülabilite durumu olan (oral kontraseptif, 

doğum sonrası, ameliyat öncesi, çeşitli pıhtılaşma faktör bozukluklarında, 
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mutasyonlar veya polistemi) hastalarda baş ağrısı, kusma ve nöbetle karşımı-
za çıkabilir. Papil ödemi oluşabilir.

n Temporal arterit genelde tek taraflı ve frontotemporal yerleşimli olan, şiddet-
li ve zonklayıcı tarzda baş ağrısıyla (%60-90) karakterizedir.. Çenede kladi-
kasyo, polimyaljiya romatika, görme bozuklukları eşlik edebilir. Etkilenen 
temporal arter hassas, atımı olmayan veya bozulmuş nabızla karakterize 
olabilir veya normal olabilir

n Oftalmik bozukluklar, örneğin akut glokom şiddetli baş ağrısı ile karakterize 
olabilir ve bulantı -kusma eşlik edebilir. Bu durumun tanısı doğru göz mua-
yenesi ve intraoküler basınç ölçümü ile konulabilir

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n İyi bir öykü alınması—sıklık, ani başlangıç, hissedilen en şiddetli ağrı, gittik-
çe artması
• Başlangıcı
• Karakteri
• Lokalizasyonu
• Eşlik eden bulgular—bilinç değişikliği, kusma, ateş, boyun ağrısı, görme 

yakınması vs
• İlaç-madde kullanımı; nitrit, nitrat, MAO inhibitörleri, alkol çekilme 

sendromu
• Toksik madde maruziyeti—karbonmonoksit 
• Aile öyküsü- Migren, SAK
• Eşlik eden hastalıkların varlığı; Hipertansiyon, malignite, koagülopati, 

HIV vs

Fizik Bakı

n Sistemik muayene: Vital bulgular, HEENT muayenesi- temporal arter, slit 
lamp, sinüs, fundoskopik muayene

n Nörolojik Muayene: Meningial irritasyon bulgusu, Mental durum, kran-
yal sinir, motor, duyu, serebellar muayene, yürüyüş

n Acil serviste önerilen görüntüleme yöntemi: Kontrastsız Bilgisayarlı Beyin 
Tomografisidir. 

Öneriler

n 2008’de Amerikan Acil Doktorları Cemiyeti (ACEP) aşağıdaki önerileri 
• AS’e baş ağrısı yakınması ile başvuran ve nörolojik muayenede patoloji 

saptanan (fokal nörolojik defisit, bilinç değişikliği) hastalarda acil kontras-
tız beyin BT yapılmalıdır (Seviye B önerisi)

• Yeni akut başlangıçlı şiddetli, baş ağrısında beyin BT yapılmalıdır (Seviye 
B önerisi)

• HIV pozitif olan yeni tipte baş ağrısı olan hastalar için acil nöro-görüntü-
leme istenmelidir (Seviye B önerisi)

• Elli yaş üstü yeni başlayan baş ağrılarında normal nörolojik muayenede 
olsa acil nöro görüntüleme düşünülmelidir (Seviye C önerisi)



ACİL PSİKİYATRİ

n Acil psikiyatri, klinik psikiyatri uygulamaları ve genel acil muayeneleri sıra-
sında zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Acil tıbbın bir alt dalı olarak 
kabul edilmiş olup, acil koşullarda psikiyatrik belirtiler gösteren hastaların 
hızlı bir şekilde değerlendirilip anında müdahale edilmesi gereken durumla-
rı kapsar. 

n Psikiyatrik aciller içinde sıklıkla intihar girişimi, duygudurum bozuklukları 
(depresif ve manik ataklar), anksiyete bozuklukları, şizofreni, alkol madde 
bağımlılığı, geriyatrik hastalıklar ve kişilik- davranış bozuklukları görülmek-
tedir.

ACİL PSİKİYATRİK GÖRÜŞME

n Acil durumdaki bir hastanın değerlendirilmesi genel psikiyatrik görüşme-
den temelde farklı değildir. Sadece zaman kısıtlaması ve anında müdahaleyi 
gerektirdiği için mümkün olduğunca çabuk değerlendirilip bir sonuca varıl-
malıdır. Acil psikiyatrik görüşmede sıklıkla hastanın acile gelmesine neden 
olan şikayete ve nedenlerine odaklanılır. Hekim ilk kapsamlı bilgilerini 
kişinin genel görünümünden elde eder. Giysisinin görünümü ve stili, kişisel 
bakımı, ağlama, gülme, ürkek bakışlar, şüphecilik, yerinde duramama, 
sürekli dolaşma isteği, uyuklama hali, rahat ve baştan çıkarıcı tavırlar, dur-
gunluk, konuşmama, vücut postürü gibi göstergeler hastanın değerlendiril-
mesinde önemlidir. Hastanın düşüncelerini rahatça ifade edebilmesi için 
dürüst, cana yakın, sakin, eleştirel ve tehditkar olmayan bir tutum içinde 
olunmalaıdır. 

n Hasta sıkıntısından bir an önce kurtulmak için kendini kolayca ifade edebi-
lir. Diğer taraftan yaşadığı olaydan utandığı yada güvenmediği için iç dünya-
sını düşüncelerini açmayabilir. Ayrıca her durumda da ek olarak hasta 
yakınlarından yada hastaneye getiren kişiden de bilgi alınmalıdır.

n Acil servislerde en sık yapılan ve en önemli hata hastanın ruhsal durumuna 
odaklanıp altta yatan fiziksel hastalığı gözden kaçırmaktır. Kafa travması, 
genel tıbbi hastalıklar, alkol madde kötüye kullanımı, serebrovasküler hasta-
lıklar, metabolik bozukluklar, ilaç kullanım öyküsü gibi durumların hepsi 
anormal davranışa neden olabilir. Psikiyatrist bu alana da konsantre olmalı 
ve iyi anamnez alınmalıdır.
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PSİKİYATRİK SENDROMLAR

Demans

n Demans, bilinç düzeyinde bir değişme olmaksızın bilişteki azalmadır. 
Genellikle demans hastalarında bellek bozukluğu ve kişilik değişikliği vardır. 
Demansta etkilenen bilişsel işlevler; genel zeka, öğrenme ve hafıza, problem 
çözme, yönelim, algı, dikkat, konsantrasyon, yargılama, sosyal yetenekler ve 
dil gibi önemli fonksiyonlarda zayıflamayla oluşan bir hastalıktır. Bu hasta-
lıkta önemli olan sendromun tanımlanması ve nedeninin araştırılmasıdır. 
Nedenine göre hastalık ilerleyici ya da durağan, sürekli veya geriye dönüşlü 
olabilir. Demanslı hastaların beyninde oluşan hasarın çoğunda otopsi sonu-
cu dejeneratif hastalık, vasküler hastalık, toksik ve metabolik sebepler, enfek-
siyon, enflamasyon, tümör, hidrosefali veya travmatik beyin hasarı saptan-
mıştır. 

Acil Serviste Tedavi

n Demansta tedavi etiyolojiye yönelik yapılmalıdır. Acil servise sıklıkla başvu-
ru nedeni, hastada demansa bağlı ortaya çıkan rahatsız edici davranış bozuk-
luğudur. ve tedavisi psikiyatrist tarafından düzenlenmelidir.

Deliryum

n Deliryum, kısa zaman içerisinde gelişen bilinçte bozulma ve bilişte değişme 
ile tanımlanır (DSM IV-R). Deliryum tanısındaki en önemli belirti klinik 
olarak ani başlamasıdır(saatler ve günler içinde). Duygudurumda, algıda ve 
davranışta bozulmalar olur,kişi odaklanamaz, dikkatini toplayamaz, yer 
zaman kişi oriyantasyonu bozulur, ajitasyon ve görsel halüsinasyonlar yay-
gındır. Nistagmus, asteriksis, tremor, idrar inkontinansı sık görülen nörolo-
jik belirtilerdir. Deliriyumun nedenleri sıklıkla tedavi edilebilir nedenlerdir. 
En sık böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğinde görülür, ayrıca enfeksi-
yonları, elektrolit anormalliklerini, toksik madde alımlarını ve kafa travma-
sını içerir. Demanstan ayıran en önemli farklılık, deliryumun ani olması 
demansın sinsi ve yavaş başlamasıdır.

Acil Serviste Tedavi

n Deliryumun doğru tedavisi altta yatan nedeni araştırmak ve akut belirtileri 
tedavi etmeye çalışmaktır. Hastayı korumak ve yatıştırmak için sessiz sakin 
bir ortama alınmalı ve yakın hemşire gözlemi gereklidir. Personel tüm tehli-
keli objeleri ortadan kaldırmalıdır. Hekim hastanın aldığı ilaçları gözden 
geçirmeli, gereksiz olanları kesmelidir. Ayrıca hastanın hidrasyonu, beslen-
mesi ve elektrolit dengesi de izlenmelidir. Deliryum hastaları ajite olduğun-
dan tedaviye direnebilir, gerekirse tesbit edilmeli, hemen uygun dozlarda 
antipsikotik, anksiyolitik tedaviye başlanmalı ve ailen altta yatan bozukluk 
saptanıp tedavisi yapılmalıdır.

Amnestik Bozukluklar

n Bu hastalar yeni bilgi öğrenemezler ya da daha önceden öğrendikleri bilgile-
ri anımsayamazlar. Amnezi beyin travması, ilaçlar, serebrovasküler hastalık-



DELİCİ ALET YARALARI

n Delici alet yaralarının %6 ile %11’de infeksiyon oluşur,sıklıkla patojen olarak 
Staphylococcus aureus tespit edilir. Ayak tabanından oluşan penetrasyonlar-
da, yaralanma sonrası osteomiyelitin en sık nedeni Pseudomonas 
aeruginosa’dır. Tedaviye rağmen düzelmeyen enfeksiyon durumlarında yaban-
cı bir cisim olabileceği akla gelmelidir.

Klinik Özellikler

n Derin penetrasyon olan 6 saatten eski yaralar ve dış ortamda kontamine 
olmuş yaralar infeksiyon açısından yüksek risk taşırlar. Diyabetes öyküsü, 
periferik damar hastalığı, immün yetmezliği olan ve ileri yaş grubundaki 
hastalarda infeksiyon gelişme riski daha yüksektir.

n Tendon, sinir ve damarların fonksiyonları dikkatle değerlendirilmelidir. Yara 
yabancı madde varlığı, debris ve cansız doku açısından kontrol edilmelidir. 
Ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve fluktuasyon yara yeri infeksiyonunu düşü-
dürür.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Yabancı cisim şüphesi olan tüm enfekte yaralarda düz film radyografisi isten-
melidir.

Acil Serviste Yaklaşım

n Delici alet yaralanmarında düşük basınçla irrigasyon ve tetanoz profilasisi 
gerekir. 

n Diyabetes mellitus, immün yetmezlik ve periferik damar hastalığı olan has-
talarda profilaktik antibiyotik kullanımı gereklidir. Fluorokinolonlar ve 
sefalosiporin grubu antibiyotikler profilaksi amaçlı 5-7 gün önerilebilir. 

n Enfekte olmuş yaraların selülit, apse, derin yayılmış yumuşak doku infeksi-
yonları ve kemik-kıkırdak tutulumu açısından değerlendirilmesi gereklidir. 
Düz grafiler, radyoopak yabancı cismi, yumuşak dokudaki gazı ve osteomi-
yeliti tespit etmek için gereklidir.

n Selülit, belirgin drenaj olmaksızın 1-4 gün içinde gelişebilir. Rutin kültür 
gerekli değildir ve antibiyotik kullanımı gram-pozitif organizmaları kapsa-
malı özellikle S. Aureus’a etkili olmalıdır. 

n Yabancı cisim kalmışsa yara bölgesinde lokal bir apse gelişebilir. Tedavi için 
insizyon, drenaj ve kalan yabancı cismin çıkarılması gerekir. Yara 48 saat 
içinde tekrar kontrol edilmelidir.
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n Tedaviye rağmen düzelmeyen her hastada osteomiyelit, septik artrit veya 
yabancı cisim kaldığından şüphelenilmelidir.Direk grafi, beyaz kan hücresi, 
eritrosit sedimantasyon hızı ve ortopedi konsültasyonu istenmelidir. Kesin 
tedavi için debridman ve uygun antibiyotik tedavisi başlamalıdır.

İĞNE BATMA YARALANMALARI

n İğne batması yaralanması hepatit B ve C ve insan immün yetmezlik virüsü 
(HIV) ile infeksiyon riskine ek olarak bakteriyel infeksiyon riski taşır. 
Hepatit B ve HIV profilaksisi dahil iğne batma yaralanma tedavisini yapmak 
için infeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından geliştirilen önceden tasar-
lanmış bir protokole sahip olmak gerekir.

ERİŞKİNLERDE TRAVMA

n Travmaya yaklaşım, hızlı değerlendirmeyi, triyaj, resüsitasyon, tanı ve tedavi 
girişimleri konusunda deneyimli olmayı gerektirir.

Klinik Özellikler

n Travma hastaları pek çok sistem yaralanmasına maruz kalmış olabilir. Hasta 
anormal yaşamsal bulgular, nörolojik defisitler ve diğer gözle görülür yara-
lanma bulguları ile başvurabilir. Altta yatan spesifik yaralanmanın araştırıl-
ması ve oluşan anormallikleri düzeltmesi için hızlı hareket etmek gerekir. 
Taşikardi, takipne, bilinç bulanıklığı gibi nonspesifik bulgular, aksi ispat 
edilene kadar, ciddi yaralanma olarak kabul edilmelidir. 

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Travma hastasının değerlendirilmesi, hastadan, aile üyelerinden, tanıklardan 
ve hastane öncesi sağlık çalışanlarından iyi bir öykü alınması ile başlar. 
Yaralanmanın şekli, yaralanmaya sebep olan olayın doğasına ilişkin hikaye-
nin alınması (örneğin tek araç kazası, yüksekten düşme, duman solunması 
ve çevresel maruziyetler), intoksikasyona sebep olacak maddelerin tüketimi, 
daha önceden var olan tıbbi durumlar, kesin olarak belirlenebilir.

n Travma hastasına yaklaşım primer ve sekonder bakılar olarak ikiye ayrıl-
maktadır (Tablo). Primer bakı, hastanın hayatı tehdit eden durumları hızlı 
şekilde tespit etmeyi ve tedavi etmeyi hedeflemektedir. Bunun için oluşturul-
muş olan ABCDE kısaltması hastanın solunum yolu (airway), solunumu 
(breathing), dolaşımı (circulation), engelleri (disability-mental durumu, 
Glasgow koma skalası (GKS) ve nörolojik muayenesi) ve maruziyetlerinin 
(exposure) hekim tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu ilk bakının 
ardından, detaylı bir tepeden tırnağa değerlendirme yapılmalı ardından 
uygun tanısal testler ve ileri terapötik yaklaşımlar uygulanmalıdır.



ACİL KULAK HASTALIKLARI

Otitis Eksterna

n Otitits eksterna; dış kulak yolunun infeksiyon ve infl amasyonuna denir. Be-
lirtileri kaşıntı, ağrı ve kulak kepçesinin hassaslaşması olabilir. Otoskopik 
muayenede dış kulak yolunnda eritem, ödem, otore ve kabuklanma görü-
lebilir. Kulak yolunun ödem ile tamamen kapanmasıyla işitme kaybı da ge-
lişebilir. Ağrı aurikulaya veya targus’a dokunmakla artabilir. Otitis eksterna 
gelişimi için risk faktörlerini kaplıca ve yüzme havuzları gibi kulak yolunu 
pH’ını artıran durumlar ve temizleme amaçlı kulağı karıştırma gibi travma-
lar sayılabilir. 

n Otitis eksternaya sebeb olan mikroorganizmalar, Pseudomonas aeruginosa 
(aynı zamanda malign otitis eksternanında en sık etkenidir), Enterobacter ve 
Proteus türleri ve Staphylococcus aureus’tur. Otomikotik veya fungal otitis 
eksternalar tropikal iklimlerde ve immunkompromize veya uzun dönem an-
tibiyotik tedavisine maruz kalanlarda daha çok görülür. Aspergillus ve Candi-
da türleri en sık patojenlerdir.

n Otitis eksternan tedavisinde analjezikler, antibiotik, dış kulak yolunun temiz-
lenmesi, asidifiye edici pH’ı düşürücü damlalar, topikal antimikrobiyaller ve 
bazen topikal steroid preperatları kullanılır. Antibiotikli damlalar; Gentami-
sin ve siprofl oksasin içeren kulak damlaları günde 2 kere 5 damla, kortizonlu 
damla dexametazon kulak damlası günde 2 kere 5 damla, Yapma damlalar 
asetik asit’in %1.5’luk çözeltisi, alkol borik asit %3’lük çözeltisi, aliminyum 
asetat’ın %4’lük çözeltisi günde iki kre kulak yolu dolana kadar damlatılır. 
Kulak zarı perfore ise gentamisin damla kullanılmaz. Tedavi süresi 5-7 gün-
dür. Kulak yolu tamamen kapalı ise damlalar içeri giremez bunun için önce-
likle kulak yoluna pamuklu veya bezden meç yapılır bu meç antibiotikli ve 
kortizonlu merhemlerle karıştırılır ve dış kulak yoluna yerleştirilir. Bu meç 
enfazla iki gün tutulur kulak yolu açılmış ise damlalara dönülür. 

n Malign otitis eksterna dış kulak yolunun potansiyel olarak hayatı tehdit 
eden bir infeksiyonudur. Olguların %90’dan fazlasına Pseudomonas aerugino-
sa neden olmuştur. Yaşlı, diyabetik ve immunkompromize hastalarda ortaya 
çıkabilir. Malign otitis eksterna tanısı geçmeyen otitis eksternalarda sistemik 
patolojisi olan hastalarda akla getirilmeli ve uzman konsültasyonu yapılma-
lıdır. Temporal kemiğin Bilgisayarlı tomografisi (BT) hastalığın derecesini 
ve evresini belirlemede gereklidir. Acil otolaringolojik (KBB) konsültasyonu 
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gerekir. Kültür alınmadan antibiotik başlanmamlıdır. Akut tablolarda hasta-
neye yatırılmalıdır. 

Akut Otitis Media

n Otitis Media (OM) orta kulağın mukoperisteal enfeksiyon ve infl amasyonu-
dur. İnsidansı ve prevelansı okul öncesi yıllarda pik yapar ve ilerleyen yaşlar-
da azalır. Akut OM’de en sık bakteriyel patojenler Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus infl uenzae ve Moraxella catarrhalis’tir. 

n Otitis media yaşa ve kendi içindeki evrelere bağlı olarak semptom ve bulgu-
ları değişir. 2 yaş altı çocuklarda ateş, ishal karın ağrısı şeklinde acil servise 
gelebilir. Evre 1: kulak zarı hiperemik hafif ağrı, evre 2: şiddetli ağrı, ateş, 
kulak zarı eksudalı şiş bombe, evre 3: kanlı iltihaplı kulak akıntısı, kulak zarı 
perfore, evre 4: iyileşme, evre 5: semptomların tekrar başlaması ve mastoidit.

n OM’nin tedavisinde ilk tercik edilecek antibiotikler amoksisilin alternatif 
olarak azitromisin olabilir tedavi süresi 10 gün olmalıdır. Tedaviye cevap 
vermeyen veya tekrarlayan otitis medialarda sefuroksim veya amoksisilin/
klavulanat kullanılabilir.

n Ağrı ve ateş varsa giderilmesi için analjezik antipretikler kullanılır. Genellikle 
parasetamol veya ibuprofen grupları tercih edilir.

n Tedavide yardımcı preperat olarak sistemik dekonjestan ve antihistaminik-
lerden de yararlanılır. Özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonu da söz 
konusu ise.

n Altı ay içinde 3 veya daha fazla akut otitis media geçirilmesine Rekürrent 
otitis media denir ve bu çocuklar KBB konsültasyonu adayıdırlar.

n OM’nin komplikasyonları arasında TM perforasyonu, iletim tipi sağırlık, 
akut seröz labirintit, fasiyal sinir felci, akut mastoidit, lateral sinus trom-bozu, 
kolesteatoma ve intrakraniyal komplikasyonlar vardır. TM perforasyonu ve 
iletim tipi sağırlık sıklıkla kendi kendini sınırlar fakat takipleri açısından ve 
diğer komplikasyonların hızlı tedavileri açısından KBB konsültasyonu ister. 

Akut Mastoidit

n Akut mastoidit infeksiyonun orta kulaktan mastoid hava hücrelerine yayıl-
ması ile oluşur. Hasta otalji, ateş ve postauriküler eritem, şişlik ve hassasiyet 
gösterir. Postauriküler sulkusun ortadan kalkmasıyla kulak kepçesi öne ve la-
terale kayar. Kulak arkasında önünde veya altında ağrılı şişlik genellikle olur. 
BT tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Acil KBB konsültasyonu; 
acil cerrahi girişim (drenaj veya mastoidektomi) açısından önemlidir. 

Lateral Sinus Trombozu

n Bacaklı ateş, laterji ve baş ağrısı ile müracat eden lateral sinüs trombofl ebiti 
kulak enfeksiyonunun lateral sinüse, sigmoid sinüse ulaşması ile gelişen bir 
komplikasyondur. Dolayısıyla kulak enfeksyonu otitis media hikayesi olan 
hastada bu tablo varsa düşünülecek bir tanıdır. Klinik tabloya papil ödemi, 6. 
Sinir felci ve vertigo eşlik edebilir. Manyetik rezonans görüntüleme ya da an-
jiyografi gerekli olsa da teşhis BT ile konulur. Tedavi acil KBB konsültasyonu 



ERKEK GENİTAL PROBLEMLERİ

Testis Torsiyonu 

Klinik Özellikler

n Bir çocuğun ya da bir adölesanın akut skrotal ağrı, duyarlılık ya da şişlikle 
başvurması, hızlı bir değerlendirmeyi, ayırıcı tanıyı ve olası erken cerrahi 
ekplorasyonu gerektiren acil bir durumdur. Ağrı genelde aniden ortaya çıkar, 
şiddetlidir ve karın alt kadranında, inguinal kanalda ya da testiste hissedile-
bilir. Torsiyon testisteki iskemiye neden olduğu için, ağrı pozisyonla değiş-
mez, sürekli ya da aralıklı olabilir. Genellikle spontan olması yanında, trav-
ma ya da sportif bir aktivite sonrasında da olabilir. 

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Testis torsiyonunda, torsiyone olan kord nedeniyle, testis yukarıya çekilebilir, 
yatay bir konum alabilir. Testis torsiyonu ile tek taraflı kremasterik refleksin 
olmaması %100 korele bulunmuştur. Olayın üzerinden çok geçmişse, akut 
hidrosel ya da masif skrotal ödem, tanı konmasını güçleştirebilir. Belirsiz 
olgularda renkli akım doppler ultrason (RDU) tanı koydurucudur. RDU’da 
testiküler perfüzyonun azalmış ya da yok olması cerrahi eksplorasyon gerek-
tirir. Piyürinin eşlik etmesi testis torsiyonunu olmadığı anlamına gelmez. 
Apendiksin torsiyonu, testis torsiyonundan daha sıktır, ama tehlikeli değil-
dir. Tanısı daha net konulur. Epididim başında noktasal ağrı vardır, bazı 
durumlarda siyanotik apendiks patognomonik mavi nokta şeklinde görüle-
bilir. Renkli dopplerde kan akımı görülmesi, acil cerrahiye gerek olmadığını 
gösterir. Epididimit, inguinal herni, hidrosel ve skrotal hematom, ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir.

Acil Serviste Yaklaşım

n Testis torsiyon şüphesi olduğunda, üroloji konsültasyonu endikedir. İlk 4 
saat içinde yapılacak manuel ya da cerrahi detorsiyon, erkeklerin %50’sinde 
normal semen analizi ile sonuçlandığı bildirilmiştir.

n Acil doktoru elle detorsiyonu deneyebilir. Çoğu testis lateralden mediale 
doğru döner, dolayısıyla detorsiyon medialden laterale doğru yapılmalı 
bazen bu manevraya kaudalden kraniale doğru ek manevra eklenmelidir. 
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Başarılı detorsiyonun göstergesi ağrının rahatlamasıdır, bunun yanında 
gecikmemiş olgularda, skrotumda ani kanlanmaya bağlı dalgalanma benzeri 
değişim gözlenebilir. Ancak yine de ürolojik değerlendirme gerekir.

n Yapılan testler ya da muayene ile testis torsiyonu tanısı dışlanamazsa üroloji 
konsültasyonu endikedir.

Epididimit ve Orşit 

Klinik Özellikler

n Akut skrotumun ayırıcı tanısında önemli bir yer tutar. Pediatrik yaş grubun-
da nadirdir. Skrotal şişlik, eritem ve ağrı en yaygın belirtilerdir. Appendiks 
testis torsiyonu ile karışabilir.

n Epididimit inflamatuvar nedenlerden dolayı yavaş yavaş başlayan ağrı ile 
karakterizedir. Dizüri ve ateş eşlik edebilir. Öyküde, üriner enfeksiyon, üret-
rit, üretral kateterizasyon, üretral akıntı, cinsel aktivite ya da ürolojik cerrahi 
girişim, epididimit tanısı olasılığını arttırır. 

n En yaygın infeksiyon bakteriyeldir. Genç hastalarda epididimit cinsel yolla 
bulaşan hastalıklardan dolayı olur. Yaşlı erkeklerde etken genellikle, üriner 
kaynaklıdır. Epididimitte ağrı, karın alt kadran, inguinal kanal, skrotal ya da 
testiküler olabilir. 

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Amaç epididimiti, testis torsiyonundan ayırmaktır. Kremasterik refleks varsa 
epididimit ve yoksa torsiyonu düşünülür. Skrotumun elevasyonuyla ağrıda 
geçici bir rahatlama olur (pozitif Prehn belirtisi). Renkli doppler USG, epidi-
dim ve testiste normal ya da artmış kan akımı varlığını gösteriyorsa epididi-
mit ya da epididimoorşit tanısı konur. Asemptomatik testiküler kitle, sertlik 
ya da endurasyon varlığında testis karsinomundan şüphelenilmelidir. 
Tümörlerin %10’u tümör içine kanama nedeniyle olan ağrıyla başvurur. 

Acil Serviste Yaklaşım

n Genel durumu bozuk hastalarda, IV antibiyotik tedavisi için yatış yapılması 
gerekir. (seftriakson her 12 saatte bir 1-2 gram IV ya da trimetoprim/sulfo-
metaksazol/kinolon

n Genel durumu iyi hastalarda ayaktan tedavi yapılır, ürolojik kontrol gerekli-
liği anlatılır. 

n Yaş <40: seftriakson 250 mg im tek doz ve doksisiklin 100 mg po günde iki 
doz 10 gün 

n Yaş >40: kinolon 500 mg po günde bir 10 gün ya da ofloksasin 300 mg po 
günde iki kez 10 gün

n Skrotal elevasyon, buz uygulama, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar, anal-
jezi için opiyatlar ve gaita yumuşatıcılar endikedir.

Akut Prostatit

n Ciddi bir tablodur. Yüksek ateşin eşlik ettiği, idrar yapma zorluğu, idrarda 
yanma, pubik suprapubik, perineal bölgede ağrı, titreme ve ağrılı ejekülas-



n Ortopedik cerrahi temel olarak ekstremite ve omurga eklemleri ve bunların 
fonksiyonlarıyla ilgilenir. Acil travma polikliniğine baş vuran hastaların 
büyük çoğunluğu acil ortopedik problemleri olan hastalardır.

n Açık kırık veya eklem yaralanması, kompartman sendromu, vasküler yara-
lanmalar, çıkıklar, septik artrit olarak gerçek ortopedik acilleri beş maddede 
toparlayabiliriz. Tabi bunlara Suprakondiler humerus kırıkları, çocuk ve 
gençtekş kollum femoris kırıkları gibi durumlarıda ilave edebiliriz. 

AÇIK KIRIK VEYA EKLEM YARALANMALARI

Açık Kırıklar

n Kırık kemik bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanır. Kırıklar öncelikle 
açık ve kapalı olarak sonrasında ise anatomik lokalizasyona bağlı olarak 
sınıflandırılırlar. Açık kırık, parçalanan cilt ve cilt altındaki yumuşak doku-
nun kırık veya kırık hematomuyla doğrudan temasta olduğu kemik bütün-
lüğünde bozulma olarak tanımlanır1.

n Açık kırıklar Gustillo ve Anderson sınıflandırmasına göre değerlendirilir-
ler8. Eğer yakın çevresinde açık bir yara varsa aksi ispat edilene kadar tedbir 
olarak tüm kırıklar açık kırık olarak takip edilmelidir. Açık kırıkların sınıf-
landırılması yumuşak doku ve kemik tarafından emilen enerji göz önünde 
bulundurulur; tedavi aşamasında flep ihtiyacı yada damar-sinir tamiri gerek-
tirip gerektirmeyeceği göz önünde bulundurulur8. 

Açık Kırıktaki Yumuşak Doku Yaralanmaları Aşağıdaki Üç 
Önemli Sonucu İçerebilir10

n Kirli yara ve kırığın dış ortama açık olması
n Ezilme, soyulma ve devaskülarizasyon sonucu yumuşak doku kötüleşmesi ve 

enfeksiyon riskinin artması
n Yumuşak doku örtünmesinde kayıp veya hasar, kırık tespit yöntemlerini 

etkiler

Yaralanma Mekanizması

n Açık kırıklar büyük kuvvetlerin etkisi sonucudur. Etken kinetik enerji kemik 
ve yumuşak doku tarafından absorbe edilir.
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n Kemik kayma miktarı ve parçalanması, yumuşak dokunun yaralanmadere-
cesi hakkında fikir verebilir ve maruz kalınan kuvvetle orantılıdır.

Klinik Değerlendirme 

n Belirti ve Bulgular8,10: Hastalar sıklıkla yüksek enerjili travmaya maruz 
kalsalar da bazen düşük enerjili travmalarda açık kırık meydana getirebilir. 
ATlS protokolleri takip edilir9.
• Hikayede travmanın ne zaman meydana geldiği, mekanizmasının ne 

olduğu, çiftlik kontaminasyonu vs. olup olmadığı sorgulanır.
• Açık kırık tanısında ciltten dışarı çıkan kemik (şart değil), laserasyondan 

dışarı sızan yağ dokusu ve kan olabilir.
• Diğer olası kırıklar için geniş muayene, nörovaskuler muayene ve ezilmiş 

deride ve kasta kapiller dolum değerlendirilir.
• Periostta sıyrılma, yabancı maddeler ile aşırı kontaminasyon, kompart-

man senromu olup olmaması uygulanacak tedaviyi ve kırığın prognozunu 
etkiler.

• Açık kırıklar çoğu zaman cerrahi tedavi gerektirdiğinden ameliyat öncesi 
ve takip amaçlı özellikle Total kan sayımı yapılmalıdır.

• Genellikle sorunlu kemiğin ve travma sahasının altındaki ve üstündeki 
eklemlerin AP ve lateral grafileri çekilir. Bazı kırık tipleri için Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) taraması gerekebilir.

• Etkilenen ekstremite şişmişse veya nörolojik muayenesi normal değilse 
Kompartman basınç takibi yapılmalıdır.

Açık kırıkların Gustillo-Anderson Sistemine 
Göre Sınıflandırılması8

n Tip 1: <1cm’den temiz cilt yarası ile düşük enerjili kırık
n Tip 2: Aşırı yumuşak doku hasarı olmaksızın >1cm laserasyon ile düşük-orta 

enerjili kırık
n Tip3: Sıklıkla ezilme kompanenti olan yüksek enerjili yaralanmalardır. Kas, 

cilt ve nörovaskuler yapıları içine alan geniş yumuşak doku laserasyonu içe-
rebilir.

n Tip 3A: Kemiği örtecek kadar yumuşak doku mevcuttur
n Tip3B: Periost sıyrılması ile birlikte geniş yumuşak doku yaralanması mev-

cuttur. Kırığın üzerini örtmek için rotasyonel veya free flap gereklidir.
n Tip 3B: Kırıkla beraber tamiri gereken damar yaralanması vardır.

Cilt Defektini Dikkate Almadan Açık Kırık Sınıflandırmasını 
Etkileyen Etkenler

Kontaminasyon

n Toprakla temas
n Su ile temas (Havuz, göl, akarsu)
n Dışkı ile temas
n Ağız florası ile temas
n İnspeksionda majör kontaminasyon
n Tedaviye kadar 12 saatten uzun süre geçmiş olması



GEBE OLMAYAN HASTALARDA VAJİNAL 
KANAMA VE PELVİK AĞRI

Vajinal Kanama

n Vajinal kanama acil servise başvuran kadınların sık şikayetlerinden biridir. 
Gebeliğin ekarte edilmesi ayırıcı tanı, ileri tetkik ve karar vermeyi yönlen-
dirmesi açısından önemlidir. Zira gebelik olması ayırıcı tanıda düşünülmesi 
gereken bazı durumları peşinen ekarte edecek veya gebeliğe ait komplikas-
yonları akla getirecektir.

Klinik Özellikler

n Adölesan ve erişkinlerde anamnez alınırken kanamanın miktarı ve süresi, 
gebelik öyküsü, cinsel öykü, cinsel yolla bulaşan infeksiyon öyküsü, travma 
öyküsü, kullandığı ilaçlar, yabancı cisim olasılığı, kanama bozuklukları (be-
relenme öyküsü, epistaksis, diğer anormal kanamalar), endokrin bozukluk-
lar, karaciğer hastalığı ve eşlik eden sistemik semptomlar sorulmalıdır. Kana-
manın yapısal veya travmatik sebeplerini aramak için bakire olmayanlarda 
bimanuel jinekolojik muayene, spekulum muayenesini de içeren bir abdo-
minal ve jinekolojik muayene de yapılmalıdır. Sistemik muayene ve gözlem 
önemlidir, deri ve konjunktivalarda solukluk veya anormal vital bulgular 
ciddi anemiyi gösterebilir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Prepubertal çocuklarda genital travma ve/veya cinsel saldırı sebepli kanama 
değerlendirilmeli ve dışlanmalıdır. Puberte öncesi kızlarda vulvovajinit na-
dir görülür ancak prepubertal kızlarda vajinal kanamanın en sık sebebidir ve 
ağrı eşlik edebilir. Sıklıkla non-spesifik vulvovajinit tanısı konulmasına rağ-
men, kandidiyazis, streptokokal infeksiyonlar, Escherichia coli ve Shigella, 
virüsler ve kıl kurdu gibi spesifik infeksiyonlar da oluşabilir. Vajinal akıntıyla 
birlikte olan kanama içeride kalmış olan yabancı cisimler de akla gelmelidir. 
Puberte prekoks ve menarş, konjenital anomaliler, üretral prolaps, krem ve 
sabunlardaki kimyasallara doku sensitivitesi daha az sıklıkla görülen diğer 
etiyolojileri oluşturur. Adolesan kanamaları bazen derin anemiye yol açacak 
derecede aşırı olabilirler.
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n Üreme çağında olan veya perimenopozal kadınlarda, kanama uterus veya 
serviksten kaynaklanabilir ve en sık olarak anovülasyon, gebelik, eksojen 
hormon kullanımı, koagülopati, uterin leiyomiyomlar, servikal ve endo-
metriyal polipler, pelvik infeksiyonlar ve tiroid disfonksiyonuna bağlıdır. 
Postmenopozal kadınlarda vajinal kanamanın en sık sebepleri eksojen öst-
rojenler, atrofik vajinit, kanseri de içeren endometriyal lezyonlar ve diğer 
tümörlerdir. Primer koagulasyon bozuklukları adölesanlarda menorajinin 
%2’sini oluştururlar, bunlar arasında von Willebrand hastalığı, miyeloproli-
feratif hastalıklar ve immün trombositopeniyi sayılabilir. 

n Disfonksiyonel uterus kanaması (DUK) tanısı sadece kanamanın organik ve 
sistemik sebepleri dışlandığında konulabilir. DUK ovulatör veya anovulatör 
olabilir. Ancak %90’dan fazlası anovulasyona bağlıdır.Tipik olarak perime-
narşal ve postmenopozal DUK anovulatördür. Üreme çağının başında ve 
sonunda anovulasyon sık görülür. Anovulatör siklusu olan hastalar uzamış 
mensler, düzensiz sikluslar ve intermenstruel kanamalarla başvururlar. Ka-
nama sıklıkla ağrısız ve minimaldir, ancak anemi ve demir eksikliğiyle so-
nuçlanan ağır kanamalar oluşabilir.

n Üreme çağındaki tüm kadınlara kanama sebebi olarak gebeliği dışlamak için 
gebelik testi yapılmalıdır. Diğer laboratuar işlemlerine öykü ve fizik muayene 
yön verir. Aşırı kanama veya anemi mevcutsa bir tam kan sayımı kontrolü 
yapılmalıdır. PT veya INR bir koagülopatiyi gösterebilir. Tiroid disfonksiyo-
nu bulgu ve semptomları olan hastalara tiroid fonksiyon testleri yapılır. Ult-
rasonografi uterus boyutunu, endometriyum özelliklerini değerlendirmede 
ve yapısal anomalileri araştırmada önemli bir görüntüleme aracıdır. Stabil bir 
hastada ultrason ayaktan takipte yapılmak üzere ertelenebilir.

Acil Serviste Yaklaşım

n Vajinal kanaması olan birçok hasta hemodinamik olarak stabildir ve akut gi-
rişim gerektirmezler. İnatçı kanaması olan instabil hastalara resüsitasyon ge-
rekir: IV kristaloidler, kan ürünleri ve acil dilatasyon ve küretaj için jinekoloji 
konsültasyonu düşünülmelidir.
• Ağır vajinal/disfonksiyonel kanaması olan hastalar için östrojenlerle hor-

monal manipülasyon denenebilir. PO ve IV formülasyonların etkinliği 
benzerdir. Ancak ülkemizde IV östrojen preparatları bulunmamaktadır, 
eskiden bulunan konjuge östrojen preparatları da piyasadan kaldırılmış-
tır. Bu yüzden ülkemiz şartlarında oral tabletleri bulunan östradiol valerat 
günde 4- 8 mg dozlarında verilebilir, ya da oral kontraseptif ilaçlardan 3-4 
tablet günde alınarak ilk başta aşırı kanama kontrol altına almaya çalışı-
lır. Kanama durunca östrojenle kalınlaştırlmış endometriumu dökmek ve 
normal siklusu başlatmak için progesteron preparatı (medroksiprogeste-
ron (Tarlusal), mikroniz progesteron(Progestan)) başlanır; her iki ilaca 
7-10 gün devam edilir.

• DUK tanısının kesin olduğu stabil hastalarda kısa dönem hormonal tedavi 
reçete edilebilir. Seçenekler aşağıdakilerdir:
– Oral kontraseptif rejimi: etinil estradiol 35 μg ve noretindron 1 mg (Gi-

nera, Desolett vb) 7 gün süreyle günde 4 tablet. Alternatif olarak 2 gün 
4 tablet, 2 gün 3 tablet, 2 gün 2 tablet ve 3 gün 1 tablet şeklinde de veri-
lebilir.



ERİTEMA MULTİFORME VE 
STEVENS JOHNSON SENDROMU

n Eritema multiforme (EM), bütün yaş grubunda olabilir ama en çok genç 
erişkinlerde (20-40 yaş), erkeklerde kadınlardan daha sık ve genelde ilkbahar 
ve sonbaharda görülür.

Klinik Özellikler

n Orta papüler erüpsiyondan (EM minör), 
n Diffüz vestibüllöz lezyon ve 
n Sistemik toksisiteye (EM major veya Stevens-Johnson Sendromu) kadar 

giden değişik görünümlerle karakterize akut inflamatuvar deri rahatsızlığı-
dır. 

Tetikleyen Faktörler

n İnfeksiyon, (mikoplazma ve herpes simpleks), ilaçlar (antibiyotik ve antikon-
vülzan) ve malignite. 

n %50 hastada hiçbir neden bulunamaz.
n Deri lezyonlarından önce halsizlik, artralji, miyalji, tüm vücutta yanma hissi 

ve yaygın kaşıntı olur. Başlangıç deri lezyonları eritematöz papül ve makülo-
papül şeklindedir ve 24-48 saat içinde hedef lezyonu takiben gelişir. 
Ürtikeryal plaklar, veziküller, büller, vezikülobüllöz lezyonlar ve mukozal 
erozyonlar (ağız içi, konjunktival, solunum yolları ve genitoüriner) da gelişe-
bilir. 

n Sistemik toksisitede, belirgin sıvı ve elektrolit eksiklikleri ve sekonder infek-
siyonlar görülebilir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Hedef lezyon EM için yol göstericidir. Mukozal lezyonların dahil olması EM 
majör/Stevens Johnson sendromuna işaret edebilir. 

n Ayırıcı tanı; Herpetik infeksiyonlar, vaskülit, toksik epidermal nekrolizis, 
primer büllöz hastalıklar, Kawasaki hastalığı ve toksik enfeksiyöz eritemi 
içerir.

Acil Serviste Yaklaşım

n Sistemik bulgusu olmayan veya mukozal etkilenmesi olmayan hastalar der-
matoloji konsültasyonu ile polikliniğe yönlendirilebilir. Etkinliği kanıtlanmış 
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olmasa da orta derecedeki hastalara sistemik steroid (60-80 mg po günlük) 
reçete edilebilir. Asiklovir, HSV bağlantılı EM’yi azaltabilir.

n 2. Yaygın hastalık veya sistemik toksisite durumunda dermatoloji ve göz 
konsültasyonu ile beraber kritik bakım ünitesine kabul edilmelidir. Yoğun 
bir sıvı, elektrolit, infeksiyon, beslenme ve termoregülasyon tedavisi gerekli-
dir. Difenhidramin ve sulandırılmış lidokain karın ağrısını geçirmede kulla-
nılabilir. Soğuk Burrow solüsyonu (%5 alüminyum asetat) büllü bölgelere 
uygulanabilir.

TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS

n Toksik epidermal nekrolizis (TEN) tüm yaş gruplarında ver iki cinsiyette eşit 
olarak görülen epidermisin dermisten yaygın şekilde ayrılması ile karakteri-
ze şiddetli sistemik inflamatuvar bir deri hastalığıdır.

Klinik Özellikler

n Potansiyel etyolojik faktörler içerisinde; sıklıkla (%70-80) ilaçlar, kimyasal-
lar, infeksiyonlar ve immunolojik etmenler vardır. Deri bulgularından 1-2 
hafta önce halsizlik, iştahsızlık, miyalji, artralji, ateş ve üst solunum yolu 
infeksiyonu semptomları görülür. Deri bulguları eritrodermiden gevşek 
büllere ve dökülmeler ile karakterize erozyonlara kadar gidebilir. Nikolsky 
belirtisi vardır (zayıf tanjensiyel sürtme şeklinde basınç uygulandığında 
epidermisin dermisin üzerinden kayması). Mukozal lezyonlar görülür. 
Sistemik toksisite yaygındır. Akut ve kronik komplikasyonlar EM majör 
hastalardakine benzerdir. TEN %25-35 hastada ölümcüldür. İlerlemiş yaş, 
hastalık, çoklu antibiyotik kullanımı, lökopeni, azotemi ve trombositopeni 
kötü prognozun belirteçlerindendir.

Tanı ve Ayırıcı Tanı

n Tanı, klinik özelliklere dayanır. Tanımlayıcı tanı deri biyopsisi ile konur. 
n Ayırıcı tanı; EM majör/Stevens-Johnson sendromu, eksfoliyatif eritrodermi, 

primer büllü hastalıklar, Kawasaki hastalığı ve toksik enfeksiyöz eritemi 
içerir.

Acil Serviste Yaklaşım

n TEN kritik bakım ünitesinde veya yanık ünitesinde, kardiyopulmoner, sıvı, 
elektrolit ve sepsis resüsitasyonunuda içeren bir bakıma ihtiyaç duyar.

n Acil dermatoloji konsültasyonu gereklidir.

EKSFOLİYATİF ERİTRODERMİ 

Klinik Özellikler

n Eksfoliyatif eritrodermi; ilaç, kimyasal madde, altta yatan sistemik hastalık 
veya deri hastalıklarına karşı gelişen bir deri reaksiyonudur. Başlangıç ani 



OROFASİYAL AĞRILAR 

n Diş Çekimi Sonrası Kanamalar: Diş çekimini takiben, 24-48 saatlik 
süreçte sızıntı halinde kanama, beklenen bir durum iken; aktif ve devamlı 
seyreden kanamalar müdahale gerektirir. Çekim sonrası kanama kontrolünü 
sağlamak amacıyla soket üzerine gaz tampon yerleştirilerek, hastaya en az 30 
dakika süreyle ısırması tavsiye edilir. Özellikle ilk 24 saat içerisinde ağız 
içerisinde negatif basınç oluşturarak kanamayı artıracak emme ve tükürme 
gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Postektraksiyon döneminde kanama nede-
niyle başvuran hastada, sistemik durumun sorgulanması gerekir. Primer 
kanamalarda, kanama kontrolünü sağlamada ilk olarak nemli tamponla 
basınç uygulama yöntemine devam edilirken; hemostatik ajanlardan 
(Surgicel, Spongostan, Gelfoam, Lyostip, Gelatamp, Gelastyp, Oviten ) yarar-
lanılır. Kanama odağının doğru saptanması kanama kontrolünde büyük rol 
oynamaktadır. Çekim bölgesinde kanamaya yol açabilecek yumuşak doku-
lardaki laserasyonlar gözden geçirilir ve suturize edilerek kanama kontrolü 
sağlanır. Bölgede bulunan damarların zedelenmesi nedeniyle ortaya çıkan 
kanamalar, gerektiğinde damar ligatürlenmesi ve koterizasyon ile kontrol 
edilir. Kanamanın etyolojisinde sistemik bir etken düşünülen vakalarda mut-
lak suretle ileri tetkikler istenerek (PT, a PTT, trombosit sayımı ) hastanın 
koagülasyon profili hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Gerektiğinde hastanın 
ilgili doktoruyla yapılan konsültasyon ile müdahaleye devam edilir. 
Antikoagulan terapisine devam eden hastalarda NSAII ilaçlardan kaçınılma-
lıdır.

n Alveolit: Kuru soket olarak da tanımlanan alveolit; diş çekimini takiben 2-4 
gün sonra başlayan, orta- şiddetli ağrı ile karakterize bir durumdur. Alveolus 
içerisinde sarı-gri renkte nekrotik doku tabakası gözlenir. Diş etrafındaki 
yumuşak kısımlar hassas ve fibrinle örtülüdür. Bu tabloya sıklıkla halitozis 
eşlik eder. Bazı olgularda baş dönmesi, bölgesel lenfadenopati ve ateş de 
gözlenebilmektedir. Akut semptomların kontrol altına alınması amacıyla 
sistemik antibiyotik ve analjezikler reçete edilir. Ancak eş zamanlı olarak 
yapılan lokal müdahale, tedavinin en önemli kısmını oluşturur. Öncelikle 
ilgili bölgeye vasokonstriktörsüz lokal anestezi uygulanır ve soket içi basınç-
sız olarak kürete edilerek, serum fizyolojik ile irrige edilir. İrrigasyonu taki-
ben, gaz iodoform şerit yeterli miktarda kesilerek, basınçsız bir şekilde 
sokete yerleştirilir. Bu pansuman, iyileşme sağlanana dek tekrarlanır.
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n Perikoronitis: En sık olarak alt 20 yaş dişlerinde görülen, parsiyel olarak 
sürmüş dişlerin etrafını çevreleyen yumuşak dokuların enflamasyonudur. 
Duruma trismus, yutkunma güçlüğü, lenfadenopati eşlik edebilir. Spontan 
ağrı mevcuttur, ilgili diş eti bölgesinde lokalize şişlik dikkat çeker. Ateş, len-
fadenopati, halsizlik gibi sistemik bulguların eşlik ettiği vakalarda akut 
durumu kontrol altına almak amacıyla antibiyotik (penisilin, klindamisin) 
reçete edilerek, hasta çene cerrahına sevk edilir.Tedavisinde oluşan cebin 
serum fizyolojik, klorheksidin gibi antiseptik gargaralarla debridmanı yapıl-
masını takiben operkulektomi tercih edilebilir bir yöntemdir.Aynı anda 
travmaya neden olan karşıt dişin çekimi gerekmektedir. Ancak reküran 
durumlarda ilgili dişin ekstraksiyonu gerçekleştirilir.

n Periodontal apse: Periodontal hastalıklar sonucu diş ile çevreleyen diş eti 
arasındaki sulkusun, biyolojik derinliğinin artması sonucu periodontal cep 
oluşur. Periodontal apseler sıklıkla periodontal cebe ilişkin faktörler nede-
niyle ortaya çıkar. Diş eti marjininden pü çıkışı söz konusudur. Genellikle 
çok geniş boyutlara ulaşmaz. Periodontal apselerin tedavisinde direnajın 
yanında yardımcı tedavi olarak antibiyotik tedavisi (amoksisilin/metronida-
zol) uygulanmakla birlikte, sistemik semptomların eşlik ettiği durumlarda 
özellikle gerekmektedir.

n Dental Çürük ve Pulpit: Dental çürük; bakteriyel reaksiyonlar sonucu 
açığa çıkan asidin etkisiyle dişin mine ve dentin dokusunda meydana gelen 
mineral kaybıdır. Çürüğün ilerlediği durumlarda reversible ve irreversible 
pulpitis meydana gelir. İrreversible pulpitiste termal stimülasyona karşı has-
sasiyet şikayetiyle beraber; spontan, uzun süreli ve şiddetli ağrı söz konusu-
dur. Hastanın diş hekimine sevki öncesinde ağrı kontrolü amaçlı analjezikler 
reçete edilebilir. Ancak antibiyotiklerin pulpitisteki etkinliği tartışmalı bir 
konudur.

n Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivit: Genellikle genç bireylerde görülen 
ve lokal direncin düşmesiyle (stres, aşırı sigara kullanımı, sistemik hastalık-
lar gibi faktörler) ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyondur. Ateş genellikle 
çok yükselmez ancak lenfadenopati gözlenir. Oldukça ağrılı bir tablo olmak-
la birlikte; diş eti papillerinde yıkım, pseudomembranların oluşumu, halito-
zis ve hipersalivasyon en belirgin semptomlardır. Akut durumun tedavisinde 
analjezikler reçete edilir. Ağrıların kontrolünde ağız içerisine topikal aneste-
zik uygulaması yapılarak,sulandırılmış H2O2 ile nekrotik alanlar temizlene-
rek tetrasiklin tozu uygulanır.

n Fasiyal Selülit: Dentoalveolar enfeksiyonların lokasyonlarına göre bölge-
deki lojlara yayılması sonucu meydana gelen loj apseleri, sonuçları ölüme 
gidebilen acil müdahale gerektiren durumlar doğurabilir. Dentoalveolar 
apselerin tedavisinde hastanın acil olarak çene cerrahına yönlendirilmesi 
gerekir. Akut durumlarda, intravenöz hidratasyon sağlanarak,antibiyotik 
terapisiyle beraber; analjezik ve antipiretikler verilir (klindamisin 600 mg 
2x1, metronidazol & ornidazol 500 mg 2x1 kombine terapisi/penisilin,metr
onidazol&ornidazol kombine terapisi). Medikal tedaviyle beraber asıl tedavi 
apsenin direnajıdır. İlgili alanın rejyonel ya da ring blokaj ile anestezisi sağ-
landıktan sonra direnaj gerçekleştirilir. Penrose direnler ya da steril eldiven 
ucu direnaj bölgesine ipek sutur ile 2-5 gün kalacak şekilde tespit edilir.
Direnaj işlemini takip eden 2-3 günün sonunda etken diş çekilir. 
Dentoalveolar enfeksiyonlarda karşılaşılabilecek en ciddi tablolardan biri 



İLERİ HAVAYOLU DESTEĞİ

n Hava yolu açıklığı acil resüsitasyonun en önemli unsurudur. Öncelikle hava 
yolu açıklığı ile oksijenasyon ve ventilasyonun eşzamanlı olarak yeterliği de-
ğerlendirilmelidir.
• Hastanın rengini ve solunum sayısını değerlendirin; solunumsal veya kar-

diyak arrest acil entübasyon endikasyonudur.
• Baş geri-çene yukarı manevrası ile hava yolunu açın (Eğer servikal omurga 

yaralanması şüphesi varsa çene kaldırmayı kullanın). Gerekiyorsa hastayı 
O2 rezervuarı içeren torba-valvli maske ile solutun. İyi bir sızdırmazlık 
uygun maske boyutuna bağlıdır. Bu teknik oral veya nazal airway veya 
iki kurtarıcı gerektirebilir (Biri 2 eli ile maskeyi yerleştirir diğeri hastayı 
solutur).

• Vital bulgular, oksijen saturasyonu ve end-tidal CO2’in (mümkünse) sü-
rekli monitorizasyonu sağlanmalıdır.

• İnvaziv havayolu gereksinimi olup olmadığı tespit edilmelidir. Eğer baş-
langıç değerlendirmesi invaziv hava yolu yönetimi ihtiyacını gösteriyorsa 
arteriyel kan gazı analizi için beklenilmez. Eğer hastaya acil havayolu ve 
ventilasyon kontrolü gerekmiyorsa %95 O2 saturasyonu sağlayan bir yüz 
maskesi ile oksijen verilir. 

• Tüm hastalara entübasyon öncesi oksijen saturasyonuna bakılmaksızın 
preoksijenizasyon uygulanmalıdır. İleri havayolu teknikleri öncesinde ha-
vayolu zorlukları değerlendirilmelidir.

Orotrakeal Entübasyon

n Havayolu açıklığını sağlamak, aspirasyonu önlemek, oksijenizasyon ve ven-
tilasyonu sürdürmek için kullanılan en yaygın araç orotrakeal entübasyon-
dur. Bu işlem hızlı ardışık entübasyon yöntemiyle uygulanır.
• Entübasyona başlamadan önce ekipman, personel ve ilaçları hazırlayın.

Aspiratör, ambu-maske ve airwayi mutlaka yanınızda bulundurun.
• Ekipmanlar hazırlanırken yeterli ventilasyon, oksijenizasyon ve mönito-

rizasyon sağlanmalıdır. Eğer hasta yeterli ventilasyonu sağlayamıyorsa 
oksijen rezervuarlı ambu-maske ile ventilasyona yardımcı olunmalıdır.

• Bleyd boyunu seçin (genellikle 3-4 nolu eğri bir bleyd veya 2-3 nolu düz 
bir bleyd) ve ışıklarını test edin. Tüp boyutunu seçin (genellikle kadınlar-
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da 7.5-8.0 mm, erkeklerde 8.0-8.5 mm) ve balon kafl arını test edin. Flek-
sible bir stile kullanılabilir.

• Mümkünse oksipitus altına yerleştirilen rulo ile, baş ekstensiyona ve bo-
yun fl eksiyona getirilerek hastaya pozisyon verilmelidir. Servikal omurga 
yaralanmasından şüpheleniliyorsa baş ve boyun nötral pozisyonda tutul-
malıdır.

• Laringoskop sol el ile tutularak hastanın ağzı genişçe açılır. Dişler koruna-
rak ve dil sola itilerek (eğri)bleyd vallekulaya kadar itilir. Laringoskobun 
tutacağı yukarı ve öne doğru kaldırılır(indirekt olarak epiglottis kalkar). 
Düz bleyd kullanılıyorsa direkt olarak epiglot kaldırılır. Dental travmayı 
önlemek için dişlerin üzerinde bleyde yükseklik kazandırmaktan kaçınıl-
malıdır.

• Vokal kordlar göründüğünde nazikçe tüpü kordlar arasından geçirin. 
Bleydi çıkartın, ventile ederek ve bilateral akciğer seslerini ve epigastrik 
sesin olmadığını dinleyerek tüpün yerini kontrol edin. Balonu şişirin.

• Eğer kordlar görülmezse, kordun görünmesine yardımcı olması için tiroid 
kartilajı geriye, yukarıya ve sağa doğru basarak (burp manevrası) manipü-
le edin. Eğer başarısız ise ambu ile reoksijenizasyon yapmak gerekebilir. 
Daha fazla girişim yapmadan önce bleydi, tüp boyunu veya hasta pozis-
yonunu değiştirmeyi düşünün. Bir entübasyon stilesi kullanılabilir.Üç 
başarısız girişim, başarısız havayolu olarak tanımlanır ve kombitüp veya 
laringeal maske gibi diğer kurtarıcı teknikler düşünülebilir. 

• Bir end-tidal CO2 dedektörü, kapnografi veya kardiyak arrestte bir özo-
fageal dedektör cihazı ile objektif olarak tüpün yerini konfirme edin. Tüp 
boyunu kontrol edin; ağız kenarından karinanın 2 cm yukarısına kadar 
klasik uzunluk (tüp üzerinde işaretlidir) erkeklerde 23 cm kadınlarda 21 
cm’dir.

• Tüpü tespit edin ve radyolojik olarak yerini doğrulayın.
n Hemen olan komplikasyonlar, tespit edilemeyen özofageal entübasyon veya 

ana bronş entübasyonunundan oluşur. Tüp yerinin hemen doğrulanmasın-
daki yetersizlik hipoksi ve nörolojik hasarla sonuçlanabilir. Endobronşial 
entübasyon genellikle sağ taraft adır ve tüpün 2 cm geri çekilerek eşit akciğer 
seslerinin dinlenmesiyle doğrulanır.

HIZLI ARDIŞIK ENTÜBASYON (HAE) 
İNDÜKSİYONU

n HAE orotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak için bir indüksiyon ve bir nö-
romüsküler bloke edici ajanın eş zamanlı verilmesidir. Bu teknik sedasyon 
ile müsküler paraliziyi birleştirir. Maske ventilasyonu ve entübasyondaki 
beklenilen zorluk, HAE için relatif kontrendikasyondur.

n Obezite, kısa boyun, mandibulanın küçük ve geride olması, herhangi bir 
hava yolu deformitesi, küçük oral açıklık, boyun hareketlerinde azalma, pos-
terior farinksin görülmesinde güçlük; zor entübasyon olasılığını akla getir-
melidir. Eğer zorluk tahmin edilirse videolaringoskopi, uyanık entübasyon, 
krikotirotomi veya alternatif bir hava yolu aracı gibi diğer metodlar düşünül-
melidir. 



YETİŞKİNLERDE VE ÇOCUKLARDA 
KAFA TRAVMALARI

Klinik Özellikler 

n Travmatik Beyin Hasarı (TBH) direkt veya dolaylı kuvvetler sonucu beyin 
dokusunda meydana gelen bozukluktur. Kafaya çarpan bir objenin gücü veya 
delici yaralanmalar direkt hasara neden olmaktadırlar. İndirekt yaralanmalar 
ise beynin kafatası içinde ivmelenme/ters ivmelenme kuvvetleri sonucunda 
oluşmaktadır. TBH hafif, orta ve ağır olmak üzere üçe ayrılabilir. 

n Hafif TBH Glasgow Koma Skoru (GKS) (Tablo 1’e bakınız) 14 puan ve üze-
rindeki olguları kapsar. Hastalar sadece kafa travması şikâyeti ile başvurup 
tamamen asemptomatik olabilecekleri gibi olay anını hatırlamayıp konfüz-
yon tablosunda da prezente olabilirler. Bu olgularda kısa bir süreli bilinç 
kaybı yaşanmış olabileceği gibi yaygın başağrısı, bulantı ve kusma gibi şika-
yetler de görülebilir. Bu gruptaki olgulardan bazıları kafatası kırığı, cilt 
dokusunda geniş şişlikleri, fokal nörolojik bulgusu, koagülopatisi, alkol/ilaç 
intoksikasyonu olan olgular ile 60 yaş üzeri olgular yüksek riskli grubu oluş-
turmaktadır. 

n Orta TBH ise GKS 9 ile 13 arasında yer alan olgulardır. Bu olguların ise 
%40’ında pozitif bir beyin tomografisi (BT) bulgusu olmakla birlikte bu 
olguların da ancak %8’in de  nöroşirurjikal müdahale gerekmektedir..

n Ağır TBH’nın (GKS <9) mortalitesi %40’a yakındır. Bu hastalarda acil önce-
lik sekonder beyin hasarını engellemek, diger organ  hasarlarını ve tedavi 
edilebilir nöroşirürjikal müdahale gereksinimlerini belirlemektir.

n Nörolojik muayenede, olgunun şuur durumu, GKS’si, pupiller ve ışık reaksi-
yonları, anizokori,  kraniyal sinirlerin gözden geçirilmesi, motor ve duyusal 
fonksiyonların durumu not edilmelidir. 

n TBH’lı pediatrik olgularda uyarılara yanıt verme düzeyinde genel olarak bir 
gerileme görülmektedir. Pupiller anizokori veya fasiyal asimetri, motor fonk-
siyon bozuklukları, emme refleksinde azalma beklenebilecek bulgulardır. 
Bebeklerde kafa içi basınç artışına bağlı bulgular arasında güçlükle uyanma, 
letarji, nöbet, kusma, apne ve bradikardi gibi bulgular görülebileceği dikkate 
alınmalıdır. Daha büyük çocuklardaki TBH bulguları arasında başağrısı, 
bulantı, kusma, bilinç düzeyinde gerileme, motor kuvvetsizlik, görme deği-
şiklikleri, hipertansiyon, bradikardi ve solunum arresti gibi daha tanıdık 
bulgular görülebilir.

351

NÖROŞİRURJİ ACİLLER

Dr. Kamran Urgun, Dr. Zafer Orkun Toktaş



Nöroşirurji Aciller352

n Not: Entübe hastalarda GKS sözel cevap skoru 1 olarak sayılır ve total skor 
T (tüp) ile (entübasyon işlemi vurgulanacak şekilde) belirtilir (örnek: 8T).

Özellikli Durumlar

n Aşağıda bahsedilen klinik tabloların tümünün tanısında BT yeterli olmakta-
dır. BT sonucunda aşağıdaki patolojik durumların her hangi birinin tespit 
edilmesi durumunda acil nöroşirürjikal konsültasyon gerekmektedir.

n Kafatası kırıkları: Bu kırıklar derinin bütünlüğüne bağlı olarak açık ve 
kapalı kırıklar olarak sınıflandırılır. Kafa tabanı kırıkları farklı anatomik 
bölgelerde meydana gelebilirler. Ancak en sık yerleşim yeri temporal kemi-
ğin petröz kısmıdır. Kafa tabanı kırıkları hemotimpanyum, otore veya rino-
re, periorbital ekimoz (rakun gözleri) ve retroaurikular ekimoz (battle işare-
ti) gibi bulgularla birlikte görülebilir. Çocuklarda görece alçak bir yükseklik-
ten (yaklaşık 120 cm. gibi) oluşan doğrusal (lineer) kafatası kırıklarında 
klinik olarak dikkate değer bir intrakranyal lezyon görülmesi beklenmez. 
Bununla birlikte, alçak bir yükseklik ile uyumsuzluk gösteren kafa travması 
olgularında çocuk istismarı akla gelmelidir. Çocuklarda önemli intrakranyal 
lezyonlar genellikle daha yüksekten düşmeler sonucunda veya yüksek ener-
jili çarpmalarda görülmektedir.

Tablo 1. Bütün Yaş Grupları İçin Glasgow Koma Skoru

4 Yaşından
Yetişkinliğe Kadar

Göz açma
4 Spontan Spontan Spontan
3 Sözel uyaranla Sözel uyaranla Sözel uyaranla
2 Ağrılı uyaranla Ağrılı uyaranla Ağrılı uyaranla
1 Cevap yok Cevap yok Cevap yok
Sözel cevap
5 Alert ve oryente Oryante, konuşur,  Agulama
  etkileşir
4 Oryentasyonu bozulmuş Konfüze konuma, - Hırçın ağlama
 konuşma dezoryante, farkında, 
  teselli edilebilir
3 Anlamsız konuşma Uygunsuz kelimeler,  Ağrılı uyarana
  farkında değil, teselli ağlama
  edilemez
2 inlemeler veya Ajite, huzursuz, farkında Ağrılı uyarana inleme
 mantıksız sesler değil 
1 Cevap yok Cevap yok Cevap yok
Motor cevap
6 Emirleri yerine getirir Normal, spontan hareket Normal, spontan
   hareket
5 Ağrıyı lokalize eder Ağrıyı lokalize eder Dokunmaya çekilir
4 Ağrıyla hareket Ağrıyla çekilir Ağrıyla çekilir
 eder/çekilir
3 Dekortike fleksiyon Dekortike fleksiyon Dekortike fleksiyon
2 Dekortike ekstansiyon Dekortike ekstansiyon Dekortike 
   ekstansiyon
1 Cevap yok Cevap yok Cevap yok

4 Yaşından 
Küçük Çocuklar Bebekler



n Vücuda çeşitli yollarla (sindirim, inhalasyon, ciltten absorbsiyon, intavenöz) 
ve yüksek dozda girdiğinde yaşamsal fonksiyonları bozan bitkisel, hayvansal, 
metal veya kimyasal içerikli maddelere zehir (toksin), ortaya çıkan geçici 
veya sürekli bozukluğa zehirlenme denir. Toksikolojinin babası olan 
Paracelsus’un (1493-1541) idafe ettiği gibi ‘’bütün maddeler zehirdir, zehir 
olmayan hiçbir madde yoktur. Zehir ile ilaç arasındaki fark dozdan kaynak-
lanmaktadır’’. Aynı farmakolojik etkiye sahip maddelerin özellikle otonom 
sinir sistemini etkilenmesi sonucu görülen semptom ve bulgulara otonomik 
sendrom (toksikolojik sendrom, toksidrom) denir. 

KLİNİK ÖZELLİK

n Ayrıntılı anamnez çok önemlidir. Şuuru açık hastada alınan maddenin ne 
olduğu, alınma zamanı, yolu, miktarı ve ne maksatla alındığı kendisinden 
öğrenilir. Şuuru kapalı hastada bu bilgi olaya şahit olanlardan alınır. Olay 
yerinde bulunan bazı ilaçların kullanımı için gerekli özel araçlar, boş veya 
yarı boş ilaç kutuları, koku, intihar notu tanıda yardımcı olur. Hastanın eski 
hastane kayıtları ve psikiyatrik geçmişi değerlendirilir. Fizik muayenede 
hastanın üzerindekiler tamamen çıkartılır. Cilt üzerindeki izlerden (insiz-
yon, enjeksiyon, jilet vb.) hastanın tıbbi özgeçmişi hakkında bilgi edinilir. 

OTONOMİK SENDROMLAR

n Alfa adrenerjik sendrom: Hipertansiyon ve refl eks bradikardi görülür. Pupil-
lalar dilatedir. Fenilpropanolamin, fenilefrin, metoksamin zehirlenmeleri

n Beta adrenerjik sendrom: Vazodilatasyon ve hipotansiyon, taşikardi görülür. 
Terbutalin, metaproterenol, teofilin, kafein zehirlenmeleri. 

n Miks alfa ve beta adrenerjik sendrom: Hipertansiyon, taşikardi, muköz 
membranda kuruma, terleme görülür. Pupillalar dilate. Kokain, amfetamin, 
fensiklidin zehirlenmesi. 

n Sempatolitik sendrom: Hipotansiyon, bradikardi (periferik alfa bloker ve 
hidralazin ile hipotansiyon ve refl eks taşikardi), myozis (pin point), peristal-
tizmde azalma görülür. Merkezi sinir sistemi (MSS) sempatik depresanları, 
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alfa 2 agonistler, klonidin, metildopa, opiyatlar, fenotiyazinler, fensiklidin 
zehirlenmeleri. 

n Nikotinik kolinerjik sendrom: Otonomik ganglion nikotinik reseptörler 
stimülasyonu. Parasempatik ve sempatik sistem uyarılır. Sıklıkla depolari-
zasyon blokajı gelişir. Önce taşikardi, sonra bradikardi, kas fasikülasyonunu 
paralizi takip eder. Nikotin zehirlenmesi, süksinilkolin (iskelet kası nikotinik 
reseptörleri üzerinden nöromusküler blok) etkisi.

n Muskarinik kolinerjik sendrom: Muskarinik reseptörler parasempatik sis-
temde eff ektör organda yer alır. Uyarıldıklarında bradikardi, miyozis, terle-
me, peristaltizde artma, bronş salgısında artma, aşırı tükrük yapımı ve üriner 
inkontinansa neden olur. Sadece muskarinik reseptörleri uyaran ilaç yoktur. 

n Miks kolinerjik sendrom: Nikotinik ve muskarinik reseptörlerin beraber 
uyarılması ile oluşur. Miyozis, terleme, peristaltik hareketlerde artma gö-
rülür. Nikotinik uyarılma sonucu oluşan fasikülasyonlar ileri dönemde kas 
güçsüzlüğüne ve paraliziye yol açar. Organofosfat ve karbamat insektisitler, 
fizostigmin, metakolin, mantar zehirlenmesi. 

n Otonomik semptomlar bazı kısalmalar şeklinde gösterilmektedir: 
n SLUDGE (Salivation, Lacrimation, Urination, Diarrhea, GI upset, Emesis) 
n DUMBELS (Diaphoresis and Diarrhea, Urination, Miosis, Bradycardia, 

Bronchospasm, Bronchorrhea, Emesis, Lacrimation excess, Salivation 
excess)

n Antikolinerjik sendrom: Taşikardi, hafif hipertansiyon, ağızda kuruma, 
peristaltizmde azalma, üriner retansiyon, koreatetoid hareketler, miyokloni 
görülür. Deri sıcak, kuru ve kırmızıdır. Hipertermi gelişebilir. Ajitasyon ve 
deliryum sıktır. Pupillalar dilatedir. Atropin, skopolamin, benzatropin, anti-
histaminikler, trisiklik antidepresan zehirlenmesi.

n Ekstrapiramidal sendrom: Disfaji, trismus, tortikolis ve laringospazm 
sıktır. Haloperidol, klorpromazin ve fenotiyazin zehirlenmesi. 

Tanı

n Tanı hikaye ve fizik muayene ile konur. Toksikolojik araştırmalar için bazı 
paneller olsa da bunların faydaları sınırlıdır ve nadiren ajan doğru olarak tes-
pit edilir. İdrar ve serumda saptanan ilaç düzeyleri yalancı pozitif veya negatif 
olabilir. Asetaminofen, aspirin, digoxin, etanol, epdantoin gibi bazı ilaçlara 
kolay ulaşılması ve zehirlenmelerinin tedavi edilebilir olması nedeniyle kan 
düzeyleri saptanmalıdır. 

Acil Serviste Yaklaşım

n Sağlıklı bir kişide nedeni bilinmeyen bir şekilde, birden fazla sistemin ani 
olarak etkilenmesi durumunda aksi ispat edilene kadar hasta zehirlenme 
olarak kabul edilir. Hasta başlangıçta zehirlenme görünümde olmasa da her 
an yaşamı tehdit edecek bir komplikasyon gelişme olasılığı nedeni ile gözlem 
altına alınmalıdır. Zamanında müdahele önem taşır. Kronik zehirlenmeye 
oranla akut zehirlenme daha sıktır. 



AĞIZ İÇİ ÜLSERATİF LEZYONLAR

Ülseratif Nekrotizan Gingivit (Vincent İnfeksiyonu)

n Genç erişkinlerde, özellikle stresli dönemlerde gelişen, başlıca füziform ba-
siller ve spiroketler tarafından oluşturulan bir diş eti infeksiyonudur. Altta 
bağışıklığı bozan rahatsızlıklar olabilir. Klinik olarak, ağrılı diş eti enfl amas-
yonu, nekrozu ve genellikle bunlarla birlikte kanama, ağız kokusu, ateş ve bo-
yunda lenfadenopati görülür. Hastaya 10 gün boyunca günde üç kez penisilin 
türevi antibiyotik, ağız gargara veya spreyleri ile lokal tedavi ve ağrı kesici 
ateş düşürücü verilir.

• Benzatin Penisillin (Pen-os) 1000000 IU tablet 3x1
• Benzidamin+Klorheksidin (Andorex, Farhex, Kloroben) gargara 4x1
• Ibuprofen (Advil, Nurofen, Suprafen) kapsül, tablet, draje 3x1

Rp

Aftöz Ülser (Ülseratif Stomatit)

n Çok sık rastlanırlar ve tanıması kolaydır. Altta yatan sebep pek kesin olma-
makla beraber Herpesvirus 6 suçlanmaktadır. Özellikle keratinize olmayan 
mukozayı (bukkal ve labial mukoza, serbest gingiva ve damak) tutar. Genel-
likle tekrarlayan, tekli veya çoklu, ağrılı, 1-2 mm’den 1-2 cm’ye değişen çap-
larda, sarı-gri fibrinli merkezleri olan kırmızı kenarlı yuvarlak lezyonlardır. 
Ağrılı dönem 7-10 gün sürer. Bir-üç haft a arasında tamamen iyileşir. Tedavi 
non-spesifiktir. Topikal kotikosteroidler, topikal antienfl amatuarlar ve siste-
mik antienfl amatuar ilaçlar semptomatik rahatlama sağlar. Çok büyük veya 
uzun süren ülserlerde, altta yatan eritema multiforme/ilaç allerjileri, pem-
figius, pemfigoid, büllöz liken planus, Behçet Hastalığı veya enfl amatuar 
barsak hastalıkları akla gelmeli ve hasta bir eğitim ve araştırma hastanesine 
yönlendirilmelidir. 

• Triamsinolon (Kenacort-A orobase) %0.1 4x1
• Benzidamin+Klorheksidin (Andorex, Farhex, Kloroben) gargara 4x1
• Diklofenak (Voltaren SR 75, Dikloron, Difenak) tb 2x1 

Rp

465

DAHİLİYE REÇETE

Dr. Yavuz Furuncuoğlu, Dr. Melih Başar



Dahiliye Reçete466

Herpetik Stomatit

n Herpetik stomatit sık, hafif, kısa süren ve çoğu erişkinde müdahaleye gerek 
olmayan bir infeksiyondur. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, her-
pes simplex reaktivasyonu sıktır ve ağır seyredebilir. Klinik olarak, yanma 
tarzında bir ağrı ile dudakta ve/veya diş etinde ortaya çıkan küçük vesikül-
ler ve bunların patlamasıyla oluşan kabuklanma ile karakterizedir. Asiklovir 
(200-400 mg günde 5 kez, 1-2 haft a) hastalık süresini ve post herpetik ağrıyı 
azaltır. Ayırıcı tanıda aft öz stomatit, eritema multiforme, sifilis şankrı ve kar-
sinom düşünülmelidir. 

• Asiklovir (Asiviral, Zovirax, Virosil) 200 mg tb. 5x1 (4 saat arayla, 
saat 08, 12, 16, 20, 24 gibi)

• Asiklovir (Asiviral, Zovirax, Virosil) krem 5x1 (4 saat arayla, saat 08, 
12, 16, 20, 24 gibi)

• Naproxen (Apranax, Aprol, Aprowell) tablet 2x1

Rp

SİSTEMİK HİPERTANSİYON

n Hipertansiyon dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içersinde bir numaralı 
risk faktörüdür. Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında açıklanan araştır-
ma sonucuna göre Türkiye’de 4 ölümden 1 tanesinin sebebinin hipertansiyon 
olduğu gösterilmiştir. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması’na göre eriş-
kin her üç kişiden birinde hipertansiyon vardır. İkibin yılı nüfus verilerine 
göre ülkemizde yaklaşık 15 milyon hipertansif birey vardır. Hipertansiyonun 
farkında olma (%40.7) ve tedavi alma (%31.1) oranları oldukça düşüktür. 
Hipertansiyon kontrol oranı, tüm hipertansifl erde %8.1, antihipertansif te-
davi alanlarda ise %20.7’dir. Bu oranların düşüklüğünde, farkında olmanın 
az olması kadar, hastalara tedavi verilmemesi ya da etkin ve yeterli tedavi 
verilmemesi de rol oynamaktadır. Tedavi yetersizliğinde önemli noktalardan 
birisi yaşam stili değişikliklerinin yeterince önerilmemesi ve bu nedenle has-
talar tarafından yeterince yapılmamasıdır.İlaç tedavisi alan hastalarda kont-
rol oranlarının düşüklüğünde en önemli etkenlerin, hastaların büyük bir ço-
ğunluğunda (%68.4) monoterapi uygulanması ve ilaç uyumunun yetersizliği 
olduğu düşünülmektedir.

n Hipertansiyon tanısını doğru koymak için ilk önce doğru ölçüm şartlarını 
sağlamak gerekir. Tansiyon aletinin iyi kalibre edilmiş olması şarttır. Ölçüm-
lerin hasta rahat ettirilip en az beş dakika dinlendirildikten ve sigara veya 
kahve alımından en az otuz dakika sonra yapılması gerekir. Tek ölçümle hi-
pertansiyon tanısı koymak yanlış olur. Kan basıncının 200/120 mmHg gibi 
yüksek olduğu acil durumlar dışında, kısa periodlarla sıkı tansiyon takibi 
ve sık ölçüm sonrası, bazen de ambulatuar tansiyon ölçüm cihazlarıyla tanı 
konur. Değerlendirmede yaygın olarak JNC 7 kriterleri (2003) kullanılmak-
tadır. Fakat bu kriterler de günümüzde hala düzenlenmektedir. JNC 7’ye 



AKUT AKCİĞER ÖDEMİ 

n Sol ventriküler yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem sık karşılaşılan ve 
hayatı tehdit eden bir sorundur. Müdahale şüphelenildiği an yapılmalıdır. 
Semptom ve bulguları büyük miktarda sıvının intravasküler alandan inters-
tisyum ve alveollere hareketi sonucunda ortaya çıkar. Hem kardiak hem de 
nonkardiak sebeplerle ortaya çıkar. 

n Sol kalpteki ciddi yapısal veya fonksiyonel bozukluk sonucu akciğer kapiller 
basıncının ani yükselmesiyle akciğerde (intertisyum ve alveoller) hızla sıvı 
toplanması sonucu ortaya çıkan klinik durumdur. Patofizyolojisinde hidros-
tatik basınçta artış, onkotik basınçta azalma, akciğer kapiller geçirgenliğinde 
artma, lenfatik akımın azalması bulunur.

Akciğer Ödemi Safhaları 

n Sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı akut akciğer ödeminin tipik nedenleri; 
n Akut miyokard infarktüsü veya ağır iskemi, 
n Kronik kalp yetersizliğinin alevlenmesi, 
n Sol ventriküler akut volüm yüklenmesi (valvüler regürjitasyon, ventriküler 

septal defekt) ve 
n Mitral darlığıdır. 
n Akut akciğer ödemine bağlı olarak akciğerde gelişen olaylar aşağıdaki evre-

lere göre ilerleme gösterir. 

Evre I

n Akciğerde küçük damarlarda genişleme vardır. Efor dispnesi, telegrafide 
apikal bölgelere doğru damar gölgelerinde genişleme görülür. Dinlemekle 
akciğer bazellerinde seyrek raller alınır. Kan gazları normal sınırlardadır.

Evre II

n İnterstisyel ödem safhası. Dispne, ortopne, taşipne vardır. Dinlemekle akci-
ğerde yaş raller, whezing bulunur. Telegrafide damar gölgelerinde ve hilus 
bölgesinde genişleme, Kerley B çizgileri saptanır

Evre III 

n Alveollere sıvı geçişi olmuştur (alveoler ödem devresi). Ortopne, paroksis-
mal noktürnal dispne, taşipne, siyanoz, hemoptizi, taşikardi vardır. Fizik 
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muayenede akciğerlerde yaygın raller, whezing, S3 ve P2 sertleşmeleri bulu-
nur. Telegrafide her iki akciğer alanında yaygın infiltratif alanlar, plevral 
mayi vb., kan gazlarında solunumsal asidoz, hipoksi, hipokapni, hiperkapni 
bulunabilir.

Etyoloji

n Kapiler permeabilite değişiklikleri
• İnfeksiyöz pulmoner ödem (viral, bakteriyel)
• Toksinler
• DİK=Dissemine inravasküler koagülopati
• Radyasyon pnömonisi
• Üremi 
• Aspirasyon pnömonisi
• ARDS=Yetişkinin sıkıntılı solunum sendromu

n Artmış pulmoner kapiller basınç

Kardiak Nedenler

Yetersiz Sol Atrial Akım 

n Mitral stenoz en sık sebeptir. Mitral yetmezlik, sol atrial miksoma, sol atrial 
trombüs korda tendinea rüptürü (MI) diğer nedenlerdir. Bu hastalarda atri-
yal fibrilasyon, ateş, stres ve egzersiz gibi durumlarda kalp hızı artar, sol 
ventrikül dolum süresi kısalır ve akciğer ödemi gelişir.

Sol Ventrikül Disfonksiyonu

Sistolik Disfonksiyon 

n Yetersiz sol ventrikül kontraktilitesine bağlı azalmış kardiak output kardiyo-
jenik akciğer ödeminin en sık sebebidir. Sistolik disfonksiyon, KKH, HT, 
Kapak hastalığı veya İDKMP (Kardiyomiyopati) ye sekonder gelişmiş olabi-
lir. Hipotiroidi ve viral miyokarditler (koksaki,ekovirus) daha az olarak 
sebep olurlar. Azalmış kardiyak outputa bağlı olarak renin anjiotensin siste-
mi aktiflenir, böbrekler sodyumu ve suyu tutar ve pulmoner ödem gelişir.

Diastolik Disfonksiyon

n Ventrikül kitlesindeki artış sonunda ventrikül diastolü yetersiz yapar. 
Hipertrofik veya restriktif kardiomyopati, akut iskemi veya akut hipertansif 
kriz buna sebep olur.

Sol Ventrikülde Aşırı Yüklenme 

n VSD rüptürü (MI 5-7 gün), Aort yetmezliği sebeplerdir.

Sol Ventrikül Çıkışındaki Obstriksiyon 

n Aort stenozu, şiddetli hipertansiyon sebeplerdir.

Non Kardiak Nedenler

n Pulmoner venöz fibrosis
n Pulmoner ven orjininde konjenital stenoz



BRUSELLOZ (MALTA HUMMASI)

n Brusellozis hayvanlardan insanlara doğrudan temas, süt ve süt ürünlerinin 
taze olarak tüketilmesi veya enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşabi-
len zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde 
yaşayanlarda daha sık olsa da, eğitim ve kültür düzeyi ile paralel olarak her 
geçen gün hastalık görülme sıklığı azalmaktadır. Ülkemizde etken olan tür-
ler sıklıkla B.melitensis ve B.abortus’tur. 

n Klinik: İnkübasyon süresi 2-3 hafta olup başlangıçta semptomlar genellikle 
nonspesifiktir. Sıklıkla ateş yüksekliği, halsizlik, terleme ve eklem ağrıları 
vardır. Hepatosplenomegali, artrit, anemi, lökopeni, trombositopeni ve kara-
ciğer enzim yüksekliği en sık rastlanan klinik ve laboratuvar bulgularıdır. 
Klinik görünüm değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. Kronik olguların 
yarısında ateş görülmeyebilir. Organ tutulumu durumunda (sakroileit, epidi-
dimoorşit, menenjit gibi) tutulan organa ilişkin bulgular vardır.

n Tanı: Semptom ve bulgular nonspesifik olup birçok hastalığı taklit edebilir. 
CRP pozitifl iği, sedimantasyon yüksekliği, anemi, lökopeni ya da normal lö-
kosit, trombositopeni ile ALT-AST yüksekliği görülebilir. Serumda standart 
tüp aglütinasyon yöntemi (Wright testi) ile antikor bakılır ve klinik bulgu-
larla beraber 1/160 ve üzeri titreler anlamlı kabul edilir. Ayrıca Rose-Bengal 
tarama testi de kullanılmakta olup, pozitif sonuçlar Wright testi ile tekrarlan-
malıdır. Hastalık geçirildikten sonra bir yıla kadar antikor pozitifl iği devam 
edebilmektedir. Kesin tanı kan kültürü ya da diğer vücut sıvılarında bakteri-
nin üretilmesi ile konur. 

n Tedavi: Brusellozda tedavi ilkesi, hücre içinde yaşayan bakteriye etki edebi-
lecek antibiyotikleri yeterli sürede ve kombine olarak kullanmaktır. Monote-
rapi nüks oranı yüksek olduğundan tercih edilmez. 

n En çok önerilen tedavi;

• Doksisiklin (Tetradox, Monodoks tb) 100 mg S:2X1, 6 haft a
• Gentamisin (Gentrex, Genta amp) 160 mg S:1X1, IM, 7 gün

Rp

n Oral tedavi düşünüldüğünde;

• Rifampisin (Rifcap, Rifadin kapsül) 300 mg S:1X2, aç, 6 haft a 
• Doksisiklin (Tetradox, Monodoks tb) 100 mg S:2X1, 6 haft a

Rp
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n Erişkinde Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi önerisi: doksisiklin + rifampisin, 
doksisiklin + streptomisin ya da gentamisin kombinasyonları kullanılması 
şeklindedir. Streptomisin 1 gr IM olarak 21 gün yada gentamisin 160 mg/
gün, IM, 7 gün kullanılır. Son zamanlarda en çok önerilen tedavi doksisiklin 
ve gentamisin kombinasyonudur. Oral tedavi düşünüldüğünde rifampisin 
(600 -900 mg/gün) ve doksisiklin kombinasyonu kullanılabilir ancak spondi-
lit vb komplikasyonlarda etkinliği daha azdır. Bu ilaçlar, intolerans ya da yan 
etki nedeniyle kullanılamadığında seft riakson, siprofl oksasin ve trimetoprim 
sulfametaxasol (TMP/SMX) tedavileri de kullanılabilmektedir. Rifampisin’in 
idrar ve diğer vücut sıvılarında kırmızı renk verebileceği hastalara söylenme-
lidir.

n Korunma: Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin kullanılmaması ge-
rekir. Pastörize edilmemiş sütten yapılan peynir, tuzlu olarak 3 ay bekletil-
dikten sonra tüketilebilir. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin enfekte olabilecek 
materyallerle temasında eldiven, maske ve gözlük kullanması öğütlenmelidir.

n Gebelerde Bruselloz Tedavisi: Bruselloz tedavisinde kullanılan antimik-
robiklerin hamilelikte kullanımı ile ilgili olarak rifampisin, TMP/SMX ve 
seftriakson’dan ikili kombinasyonlar yapılabilir.

Çocuklarda Bruselloz Tedavisi 

n 8 yaş ve üzerindeki çocuklarda, tetrasiklinlerin bir aminoglikozidle birlikte 
kullanılması etkili ve güvenilir bir seçenektir. Doksisiklin, yarı ömrünün 
uzun olması nedeniyle tercih edilir. 
• 8 yaş ve üzerindeki çocuklarda;

• Doksisiklin (Tetradox, Monodoks tb) 100 mg S:2X1, 6 haft a.
• Gentamisin (Gentrex, Genta 40, 80, 160 mg amp) 5 mg/kg/gün 

S:1X1, IM, 14 gün veya Rifampisin (Rifcap, Rifadin 150–300 mg 
tb) 15-20 mg/kg/gün S:1X2, aç, 6 haft a. 

Rp

• 8 yaşın altındaki çocuklarda tetrasiklinler, gelişen dişlerde renk değişikli-
ğine yol açma riski nedeniyle kullanılmaz. Bu yaş grubunda;

• TMP/SMX (Bactrim, Trimoks 200/40 mg süspansiyon) 5 mg/kg/
gün TMP, 2X1, 6 hafta 

• Gentamisin (Gentrex, Genta 40, 80, 160 mg amp) 5 mg/kg/gün 
S:1X1, IM, 14 gün ya da Rifampisin (Rifcap, Rifadin 100 mg Süs-
pansiyon) 15-20mg/kg/gün S:1X2, aç, 6 haft a seçeneklerinden biri 
uygulanabilir. 

Rp

KIZAMIK

n Kızamık, kızamık virüsünün etken olduğu akut, ateşli, çocukluk yaş grubun-
da daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen çok bulaşıcı döküntülü bir 
hastalıktır. 



AKUT OTİTİS MEDİA

Şikayet 

n Kulak ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, huzursuzluk, ağlama

Tanı 

n Pnömotik otoskop ile kulak zarı muayenesi yapılmalıdır. Bulanık, bombe 
veya hareket etmeyen kulak zarı, otitis mediayı düşündürür. Kulak zarının 
laterali eritemli ve ödemlidir. Tek başına kulak zarının kızarıklığı tanı için 
yeterli değildir. 

Tedavi 

n Kendi kendine iyileşebileceği söylense de sıklıkla antibiyotik kullanılması ge-
rekir. Amaç, semptomları iyileştirmek ve komplikasyonları önlemektir. 

n İki yaşından küçük çocuklarda 10 günlük antibiyoterapi uygulanır. İki ya-
şından büyük çocuklarda ise sekel riski düşük olduğu için kısa süreli (5 gün) 
tedavi uygulanabilir. 

n Antibiyotik seçenekleri: Amoksisilin 40-45 mg/kg/gün
n Amoksisilin-klavülonik asit: 40 mg/kg/gün
n Sefuroksim aksetil: 30 mg/kg/gün
n Tekrarlayan, tedaviye dirençli ve ağır olgularda timpanostomi yapılabilir. 
n Dekonjestan ve antihistaminikler mukoza ödemini azaltır ancak etkinliği 

tam olarak gösterilmemiştir. Özellikle iki yaşından küçük çocuklarda öneril-
mez. 

10 kg çocuk
• Amoklavin bid 200 mg susp 2x1 ölçek veya
Zinnat 125 mg susp, 2x1 ölçek
• Calpol susp. 4x1 ölçek

Rp

BOĞMACA

Şikayet 

n İlk dönemde hafif ateş, burun akıntısı veya tıkanıklığı başlar. İki haft alık bu 
dönemi takiben kuru, intermitan, özellikle geceleri geçen öksürük atakları 
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başlar. Daha sonra öksürükler boğmaca için karakteristik olan paroksismal 
öksürükler şeklinde görülür. Bir ekspiryum süresince hasta üst üste, kesik 
kesik, boğulur tarzda öksürür, takiben derin ve sesli bir inspiryum yapar ve 
koyu bir balgam çıkararak rahatlar. Nöbetler sırasında kusma, terleme, bilinç 
bozukluğu ve konvülziyon görülebilir. 

Tanı 

n Tipik öksürüğün duyulması ile tanıdan şüphelenilir. Kandaki lökosit sayısı 
15.000–100.000/mm3 arasında olup çoğu lenfosittir. Akciğer grafisinde peri-
hiler veya kelebek tarzında infiltrasyonlar görülebilir. Nazofarenks kültürü-
nün Bordet-Gengou besiyerine ekilmesi ile bakteri üretilebilir veya PCR ile 
saptanabilir. 

Komplikasyonlar 

n Özellikle altı aylıktan küçük çocuklarda mortalite ve morbidite yüksektir. 
Apne, sekonder solunum yolu enfeksiyonları, gözlerde kanamalar, peteşi, 
purpura, MSS kanamaları, pnömotoraks gelişebilir. Hipoksi ve kanamalara 
bağlı konvülziyonlar gözlenebilir. 

Tedavi 

n Eritromisin 50 mg/kg/gün altı saat arayla 14 gün veya  
n Klaritromisin 10 mg/kg/gün 12 saat arayla 7 gün veya 
n Azitromisin 10 mg/kg/gün günde tek doz 5 gün kullanılabilir. 
n Üç aylıktan küçük çocuklar hastaneye yatırılmalıdır. 
n Hasta sakin tutulmalı, hidrasyon ve beslenme desteği sağlanmalıdır. Ağır va-

kalarda oksijen, nemli hava, parenteral beslenme yapılabilir. 

Korunma 

n Rutin aşı takviminde yer alan Beşli aşı içinde asellüler boğmaca aşısı da bu-
lunmaktadır. 

n 2, 4, 6, 18. aylarda ve dördüncü yaşta yapılır. 
n Boğmacalı bir hasta ile temas edenlere yaş ve bağışıklık durumuna bakılma-

dan eritromisin 50 mg/kg/gün 6 saat arayla 14 gün verilmelidir. 

10 kg çocuk
• Erythrocin granül 200 mg 4x 3/4 ölçek veya
• Klacid susp 125 mg 2 x ½ ölçek veya 
• Azitro susp 200 mg 1 x ½ ölçek

Rp



ASTIM (ERİŞKİN)

n Havayollarının infl amatuar hastalığıdır. Ağırlıkla alerjik uyarının neden ol-
duğu mast hücreleri ve eozinofillerin yer aldığı bir infl amasyon vardır. 

n Nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, kuru öksürük ve hırıltı önde gelen ya-
kınmalardır. Gece veya sabaha karşı gelen nöbetler halinde yakınmalar olur. 
Nöbetler kendiliğinden ya da bronkodilatör kullanarak geçer.

n Önde gelen muayene bulgusu uzamış ekspiryum ve/veya sibilan ronküsler-
dir. Ağır atakta solunum sesleri kaybolabilir. (sessiz toraks) 

n Erken yaşta başlama, ataklar halinde gelmesi, alerji öyküsü, ataklar arasında 
rahat dönemler tarif etmesi ve aile öyküsü ile KOAH’tan ayrılabilir.

n Tedavinin temelinde antienfl amatuarlar vardır. Kortikosteroidler ve lökot-
rien antagonistleri antienfl amatuar seçeneklerdir. Salbutamol, terbitalin, 
formeterol ve salmeterol ise bronkodilatör ilaç olarak kullanılır. Persistent 
astımıyla semptomatikse 3. basamak değilse, 2. basamak tedavi başlanır. 
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Kontrol Düzeyleri

Özellik

Kontrol Altında 
(aşağıdakilerin
tümü)

Kısmen Kontrol 
Altında (herhangi 
bir hafta içinde 
ölçümlerden herhangi 
birinin bulunması)

Kontrol 
Altında 
Değil

Gündüz semptomları

Aktivitelerin 
kısıtlanması

Gece semptomların/
uyanmları

Rahatlatıcı/kurtarıcı 
ilaç gereksinimi

Akciğer fonksiyonu 
(PEF ya da FEV1)±

Alevlenmeler

Yok (haftada 2 kez 
ya da daha az)

Yok

Yok

Yok (haftada 2 kez 
ya da daha az)

Normal

Yok

Haftada 2 kez fazla

Varsa

Varsa

Haftada iki kez fazla

Beklenen ya da en iyi 
kişisel değerin (bili-
niyorsa) >%80’i

Yılda bi kez ya da 
daha fazla*

Herhangi bir hafta 
içinde kısmen 
kontrol altında 
olan astımın 3 ya 
da daha fazla özel-
liğinin bulunması

Herhangi bir hafta 
içerisinde 1 kez*

*Alevlenme meydana gelmesi, yeterli olmasını sağlamak amacıyla idame tedavisini yeniden gözden 
geçermeye yöneltmelidir.

±Herhangi bir hafta içinde alevlenme meydana gelmesi durumunda o hafta kontrol sağlanamamış olan 
bir astım haftası olarak değerlendirilir.
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Yeni Tanı Almış Semptomatik Astım Hastası Reçetesi

Örnek 1

• 1. Formoterol/Budesonide (Symbicort Turbuhaler 160 mcg) 12 saatte 
1 kez ve gereğinde 1 kez

Rp

Örnek 2

• 1. Salmeterol/Fluticasone (seretide 250 mcg) 12 saatte 1 kez
• 2. Salbutamol (ventolin, ventofor inh) gereğinde 2 puff 

Rp

Örnek 3

1. Beclametazon/formoterol (Foster) 12 saatte bir 2 puff 
2. Salbutamol gereğinde 2 puff 

Rp



ABSE, FURONKÜL VE KARBUNKÜL

n Herhangi bir deri bölgesinde ortaya çıkan, ağrılı, hassas, eritemli, papül, püs-
tül ve nodül şeklinde gelişir. Birkaç gün içinde ortaya çıkarak büyüme göste-
rir. Pis kokulu bir akıntı yapar. Bazen hafif bir ateş ve halsizlik yaratabilir. 

n Abseler yumuşak nodül olarak başlar ve ardından fl uktuasyon oluşur. 
n Furonküller kıl içeren bölgelerdedir. Sert, hassas nodül şeklindedir, merke-

zinde nekrotik bir tıkaç bulunur. 
n Karbunküller birkaç furonkülün birleşmesiyle oluşur. 
n Multiloküler abseler, nekrotik tıkaçlar ve yüzeyel püstüller geliştirir. Çoğun-

luk etken Stafilokokkus aereus’tur. 

Tedavi

n Stafilkoklara etkili antibiyotik verilir. 
n Drene edilmeleri genelde gereklidir. 
n Sürekli tekrarlayan furonkülozlarda burun mukozasına yerleşmiş olabilen 

stafilokok fl orası eredike edilir. Bunun için sodyum fusidatlı kremler bir ay 
boyunca kullanılabilirler.

n Flucloxacillin, Dicloxacillin 500 mg 2x1; 7-10 gün
n Sefaleksin 500 mg 2x1; 7-10 gün
n Penisiline alerjik olanlarda; 

• Eritromisin 500 2x1; 10 gün
• Ayrıca Fluorokinolonlar, Azitromisin vb de kullanılabilir.

n Son yıllarda retamapulin etken maddeli topikal antibiyotik de lokal deri in-
feksiyonlarında başarıyla kullanılmaktadır. 

• Cefatin 500 mg tb DIB
     S: 2x1; 10 gün
• Fucidin Krem DIB
    S:u.e. Günde 2 kez

Rp

AKNE VULGARİS

n Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan, hafift en ağıra farklı tipleri olan 
pilosebase ünit hastalığıdır. Yüzde veya gövdede, özellikle yağ bezlerinin yo-
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ğun olduğu bölgelerde görülür. Papül, püstül, nodül, kist şeklinde lezyonları 
olabilir. Beraberinde açık veya kapalı komedonlar bulunur. Bazı formları çok 
şiddetlidir. Skatris bırakma riski taşır. 

n Propionobakterium aknes pilosebase ünitte meydana gelen tıkanma sonra-
sında bozulan yapıyı infekte ederek papül, püstül, kist formalarının gelişme-
sini kolaylaştırır. 

Tedavi 

n Komedonların yoğun olduğu akne durumlarında birinci tercih komedolitik-
lerdir.

n Bunun için; topikal retinoid tercih edilir; örneğin tretinoin veya adapalen 
içeren krem veya jeller kullanılabilirler

n Ayrıca topikal salisilik asit veya glikolik asit de temizleyici olarak uygulanabi-
lir.

n İnfl amatuar papül veya püstüllerin yoğun olduğu aknede; 
n Topikal veya sistemik antibiyotik tedaviye eklenir. 
n Bunun için; tetrasiklin, doksisiklin, azitromisin, klindamisin, eritrmisin vb 

antibiyotiklerin lokal veya sistemik formları uzun süreli olarak tedaviye girer. 
n Antibiyotiklere karşı sık olarak direnç gelişebilir. Bu yüzden lüzumsuz kulla-

nımdan kaçınılmalıdır. 
n Topikal benzoil peroksit en sık kullanılan lokal akne preparatlarındandır. 

Hem komedolitik etki gösterir hem de antienfl amatuar etkisiyle propiono-
bakterium aknesi eredike eder. 

n Topikal benzoil peroksit ve retinoik asitler birlikte kullanılmakla birlikte son 
yıllarda yapılan çalışmalarda benzoil peroksitin, retinoik asitlerin etkisini 
azalttığı gösterilmiştir. 

n Adapalen ise bu durumdan etkilenmez, bu yüzden kombine tedavilerde ter-
cih edilebilir. 

n Çok yoğun seyreden ve skatris bırakan aknelerde veya orta şiddette olmasına 
karşın lokal tedavilere yanıt alınamayan inatçı durumlarda sistemik isotreti-
noin bilinen en iyi akne ilacıdır. 

n Kilogram başına günlük 0,5-1 mg dozunda verilir. Kümülatif dozu kilogram 
başına 100-150 mg olarak önerilir. Tedavi süresi ortalama dört-altı aydır; ba-
zen daha uzun süre devam edilir. 

n Akne tedavilerinde etki genelde geç dönemde başlar; 12 haft adan sonra iyilik 
hali belirginleşir. 

n Hasta tedavinin irritasyon veya kuruma şeklinde gelişen yan etkilerine kar-
şı uyarılmalı, süreç iyi anlatılmalıdır. Gebelik tedavi süresince ve tedaviden 
sonraki iki ay boyunca engellenmelidir. Aylık aralıklarla yağ değerleri ve ka-
raciğer enzimleri istenir. 

n Hormonal tetiklenmeyle birlikte seyreden aknelerde oral anti-androjen 
kontraseptifl er bazen etkili olabilirler.

n Hafif ve orta şiddetli aknede ayrıca; azelaik asit, pikolinik asit, dapson jel, oral 
çinko, diyod laser, topikal siproteron asetat, vb ilaçlar veya Mavi- Kırmızı 
ışık, fotodinamik tedavi de denenebilir.

n Akne skarlarına karşı tedavi sonunda, çeşitli kimyasal peelingler, laserle cilt 
yenileme, intralezyonel steroid gibi uygulamalar planlanır. 



BAŞ AĞRISI

n Baş ağrısı hem poliklinikte hem de acil servislerde nörolojik başvuru neden-
lerinin başında yer alır. Burada hekimin karşılaştığı başlıca sorun baş ağrısın 
arkasında ciddi bir nörolojik veya sistemik sorun olup olmadığıdır, yani baş 
ağrısının birincil mi? ikincil mi? olduğuna karar vermektir. 

n İkincil baş ağrısının ipuçları arasında hastanın yaşadığı ilk ve/veya en şiddetli 
ağrı olması, 50 yaş üstünde ilk kez baş ağrısı başlaması, bilinen kanser veya 
immünsüpresyonu olan hastada yeni baş ağrısı, bilinen migren hastasında 
farklı karakterde baş ağrısı, ağrı ile beraber başlayan nörolojik defisit olması 
veya yüksek ateş varlığı sayılabilir. Bu yazıda yalnızca en sık karşılaşılan bi-
rincil baş ağrılarından söz edilecektir.

MİGREN

n En sık baş ağrısı nedenlerinden biridir. Türkiye’de prevalansı %16 civarın-
dadır (5 kadından biri ve 11 erkekten biri migren hastasıdır). Migren tanısı 
başlıca klinik bir tanıdır ve hastanın dikkatlice sorgulanmasını ve dinlenme-
sini gerektirmektedir. Çoğu hasta artık ağrısı ile baş edemediğinden hekime 
gelmektedir ve yine büyük oranda yıllardır doktor – doktor dolaşmış ve “si-
nüzit”, “sinirsel” gibi fantezist tanılar almaktan bıkmıştır. 

n Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS - http://ihs-classification.org/en/02_
klassifikation/) tanı kriterlerine göre en az beş benzer atak bulunmalı ve ağ-
rıyı tanımlayan belli unsurlar ayrıntılı olarak hastadan sorgulanmalıdır (Bkz. 
Tablo 1). Ancak unutulmamalıdır ki bu kriterler çalışmalarda standardizas-
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Tablo 1. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği Migren Tanı Kriterleri

A. En az 5 atak olmalı (B-D arasında kriterli tamamlayan)

B. Ağrı 4–72 saat sürmeli (tedavi almadan veya yetersiz tedavi altında)

C Alttaki tanımlardan en az iki tanesi bulunmalıdır:
 1. Tek taraflı lokalizasyon
 2. Zonklayıcı karakter
 3. Orta veya şiddetli ağrı
 4. Hareket ile şiddetlenen ağrı* (çoğu kez hastaya sorulmadığından bu kriter 
 atlanmaktadır, ancak oldukça yön göstericidir)

D. Ağrı sırasında alttakilerden en az biri olmalı:
 1. Bulantı ve/veya kusma
 2. Fotofobi (ışıktan rahatsız olma) ve fonofobi (yüksek sesten rahatsız olma)

E- Altta yatan başka neden olmaması (klinik şüphe durumunda görüntüleme ve diğer 
 tetkiklerin yapılmasını gerektirir).
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yon sağlamak amacı ile belirlenmiştir ve hastalarda bir kriter haricinde genel 
klinik kanı migren yönünde ise tanı “olası migren” olarak belirlenip (ICD-10 
kodunda “migrenler, diğer”) tedavi düzenlenmelidir.

n Migren sıklıkla aurasızdır (öncüsüz) yani hastanın ağrı öncesinde belirgin 
bir yakınması yoktur. Migrenlerin yaklaşık %10’unda ağrı öncesinde parlak 
ışık görme veya görme kaybı gibi görsel veya el ve ağız kenarında uyuşma gibi 
duysal aura (öncü) yaşar. Bir fenomenin aura olarak tanımlanması için tipik 
olarak dakikalar içinde gelişmesi, 15–20 dakika sürmesi ve aynı şekilde yavaş 
olarak sonlanması gerekmektedir. Örneğin en sık görülen görsel aura görme 
alanının bir ucunda başlayarak dakikalar içinde tüm görme alanını kapsar. 
Benzer şekilde duysal aurada uyuşma parmak uçlarından başlayarak daki-
kalar içinde kola ve oradan ağız kenarına yayılır. Bu progresif gelişme aurayı 
geçici iskemik ataktan ayırmada kullanılabilir. Aura beyinde bölgesel oligemi 
(kan akımında azalma) nedeni ile meydana gelmekte ve en geç bir saat içinde 
düzelmesi beklenmektedir. Oligemi sonrasında vazodilatasyon gelişmesi ile 
migren baş ağrısı başlar. Bazı hastalarda ağrısız aura olabileceği gibi aynı ki-
şide bazen auralı bazen de aurasız migren atakları meydana gelebilmektedir.

n Migren atağı sırasında yapılacak nörolojik muayenede genellikle bir bulgu-
ya rastlanmaz ancak aura sırasında görme alanı kaybı veya duysal bulgular 
saptanabilir. Önceden de belirtildiği gibi bu bulguların en geç bir saat içinde 
düzelmesi gerekmektedir. 

n Ağrı sırasında veya sonrasında ağrılı taraft a kafa derisi hassas olabilir; allodi-
ni olarak adlandırılan bu fenomen daha sıklıkla kronikleşme eğilimi gösteren 
olgularda görülür.

n Migren ataklarını tetikleyecek birçok uyaran vardır ancak her hasta kendi 
hassas olduğu unsurları kendi kendine belirlemeye teşvik edilmelidir; herke-
se uygun kaçınılması gerek sihirli bir liste yoktur. En sık tetikleyici unsurlar 
arasında düzensiz uyku (az veya çok uyuma), öğün atlama veya uzun süreli 
açlık, stres ve bazı besinler (örn peynir, kuruyemiş, çikolata, şarap vs) yer alır. 
Kadınlarda hormonal değişimler (menstrüasyon veya menopoz gibi) veya 
oral kontraseptifl er bilinen tetikleyici faktörler arasında sayılabilir. 

n Tanıda üstte de belirtildiği gibi iyi bir öykü büyük önem taşır. İlk defa baş ağ-
rısı ile başvuran hastada ikincil bir neden açısından şüphe varsa veya bilinen 
migrenli bir hasta ağrısının sıklaşması ile size geliyorsa bir görüntüleme yön-
temine başvurmak ve demir–demir bağlama gibi testleri de içeren rutin bi-
yokimyasal analiz yapılması uygun görünmektedir. Migren tanısı konduktan 
itibaren yalnızca akut atak tedavisinin yeterli olup olmayacağı ve profilaksi 
(korunma) tedavisinin gerekip gerekmeyeceği tartışılmalıdır. Hastanın ayda 
3–4 ataktan fazla atağı var veya tek atak uzun sürüyorsa profilaksi başlanması 
uygundur.

Tedavi

Atak Tedavileri

Ağrı kesiciler: Asetil salisilik asid: Aspirin 500–1000 mg oral
Parasetamol: Parol, Minoset 500 mg oral 3x1
   Perfalgan fl ac, (1g parasetamol içerir) – 30 dakika 

  infüzyon



OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (TAKINTI-
ZORLANTI BOZUKLUĞU)(OKB)

Obsesyon 

n İstenmeden akla gelen, uygunsuz olarak yaşanan, tekrarlayıcı ve zorlayıcı dü-
şünce, duygu, fikir ya da histir. 

Kompulsiyon 

n Sayma, kontrol etme ya da kaçınma gibi bilinçli, standardize, yineleyici dü-
şünce ya da davranıştır. 

n Obsesyonlar kişinin anksiyetesini arttırırken, kompulsiyonlar kişinin anksi-
yetesini azaltırlar. Buna rağmen, kişi kompulsiyonu gerçekleştirmeye dire-
nirse, anksiyete artar. 

n Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişi genellikle obsesyonların mantıksız 
olduğunun farkındadır ve hem obsesyonları, hem de kompulsiyonları ego-
distonik (kendine yabancı) olarak yaşar.

Klinik Özellikler

n Dört tür ana semptom grubu vardır. 
n En sık görüleni bulaşma obsesyonu dur. Bunu yıkanma, temizlenme ya da 

bulaşık olduğu düşünülen nesneden kompulsif kaçınma izler (sık el yıkama, 
banyoda tuvalette uzun süre kalma, temizlikle aşırı uğraş yakınması). 

n Kuşku obsesyonu ikinci en sık görülen örüntüdür. 
n Kontrol etme kompulsiyonu takip eder. Hastalar bir şeyi yapıp yapmadıkla-

rına emin olamazlar, kontrol etme ya da çevresindekilere onaylatma ihtiyacı 
duyarlar (evden dışarı çıktığında kapıyı kilitleyip kilitlemediğini pek çok kez 
kontrol etme ihtiyacı, yanlış ya da uygunsuz bir şey yapıp yapmadığına emin 
olamama gibi). 

n Üçüncü en sık semptom birlikte kompulsiyonların olmadığı obsesyonel 
düşünceler’dir. 

n Bu düşünceler genellikle cinsel ya da saldırgan bir eylemle ilgili tekrarlayıcı 
rahatsız edici düşüncelerdir. Kişi bu düşüncelerden ötürü suçluluk duyguları 
yaşayabilir ya da saldırgan düşünceleri gerçekleştirmekten endişe duyabilir 
(çocuklarıma zarar verir miyim? kendimi yüksekten atar mıyım?) .

n Dördüncü belirti grubu düzen ve simetri obsesyonlarıdır. Bu obsesyonlar 
günlük hayatta yavaşlama kompulsiyonlarına yol açar. 
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Tedavi

n OKB’nin ilk basamak tedavisi Trisiklik antidepresanlar (TSAD), serotonin 
geri alım inhibitörleri (SGİ) ve bilişsel davranışçı terapi (BDT) dir. Tedaviye 
yanıtı arttırmak ve nüksü azaltmak için SGİ tedavisi ile alıştırma (exposure) 
ve tepkiyi engelleme (responsive prevention) tekniğini içeren davranışçı te-
davi birlikte uygulanmalıdır. 

n Alıştırma ve tepkiyi engellemeyi içeren davranışçı tedavide hasta ile belirle-
nen bir program dahilinde sıkıntısını ve kompulsiyonlarını artıran durum-
ların üstüne gitmesi sağlanmalı ve bir yandan da kompulsiyonlarına engel 
olmaya çalışması istenmelidir. 

n İlaçların optimal dozu tam terapotik etkinin görüldüğü dozdur. Etki görül-
mediğinde doz kademeli olarak arttırılmalıdır. Tedaviye yanıt olmadığından 
söz etmek için SGİ ile tedavi en az 10 haft a sürdürülür. OKB tedavisinde ilaç 
dozları genellikle MDB tedavisindeki dozlardan daha yüksektir. Tedavi SGİ 
ile iyileşme görüldükten sonra uzun süre (1-2 yıl) sürdürülmelidir. Birinci 
basamak tedavi ile uygun doz ve sürede ilaç kullanımı sonrası yanıt alınama-
yan hasta ikinci basamak tedavi için yönlendirilmelidir. 

n Hastalığın doğası hakkında hasta bilgilendirilmelidir. Yaygın bir hastalık 
olduğunu duymak, bunları sadece kendisinin yaşamadığını bilmek hastaya 
iyi gelecektir. Belirtilerin zaman zaman şekil değiştirebileceği ve şiddetinin 
artıp azalabileceği belirtilmelidir. Pek çok hasta düşünce obsesyonları nedeni 
ile suçluluk duygusu ve utanç yaşamaktadır. Bu düşüncelerin hastalığın bir 
özelliği olduğu anlatılmalı ve rahatlatılmaya çalışılmalıdır. Uzun soluklu bir 
tedavi olduğu için terapotik ilişkinin iyi kurulması uyumu arttıracaktır. 

• Klomipramin 75 mg tb DIB S:1x1 (Anafranil-SR)
 (Günlük en yüksek doz 250-300 mg/gün)
 (İlk 4 gün çeyrek, sonraki 4 gün yarım daha sonra tam kullanılmaya 

başlanması tavsiye edilir)

Rp

• Fluoksetin 20 mg kapsül DIB S:1x1 (Prozac, Depreks, Zedprex, 
Fulsac, Florak)

 (Günlük en yüksek doz 80 mg/gün)

Rp

• Sertralin 50 mg tb DIB S:1x1 (Lustral, Seralin, Serdep, Selectra)
 (Günlük en yüksek doz 200 mg/gün)

Rp

PANİK BOZUKLUK (PB)

n Panik bozukluğu tekrarlayan, kendiliğinden oluşan panik ataklar ile belirlidir. 
Panik atakları, beklenmedik ve şiddetli bedensel belirtilerle kendini gösterir. 
Yoğun bir huzursuzluk ve korku eşlik eder. Atağın şiddeti 10 dakika içinde 



KIRIKLAR

Ekstremite Kırıkları

Epifiz Kırıkları

n Çocuklarda uzun kemiklerde uzama epifiz ile metafiz arasındaki büyüme 
plağından (fizisten) gerçekleşmektedir. Epifiz kırıkları bu büyüme plağını 
içeren kırıklardır. Uzama ile ilgili sorunlarla sonuçlanabileceği için yakından 
takip edilmeleri ve tipine göre anatomik redükte edilmeleri gerekir. 

Kırık Reçetesi 1:

n 1. Parasetamol (Parol, Calpol, Minoset) 500 mg tablet D1B (bir)
 S:2x1
n 2. İskelet kası gevşeticileri (Fenprobamat (Gamakuil, Gamafl ex, 

Kuifl ex) 400 mg tablet) DIB(bir)
S:2x

Rp

Suprakondiler Humerus Kırıkları

n Bu kırıklar genellikle yaz dönemi kırıklarıdır. Humerus, distal fizisin üzerin-
den kırılır. Kolayca ödem oluşucağı için redüksiyonu takiben, öncelikle atele 
alınarak takip edilir. Kayma riski ve şişliğe bağlı komplikasyonlar gelişebilir 
(açısal deformite, Volkmann’ın iskemik kontraktürü vs.). Ödemin geçmesini 
takiben deplase olmayan ya da minimal deplase olan kırıklarda uzun kol al-
çılama önerilir. Deplase kırıklarda ise skopi altında redüksiyon ve pinlemeyi 
takiben uzun kol alçı yapılabilir. Ya da açık redüksiyon (=yerleştirme) ve in-
ternal fiksasyon (=cerrahi tespit) denenebilir.

n Rp/bakınız ‘kırık reçetesi 1’ 

Ön Kol Kırıkları

n Çocukluk çağında düşmelerin sıklığına bağlı olarak ön kol kırıkları sık gö-
rülür. Bunlar arasında Torus kırığı, Radius distal uç kırığı, Ön kol çift  kemik 
kırığı en sık görülenlerdir. Genelde konservatif tedavi edilmelerine rağmen, 
özellikle çift  kemik kırıklarında pozisyon kaybı sık olması nedeni ile açık re-
düksiyon ve internal fiksasyon yapılması gerekebilir.

n Rp/ bakınız ‘kırık reçetesi 1’ 
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Alt Ekstremite Kırıkları

Femur Cisim Kırıkları

n Femur cisim kırıkları küçüklerde düşme sonucu meydana gelse de yaş art-
tıkça trafik kazaları sonucunda görülme sıklığı artar. Kırığın kanlanmayı 
arttırdığı bilinmektedir. Kırığın kanlanmayı ve bunun da uzamayı artırması 
nedeni ile, yaşa bağlı olarak bir miktar kısalık ile kaynaması istenir. Küçük 
çocuklarda konservatif yöntemlerle, 8-10 yaş üzerinde genellikle cerrahi ola-
rak tedavi edilirler.

Kırık Reçetesi 2:

n 1- Parasetamol (Parol, Tamol, Tylol) 500 mg tablet D1B (bir)
 S:2x1
n 2-İskelet kası gevşeticileri (Tiyokolşikozid(Muscofl ex, Muscoril, Th ios-

pa) 4 mg tablet DIB(bir)
 S:2x

n 3- Düşük molekül ağırlıklı heparin (Clexane 4000 İÜ kullanıma hazır 
enjektör, Fragmin 2500 İÜ kullanıma hazır enjektör, Fraxiparine 0.4 ml 
kullanıma hazır enjektör) DXB (on)

 S:1x1 (subkutan)

Rp

Femur Üst Uç Kırıkları

n Femur üst uç kırıkları genellikle ileri yaşlarda, osteoporotik kemiklerde gö-
rülür. Basit düşmeler bile kırığa neden olabilir. Femur boyun kırıkları kayna-
ma süresinin uzunluğu, kaynamama riski ve yüksek oranda görülen avaskü-
ler nekroz nedeni ile gençlerde acil açık cerrahi yöntemlerle yerleştirilmeli ve 
tespit edilmelidir. Yaşlılarda erken prostetik replasman (=artroplasti) gerek-
tirebilir.

n Trokanterik kırıklarda ise kırık yüzeyinin genişliği, iyi kanlanan bir bölge 
olması nedeni ile kaynamama pek görülmez. Femur başı avasküler nekrozu 
da az olur. Büyük çoğunlukla açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılır. 
Sadece yaşlıların anstabil (=dengeli olmayan) kırıklarında açık redüksiyon ve 
internal fiksasyon ile erken tam yük verdirilemeyeceği için artroplasti ameli-
yatı tercih edilir.

n Rp/bakınız ‘kırık reçetesi 2’

Pelvis Kırıkları

n Pelvis kırıkları genelde yüksekten düşme veya trafik kazası gibi yüksek enerji 
ile oluşan kırıklardır. Basitten çok komplike, anstabil kırıklara kadar gidebi-
len geniş bir yelpazede görülebilir. Beraberinde iç kanaması, iç organ yara-
lanmaları, başka majör kemik kırıkları da görülebileceğinden hayati tehlike 
arz eden kırıklardır. Acil olarak multisistem değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
Hastanın hemodinamisi dengelendikten sonra kırığa yönelik tedavi planla-
nır. 

n Rp/bakınız ‘kırık reçetesi 2’



GONOKOKSİK ÜRETRİT=GONORE

n Etken Neisseria gonorrhoeae dır. Penil, vajinal, oral ya da anal yolla bulaşa-
bilir. Ejakülasyon gerekliliği yoktur. Karakteristik olarak hastalarda üretral 
akıntı ve dizüri vardır. Etkenle karşılaşıldıktan 2-7 gün sonra semptomlar 
ortaya çıkabileceği gibi 30 güne kadar uzayabilir. Akıntı, pürülan ya da mü-
kopürülan olabilir. Erkekler, etkenle karşılaştığında hasta olurlarken kadınlar 
taşıyıcı ya da hasta olabilirler. Partner tedavisi gereklidir.

Tedavi

n Komplike olmamış üretral, servikal ve rektal infeksiyonlar:
n Sefiksim 400mg tek doz p.o ya da seft riakson 125mg I.M. tek doz, yanında 

azitromisin 1g 1x1 p.o. ya da doksisiklin 100mg 2x1 p.o.

• 1. Rocephin 125mg S:1x1 im tek doz
• 2. Zitromax 500mg S:2x1 po

Rp

n Komplike olmamış farenks infeksiyonları:
n Seft riakson (Rocephin, Novosef, Unacefin) 125mg I.M. tek doz, yanında 

azitromisin (Azitro, Zitromax, Zitrotek)1g 1x1 p.o. ya da doksisiklin (mono-
doks, tetradox, doksin)100mg 2x1 p.o.

• 1. Novosef 125mg S:1x1 (im) tek doz
• 2. Tetradox 100mg S:2x1 (po)

Rp

NONGONOKOKSİK ÜRETRİT 

n En sık nedeni olan, Chlamidia trochomatis olguların %23-55’inden sorumlu-
dur. Gençlerde daha sık görülür. Ayrıca diğer etkenler, genital mikoplazma-
lar, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma türleri %20-30’unu oluşturabi-
lirler. Partner tedavisi gereklidir.

n Erkeklerde yol açtığı komplikasyonlar:
• Epididimit
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• Reiter’s sendromu 
• Konjuktivit
• Deri lezyonları
• Akıntı 

n Kadınlarda yol açtığı komplikasyonlar: 
• Pelvik Enfl amatuar Hastalık 
• Rekürren PID 
• Kronik pelvik ağrı
• Uretrit
• Vaginit 
• Mükopürülan servisit 
• Spontan abortus 

• 1. azitromisin 1g(Azitro, Zitromax, Zitrotek)1g 1x1 p.o.
Rp

 Ya da

• 1. Doksisiklin 100mg (Monodoks, Tetradox, Doksin) 2x1 p.o. 7 gün
Rp

n Tekrarlayan ya da persiste üretrit:
n Metronidazol (Flagyl, Metrajil, Metrazol) 2g tek doz p.o ve eritromisin (Erit-

ro, Erimicin, Erythrocin)500mg 4x1 p.o. 7 gün ya da eritromisin etilsüksinat 
(Erythrocin granül)800mg 4x1 p.o. 7 gün

• 1. Flagyl tb 2gr tek doz (po)
Rp

PROSTATİT

Akut Bakteriyel Prostatit

n En sık etken E. Colidir. Diğer etkenler; Proteus, Klebsiella, Enterobakter, 
Psödomonas, ve Serratia spp. dır. Gram pozitif ve anaerobik bakteriler nadi-
ren neden olurlar. 

n Belirtiler prostatitin bu tipinde genellikle aniden ortaya çıkar ve aşağıdaki 
belirtileri içerebilir:
• Ateş ve üşüme-titreme
• Artralji, miyalji, sırtalt bölgesi/rektum/perine 
• Urgency, pollaküri, idrar yaparken ağrı ve zorluk, mesaneyi boşaltmada 

yetersizlik ve hematüri
• Ağrılı ejakülasyon

Tedavi

n Kültür sonuçları beklenirken gram-negatif bakterilere ve enterokoklara yö-
nelik ampirik tedaviye hemen başlanmalıdır. Trimetoprim SMX (Bactrim, 



ANAL FİSSÜR

Tanım

n Anal fissür; anüs çıkışındaki mukozanın; genellikle arka kenardan çatlaması 
veya yırtılmasıdır. İlk bir aylık dönemdeki yırtıklara AKUT ANAL FİSSÜR, 
daha uzun süreli ve meme yapmış yırtıklara (sentinal pile veya bekçi meme-
si) ise KRONİK ANAL FİSSÜR denir. 

Tanı

n En tipik belirtisi ağrıdır ve zaman zaman kanama da olabilir. Ağrı dışkılama-
dan sonra da sürer. Rektal tuşede anal deriden anüs kenarına kadar uzanan 
bir yırtılma ve kronik olgularda anal çıkım ucunda sentinal meme adı verilen 
bir çıkıntı gözlenir.

Tedavi

n Yüzde 50’si medikal tedavi ile iyileşir. 
n Konstipasyonun önlenmesi en iyi korunma yöntemidir. Tedavide de bu kural 

geçerlidir. 
n Bu amaçla dışkı yumuşatıcılar diyare yapmayacak şekilde kullanılabilir.

• Ilık suya oturma banyoları (günde iki kez), 
− %5 Lidokainli pomadlar: oturma banyosundan sonra çatlak bölgesine 

sürülür (Anestol pom. 3X1 haricen)
− Suppozituvar kullanılımından kaçınılmalıdır.
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• 1. Anestol pom S:3x1 haricen-makata sürülecek
• 2. Magnesi calcinee eff  granül 3x1 ölçek po

Rp
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Cerrahi Tedavi

n Medikal tedaviye yanıt vermeyen kronik fissürlerde yapılmaktadır. Tekniğin 
adı lateral parsiyel internal anal sfinkterotomi (LPİS) dir.

ANAL KAŞINTI

Tanım 

n Anüs ve çevresindeki kaşıntı hissidir. Pruritus ani de denen anal kaşınma sık 
rastlanan bir sorundur. İnatçı anal kaşınma, çocuklarda ve yaşlılarda daha sık 
görülen bir durumdur. Çocuklarda bu durum, sık rastlanan bir parazit olan 
kıl kurdunun varlığına bağlı olabilir. Yaşlılarda ise neden, yaşlanan derinin 
kurumasıdır. 

Tanı 

n Kaşıntı idiopatik olabildiği gibi birçok sistemik ve lokal hastalığa da eşlik 
edebilen bir semptomdur. Bir pruritis ani olgusunda ilk önce hastalığın idi-
yopatik mi yoksa altta yatan başka bir lokal ya da sistemik hastalığa mı? bağlı 
olduğunu ayırt etmek gereklidir. Bazı GİS hastalıkları anal nemlenmeye yol 
açarak anal kaşıntıya neden olabilir. Yerel nedenler arasında; anal fistül, anal 
fissür, hemoroid, anorektal prolapsus, kondilomata, papillomata, anal inkon-
tinans, hipertrofik anal papilla, bekçi memeler, kronik diyare, geçirilmiş ano-
rektal ameliyatlar (ıslak anüs) anal kaşıntı sayılabilir.

Tedavi 

n Öncelikle bölgenin kaşınmaması önerilir. Sürekli kaşıma sorunu daha da art-
tırır. Bölgeye soğuk uygulama denenebilir (ılık oturma banyoları seklinde de 
olabilir). Bölge temiz tutulur (gaita yaptıktan sonra ve gece yatmadan) ancak 
aşırı tahriş edici temizlikten kaçınılmalıdır (tuvalet kağıdı gibi). Sentetik iç 
çamaşırı giyilmemesi öneriler arasında olmalıdır. Dışkı sızıntısının deride 
yaptığı tahrişi engellemek için, bu bölgeye yumuşak ve emici bez konabilir ve 
gerektikçe değiştirilir. Kaşınmayı azaltmak için yatarken antihistaminik bir 
ilaç da alınabilir ve bölgeye kaşıntı giderici merhemler (kortizonlu) sürülebi-
lir. Bir kaç haft a içinde kaşıntısı geçmeyen ya da Anal fissür, hemoroid, anal 
fistül veya başka bir cerrahi neden düşünülen veya saptanan hastalar genel 
cerrahi uzmanına gönderilmelidir 

• 1. Cetryn tb 1x1 po
• 2. Ultraproct krem S:haricen

Rp



VAJİNAL İNFEKSİYONLAR VE PELVİK 
İNFLAMATUAR HASTALIK

n Kadın genital sistemi serviks sınır alınarak alt ve üst olarak ikiye ayrılır. 
Vajinit alt genital sistemin infeksiyöz ya da noninfeksiyöz inflamasyonuna 
verilen isimdir ve vajina ve vulvayı kapsamaktadır. Pelvik inflamatuar hasta-
lık ise serviks, uterus, tubalar ve overleri kapsayan üst genital sistemin infla-
masyonudur.

Vajinitler

Bakteriyel Vajinit (bakteriyel vajinozis)

Tanı

n Gri, homojen, kötü kokulu (bayat balık kokusu) akıntı, kaşıntı ve irritasyon 
görülür, disparoni olmaz.

Ayırıcı Tanı

n Trikomonal vajinit.

Tedavi

n Klindamisin %2 (Cleocin Vajinal Krem S:1x1 7 gün) veya oral metronidazol 
500 mg (Flagyl/Nidazol 500 mg Tablet po S:2x1 7 gün veya Metrajil 250 mg 
Tablet po S:2x2 7 gün) veya 2g tek doz (Flagyl/Nidazol 500 mg Tablet po 
S:1x4 1 gün)

• Nidazol 500mg tb S:2x1 (7gün)
Rp

Gebelikte 

n Birinci trimestır dâhil metronidazol jel kullanılabilir.

Diğer Bir Seçenek 

n Oral klindamisin 300 mg günde iki kez (Cleocin/Clin/Klindan/Klitopsin 150 
mg tablet po S:2x2 7 gün)
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• Cleocin 150mg tb S:2x2(7 gün)
Rp

Kandidiyal Vajinit

Tanı

n Koyu kıvamlı beyaz akıntı, vajinal veya vulvar kaşıntı, yanma, irritasyon ve 
disparoni görülür. 

Ayırıcı tanı

n Alerjik vulvit, kimyasal irritasyon, vulvodini.

Tedavi

n Klotrimazol %1 vajinal krem günde bir kez, 7-14 gün (İmazol/Fungosten/
Canesten Vajinal Krem S:1x1 7-14 gün) 

n veya klotrimazol 500 mg vajinal tablet tek doz (GynoCanesten Vajinal Tablet 
S: 1x1, 1 gün) veya tiyokonazol %6,5 vajinal merhem, tek doz (Gyno-Trosyd 
Vajinal Merhem S:1x1, 1 gün) veya miconazole vajinal ovül 1200 mg, tek doz 
(Miko-Penotran Ovül S:1x1, 1 gün) 

n veya flukonazol oral tablet 150 mg, tek doz (Flucan/Candidin/Fungan 
Kapsül 150 mg po S: 1x1, 1 gün)

• Gyno-trosyd vaginal merhem S:1x1 (Bir gün)
Rp

Trikomoniyal Vajinit

Tanı

n Sarı - yeşil, bol köpüklü, kötü kokulu akıntı görülür. Pelvik muayenede ‘çilek 
servisit’ görünümü, dizüri, disparoni ve eritem görülebilir. Seksüel yolla 
bulaşır, eş tedavisi gerekir. 

Ayırıcı tanı

n Bakteriyel vajinit, inflamatuar vajinit.

Tedavi

n Oral metronidazol 500 mg günde iki kez, 7 gün (Flagyl/Nidazol 500 mg 
Tablet po S:2x1 7 gün veya Metrajil 250 mg Tablet po S:2x2 7 gün) 

 veya 2g tek doz (Flagyl 500 mg Tablet po S:1x4 1 gün). 
n Tedaviye yanıt alınamadıysa aynı kür bir kez daha tekrar edilir.

• 1. Flagyl 500mg tb S:2x1 po (7 gün)
Rp



BLEFARİT (SEBOREİK BLEFARİT, 
KRONİK BLEFARİT)

n Göz kapaklarının iltihabıdır. Kapak kenarının ön kısmında kirpik diplerin-
de ve kirpik foliküllerinde ya da kapak kenarının arkasında, meibomian bez 
orifislerinde görülebilir. Seboreik ve stafilokoksik alt tipleri mevcuttur.

n Çok sık görülür.
n Göz kapağı kenarlarında kronik kızarıklık, yanma, pullanma veya kepeklen-

me, göz kuruluğu bulguları (yanma, batma), zaman zaman gözde yabancı 
cisim hissi.

n Konjonktivit veya keratitle birlikte görülebilir.

Tedavi

n Tedavinin en önemli basamağı göz kapağı hijyeninin sağlanmasıdır
n Günde iki kez göz kapaklarına birkaç dakika süreyle sıcak kompres uygu-

lanması ve kapak kenarlarına nazikçe masaj yapılması. Göz yakmayan bebe 
şampuanı ya da göz kapağı için özel üretilmiş şampuanlarla pamuk uçlu kulak 
çubuğu yardımıyla günde bir kez kirpik diplerinin yıkanarak durulanması.

n Buna kısa süreli (15 gün) topikal steroid ve antibiyotik tedavisi eklenebilir.
Hasta tedavi sonrası 15 gün sonra kontrol muayenesine çağrılmalıdır.

• Bebe şampuanı ya da Blepharoshampoo/Lid care solüsyon
• Blephamide damla
• Brumeton damla
• Flarex damla
• Fucithalmic jel (kulak pamuğu ile kirpik diplerine direkt uygulama)

Rp

Sevk

n Tedavi başlandıktan sonra belirtilerin şiddetlenmesi ya da yeni belirtilerin 
ortaya çıkması durumunda

n 15 günlük tedavi sonrasında iyileşme görülmeyen olgularda
n Kornea tutulumu olanlarda
n Bebek ve çocuklarda

741

GÖZ HASTALIKLARI REÇETE

Dr. İ. Arif Koytak



Göz Hastalıkları Reçete742

ARPACIK

n Arpacık (hordeolum) göz kapağı kenarında görülen akut fokal bir enfeksiyo-
nudur. Dış arpacık kirpik diplerindeki Moll ve Zeis sebase bezlerinin enfek-
siyonudur ve etkeni %90-95 olguda S.aureus’tur.

n İç arpacık ise kapak iç kenarına komşu meibomian bezlerinin sekonder en-
feksiyonudur. 

n Hem iç, hem dış arpacık seboreik blefarite sekonder gelişebilir.
n Tek gözde ağrılı ve lokalize şişlik ve kızarıklık.
n Bazı olgularda şişlik ve kızarıklık kapağın tümünde başlar ve zaman içinde 

gerileyerek bir noktaya lokalize olur.
n Preauriküler lenf bezleri muayene edilmelidir. Komplike olmayan arpacıkta 

lenf bezi tutulumu gözlenmez.
n Ateş, lenf bezi tutulumu, kapağın geneline veya göz çevresine yayılan ödem, 

kızarıklık ve hassasiyet preseptal selülite ya da sistemik hastalığa işaret edebi-
lir.

Tedavi

n Küçük boyuttaki arpacıklar için drenaj gerekmez.
n Günde 4 kez 15’er dakikalık sıcak kompres.
n Topikal antibiyotikler
n Hasta tedavi sonrası 15 gün sonra kontrol muayenesine çağrılmalıdır.

• 1. Tobramisin damla
• 2. Tobramisin pomad

Rp

Sevk

n İleri derecede kapak ödemi ve kızarıklığı ile seyreden, şiddetli ağrıya neden 
olan, büyük boyutlu arpacıklarda,

n Göz kapağına ve çevresine ilerleyen olgularda,
n Lenfadenopati ve ateş görülen olgularda,
n Tedavi başlandıktan sonra belirtilerin şiddetlenmesi ya da yeni belirtilerin 

ortaya çıkması durumunda,
n 15 günlük tedavi sonrasında iyileşme görülmeyen olgularda,
n Bebek ve çocuklarda.

ŞALAZYON

n Şalazyon genellikle göz kapağındaki sebase bezlerin (meibomian ve Zeis) tı-
kanması ile ortaya çıkan bir lokalize lipogranülomatöz iltihaptır.

n Genellikle mercimek tanesi büyüklüğünde, yavaş büyüyen, ağrısız ve komşu 
ciltte hafif kızarıklıkla seyreden nodül tarzı şişlik yapar.

n Tekrarlayan şalazyon öyküsü veren hastalarda göz kapaklarının diğer kısım-
larının muayenesinde eski şalazyonlara ait küçük sekellere rastlanabilir.



KULAK

Akut Eksternal Otit (Yüzücü Kulağı)

n Dış kulak yolunu kaplayan cildin akut, diff üz enfl amasyonudur .Hafif, orta 
veya şiddetli olabilir. 

Belirtiler

n Kaşıntı, ağrı, akıntı olabilir. Şiddetli olgularda işitme kaybı da olabilir.

Ayırıcı Tanı

n Temporomandibuler eklem disfonksiyonu
n Dış kulak yolunda buşon
n Akut otitis media
n Dış kulak yolunda yabancı cisim

Tedavi

Hafif Olgularda

n Steroidli damlalar;
  Dexamaethazone (onadron damla, 2x3-5 damla)
  Prednizalone (norsol damla, 2x3-5 damla)

Orta Olgularda

n Alkol borique %4, 2x3-5 damla ve
n Steroidli kremler;
  Prednisolone (prednol krem)
  Mometazon furoat (elecon krem)

Şiddetli Olgularda

n lokal temizlik ve alkol borique’li vicler dış kulak yoluna tatbik edilirse daha 
hızlı sonuç alınır

n Antibiotik, geniş spektrumlu
  Ciprofl aksosin (cipro, ciproxin tb 500 2x1)
  Moxifl oxacin (avelox tb 400 1x1)
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n Antienfl amatuar&analjezikler
  Naproksen (napradol film tablet 550 mg 2x1)
  Diclofenac potasyum (catafl am tb)

• Avelox 400mg tb 1x1 po
• Voltaren 50mg 2x1 po tok
• Alkol borique %4, 2x3-5 damla 

Rp

Dış Kulak Yolu Buşon

n Ani kulak tıkanıklığı, işitmede ani kayıp ve uğultu belirtileridir. 

Ayırıcı Tanı

n İdiopatik ani işitme kaybı (muayenede dış kulak yolunda buşon yoksa mutla-
ka akla gelmelidir)

Tedavi 

n Gliserin solusyon 3x10 damla, en az 1 haft a
n Kendiliğinden temizlenebilir veya lavaj gerekebilir.
n Rp

• Gliserin sol. S:3x10 damla 

Akut Otitis Media

n Kulak ağrısı, tıkanıklık, uğultu ve işitme azlığı belirtileridir. Muayenede ku-
lak zarı hiperemik ve bombedir. Işık trigonu izlenmez.

Ayırıcı Tanı

n Akut seröz otit
n Östaki disfonksiyonu

Tedavi

n Antibiotik(penisilin, sefalosporin veya makrolidlerden biri seçilir) penisilin-
ler,
• Amoxicillin trihydrate&potasyum clavulanate (Amoklavin, augmentin, 

klamoks BID tb 2x1) sefalosporinler
– Cefaclor monohydrate (ceclor tb 2x1)
– Cefuroxime aksetil (zinnat tb 500 2x1)
– Cefpodoxime proxetil (infex tb 200 2x1) makrolidler
– Clarithromycin (klacid tb 500 2x1)

• Antienfl amatuar&analjezikler
– Naproksen (napradol film tablet 550 mg 2x1)
– Diclofenac potasyum (catafl am tb)

• Dekonjestanlar
– Pseudoefedrin HCL (sudafed tb)



n Tüm hekimlerin, uzman olsun veya olmasın meslek yaşamalarında pratik 
adli tıp uygulamalarını yerine getirdikleri bilindiğinden, bu kitapta okuyu-
cuya kolaylık sağlayacak reçete niteliğinde bilgiler aktarılacaktır.

n “Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında 
sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden 
(edim - borç) ileri gelmektedir.

n Toplumun kişilik ve sağlık haklarının korunması kadar, adalet beklentilerin-
de de, hekimlere ödevler düşmektedir.

n 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da, 
(Madde 13) kişilerin bedenî ve aklî durumu hakkında rapor tanzimine, sade-
ce bu kanuna göre meslek icrası hakkına sahip tabipler yetkili kılınmıştır. 

n Mahkemelerce bilirkişilik için başvurulacak tabiplerin de bu özelliğe sahip 
olması gerektiği yine bu kanunda (Madde 11) yer almaktadır 

n Bilirkişi (expert witness)., hakim tarafından bilinmeyen, bilinmesi de ola-
naklı olmayan teknik veya özel bir bilginin mahkemece aydınlatılması ko-
nusunda başvurulan, mesleği ve deneyimleri sayesinde ortalama bir kişiden 
daha çok bilgiye sahip olduğu düşünülen güvenilir ve yeterli uzman bir ta-
nıktır. 

n Buna göre tüm hekimler, sağlık hizmeti sunumunda bilirkişi olarak görev 
alabilmektedir.

n 5271 sayılı (R.G: 17.12.2004 / 25673 sy) Ceza Muhakemesi Kanunu bilirki-
şilik ile ilgili usul ve esasları 63-72. maddelerinde anlatmıştır. Zaman zaman 
hekimler ile yargı arasında yaşanan bilirkişi olarak görevlendirme de yaşa-
nan sorunlar nedeni ile bu kanunun ilgili maddelerini burada açıklamakta 
yarar görüyorum.
• CMK, Madde 63 - (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 

hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcı-
sının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın müdafiinin veya kanunî 
temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir….. (2) Bilirkişi atanması ve gerek-
çe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahke-
meye aittir. …(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı da bu maddede 
gösterilen yetkileri kullanabilir.

• Madde 64 - (1) Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her 
yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçi-
lirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yalnız bulundukları il bakımından 
yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişi se-
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çebilirler. …. (2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci 
fıkrada belirtilen listelere girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. (3) 
Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle 
atanırlar. Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili dava-
larda bilirkişi olarak atanamazlar. …

• Madde 65 - (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini 
kabul etmekle yükümlüdürler:

• a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü Maddede belirtilen 
listelerde yer almış bulunanlar. b) İncelemenin yapılması için bilinmesi ge-
rekli fen ve sanatları meslek edinenler. c) İncelemenin yapılması için gerekli 
mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. 

• Madde 70 - (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hak-
kında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten 
çekinebilir.

• Madde 71 - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, 
oy ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı Maddenin bi-
rinci fıkrası hükmü uygulanır.

• Madde 72 - (1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı 
bir ücret ödenir.

n Şimdi bu açıklamalar ışığında karıştırılan konu, adli tabiplik hizmetleri ile 
bilirkişilik hizmetlerinin aynı olup olmadığıdır. Bilirkişilik hizmetleri içinde 
her branştan hekimin yer alması gerektiğinden, bu kişilerin kendi uzmanlık 
alanları veya sağlık hizmeti sunumundaki görevleri nedeni ile bilirkişilik sta-
tüsü kazanmaktadırlar. Adli tabiplik hizmetleri ise ayrı bir uzmanlık alanıdır. 

n Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında verilmesi gereken Temel Sağlık hiz-
metleri kapsamındaki Adli Hizmetleri ile Adli Tabiplik hizmetleri de bu bağ-
lamda birbirinden ayrı unsurlar içermektedir. 

n Adlî tabiplik hizmetleri esasen ve öncelikle Adlî Tıp Kurumu’na bağlı birim-
lerce yürütülmek durumundadır. Mahkemeler ile hâkimlikler ve Cumhuri-
yet savcılıkları tarafından gönderilen adlî tıpla ilgili konularda bilimsel ve 
teknik görüş bildirmek üzere, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile Adalet 
Bakanlığı’na bağlı Adlî Tıp Kurumu tesis edilmiş olup; bu Kuruma bağlı şube 
müdürlükleri, kurulu bulundukları yerlerde adlî tıp hizmetlerini yerine ge-
tirmekle yükümlü kılınmışlardır. Diğer yandan, sözü edilen Kanunun 31’inci 
maddesi gereğince yüksek öğretim kurumlarının / üniversitelerin adlî tıpla 
ilgili bölüm veya birimlerinde çalışan uzmanlar, adlî olaylarda resmî bilirkişi 
sayılmışlardır. 

n Benzer şekilde 2547 sayılı yasanın 38/2. maddesi: “Yükseköğretim Kurulu-
nun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları 
veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde 
adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendi-
rilebilirler” demektedir. 

n Yıllar öncesinde bu uzmanlık alanında sayı oldukça az olduğundan adlî ta-
biplik hizmetleri, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 
Kanun’un 10’uncu maddelerine istinaden büyük ölçüde Sağlık Bakanlığı ku-
ruluşlarınca yerine getirilmiştir. Ancak günümüzde neredeyse her ilde hatta 
ilçe adliyelerde (İstanbul, İzmir, v.b) adli tıp şube müdürlükleri bulunmakta-
dır. 
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n Laboratuvar sonuçlarının, tıbbi kararların yaklaşık %70’ini etkili olduğu 
bilinmektedir. Ek olarak tüm sağlık kayıtlarının %40-94’ünü laboratuvar 
sonuçları oluşturmaktadır. Hastalığın saptanması, sınıflandırılması, tedavisi 
ve takibi gibi majör tıbbi kararlarda doğru test sonuçları  gerekmekte ve 
doğru test sonuçları için klinisyenin test isteminden, sonuçların klinisyene 
ulaşana kadar geçen tüm evrelerin kontrol altında tutulması şarttır. Bu aşa-
malar preanalitik, analitik ve post analitik olmak üzere üç fazda incelenir. 
Preanalitik faz, analizden önceki dönem; analitik faz, istenen testlerin ölçü-
münün yapıldığı dönem, postanalitik faz analizden sonraki test sonuçlarının 
yorumlanması, raporlanması, klinisyene ulaşması ve arşivlemenin olduğu 
dönemdir. Yapılan bir çalışmada laboratuvardaki tüm hataların %62’sini 
preanalitik, %23’ünü postanalitik ve %15’ini analitik fazdaki hataların oluş-
turduğu gösterilmiştir. Hataların çoğu preanalitik fazda olduğu için doğru 
analiz sonuçları elde edebilmek için kan alma işlemi, numune transportu ve 
zamanında santrifüjleme gibi preanalitik faz bileşenlerinin doğru uygulan-
ması şarttır. 

n Sonuç olarak pek çok değişken test sonuçlarını etkiler. Bu nedenle hatalı 
olabilecek analiz sonuçlarını değerlendirebilmek için bu değişkenleri bilmek 
çok önemlidir. Bu bölümde; hastanın durumu, numune alımı, numune türü, 
numune transportu gibi preanalitik faktörler, sık görülen hata tipleri, test 
yöntemleri, referans aralık değerleri ve panik değerler ile ilgili bilgiler ola-
caktır. Test isimleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Referans aralık 
değerleri esas olarak açlık durumundaki yetişkinler içindir. Önek ve kısalt-
malar Tablo 1’de, numune türleri ve alınacağı tüp türü Tablo 2’de, Tıbbi 
Laboratuvarlarda hata tipleri Tablo 3’te, örnek panik değer listesi Tablo 7’de 
listelenmiştir. Referans aralık değerlerinin olduğu bölüm üç kısıma ayrılmış-
tır: sırasıyla klinik kimya, toksikoloji ve seroloji (Tablo 4); hematoloji ve 
koagülasyon (Tablo 5); terapotik ve toksik ilaç (Tablo 6). Tüm referans aralık 
değerleri klasik ve uluslararası birimde verilmiştir. 
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Tablo 1. Önekler ve Kısaltmalar

ÖNEKLER VE KISALTMALAR

Ondalık Faktörleri Gösteren Önekler

ÖNEK SEMBOL KATSAYI

mega M 10 6

kilo K 103

hekto h 102

deka da 101

deci d 10-1

santi c 10-2

mili m 10-3

mikro μ 10-6

nano n 10-9

piko p 10-12

femto f 10-15

KISALTMALAR

AU Kısaltma birim

CSF Beyin omurilik sıvısı

EDTA Etilendiamintetraasetik asit

EU Ehrlich ünitesi

GD Genel tanı

Hb Hemoglobin

hpf Yüksek güçte büyütme alanı

IFA İmmünfloresan ölçüm

IU Uluslararası birim (hormon aktivitesi)

Kat Katal

Pa Paskal

RBC Kırmızı kan hücresi

RIA Radyoimmünölçüm

RID Radyalimmünodiffüzyon

S Substrat

U Uluslararası birim (enzim aktivitesi)

WBC Beyaz kan hücresi




