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Parenteral Nütrisyon Tedavisinde

Dengeler Değișiyor
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*TITCK 2 Eylül 2019 detaylı ilaç listesinde bulunan amino
asit, lipid ve glukoz içeren, 3 bölmeli hazır periferik
kullanıma uygun parenteral beslenme ürünlerinin
Kısa Ürün Bilgileri baz alınarak karșılaștırma yapılmıștır.

Ayrıntılı bilgi için standımıza bașvurunuz.

Referanslar: 1. RxMediaPharma 2019. 2. Laviano A,
Rossi FF. S Afr J Clin Nutr 2010;23(1) Supplement S08-S10.

PeriOlimel N4-600E
Yüksek protein içeriği*1

İmmün nötr özellikli zeytinyağı bazlı
lipid içeriği 2

Düșük glukoz içeriği*1

İmmün nötr özellikli zeytinyağı bazlı
lipid içeriği 2

*TITCK 2 Eylül 2019 detaylı ilaç listesinde bulunan
amino asit, lipid ve glukoz içeren, 3 bölmeli hazır
santral kullanıma uygun parenteral beslenme 
ürünlerinin Kısa Ürün Bilgileri baz alınarak karșılaștırma 
yapılmıștır.

Olimel N9-840
En yüksek protein içeriği*1

Daha az sıvı ile protein ihtiyacını
karșılama*1

I.V. Nikardipin
artık Türkiye’de
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İÇİNDEKİLER
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BİR KONGRENİN ARDINDAN: 
66 KONUŞMACI, 
57 SÖZLÜ BİLDİRİ
48 E-POSTER

KONGRE BAŞKANI 
PROF. DR. N. DEFNE ALTINTAŞ

“YOĞUN BAKIM,
BİR YAŞAM TARZI!”

TDCY BAŞKANI
DOÇ. DR. MELDA TÜRKOĞLU:
“HEP BİRLİKTE EN İYİYE!”

“YOĞUN BAKIMIN 
İSTİKBALİ OLDUKÇA İYİ 

BİR YERE GİDİYOR”

CERRAHİ 
YOĞUN BAKIM 
GEÇMİŞİMİZ

EN İYİ ARAŞTIRMA 
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DR. LUIGI CAMPOROTA:
“GELECEKTE DAHA 

KÜÇÜK CİHAZLARLA 
ÇALIŞACAĞIZ”

DR.DANIEL DEBACKER:
“TEDAVİYİ 
BİREYSELLEŞTİRME 
YOLLARI BULMALIYIZ”

KONGREDEN 
KISA KISA 
HABERLER

GENÇ YOĞUN BAKIMCILAR 
KOMİSYONU ÜYELERİ 
SEÇİLDİ
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Dünyada .yıl

Anestezi bir sanattır.
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Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler 
Yoğun Bakım Derneği



HEP BİRLİKTE 
EN İYİYE!

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu, Dernek olarak geçen bir yılda yapılan 
etkinliklere ilişkin bilgi verdi. Türkoğlu şunları söyledi:

“2018’de 19 ülkeden   60  uluslar arası  katılımcı  ile  büyük bir kongre 
gerçekleştirmiştik. Bunun hemen ardından bir sonraki kongre için 
çalışmalarımıza başladık, başlangıçta endüstri ile bir toplantı yaptık ve 
yapabileceklerimizi tartıştık, ardından Ankara’daki toplantılarımızla 
hazırlıklarımıza devam ettik. Kongre dışında; Derneğimiz bünyesinde yer 
alan Genç Yoğun Bakımcılar ve Hemşire Komisyonumuz yanı sıra bu sene 
çok değer verdiğimiz yeni bir çalışma grubu oluşturduk; Sayın Prof. Dr. 
Gül Gürsel önderliğinde kurulan Ultrasonografi Çalışma Grubu Ankara’da 
bilimsel bir toplantı gerçekleştirdi. Genç Yoğun Bakımcılar önümüzdeki 
günlerde, Hemşire Komisyonu da Ocak ayı içinde yeniden seçime girecek. 
Bunun dışında Samsun, İzmir, Diyarbakır, Ankara, Kayseri gibi birçok ilde 
bilimsel kurslar düzenledik. 
Diğer uzmanlık dernekleri ile yakın iletişimlerimiz oldu; Türk İç Hastalıkları 
Derneği ile ortak bilimsel toplantılar yaptık; Türk Yoğun Bakım Derneği ile bir 
araya gelerek yoğun bakımcıların çalışma hayatına ilişkin sorunları konuştuk; 
çözüm önerileri düşündük. Türk Toksikoloji Derneğinin bir toplantısına ve 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresine katıldık. 

Uluslararası İlişkilerimiz
Uluslararası derneklerle ilişkilerimiz devam etti. Romanya’da düzenlenen 
Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi ve sonrasında Avrupa Yoğun Bakım 
Kongresine katıldık. Dünya Yoğun Bakım Kongresinin bu yıl Avustralya’da 
yapılan Kongresine katıldık. Bilginizde olduğu üzere Dünya Yoğun Bakım 
Kongresi 2023 yılında Derneğimiz ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak. 

Yoğun Bakım Branşına Sahip Çıkmalıyız
Geçen seneden bu yana hem katılımcı sayımızı hem de endüstri desteğini 
belirgin şekilde arttırdık. Burs sayımızı da arttırdık, geçen seneye oranla bu 
sene üç katı oranında fazla kişiye burs verdik.
Yoğun bakım Türkiye’de farklı ana dallardan besleniyor, kurulum aşamasında 
sorunlar, gerginlikler yaşadık, halen de yaşıyoruz. Fakat şunu unutmayalım; 
yoğun bakım ilk kez Türk topraklarında oluşturuldu, Florence Nightingale 
Kırım Savaşı sırasında buraya geldiğinde ilk yoğun bakımın temellerini attı. 
Bu bilgiyle yoğun bakım alanına sahip çıkmamızı; tüm ana dallar, yan dallar 
ve yoğun bakıma gönül veren hekimlerin hoşgörü içerisinde çalışmamızı 
temenni ediyorum.”
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Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği 16. Yıllık Kongresi & 
6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 
Kongre Haber Bülteni

Yönetim
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Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun 
Bakım Derneği 16. Yıllık Kongresi & 6. 
Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Kongre 
Haber Bülteni,
MedPublish Yayıncılık tarafından 
T.C. yasalarına
uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların 
her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak 
gösterilmeden alıntı yapılamaz. 
Reklam sayfalarının içeriği ve 
markalar konusunda sorumluluk 
reklam verene aittir.  
Bu dergi Basın  Meslek İlkelerine 
uymayı taahhüt eder.

Kanıtlanmış etkililik1,2

Geniş etki spektrumu3-5

Profilakside onaylı tek ekinokandin6-9

Yenidoğanlar dahil tüm yaş gruplarında onaylı 
tek ekinokandin6,8,9

Referanslar: 1. Pappas PG et al. Clin Infect Dis 2007; 45: 883–93. 2. Kuse ER et al. Lancet 2007; 369: 1519–27. 3. Wiederhold P ve Lewis J. 2nd. Expert Opin Pharmacother. 2007; 8(8): 1155-66. 4. Hope WW et al. Mycoses. 2012;55 (Issue 
Supplement s1): 33–8. 5. Chen S et al. Drugs 2011; 71(1): 11-41. 5. 6. Mycamine; KÜB. Astellas Pharma laç Tic. A.S. Temmuz 2015. 7. Wilke M. Eur J Med Res. 2011;16 (4):180-6. 8. Cancidas® (kaspofungin) Kısa Ürün Bilgisi. Merck Sharp & Dohme. Ocak 
2015. 9. Eraxis® (anidulafungin) Kısa Ürün Bilgisi. Pfizer Ltd. Haziran 2015. 
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Güç elinizde!

MYCAMINE® 50 mg ve 100 mg İnfüzyonluk Çözelti İçin Toz KÜB Özeti Kalitatif ve kantitatif bileşimi: MYCAMINE® 50 mg için; her bir çözelti 50,86 mg mikafungin sodyum, çözelti hazırlandıktan sonra her ml, 10 mg mikafungin sodyum içerir. MYCAMINE® 100 mg için; her bir çözelti 101,73 mg mikafungin sodyum, çözelti hazırlandıktan sonra her ml, 20 
mg mikafungin sodyum içerir. Yardımcı madde(ler): Sodyum hidroksit (pH’ı ayarlamak için) eser miktarda Endikasyonları: Pediatrik hastalar (yenidoğanlar dahil) ve erișkin hastalarda, invazif kandidiyazis tedavisinde, intravenöz tedavinin uygun olduğu hastalarda özofageal kandidiyazisin tedavisinde, allojenik hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) yapılan hastalarda veya 10 
gün veya daha uzun süreyle nötropeni (mutlak nötrofil sayısı [ANC] <500 hücre/μL) olması beklenen hastalarda Aspergillus ve Candida enfeksiyonlarının profilaksisinde, invazif aspergillozun kurtarma tedavisinde veya invazif aspergilloz tedavisinde diğer sistemik antifungal tedavinin uygun olmadığı veya tolere edilemediği durumlarda tek bașına veya diğer bir sistemik antifungal 
tedavi ile birlikte kullanım için endikedir. Kullanım şekli ve dozu: Yetișkinlerde, ≥16 yaș adolösanlarda ve yașlılarda ve ≥4 aylık çocuklarda ve <16 yaș adolesanlarda; invazif kandidiyazisin tedavisinde vücut ağırlığı >40 kg olanlarda 100 mg/gün*, vücut ağırlığı ≤40 kg olanlarda 2 mg/kg/gün* (*hastanın cevabı yetersiz olduğunda, örn. kültürlerde üremenin devam etmesi 
veya klinik durumun düzelmemesi gibi, >40 kg ağırlığındaki hastalarda doz 200 mg/gün veya ≤40 kg ağırlığındaki hastalarda doz 4 mg/kg/gün’e çıkartılabilir); özofageal kandidiyazisin tedavisinde vücut ağırlığı >40 kg olanlarda 150 mg/gün, vücut ağırlığı ≤40 kg olanlarda 3 mg/kg/gün; Aspergillus ve Candida enfeksiyonlarının profilaksisinde vücut ağırlığı >40 kg olanlarda 
50 mg/gün, vücut ağırlığı ≤40 kg olanlarda 1 mg/kg/gün; invazif aspergillozun tedavisinde vücut ağırlığı >40 kg olanlarda 100-150 mg/gün (ağır vakalarda hastanın durumuna göre doz 300 mg/gün’e çıkartılabilir), vücut ağırlığı ≤40 kg olanlarda 2-3 mg/kg/gün (ağır vakalarda hastanın durumuna göre doz 6 mg/kg/gün’e çıkartılabilir) olarak kullanılır. <4 aylık çocuklarda 
(yenidoğanlar dahil) kullanımı; invazif kandidiyazisin tedavisinde 4-10 mg/kg/gün*; özofageal kandidiyazisin tedavisinde 6 mg/kg/gün, Aspergillus ve Candida enfeksiyonlarının profilaksisinde 2mg/kg/gün, invazif aspergillozun tedavisinde 4-6 mg/kg/gün (ağır vakalarda hastanın durumuna göre 12 mg/kg/gün’e çıkartılabilir). * 4 aylıktan küçük çocuklarda invaziv kandidiyazisin 
tedavisi 4 mg/kg mikafungin dozu ile erișkinlerde ulașılan 100mg/gün dozuna yaklașık denk düșmektedir. Eğer merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonundan șüphelenilirse, mikafunginin MSS’ne doza bağımlı penetrasyonundan ötürü daha yüksek bir doz (örneğin 10 mg/kg) kullanılmalıdır. Kontrollü klinik çalıșmalarda, MSS tutulumu olan 4 aylıktan küçük çocuklarda (yenidoğanlar 
dahil) invaziv kandidiazis tedavisinde 4 ve 10 mg/kg dozlarının etkililik ve güvenliliği yeterince değerlendirilmemiștir.Uygulama şekli: Sulandırılarak hazırlandıktan ve seyreltildikten sonra, çözelti yaklașık 1 saat boyunca IV infüzyonla uygulanmalıdır.Kontrendikasyonları: MYCAMINE®, etkin maddeye, diğer ekinokandinlere veya bileșiminde bulunan yardımcı maddelere 
karșı așırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler:

Karaciğerdeki etkileri: Sıçanlarda üç ay veya daha uzun süreli bir tedavi döneminden sonra, değişikliğe uğramış hepatosit odakları (FAH) ve hepatosellüler tümörler geliştiği gözlenmiştir. Sıçanlarda tümör gelişmesi için varsayılan eşik yaklaşık klinik maruziyet aralığındadır. Hastalarda terapötik kullanım için bu 
bulgunun ilgisi yok sayılamaz. Karaciğer fonksiyonu, mikafungin tedavisi sırasında dikkatle izlenmelidir. Adaptif rejenerasyon ve sonraki potansiyel karaciğer tümörü oluşumu riskini en aza indirmek için, ALT/AST’de anlamlı ve kalıcı bir yükselme halinde ilacın erken kesilmesi önerilmektedir. Mikafungin tedavisi, 
özellikle ilerlemiş karaciğer fibrozu, siroz, viral hepatit, neonatal karaciğer hastalığı veya konjenital enzim eksiklikleri gibi preneoplastik koşulları temsil ettiği bilinen şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya kronik karaciğer hastalıkları olan ya da hepatotoksik ve/veya genotoksik özellikler içeren eşzamanlı bir 
tedavi gören hastalarda, dikkatli bir risk/fayda analiziyle desteklenerek gerçekleştirilmelidir.

Mikafungin tedavisi, hem sağlıklı gönüllülerde hem de hastalarda anlamlı karaciğer fonksiyonu bozukluğu (ALT, AST’de artıș veya toplam bilirubin normal kabul edilen sınırın > 3 katı olması) ile ilișkilendirilmiștir. Bazı hastalarda, daha șiddetli hepatik disfonksiyon, hepatit veya ölümcül vakaları kapsayan karaciğer yetmezliği rapor edilmiștir. 1 yașından küçük pediyatrik hastalar, 
karaciğer hasarına daha eğilimli olabilirler (Bkz. İstenmeyen etkiler). Anafilaktik reaksiyonlar: Mikafunginin uygulanması sırasında, anafilaksi veya șok dahil anafilaksi benzeri reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar olușursa, mikafungin infüzyonu kesilmeli ve uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Cilt reaksiyonları: Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroz gibi 
eksfolyatif kütanöz reaksiyonlar bildirilmiștir. Vücudunda kızarıklık meydana gelen hastalar yakından takip edilmelidir ve eğer lezyonlar ilerlerse mikafungin kesilmelidir. Hemoliz: Mikafunginle tedavi edilen hastalarda akut intravasküler hemoliz veya hemolitik anemi de dahil, seyrek olarak hemoliz vakaları rapor edilmiștir. Mikafungin tedavisi sırasında hemolize dair klinik bulgular 
veya laboratuvar bulguları geliștiren hastalar, bu durumlarının kötüleșip kötüleșmediğine dair kanıtlar açısından yakından izlenmeli ve mikafungin tedavisinin sürdürülmesinin risk ve faydası açısından değerlendirilmelidir. Böbrek Etkileri: Mikafungin böbrek sorunları, böbrek yetmezliği ve anormal böbrek fonksiyon testlerine neden olabilir. Hastalar, böbrek fonksiyonunun 
kötüleșmesi açısından yakından izlenmelidir.  Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşimler:: Mikafungin ve amfoterisin B deoksikolatın birlikte uygulanması, sadece yararlar risklere açık bir șekilde ağır bastığında, amfoterisin B deoksikolat toksisitelerinin yakından izlenmesi ile gerçekleștirilmelidir (Bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileșimler ve diğer etkileșim șekilleri). MYCAMINE ile 
kombine olarak sirolimus, nifedipin veya itrakonazol alan hastalar, sirolimus, nifedipin veya itrakonozol toksisitesi açısından izlenmeli ve gerekirse sirolimus, nifedipin veya itrakonazol dozu düșürülmelidir. (Bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileșimler ve diğer etkileșim șekilleri) Pediyatrik Popülasyon: Bazı advers reaksiyonların sıklığı, pediyatrik hastalarda yetișkin hastalarda 
olduğundan daha yüksektir (Bkz. İstenmeyen etkiler). Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri: Mikafunginin, CYP3A aracılı yolaklarla metabolize olan ilaçlarla düșük etkileșim potansiyeli bulunmaktadır. Mikafungin ile mikofenolat mofetil, 
siklosporin, takrolimus, prednizolon, sirolimus, nifedipin, flukonazol, ritonavir, rifampisin, itrakonazol, vorikonazol ve amfoterisin B deoksikolat (AmBd) arasındaki etkileșim potansiyelini değerlendirmek amacıyla sağlıklı gönüllülerde ilaç etkileșim çalıșmaları gerçekleștirilmiștir. Bu çalıșmalarda, mikafungin farmakokinetiğinde değișim olduğunu kanıtlayan herhangi bir bulguya 
rastlanmamıștır. Bu ilaçlarla eșzamanlı uygulamalarda, mikafungin dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. İtrakonazol, sirolimus ve nifedipin maruziyeti (AUC) mikafungin varlığında hafifçe artmıștır (sırasıyla %22, %21 ve %18). Mikafungin ve AmBd’ın birlikte uygulanması %30’luk bir AmBd maruziyeti artıșı ile ilișkilendirilmiștir. Bu artıș klinik olarak anlamlı olabileceği için, bu 
șekilde birlikte tedavi, sadece yararlar risklere göre açık bir șekilde ağır bastığında, AmBd toksisitesinin yakından izlenmesi ile uygulanmalıdır. MYCAMINE® ile kombinasyon halinde sirolimus, nifedipin veya itrakonazol alan hastalar bu ilaçların toksisitesi açısından izlenmeli ve gerekirse bu ilaçların dozu azaltılmalıdır. Geçimsizlikler: MYCAMINE® sodyum klorür (%0.9) veya 
glikoz (%5) ile birlikte verilebilir. Bu çözeltiler hariç, diğer tıbbi ürünlerle karıștırılmamalı veya birlikte infüze edilmemelidir. Gebelik Kategorisi: C. Laktasyon Dönemi: Mikafunginin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan çalıșmaları, mikafunginin anne sütüne geçtiğini göstermiștir. Emzirmeye devam etme/emzirmeyi kesme veya MYCAMINE® tedavisine 
devam etme/MYCAMINE® tedavisini kesme kararı, emzirmenin çocuğa faydası ve MYCAMINE® tedavisinin anneye faydası göz önünde bulundurularak alınmalıdır. Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler: Mikafunginin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir bir etkisi vardır. Bununla beraber hastalar mikafungin ile tedavi 
sırasında baș dönmesinin bildirildiği konusunda uyarılmalıdırlar (Bkz. İstenmeyen etkiler). İstenmeyen etkiler: Güvenlilik profilinin özeti: Klinik çalıșma deneyimlerine dayanarak, hastaların genel olarak %32,2’si advers ilaç reaksiyonları yașamıștır. En sık rapor edilen advers reaksiyonlar bulantı (%2,8), kan alkalin fosfataz seviyesinde artıș (%2,7), flebit (%2,5, esasen periferik 
damar yolu olan, HIV ile enfekte hastalarda), kusma (%2,5) ve aspartat aminotransferaz seviyesinde artıștır (%2,3). Așağıdaki advers reaksiyonlar MedDRA sistem-organ sınıfı ve sıklığına göre șu yaklașımla rapor edilmiștir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek (≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), 
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Kan ve lenf sistemi hastalıkları Yaygın: Lökopeni, nötropeni, anemi Yaygın olmayan : Pansitopeni, trombositopeni, eozinofili, hipoalbüminemi Seyrek : Hemolitik anemi, hemoliz (Bkz. Uyarılar/Önlemler) Bilinmiyor: Dissemine intravasküler koagülasyon Bağışıklık sistemi hastalıkları Yaygın olmayan: 
Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon (Bkz. Uyarılar/Önlemler), așırı duyarlılık. Bilinmiyor : Anafilaktik ve anafilaktoid șok (Bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri) Endokrin hastalıklar Yaygın olmayan: Hiperhidroz Metabolizma ve beslenme hastalıkları Yaygın: Hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi Yaygın olmayan: Hiponatremi, hiperkalemi, hipofosfatemi, anoreksi 
Psikiyatrik hastalıklar Yaygın olmayan: İnsomnia, anksiyete, konfüzyon Sinir sistemi hastalıkları Yaygın: Baș ağrısı Yaygın olmayan: Somnolans, titreme, baș dönmesi, disguzi Kardiyak hastalıklar Yaygın olmayan: Tașikardi, palpitasyonlar, bradikardi Vasküler hastalıklar Yaygın: Flebit Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, kızarma Bilinmiyor: Șok Solunum, 
göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları Yaygın olmayan: Dispne Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı Yaygın olmayan: Dispepsi, kabızlık Hepato-bilier hastalıklar Yaygın: Kan alkalin fosfataz seviyesinde artıș, aspartat aminotransferaz seviyesinde artıș, alanin aminotransferaz seviyesinde artıș, kandaki bilirubin seviyesinde 
artıș (hiperbilirubinemi dahil), anormal karaciğer fonksiyon testi Yaygın olmayan: Karaciğer yetmezliği (Bkz Uyarılar/Önlemler), gamma-glutamiltransferaz seviyesinde artıș, sarılık, kolestaz, hepatomegali, hepatit Bilinmiyor: Fatal vakalar dahil hepatosellüler hasar (Bkz Uyarılar/Önlemler) Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın: Döküntü Yaygın olmayan: Ürtiker, pruritus, 
eritem Bilinmiyor: Toksik deri erupsiyonu, eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Bkz Uyarılar/Önlemler) Böbrek ve idrar yolu hastalıkları Yaygın olmayan: Kan kreatinin seviyesinde artıș, kan üre seviyesinde artıș, ağır böbrek yetmezliği Bilinmiyor: Böbrek bozukluğu (Bkz Uyarılar/Önlemler), akut böbrek yetmezliği Genel bozukluklar 
ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın: Pireksi, titreme Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde tromboz, infüzyon bölgesinde enflamasyon, enjeksiyon bölgesinde ağrı, periferik ödem Araștırmalar Yaygın olmayan: Kandaki laktat dehidrojenaz seviyesinde artıș Seçili Yan Etkilerin Tanımı Olası alerji benzeri semptomlar: Klinik çalıșmalarda döküntü ve titreme gibi 
semptomlar rapor edilmiștir. Çoğunluğu hafif ila orta șiddettedir ve tedaviyi kısıtlayıcı değildir. Ciddi reaksiyonlar (örn. anafilaktoid reaksiyon % 0.2, 6/3028), mikafungin tedavisi sırasında yaygın olmayan șekilde ve yalnızca birden çok eșzamanlı ilacı gerektiren ciddi altta yatan koșulları (örn. ilerlemiș AIDS, maligniteler) olan hastalarda rapor edilmiștir. Hepatik advers reaksiyonlar: 
Klinik çalıșmalarda mikafunginle tedavi edilen hastalarda hepatik advers reaksiyonlarının genel sıklığı %8.6’dır (260/3028). Hepatik advers reaksiyonların çoğunluğu hafif ve orta düzeydedir. En sık rapor edilen advers reaksiyonlar, ALP (%2.7), AST (%2.3), ALT (%2.0) ve kan bilirubin seviyesinde anormallikler (% 1.6) ve karaciğer fonksiyon testinde anormal sonuçtur (% 1.5). 
Birkaç hasta (%1.1, %0.4 ciddi) hepatik bir olay nedeniyle tedaviyi bırakmıștır. Yaygın olmayan ciddi hepatik disfonksiyon vakaları meydana gelmiștir (Bkz Uyarılar/Önlemler) Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları: Enjeksiyon bölgesindeki advers reaksiyonların hiçbiri tedaviyi kısıtlayıcı değildir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Bazı advers 
reaksiyonların (așağıda listelenmiștir) sıklığı, pediyatrik hastalarda yetișkin hastalarda olduğundan daha yüksektir. Ayrıca, 1 yașından küçük pediyatrik hastalarda, daha büyük pediyatrik hastalara kıyasla ALT, AST ve ALP’de yaklașık iki kat daha sık artıș yașamıștır (Bkz Uyarılar/Önlemler) Bu farklılıkların muhtemel nedeni, yetișkinlere veya daha büyük pediyatrik hastalara kıyasla, 
altta yatan koșulların farklı olușudur. Çalıșmaya girildiği sırada, allojeneik HSCT (sırasıyla, % 29.4 ve % 13.4) ve hematolojik malignite (sırasıyla % 29.1 ve % 8.7) hastalarının yanı sıra nötropenisi olan pediyatrik hastaların oranı, yetișkin hastalardan birkaç kat daha yüksektir (çocukların ve yetișkinlerin sırasıyla % 40.2 ve % 7.3’ü). Kan ve lenfatik sistem hastalıkları Yaygın: 
Trombositopeni Kardiyak hastalıklar Yaygın: Tașikardi Vasküler hastalıklar Yaygın: Hipertansiyon, hipotansiyon Hepato-bilier hastalıklar Yaygın : Hiperbilirubinemi, hepatomegali Böbrek ve idrar yolu hastalıkları Yaygın: Akut böbrek yetmezliği, kandaki ürede artıș Șüpheli advers reaksiyonların raporlanması: Ruhsatlandırma sonrası șüpheli ilaç advers 
reaksiyonlarının raporlanması büyük önem tașımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir șüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 
35 99). Doz Aşımı ve Tedavisi: Klinik çalıșmalarda dozu sınırlandıran toksisite rapor edilmeden yetișkin hastalarda 8 mg/kg’a kadar tekrarlanan günlük dozlar (maksimum toplam doz 896 mg) uygulanmıștır. Bir spontan vaka bildiriminde, yenidoğan bir hastada 16 mg/kg/gün dozu uygulandığı rapor edilmiștir. Bu yüksek dozla ilișkili hiçbir advers reaksiyon belirtilmemiștir. 
Mikafunginin doz așımı konusunda herhangi bir tecrübe bulunmamaktadır. Doz așımı durumunda, genel destekleyici önlemler ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Mikafungin yüksek oranda proteine bağlıdır ve diyaliz ile atılamaz. Ambalajın niteliği ve içeriği: İzobutilen-izopren (teflon kaplı) kauçuk tıpalı ve geçme kapaklı 10 ml Tip I cam flakon. Flakon, UV koruyucu bir 
filmle sarılır. 1 flakonluk ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Raf Ömrü: Açılmamıș flakon için 36 ay. Saklama Koşulları: Açılmamıș flakonlar 25°C’yi geçmeyen oda sıcaklığında saklanmalıdır. Reçeteli ilaç. Ruhsat Sahibi: Astellas Pharma İlaç Tic. ve San. A.Ș. Maslak Link Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:3-5 Maslak-Sarıyer, İstanbul Tel: 0212 440 08 00 Faks: 0212 
438 36 71. Ruhsat Tarihi/No’su: MYCAMINE® 50 mg: 23.01.2014 - 2014/26 MYCAMINE® 100 mg: 08.02.2014 - 2014/69 Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil): MYCAMINE® 50 mg: 695,32 TL (Fiyat Onay Tarihi: 19.02.2019), MYCAMINE® 100 mg: 1312,81 TL (Fiyat Onay Tarihi: 19.02.2019) (SGK tarafından geri ödenmektedir.) KÜB Güncelleme Tarihi: 
30.04.2019. Daha geniș bilgi için firmamıza bașvurunuz. KÜB Özeti: 22.05.2019
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Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve 
Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay 
Çelikel, Kongrede yaptığı konuşmada, “Türkiye’de son 20 
yılda yoğun bakım camiasında önemli gelişmeler oldu. 
Son sağlık reformlarıyla altyapıda çok önemli gelişmeler 
oldu. Sadece yoğun bakımın altyapısını yapmak yeterli 
olmuyor, TDCY Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melda 

Türkoğlu Türkiye’de resmi olarak yoğun bakım yan dal 
eğitimine başlayan ilk öğrenci aynı zamanda, esas gelişme 
6 yıl önce formal fellowship eğitiminin başlamasıyla oldu. 
400’den fazla kişinin bu yan dal eğitimini bitirip yeni 
oluşturulmuş altyapılarda hizmet verdiğini görüyoruz, bu 
yurdumuz için çok önemli bir gelişme. Yoğun bakımın 
istikbali oldukça iyi bir yere gidiyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Turgay Çelikel: “Sadece yoğun 
bakımın altyapısını yapmak yeterli olmuyor, 
Esas gelişme 6 yıl önce formal fellowship 
eğitiminin başlamasıyla oldu. Bu, yurdumuz 
için çok önemli bir gelişme. Yoğun bakımın 
istikbali oldukça iyi bir yere gidiyor”

EN İYİ ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖDÜLÜ

“YOĞUN BAKIMIN İSTİKBALİ OLDUKÇA İYİ BİR YERE GİDİYOR”

Yoğun Bakımda Septik Şoklu Erişkin Hastalarda 
Vazoaktif İnotropik Skor Kullanımı konulu makale 
16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım 
Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısında 
En İyi Araştırma Makalesi Ödülüne layık görüldü. 
Çalışma; İskender Kara, Mehmet Sargın, Yeşim Şerife 
Bayraktar, Hatice Eyiol, İpek Duman, Jale Bengi Çelik 
tarafından hazırlandı. Ödül, Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Defne Altıntaş tarafından Dr.İskender Kara’ya takdim 
edildi.

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş & Dr. İskender Kara

Kongre Başkanı ve Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler 
Yoğun Bakım Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Defne 
Altıntaş, açılış konuşmasında şunları kaydetti:
“Her geçen yıl ile birlikte kongrelerimizin rengi ve gücü 
artmakta… Bu yıl çok detaylı bir kongre bilimsel programı 
hazırladık; geçen sene çok ilgi gören ‘Nasıl Yapıyorum?’ 
oturumlarımız bu yıl da devam etti. 
Kısa kurslar olarak planladığımız bu programlarda, 
alanında yetkin hocalarımız tecrübelerini bizlerle 
paylaştılar. Workshoplarımız daha çok pratik uygulamaları 
kapsadı; değişik eğitim materyalleri, maketler ve 
demo cihazları eşliğinde katılımcıların pratiklerini 
geliştirmelerine yönelik oldu. 
Sözlü ve e-poster bildirilerimiz oldu; uydu 
sempozyumlarımız vardı. Stant alanı bu yıl çok renkliydi. 
Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimizin yani 
Genç Yoğun Bakımcılarımızın seçimi kongre kapsamında 
yapıldı. Kongrelerin vazgeçilmezi sosyal programlarımız 
son derece keyifliydi; açılış kokteylimiz, geleneksel yoga 
saati ve karaoke programımız çok eğlenceliydi. 

Konuşmacı sayısı 66
Bilimsel programımız birçok farklı noktayı içeriyor; 
300’ü aşkın katılımcı sözkonusu; toplamda 66 konuşmacı, 
uluslararası 4 konuşmacı vardı; sözlü bildiri 57, e-poster 
sayımız 48 idi. 
Kongremize medikal endüstriden 33 firma katıldı; 21 firma 
stant kurdu ve endüstriden 47 temsilci bizlerleydi. Bu yıl 
67 kişiye burs verebildik. Bu bizim için çok önemli çünkü 
gençlerimiz bizim geleceğimiz. Kongre düzenlememizin 
en önemli nedenlerinden biri de bilgilerimizi onlara 
aktarabilmemiz; araştırma yapabilmesi yönünde gençlerin 
önünü açabilmeyi hedefliyoruz. 

Çalışmalar Yoğun Bakımın Geleceğini Belirliyor
Kongre hazırlıkları boyunca Dernek Yönetim Kurulu 
Üyelerinin desteğini almamız, onların arkamızda olması 
çok büyük bir güçtü. Kongremizin çok kuvvetli bir bilimsel 
komitesi, bildiri değerlendirme komitesi vardı; sosyal 
açıdan ihtiyaç duyduğumuz desteği de tüm komitelerden 
alabildik. Bunun dışında uluslararası çok güçlü bir 
desteğimiz vardı ve renkli geçtiğini düşündüğümüz 
oturumlarımız oldu. Dernek Yönetimimize, endüstriye, 
bildirileriyle katkıda bulunan arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar yoğun bakım 
alanının geleceğini belirliyor ve çok değerli. Çalışmaların 
bu yıl daha kapsamlı, detaylı ve yenilikçi olduğunu görmek 
son derece keyifli… Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hocamıza 
özellikle teşekkür etmek istiyorum; o olmasaydı ben 
yoğun bakımcı olamazdım. Kongre sekreterimiz Prof. Dr. 
Müge Aydoğdu Hocamıza çalışmalarımız boyunca tüm 
katkıları için, öngörülü ve hızlı çözümleri, sabrı ve desteği 
dolayısıyla teşekkür ediyorum.

Birlikte Hareket Etmemiz Çok Önemli
Yoğun bakım branştan çok bence bir yaşam tarzı; bu branşı 
seçtikten sonra tüm hayatımız değişiyor… Kongreye 
katılan herkesin yoğun bakıma sevdalı olduğunu ve yoğun 
bakımla yaşadığının da farkındayım. Çok sorunlarımız 
da var, bunu da biliyoruz; üstesinden gelmek için bilimsel 
yenilikleri takip etmemiz, araştırmalar yapmamız, bilgiyi 
ve bulduğumuz çözümleri paylaşmamız gerekiyor. 
Ortak sorunlarımız için birlikte hareket etmemiz çok 
önemli; ürettiğimiz çözümleri bilimsel ve pratik hayatta 
uygulamamız gerekiyor. Birlikten güç doğacağına 
inanıyorum. Derneğimizin bilimsel dergisinin yardımcı 
editörü olarak hatırlatmak isterim ki; dergimize 
yapacağınız atıflar dergimizin SCI Expanded’e girmesine 
yardımcı olacaktır. O nedenle dergimize sahip çıkalım.” 

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

YOĞUN BAKIM, 
BİR YAŞAM TARZI!
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1933’te Darülfünun lağvedilmiş. Atatürk çok ciddi bir 
üniversite reformuna girişiyor ve İngiltere’den Prof. Albert 
Malche’yi davet ediyor; 3 ay boyunca İstanbul’daki üniversiteyi 
denetliyor. Malche düzeltilmesi gereken hususları ifade eden 
bir rapor hazırlıyor ve Hükümete sunuyor. 

Almanya’dan Gelen Öğretim Üyeleri
1933’de Almanya’da Hitler iktidara geliyor ve Kamu 
Hizmetlerinin Yeniden Tesisi Kanunu kabul ediliyor. 
Dolayısıyla 300 civarı öğretim üyesi Türkiye’ye geliyor; 
teknisyeni, hemşiresiyle birlikte yaklaşık bin kişi Türkiye’ye 
geliyor. Bu dönemdir ki tıbbın liderliği Almanya’dan 
Amerika’ya geçiyor. Bu öğretim üyeleri Türkiye’ye getirilirken 
kitap yazmaları isteniyor; Mülteciler, ulusal üniversite 
yapısına önemli katkılarda bulunuyorlar. 

İlk Üniversiteler
1945’te II. Dünya Savaşı bitiyor ve Hitler kökenli mülteci 
hareketi son buluyor. Mültecilerin hemen tamamı Türkiye’den 
ayrılıyor. Bunun nedenleri arasında; Türklerin yabancılara 
karşı güvensizlik duymaları, genç Türk bilim insanlarına 
yüksek öğretimde şans tanınması istemi, Türkiye’nin en 
fazla beş yıllık sözleşmeler yapması, ABD tarafından davet 
edilmeleri geliyor. 
İlk üniversitelere baktığımızda; İstanbul Üniversitesi (1933), 
İstanbul Teknik Üniversitesi (1944), Ankara Üniversitesi 
(1946), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955), Ege 
Üniversitesi (1955), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (1956), 
Atatürk Üniversitesi (1957), Hacettepe Üniversitesi (1967), 
Boğaziçi Üniversitesi (1971) kuruluyor. 

İlk Tıp Derneği
Osmanlı İmparatorluğunda ilk tıp derneği Cemiyet-i 

Tıbbiye-i Şahane, 1856’da kuruluyor. Toplantılar Fransızca 
yapılıyor. Türk hekimler bu Derneğe alınmıyorlar. İlk Türk 
Cemiyeti 1867’de Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye adıyla 
kuruluyor. 
Türkiye’de 1951’de cerrahi uzmanlığını, 1956’da da ilk anestezi 
uzmanlığını alan birkaç kişi arasında yer alan Dr. Sadi Sun, 
ülkemizin modern yoğun bakımın kurucuları arasında yer 
alır.  

İlk Basılı Kaynaklar
Basılı kaynaklara baktığımızda; Türkiye’ye ilk kitabın 
Avrupa’dan 273 yıl sonra 1729 yılında girdiğini görüyoruz. 
Niçin 273 yıl sonra diye sorarsak, bunun nedenleri arasında; 
dini tutuculuk, İstanbul’daki 90 bin hattatın yeterli görülmesi 
ve işsiz kalacakları kaygısı, fetva (sözlük, mantık, hikmet ve 
heyet konularında kitap basılabileceği, fıkıh, kelam, tefsir 
ve hadis kitaplarının basılamıyacağı) Osmanlı’nın kapalı 
bir toplum olması nedeniyle matbaanın ne işe yaradığının 
bilinmemesi, Türklerin sözlü edebiyat kültüründen gelmiş 
olmasını görüyoruz. 

Neden Uzmanlaşıyoruz?
Ülkemizde tıpta uzmanlaşmaya baktığımızda bunun 
nedenleri arasında; bilgi yükünün artması, bilgi üretiminin 
kolaylaşması, eğitimin sınıflanabilmesi, yeni teknolojilerin 
gelişimi ve entellektüel bir bakış açısı sayılabilir. 
Uzmanlaşmanın önündeki engeller ise; entegre sağlık 
hizmetinin alınamaması, holistik (bütüncül) bakış açısı, iç ve 
dış çatışmaların varlığı ifade edilebilir. 

İdeal Bir Uzmanlaşma Yapısı Nasıl Olmalı? 
Akademide uzmanlaşma özendirilmeli, desteklenmeli; 
hizmet sektöründe, sahada bütüncül yapı korunmalı; 
basamaklı tedavi, sevk zinciri kurulmalı; otorite; akademide 
farklı, sahada farklı yapılanma sürecini desteklemelidir. İlk 
Uzmanlık Tüzüğü 1929’da çıkmış, 13 uzmanlık dalı var. 
1956’da ilk kez anesteziyoloji uzmanlık dalı olarak tanınmış. 
1973’te ilk kez reanimasyon ismi kullanılmış. 2002’de bazı 
ana bilim dallarına yoğun bakım verilmiş. Günümüzde 43 
ana dal, 45 yan dal uzmanlığı var. 

Derlenme Üniteleri
Ülkemizde yoğun bakım geçmişine bakıldığında süreç ilkin 
‘Derlenme üniteleri’ ile başlamış, 1973’te ‘reaniamasyon’ 
kavramı kullanılmış; ‘yoğun tedavi ve bakım’ ve ardından 
1990’larda ‘yoğun bakım’ ifadesi yerleşmiş.”

“Çağdaş bir tıp disiplininin idari ve örgütsel bileşenleri; mezuniyet sonrası eğitimin standardizasyonu, 
eğitim merkezlerinin oluşturulması, araştırma laboratuvarları, uzmanlık dergileri, ders kitapları, 

monograflar, uzmanlık dernekleri, yeterlik kurulları, belgeleme, sertifikasyondur. Ülkemizde yoğun 
bakımın idari ve örgütsel bileşenini de henüz tamamlamadığı açık”“Ülkemizde yoğun bakım geçmişine bakıldığında karşımıza ilkin 

‘Derlenme üniteleri’ çıkıyor, 1973’te ‘reaniamasyon’ kavramı 
kullanılmış; ‘yoğun tedavi ve bakım’ ve ardından 1990’larda 
‘yoğun bakım’ ifadesi yerleşmiş”

CERRAHİ YOĞUN BAKIM GEÇMİŞİMİZ

Hacettepe Üniversitesi 
Genel Cerrahi 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 

Kaya Yorgancı, Bilgi ve Belgelerle Cerrahi Yoğun Bakım 
Geçmişimiz konulu bir sunum yaptı ve şunları anlattı:
“2017’de ana bilim dalımızın mezunlar toplantısını 
yapalım ve bir albüm hazırlayalım diye düşündük; bu 
albümde yaklaşık 40 yıllık ana bilim dalımızın tarihini 
yazalım istedik. Bu görev de bana verildi. 50 sayfalık bir 
metin ortaya çıktı. Çok heyecanlıydım, çok şey öğrendim. 
Bilinmeyeni gün yüzüne çıkarmaya çalıştım; her kurumun 
kendi geçmişini yazmasının mutlak gerekli olduğuna 
inandım. Ama acemiydim, tanık olmadığım bir dönemdi, 
yanlış bilgiye ulaşabilir, yanlış yorum yapabilirdim. 
Bugünkü olayları daha iyi değerlendirebilmek için geçmişe 
bakmak lazım, geleceği daha iyi tahmin edebilmek için yine 
geçmişe bakmalıyız. Kritik düşünme yetisi kazandırıyor 
insana. 

Cerrahlar ve Berberler Aynı Dernekte!
Çağdaş tıp bilim ve sanatının başlangıcı 1800’lü yılların 
ortalarında oluyor… Bu zamana kadar cerrahi, bir tıp 
dalı olarak kabul edilmezmiş; tıpkı İngiltere’de olduğu 
gibi. İngiltere’de 1500’lü yıllarda cerrahlar ve berberler 
aynı derneği kullanırlarmış; hekimlerin farklı derneği 
varmış. Cerrahinin tıp dalı olarak kabul edilmesi için 
300 yıl geçmesi gerekmiş. 1843’te İngiltere’de bu birleşme 
sağlanmış, cerrahi ve hekimlik birleşmesiyle modern tıp 
dönemi başlamış. 1800’lü yılların ortalarında tıbbın en 
ileri olduğu yerin Fransa olduğunu görüyoruz; Almanya da 
önemli. 

Maden Suları 1840’larda Uzmanlık Alanı
Hitler dönemi ile 1940’lı yıllarda tıbbın liderliği Amerika’ya 
geçmiş. 1830’larda hekimler, cerrahlar ve eczacılar varmış 
ama bunlar birleştikten sonra üçüncül bir yapı ortaya 
çıkmış ve cerrahide ne keşif yapıldıysa 1800’lü yılların 
sonlarında yapılmış. Bugün hala yaptığımız ameliyatların 
ilkleri 1800’lü yılların sonunda yapılmış. Bu dönemde 
hastane yönetim sistemi de ciddi şekilde değişmiş. 

Türkiye’de hastane sisteminin bugünkü anlamdaki yapıya 
kavuşması 1900’lü yılların başlarında mümkün oluyor; 
1800’lü yıllarda hastane dediğimiz yer ihtiyaç sahibi 
kişilerin kaldığı yerlermiş. Uzmanlık dalları 1880’lü yıllarda 
daha belirginleşmiş, ilk kez Paris’te ortaya çıkmış. Paris’teki 
hekimlik pratiğinde var olan dallar arasında cerrahi diye 
bir branş yok, ‘fıtık cerrahisi’ diye bir dal var. Toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dallar var, mesela maden 
suları 1840’larda bir uzmanlık alanı. 

Çağdaş Bir Tıp Disiplininin Bileşenleri
Çağdaş bir tıp disiplininin idari ve örgütsel bileşenleri; 
mezuniyet sonrası eğitimin standardizasyonu, eğitim 
merkezlerinin oluşturulması, araştırma laboratuarları, 
uzmanlık dergileri, ders kitapları, monograflar, uzmanlık 
dernekleri, yeterlik kurulları, belgeleme, sertifikasyondur. 
1500’lü yıllardan beri var olan genel cerrahi ana bilim 
dalı bu idari ve örgütsel yapılanmasını 1950’lerde 
tamamlayabilmiştir. Bu zor bir iştir, dolayısıyla ülkemizde 
yoğun bakımın da idari ve örgütsel bileşenini de henüz 
tamamlamadığı açık ama kötümser olunabilecek bir durum 
da söz konusu değil. 

İlk Üniversite ‘Bilim Evi’ Darülfünun
İlk üniversite bilim evi anlamını taşıyan darülfünun 1863’te 
ortaya çıkıyor. Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk 
yıllarında Darülfünunun bağımsızlığının önemli bir 
savunucusu olmuştur ancak Darülfünun üniversite yapısı 
kendinden beklenenleri verememiş: Bütün reformlara, 
Latin harflerinin kabulü dahil, direnç göstermiş, 
karşı gelmiştir. Devrimlere hız verici bir çalışma 
göstermemişlerdir. Üniversitede ciddi bir bilimsel çalışma 
yok, bilim üretilmiyor, hocalar kitap yazmıyor, üniversite 
tüzüğünün açık kaydına karşın öğretmen alımlarında 
bilimsel yeterlik aranmıyor, kişisel ilişkiler rol oynuyor. 

1. Türk Tarih Kongresi
1932 yılında Ankara’da yapılan 1. Türk Tarih Kongresi 
önemli bir dönüm noktası. Her üniversite öğretim üyeleri 
yani o zamanki müderrisler Kongrede yetersiz konuşmalar 
yapıyor ve bu zamanın Kadro dergisinde eleştiriliyor. 
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“Bugünkü ECMO teknolojisi mobiliteyi yani taşınabilirliği öne çıkardı. 
Gelecekte daha küçük cihazlar, daha biyouyumlu membranlar ve daha 
uzun süreli tedaviler mümkün olabilecek diye düşünüyorum” 

GELECEKTE DAHA KÜÇÜK CİHAZLARLA ÇALIŞACAĞIZ

TDCY Ulusal 
Kongresinin bu yıl 
Londra’dan ağırladığı 
isimler arasında yer 
alan ve Guy’s and St 
Thomas Hospital’da 

yoğun bakım danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. 
Luigi Camporota ile söyleşi yaptık. Değerli sorularıyla 
söyleşimize katkıda bulunan Hacettepe Üniversitesi 
Genel Cerrahi Yoğun Bakım Asistanı Dr. İsmail Tuna 
Geldigitti, sohbetimizin simultane çevirisini de yaptı.
King’s College London Üniversitesi ile iş birliği halinde 
olduğunu ifade eden Dr. Luigi Camporota, ECMO 
ve kardiyorespiratuvar alanlarda ve servis direktörü 
pozisyonunda görev yapıyor. Aynı zamanda ESICM’de 
akut solunum yetmezlikleri bölümünde Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapan Dr. Luigi Camporota’nın araştırmaları 
özellikle mekanik ventilasyon ve ECMO’da gaz değişimleri 
üzerine… Dr. Luigi Camporota şunları anlattı:
“İngiltere’de ve Avrupa’daki en büyük yoğun bakımlardan 
biri bizim üniversite hastanemizdedir. 100 yataklı bir 
yoğun bakım kliniğimiz var. Özellikle kardiyorespiratuvar 
ve ECMO hastaları üzerinde çalışıyorum. Kış aylarında 
çok fazla hasta yoğunluğumuz oluyor. Mükemmel bir 
multidisipliner takımımız var; özelleşmiş hemşireler, 
fellowlar, diyetisyenler, konuşma terapistleri, 
fizyoterapistler, psikologlar ve haftada bir ulaşan 
perfüzyonist bir görevlimiz de var. Bu ekiple her gün bir 
araya gelerek hastaların durumunu değerlendiriyoruz. 
Öğleden sonra kendi işleriyle ilgileniyorlar ama öğleden 
sonra yeninde toplanıp hastaları değerlendiriyoruz. Diğer 
branşlarla da mesela radyoloji, mikrobiyoloji uzmanlarıyla 
da haftada bir gün bir araya gelerek hastaları tüm boyutuyla 
tartışıyoruz. 

Dünyanın Her Yerinden Başvuru Alıyoruz
50 junior fellow ve 7 ECMO fellowumuz var. ECMO fellowu 
olmak için yoğun bakım uzmanı olmak gerekmiyor. 
Guy’s and St Thomas Hospital’da 1 yıl eğitim aldıktan 

sonra ECMO alanında uzmanlaşabiliyorlar. Dünyanın 
her yerinden başvuru almak için oldukça hevesliyiz. 
Avustralya, Hindistan ve farklı birçok ülkeden, ulustan 
başvurular var. Türkiye’den de var. Bazen 2 – 3 aylığına 
sadece araştırma yapmaya gelen doktorlar da oluyor. 
ECMO Sayımız Yılda 160
2009’da influenza, ciddi bir solunum yetmezliği salgını 
yaşandı ve ECMO servisi başlatma ihtiyacımız oldu. Devlet 
kendi yoğun bakım kliniklerine ECMO için akreditasyon 
olmaları yönünde talimat verdi; Guy’s and St Thomas 
Hospital dahil 5 hastane daha ECMO akreditasyonu aldı. 
Bu tarihten beri daha fazla ECMO yapıyoruz. Respiratuvar 
veno-venöz ECMO sayısı yılda 120 civarında. 40 civarında 
da venoarterial ECMO yapıyoruz. Rakamlarımız kabaca 
160 civarında… Yoğun bakım kliniğimizde kullanılan 
13 ECMO cihazımız var, aynı anda 13 hastaya ECMO 
uygulayabiliyoruz. 
Özellikle veno- venoarterial ECMO’da yüzde 78 oranında 
sağ kalım oranlarımız var; venoarterial için ise yüzde 55 
– 60 civarında sağ kalım oranlarımız var. Venoarterial 
hastalar daha ağır durumda oluyor o nedenle mortaliteleri 
daha yüksek.

Gelecekte Daha Küçük Cihazlarımız Olacak
Bugünkü ECMO teknolojisi mobiliteyi yani taşınabilirliği 
öne çıkardı; ağır durumdaki bir hastayı ECMO’ya bağlayıp 
başka bir hastaneye transfer ediyoruz veya başka bir 
hastanedeki hastayı ECMO’ya bağlayıp bize getirebiliyoruz. 

“ARDS için ECMO ne zaman başlanmalı? Bence 
hastaların iyileşme şansları varsa en erken 

dönemde başlanmalıdır. ECMO’nun avantajı, mekanik 
ventilasyonun yan etkilerini ve yüksek basınçların 

oluşturacağı zararları en aza indirgemektir. O 
nedenle ne kadar erken o kadar iyi” 

Prof. Dr. Luigi Camporota

“Dünyanın her yerinden başvuru almak için oldukça 
hevesliyiz. Avustralya, Hindistan, Türkiye ve farklı 
birçok ülkeden, ulustan başvurular var. Fellowlarımıza 
1 yıllık eğitim süresince maaş ödüyoruz. Yayın 
hazırlamalarını da destekliyoruz”

Bu bence çok önemli bir gelişme. Biyo-uyumluluk konusunda 
çok aşama kat edildi. Mesela beyin hasarı gibi durumlarda 
artık haftalarca antikoagülan uygulamadan ECMO 
uygulayabiliyoruz. Hastaları çok daha kolay monitörize 
edebiliyoruz ve fizyolojilerini çok daha rahat anlayabiliyoruz. 
ECMO sınırlı bir süre için kullanılabiliyor ama gelecekte 
daha küçük cihazlar, daha biyouyumlu membranlar ve daha 
uzun süreli tedaviler mümkün olabilecek diye düşünüyorum. 

Eğitim Programımız Nasıl?
ECMO eğitim programımızdan kısaca bahsetmem gerekirse; 
aslında bu konuda öğrenilecek çok şey var.  Başlangıçta ilk gün 
sabahtan akşama kadar sadece teorik eğitim veriyoruz. Sonra 
servisteki hastaya nasıl bakılacağını öğretmeye başlıyoruz. 
Daha sonra da hastanın diğer hastanelere nasıl transfer 
edileceğini öğretiyoruz. Adım adım bir eğitim sözkonusu; 
her adımda tek bir şeye odaklanıyoruz. Bir sonraki aşamada 
da kanülasyonları yapmayı öğretiyoruz. 3 günlük simülasyon 
kurslarımız var. Öğrencilerimiz bu aşamada hem teknik 
hem de teknik olmayan bir takım yetiler kazanıyor; liderlik, 
grubu yönetmek gibi… Bu fellowlarımız için ücretsiz bir 
program. Fellowlarımız 1 yıl boyunca aldıkları bu eğitim 
için aslında maaş alıyorlar. Hem eğitim alıyorlar hem de 
maaşları oluyor. Çalışmalarının karşılığında bizden maaş 
almaları elbette gerekli aynı zamanda... Gözlemci olarak 
katılanlar tabi maaş almıyorlar. Programımıza genellikle 
6 ayda bir başlangıç yapılıyor; 6 ayda 3 – 4 yeni fellow 
geliyor. Bir yılı tamamlıyorlar. Aynı anda 7 fellow oluyor ve 
çalışmalarda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Çok başvuru 
alıyoruz, bazıları ile skype üzerinden bazıları ile de yüz yüze 
görüşme yapıyoruz. Hem özgeçmişlerine hem de mesleki ilgi 
motivasyon seviyelerine göre bir değerlendirme yapıyoruz; 
aslına bakarsanız ilgili kişiler kendilerini hemen belli ediyor! 
Pazartesi günü öğle saatimizi proje görüşmelerine ayırmış 
bulunuyoruz ve makale hazırlayan, proje üzerinde çalışan 
fellowlara yardımcı oluyoruz. Eğitimleri bitmeden yayın 
da çıkarmış oluyorlar böylece. Yapılan işin kalitesinin son 
derece yüksek olduğunu düşünüyorum. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da kendi zamanınızı 
kendiniz yaratmalısınız... Hayat ve işiniz arasındaki dengeyi 
kurmalısınız; çünkü kimse size ‘hadi biraz dinlen’ demiyor! 

Tükenmişlik sendromu her yerde olduğu gibi bizde de var; o 
nedenle fellowlara iş dışında kafalarını boşaltabilecekleri bir 
hobi edinmelerini tavsiye ediyoruz. 

İngiltere’de Doktorlar İyi Bir Sosyal Pozisyonda
Klinikte genellikle kadın popülasyonumuz daha fazla. Fakat 
ECMO’da fellowlar arasında yüzde 20 – 30 kadın oranı var. En 
çok da çocuk sahibi kadınlar için ECMO yapmak zor oluyor. 
Ama bir takım planlamalar sayesinde onlar da yapıyorlar.
ECMO konusunda eğitimimizin çok iyi organize olduğunu 
düşünüyorum. Yoğun bakımda hangi dalda yoğunlaşacağını 
belirleyip seçebiliyorsun; hastane içinde veya dışında ilgili 
ünitelerde rotasyon yapabiliyorsun. 
Maddi kazancımızın ABD’den daha az ama diğer ülkelerden 
daha fazla olduğunu ifade edebilirim. özellikle İngiltere’de 
doktorların hala iyi bir sosyal pozisyonda olduklarını 
düşünüyorum. 

ECMO Ne Zaman Başlanmalı?
ARDS için ECMO ne zaman başlanmalı? Bence hastalar geri 
döndürülebilir sebeplerden yatıyorsa yani iyileşme şansları 
varsa en erken dönemde başlanmalıdır. ECMO’nun avantajı, 
mekanik ventilasyonun yan etkilerini ve yüksek basınçların 
oluşturacağı zararları en aza indirgemektir. O nedenle ne 
kadar erken o kadar iyi diyebilirim. 

Bulunduğum En İyi Kongre!
Kongrenizi çok beğendiğimi ifade etmeliyim; küçük gruplar 
halinde çalışmalar yapılıyor ve sürekli bir etkileşim var. 
Birçok workshop yapılıyor, insanlar tecrübe kazanıyor. 
Bunu çok önemsiyorum. Ayrıca birlikte yemek yeniyor 
olması da olumlu, insanları sosyalleştiriyor. Bulunduğum 
en iyi kongre olduğunu ifade edebilirim. Bazı kongreler çok 
büyüktür ve orada fazla etkileşim sağlayamazsınız. Bunun 
gibi daha küçük ortamlarda daha yakın ve insanlarla dirsek 
temasında bulunabilirsin. Yoğun bakım bence muhteşem 
bir iş; ekibinizle çok iyi olmanızı öneririm çünkü onlar sizi 
güvende ve aklı başında tutarlar… Bu anlamda bir komünite 
oluşturmayı önemsiyorum.”

Dr. İsmail Tuna Geldigitti  & Dr. Luigi Camporota

aralIk  201912 aralIk 201913

16. Ulusal TDCY Kongresi &  
8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı

16. Ulusal TDCY Kongresi &  
8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı



“Tedaviyi bireyselleştirme yolları bulmamız önemli. Şimdiye kadar tüm 
hastalara uygulanabilecek reçeteler üretmek üzerine çok çalıştık. 
Surviving Sepsis Campaign’in zamanlı tedavi demetleri buna bir örnek. 
Örneğin ‘Bütün hastaları ECMO’ya alalım’dan ziyade hangi hastayı ne zaman 
alacağımızı belirlemeliyiz”

TEDAVİYİ BİREYSELLEŞTİRME YOLLARI BULMALIYIZ

Sizi Tanıyabilir miyiz?
Ben Daniel DeBacker. 
Yoğun bakım 
uzmanıyım. Belçika’da 
eğitim aldım ve halen 
orada çalışıyorum. Hasta 

başında çalışıyorum, araştırmalar yapıyorum ve tıbbın bu iki 
boyutunu birleştirmeye çalışıyorum. Günlük bakım, eğitim 
ve bilimsel araştırmayı aynı potada eritmenin çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.

Ülkenizde Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Yapılanması 
Nasıl?
Ülkemizde yoğun bakım uzmanlık eğitimi ana uzmanlık 
sonrasında yan dal olarak yapılıyor. Kendi üniversitemde 
yoğun bakım fellowlarının eğitiminden sorumluyum. Ulusal 
düzeyde kendi üniversitemin eğitim programını temsil 
ediyorum. Ana uzmanlık dalları olarak fellowlarımızın yarıya 
yakını anesteziyoloji, yarıya yakını iç hastalıkları ve geri 
kalanı diğer ana dal (pediatri, cerrahi gibi) uzmanlarından 
oluşuyor. Birkaç yıl önce acil tıp ana uzmanlık dalı haline 
geldi. Acil tıp uzmanları da 3 yıldır programımıza fellow 
olarak katılabiliyorlar. İç Hastalıklarından tüm dallar 
programımıza katılıyor (göğüs hastalıkları ve az sayıda 
kardiyoloji uzmanları dahil); ancak çoğunluğunu genel 
dahiliye uzmanları oluşturuyor. Toplamda 30 yatağımız var.

Belçika’da Yardımcı Personel ve Hemşire Sayınızda 
Yetersizlik Var mı?
Hemşire sayısı açısından oldukça şanslı durumdayız. 
Hemşirelerimiz acil tıp veya yoğun bakım konusunda 
uzmanlar. Yoğun bakımda çalışmak, hemşireler açısından 
maaş durumu ve yapılan işin niteliği açısından oldukça 
çekici. Bazen rotasyonlar nedeniyle sayı azalsa da genel 
olarak yetersizlik yaşamıyoruz. Çok sayıda genç hemşiremiz 
var. Daha ileri yaştaki hemşirelerimizin bir bölümü diğer 
birimlere veya ilaç sektörüne geçiş yapıyor.
Yasal düzenlemeye göre ülkemizde 2,5 hastaya bir hemşire 
bakım sağlıyor. Elbette hemşire sayısı gündüz ve gece 
koşullarında değişiklikler gösterdiğinden oran da değişiyor. 

Bir Çalışma Gününüz Nasıl Geçiyor?
Tipik olarak ünitedeki bir günüm sabah 08.00’da başlıyor 
ve akşam 19.00’da bitiyor. Bunun yanında bazı günler 
üniversitede ders vermem gerekiyor. Ayrıca idari işlere de 
günümün bir kısmını ayırıyorum. Şanslıyım ki zamanımın 
çoğunu hastalarıma ve araştırmaya ayırabiliyorum. 
Makalelerimi yazmak ve konuşmalarımı hazırlamak için ise 
geriye gece saatleri kalıyor.

Sizce Yoğun Bakımda Çalışmanın Avantajları ve Zorlukları 
Neler?
Yoğun bakım ünitesi en ağır durumdaki hastaların tedavi 
gördüğü birimlerdir. Yaptıklarımızın hastaların sonuçlarını 
iyileştireceğini umut ederiz. Bu çok önemli bir boyut; çünkü 
hasta seçimi çok önemli... Örneğin aylardır hastanede yatan, 
ek hastalıkları nedeniyle ümitsiz durumda olup normal bir 
yaşama kavuşma şansı olmayan hastaları kabul etmeyiz. Ek 
hastalığı olmayan, genç hastalarda kaybedilme olasılıkları 
çok fazla bile olsa yapılabilecek tüm girişimlerin (ör. ECMO, 
…) yapılması gerekir. Hastaların seçimi ve kabulü boyutunda 
meslektaşlarımızla ve ailelerle birçok görüşme yaparız. Esasen 
durumunu iyi yönde değiştirebileceğimiz hastaları kabul 
ederiz. Ailelerle hastaların durumunu ve alınma kararını 
açıkça konuşuruz. 

Yoğun Bakımın Geleceğine İlişkin Neler Söylersiniz?
Parlak bir gelecek umut ediyorum. Bence gelecekte 
tedavilerimizi bireyselleştirmenin daha iyi yollarını bulmak 
esas olacak. Şimdiye kadar tüm hastalara uygulanabilecek 
reçeteler üretmek üzerine çok çalıştık. Surviving Sepsis 
Campaign’in zamanlı tedavi demetleri buna bir örnek. Bunlar 
temel olarak çok iyi şeyler. Birçok hasta çok basit girişimlere 
genel olarak çok iyi yanıt verebiliyor. Buna ek olarak, ne 
zaman standart yoldan ayrılma kararı vermemiz gerektiğini 
belirlemeliyiz. Bu kararı alırken bireysel düşüncemizden 
ziyade hastanın tedavisinde farklılaşma kararına bizi 
yönlendirecek kanıtları bulma yollarına ulaşmalıyız. Örneğin 
hemodinamiden bahsedersem bu kolay; çünkü hemodinamik 
ölçümler yaptığımda ve farklı sonuçlara ulaştığımda bir 
hastanın tedavisinde diğer hastalardan farklı yol izlenmesi 

Prof. Dr. Daniel DeBacker

“Ne zaman standart yoldan ayrılma kararı vermemiz gerektiğini 
belirlemeliyiz. Bu kararı alırken bireysel düşüncemizden ziyade 
hastanın tedavisinde farklılaşma kararına bizi yönlendirecek 
kanıtları bulma yollarına ulaşmalıyız”

gerektiği sonucuna varıyorum. Bu, antibiyotik seçiminde de 
geçerli. Aynı enfeksiyon etkeni söz konusu olsa bile bir hastada 
seçtiğimiz tedavi ajanı bir diğer hastadan farklı olur. Gelecekte 
tedavinin bireyselleşmesinde konak yanıtı değerlendirmesinin 
çok büyük önem teşkil edeceğini düşünüyorum. Yalnızca etken 
veya hemodinami değil; bağışıklık sistemi cevabı daha önemli 
bir yerde olacak. Belki sepsise neden olan disregüle bağışıklık 
yanıtını minimuma indirgemek için hedefli tedavilerimiz 
olacak. Bundan dolayı kılavuzları izliyoruz ama körlemesine 
değil.

İlgi Alanlarınız Neler?
Temel monitörizasyon, ekokardiyografi (EKO), pulmoner 
arter (PA) kateterleri ile ölçümler benim için çok önemli. 
Geçmişte yaptığımız ve bugün de yapmakta olduğumuz 
tüm araştırmalar sistemik hemodinamiyi daha iyi anlamak 
üzerine. Mikrosirkülasyon konusunda yapmamız gereken 
çok şey var. Mikrosirkülasyon günümüzde çok kritik bir 
konumda. Değerlendirmek için çok iyi araçlarımız olmasına 
rağmen mikrosirkülasyonu manipüle etmek için iyi aracımız 
yok. Bu yönde daha çok araştırma yapmalı ve ilerleme 
sağlamalıyız. Mikrosirkülasyonu iyileştirmeliyiz. Bunu 
başarırsak hastalarımızın sonuçlarını iyileştirme şansımız 
olabilir. Genellikle hastalarımız göreceli olarak stabil; 
ancak mikrosirkülasyonu sekteye uğramış hastalar ve bunu 
düzeltmek için iyi araçlara ihtiyacımız var. Bundan dolayı 
mikrosirkülasyonu düzelterek negatif hücresel olayların 
ve organ disfonksiyonuna neden olan diğer olayların 
önüne geçmemiz önemli. Ayrıca, gelecekte organ destek 
yöntemlerimizde birçok iyileştirme olacağını düşünüyorum. 
Örneğin ECMO ile yapabildiklerimiz çok belirgin bir örnek. 
1990’larda ECMO çok tehlikeli, uygulandığında kurtardığımız 
kadar kaybettiğimiz hastamızın olduğu bir tedavi yöntemi 
idi. Daha sonra teknikte birçok iyileştirme gerçekleşti. Artık 
hasta başında çok kolay uygulayabiliyoruz. Kateterizasyon 
yöntemlerinde, membranlarda, kontrol tekniklerinde 
ilerlemeler var. Sürekli kullanıma ait sonuçlar da daha iyi. Organ 
desteği konusundaki araştırmalar halen çok önemli. Bugün 
ECMO ile kurtardığımız birçok hasta 20 yıl önce kaybedilir 
gözüyle bakılan hasta konumundaydı. Yine de prone pozisyonu 
gibi basit; ama önemli şeyler asla unutulmamalı. Sonuç olarak 
tedaviyi bireyselleştirme yolları bulmamız önemli. Örneğin 
‘Bütün hastaları ECMO’ya alalım’dan ziyade hangi hastayı ne 
zaman alacağımızı belirlemeliyiz.

Septik Şok Yönetiminde EKO ve Transpulmoner 
Termodilüsyon Yöntemlerine Bakış Açınız Nedir? Alternatif 
Olabilirler mi? Tamamlayıcılar mı?
Kesinlikle tamamlayıcılar. EKO çok önemli; ancak demin 
bahsettiğim gibi 30 yatağım var. 30 hastaya sırayla EKO 
yapamazsınız. Çok fazla zamanınızı alır. EKO hemodinamik 
monitörizasyonu hangi hastaya yapacağımızı belirlemek için 
çok iyi bir yöntem. Temel monitörizasyonun yeterliliğini, daha 
ileri monitörizasyon gereksinimini (örneğin transpulmoner 
termodilüsyon veya pulmoner arter kateteri) belirleyebilir. Çok 
sayıda EKO yapıyorum. Örneğin şok tablosundaki hastalarıma 
her gün en az bir kez. İleri monitörizasyon yöntemlerine bir 
ek olarak kullanıyorum. Özellikle sağ ventrikül hakkında 
bilgi verebiliyor olması çok önemli –ki normalde PA kateteri 
dışındaki yöntemlerle detaylı bilgi alamıyorsunuz ve PA 
kateteri tüm hastalarda kullanılan bir şey değil.

Pasif Bacak Kaldırma Testi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Bence mükemmel bir test; ancak bazı kısıtlamaları var. Elbette 
travmatik beyin hasarı olan bir hastada uygulayamazsınız. Ayrıca 
artmış abdomen basıncı olan bir hastada da uygulayamazsınız. 
Multitravmalı bir hastada çok ağrılı olur. Bunlar dışında 
çok iyi bir yöntem. Yine de biraz hantal bir yöntem. Yatağın 
pozisyonunu değiştirmeli ve sonra eski haline getirmelisiniz. 
Hastada sıvı cevaplılığı saptıyorsanız sıvı veriyorsunuz. 
Sonraki basamakta yeniden değerlendiriyorsunuz. Halen 
cevaplılık varsa yeniden sıvı veriyorsunuz. Bazen testi bir kez 
yapıp buna göre davranıyoruz. Yeniden test etmeye zamanımız 
olmuyor. Gelecekte bu test otomatik bir şekilde yapılabilir hale 
gelirse çok daha kolay uygulanabilir. Yukarıda bahsettiğim 
manevraları yaparken ölçümleri manuel olarak yapmak bu 
testin hantal olmasının nedeni.

Septik Kardiyomiyopati Olduğunu Düşündüğünüz 
Hastalarda Özellikle Neye Dikkat Ediyorsunuz?
Zorlu bir hasta grubudur. Kardiyak kontraktilitede bozukluk 
söz konusu. Ayrıca sıklıkla diyastolik disfonksiyon görülmekte. 
Bu da mortaliteyi belirgin olarak yükselten bir faktör. Bu 
hastalardaki sıvı rejimi özellikle önemlidir. Sıvı vermemek 
elbette birtakım riskler taşır. Fazla sıvı vermek de tehlikelidir; 
çünkü bu hastalar sıvıyı tolere edemezler. Sağ ventrikül 
disfonksiyonu ve diyastolik disfonksiyon mevcuttur. Bu 
yüzden bu hastalarda özellikle dinamik testlere ağırlık vererek 
sıvı yükünden kaçınmaya dikkat ediyorum. Miyokart rezervi 
korunmuş hastalar sıvı fazlasını çok daha iyi tolere edebilir.

Çeviri: Dr. İsmail Tuna Geldigitti  (sağda)
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Mikrosirkülasyon Değerlendirmesinin (Özellikle Sublingual) 
Günümüzdeki Durumuyla İlgili Ne Düşünüyorsunuz?
Sepsis bir endotel hastalığı ve tepeden tırnağa sistemik bir 
hastalık. Vücudun her yerinde görebilirsiniz. Bazı organlar çok 
daha fazla etkilenir; artmış intertisyel basınca daha duyarlıdır. 
Abdomen, böbrekler bazen çok daha fazla etkilenir. Eğer 
sublingual bölgede mikrosirkülasyon bozukluğu saptarsak her 
yerde olduğunu tahmin edebiliriz. Bu bölgeyi değerlendirmek 
bence oldukça önemlidir. Çok kıymetli prognostik bilgi verebilir.

Hemodinamik Açıdan Baskılanmış Septik Şok Hastalarında 
Özellikle Tercih Ettiğiniz Bir Sedatif Ajan Var mı?
Zor bir soru. Deliryum riskinden dolayı genel olarak 
benzodiazepinleri pek sevmeyiz. Propofol bu açıdan aslında 
daha iyi bir ajan; ancak hemodinamiyi olumsuz etkilediğinden 
bu etkiyi en aza indirgemek için bazen benzodiazepinlere 
geçmek zorunda kalıyoruz. Deksmedetomidin de bir alternatif 
olabiliyor; ama genel olarak hemodinamisi stabil hastalarda 
sedatif seçimi çok kolaydır. Hemodinamik olarak stabil olmayan 
hastalarda ise kolay değildir. 

Renal Replasman Tedavisi Sırasında Sepsis Filtresi Kullanıyor 
musunuz?
Hayır. Aslında bu kavram benim için etkileyici olmasına rağmen 
neyin hastaya fayda sağladığı, neyin zarar verdiği konusunda 
kafam karışık. Örneğin neyin tutulup neyin atıldığı, antibiyotik 
aktivasyonu gibi konular net değil. Taraftar veya karşı değilim. 
Merak ediyorum, daha fazla veri görmek istiyorum. Bazı 
hastaların bu filtrelerden fayda göreceğinden eminim; ancak bu 
konuda da bireyselleştirme olmalı. Literatürü inceliyorum ve 
bir ipucu bulmaya çalışıyorum; ancak şu anda rutin kullanıma 
benim için hazır değil.

Renal Replasman Tedavisinin (RRT) Zamanlaması 
Konusundaki Görüşünüz Nedir?
Bu konuda yapılmış çalışmalarda her çalışmanın kendi dahil 
edilme ve hariç tutulma kriterleri var. Örneğin bir yayında 
yalnızca post operatif kardiyak cerrahi hastaları incelenmiş ve 
erken tedaviden fayda görmüşler. Fransa kaynaklı iki çalışmaya 
göre ise erken tedavi ile hastalarda fayda olmadığı gibi bazı 
zararlı etkiler de görülmüş –ki Fransa’da erken başlanan tedavi 
Almanya’da yapılan bir çalışmadaki geç başlanan tedaviye 
eşdeğer nitelikte. Ayrıca acil diyaliz zorunluluğu olan hastalar 
çalışmadan çıkarılmış. Sonuçta kesin olarak bir yargıya varmak 
zor. Evet, muhtemelen hastaya RRT başlanması mutlaka gerekli 
olduğu zamana kadar bekleyebilirsiniz; ancak hasta başındaki 

uygulamada bu şekilde uygulamayı tercih etmezsiniz. Bundan 
dolayı literatürdeki ideal zamanlama ilgili olarak kafamda büyük 
soru işaretleri var. Bu pratiğime de yansıyor. Bazı durumlarda 5 
güne kadar bekliyorum, bazen ise derhal tedaviye başlıyorum. 
Bu yaklaşım yatak başı yaptığımız ölçümlere ve hislerime 
dayanıyor.

Bu Konuda Literatürde Kanıt Eksikliği Olduğunu Düşünüyor 
musunuz?
Eksiklik diyemem. Daha çok çelişkili ve tamamlayıcı olmayan 
nitelikte olduğunu düşünüyorum. Birçok randomize kontrollü 
çalışmalar var, toplamda yüzlerce hasta içeriyorlar. Tamamlayıcı 
olmamalarının sebebi tekrarlanabilir olmamaları; acil diyaliz 
durumu gibi faktörlere dikkat edilmeli. Sonuç olarak gerekçe 
yatak başında iyi kriterlerimizin olmaması. RRT veya diyaliz 
kararı verirken, zamanlamayı belirlerken AKIN gibi sınıflamalar 
dışında kriterlere ihtiyacımız var. Çalışmalar olduğu haliyle 
tekrar edilirse tam olarak aynı sonuçlara ulaşılacaktır. Temel 
kriter değişiklikleri gerekli.

Kritik Bakımda İleri Ekokardiyografi için Avrupa Diploması 
(EDEC) Hakkında Bilgi verir Misiniz?
EDEC programı Avrupa Yoğun Bakım Derneğinde (ESICM) 
düzenlenmektedir. Yatak başında ileri ekokardiyografi 
sertifikasyonu sağlamayı amaçlamaktadır. Temel düzeyde bir 
ekokardiyografi kursu değil. Temel düzeyde ekokardiyografi 
dünyanın birçok yerinde farklı kurslar ile öğretilmekte. EDEC 
birçok farklı boyuta dayanıyor. Dersler ve yatak başı eğitim çok 
önemli. Bu diplomayı yaptığı uygulamaları sertifikalandırmak 
isteyen hekimler için sağlıyoruz. Diploma sizin düzgün bir 
eğitim aldığınızın ve yatak başında aldığınız görüntülere göre 
doğru kararlar verdiğinizin güvencesidir. 

Öğrencilere ve Uzman Adaylarına Yoğun Bakım Uzmanlığını 
Tavsiye Eder Misiniz?
Kesinlikle. Hastanede çalışılabilecek en çekici yerlerden 
biri. Ayrıca mükafatı büyük... Hayatlarında büyük fark 
yaratabileceğimiz hastalarla uğraşıyoruz ve girişimlerimizi 
zamana karşı yapıyoruz. Diğer dallarda da bunu yakalamak 
mümkün; ancak yoğun bakım dengeli bir dal. Entelektüel, 
girişimsel, etik ve duygusal boyutlarda dengelenmesi gerekiyor. 
Tıbbın bütünleyici yaklaşımını kucaklayan bir dal. Ayrıca 
yaptığınız girişimlerle çok hızlı yanıt alabiliyorsunuz. Örneğin 
iç hastalıklarına ait tedavilerimizde anlamlı bir değişiklik 
görebilmek için bazen 6 ay beklememiz gerekebiliyor. Yoğun 
bakımda bu süre 6 dakika da olabilir 6 saat de. Bu değişiklik 
olumlu da olumsuz da olabilir elbette; ancak onu çekici kılan 
şeylerden biri de bu. Yine de özel hayatınızın bir bölümünü 
korumanız gerekiyor. Hem iş hayatınızdan hem de hastane 
dışındaki hayatınızdan keyif almak için bu gerekli.

“Hastaları iyileştirmeyi umut ediyoruz. Bu çok önemli 
bir boyut; çünkü hasta seçimi çok önemli... Örneğin 
aylardır hastanede yatan, ek hastalıkları nedeniyle 
ümitsiz durumda olup normal bir yaşama kavuşma 

şansı olmayan hastaları kabul etmeyiz”
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GENÇ YOĞUN BAKIMCILAR KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ 
TDCY Kongresinde Genç Yoğun Bakımcılar seçimi yapıldı. Oylama 
öncesinde, TDCY Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz 
moderasyonunda, genç hekimler çalışma hayatlarında yaşadıkları 
sorunları ve çözüm taleplerini ifade ettiler. Özyılmaz, “Genç Yoğun 
Bakımcılara yol göstermek, araştırmalarında onlara rehberlik 
etmek, kolaylaştırıcı ve yönlendirici olmak, doğru metodolojilerle 
çalışmaları yönünde onlarla her zaman iletişimde olmayı 
hedefliyoruz. Böyle çalışmalar hem ülkemizdeki bilimin kalitesini 

yükseltecektir hem de eğitime katkıda bulunacaktır. Tüm iletişim kanalları ile gençlerin önerilerine, iletişime açığız” diye konuştu. Geniş 
katılımla yapılan oylama ile TDCY Genç Yoğun Bakımcılar Komisyon üyeleri seçildi. 

“1986 yılı Kayseri doğumluyum. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Dahiliye uzmanlığımı ve 
yan dal eğitimimi de yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. Kayseri Şehir Hastanesine mecburi 
hizmetimi tamamlamak üzere atandım. Ülkemizdeki tüm genç yoğun bakımcıların temsil etme gayretiyle, 
çalışma hayatlarına ilişkin sorunlarına çözüm üretebilme amacıyla komisyonda görev almayı istedim. Yoğun 
bakım yan dalının yeni bir alan olması, uzman sayısının görece az olması dolayısıyla komisyon olarak genç yoğun 
bakım uzmanlarına ve yandal asistanlarına ulaşabilmeyi ve onlar için yararlı bilimsel faaliyetler düzenlemesine 
katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Recep Civan Yüksel (Başkan

“1989 yılı Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Araştırma Hastanesinde dahiliye asistanlığına başladım. 2018’de dahiliye uzmanı oldum ve Ankara 
Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde 4 ay görev yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yoğun bakım yan dal eğitimine başladım. 2018 yılından itibaren de Hacettepe’de yan dal asistanı olarak görev 
yapıyorum.  Genç yoğun bakımcılar için öncelikli ihtiyacımız akademik bir ortamda daha fazla yayın yapabilmek. 
Farklı ana dallardan gelen ve yoğun bakımcı olarak çalışan arkadaşlarımızın da yaşadıkları sorunları öğrenmek ve 
mümkün olabildiğince çözüm üretebilmeyi hedefliyoruz.”

“1984 yılı Ankara doğumluyum. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 
2014’te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniğinde uzmanlık eğitimimi tamamladım. 1 yıl Rize’de 
4 yıl Ankara’da Dahiliye uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2016’da yoğun bakım yan dal sınavına girdim ve 
2019 Ocak itibariyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım yan dal eğitimime başladım. Yaklaşık 1 
yıldır yoğun bakım yan dal eğitimi alıyorum. Burada görev almaktan mutluyum. Yoğun bakım yan dalının yeni 
bir branş olması dolayısıyla ciddi kurslara, eğitim faaliyetlerine ihtiyacımız var. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla 
birlikte bu eğitim faaliyetleriyle diğer yan dalcı arkadaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz.”

“1987 yılı Konya doğumluyum. Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimimi ve iç hastalıkları 
uzmanlığımı tamamladım. Yoğun bakım yan dal eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptım. 2019 
yılından itibaren Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde mecburi hizmet görevimi yapmaktayım. 
Komisyondaki arkadaşlarımızla, birlik ve dayanışma içerisinde bilimsel aktiviteler düzenlemek ve yoğun bakımı 
akademik anlamda daha ileriye taşımayı istiyoruz. Motivasyonumuzun devam etmesi ve ihtiyaç duyduğumuz 
çalışmaları yapabilmek adına Derneğimizin de genç yoğun bakımcıların her zaman yanında olduğunun 
bilincindeyiz.” 

“1989 yılı Eskişehir doğumluyum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum; Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlığımı tamamladım. Gazi Üniversitesinde yoğun bakım 
yan dal programına başladım ve bir yıldır yan dal eğitimi alıyorum. 
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinin etkinliklerine mümkün mertebe katkıda bulunmak, 
yoğun bakım uzmanlarının eksik hissettikleri alanda onları güçlendirecek çalışmalar yapmayı istiyoruz. Tüm 
uzman ve yan dal asistanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.”

Mehmet Yıldırım (Sekreter)

Esat Kıvanç Kaya (Sekreter)

Fatih Sargın (Üye)

Onur Gökçe (Üye)

Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz
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Akciğer Koruma Stratejisi: 
Entegre bir yaklaşım
CARESCAPE R860

 

GE Healthcare

CARESCAPE R860 Akciğer Koruma araçları FRC'yi hesaplayarak klinisyene hasta için optimal PEEP ayarının belirlenmesi 
için gerekli verileri sağlar.

LungInview, PEEP titrasyonu veya yüksek basınç manevraları sırasında akciğer kullanma etkililik değerlendirmesini 
desteklemek için SpiroDynamics ve FRC INview ölçümlerini entegre eder. Klinisyenlerin stratejilerini akciğer üzerindeki 
distansiyonu minimuma indirecek şekilde düzenlemelerine yardımcı olur.
CARESCAPE R860 ile akciğer koruması artık çok kolay.

* General Electric Company’nin ticari markası
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CİDDİ TOPLUM KÖKENLİ 
PNÖMONİ HASTALARINDA 
STEROİD KULLANIMI
Prof. Dr. Emel Eryüksel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı & 
Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 

“Glukokortikoidlerin yararları ve zararlarının, neden olan patojene göre değişip değişmediği belirsizdir. 
İnfluenza enfeksiyonu ve Aspergillus enfeksiyonu olan hastalarda, glukokortikoid kullanımı daha kötü 

sonuçlarla ilişkilendirilmiştir”

1948’de Mayo Clinic’te, romatoid artritli bir hasta, hayvan 
adrenal bezlerinden izole edilen steroid hormonunun sentetik 
bir formu ile tedavi edilmeye başlandı. Kısa süre içinde hasta 
neredeyse asemptomatikti. 1950 yılında Nobel ödülü, tıp 
dalında “Adrenal kortikal hormonları” keşfettikleri için Philip 
S. Hench, Edward Kendall ve Tadeus Reichstein’a verildi. Çok 
heyecan yaratan bu ilaç glukokortikoid veya kortikosteroid 
olarak adlandırıldı. Günümüzde; glukokortikoidler, 
enflamatuar ve otoimmün patolojilerin tedavisinde ana 
dayanak olmaya devam etmekte ve tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar.
Toplum kökenli pnömoni (TKP); toplumdaki enfeksiyonu 
edinen bir hastada, akciğer parankiminin akut bir enfeksiyonu 
olarak tanımlanmaktadır. TKP, yaygın ve potansiyel olarak 
ciddi bir hastalıktır. Özellikle yaşlı erişkin hastalarda ve önemli 
komorbiditeleri olanlarda ciddi morbidite ve mortalite ile 
ilişkilidir. Bu nedenle, ana tedavi olarak kullanılan antibiyotikler 
dışında, mortaliteyi azaltabilecek yardımcı tedaviler ile ilgili 
pekçok araştırma mevcuttur.
Pulmoner enfeksiyon sırasında, inflamatuar hücreler aktive 
olur ve bir dizi sitokin ve kemokin salgılanır. Kontrolsüz 
salınımlar, sepsise ve nihayetinde çoklu organ disfonksiyonu 
sendromuna neden olabilir. Glukokortikoidler, inflamatuar 
yanıtın güçlü fizyolojik inhibitörleridirler. Günümüzde 
septik şok gibi durumlarda, ek tedavi olarak yaygın şekilde 
kullanılmaktadırlar. Son zamanlarda, kortikosteroidlerin TKP 
tedavisinde etkisinin araştırıldığı çalışmalar yapılmıştır.
TKP hastalarda yapılan iki randomize kontrollü kortikosteroid 
çalışması, mortalite, yoğun bakımda kalış süresi ve / veya 
organ yetmezliğinde belirgin azalma göstermiştir. Diğer 
randomize kontrollü çalışmalarda ise; kortikosteroidlerin 
kullanımının klinik olarak önemli parametrelere anlamlı 
katkısı gösterilememiştir. 
Bazı yayınlanmış kortikosteroid çalışmalarının meta-

analizleri, şiddetli TKP’li hastalarda, hastalığın ciddiyeti 
tanımlanmamasına rağmen, mortalite yararı olduğunu 
göstermiştir. Kortikosteroidlerin yan etkileri, tedavi gerektiren 
hiperglisemide artışlar ve olası yüksek sekonder enfeksiyon 
oranlarını içerir.
TKP için yardımcı bir tedavi olarak glukokortikoidlerin 
kullanımı tartışmalıdır. TKP’li hastaları tedavi etmenin 
gerekçesi, TKP’ye karşı enflamatuar yanıtı azaltmaktır; bu 
da hastalığın morbidite ve mortalitesine katkıda bulunabilir. 
Bununla birlikte, bu müdahaleden en fazla faydalanabilecek 
popülasyon iyi tanımlanmamıştır ve olumsuz etkiler potansiyel 
olarak görülebilir.
Sıvı resüsitasyonuna ve vazopressör uygulamasına dirençli 
septik şok ya da solunan oksijen yetersizliği (FiO2) 
gereksinimi>% 50 ve abartılı veya düzensiz konakçı enflamatuar 
yanıtı kanıtı olan TKP hastaları için şu özelliklerden en az birini 
(arteriyel pH <7.3, laktat> 4 mmol / L veya C-reaktif protein> 
150 mg / L), taşıyan hastalarda ek glukokortikoidler verilmesi 
önerilmektedir. Bu hastalar yüksek mortalite riski taşır ve yarar 
görme olasılığı en yüksek olan gruptur. 
Glukokortikoidlerin yararları ve zararlarının, neden 
olan patojene göre değişip değişmediği belirsizdir. 
İnfluenza enfeksiyonu ve Aspergillus enfeksiyonu olan 
hastalarda, glukokortikoid kullanımı daha kötü sonuçlarla 
ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, başka bir viral veya fungal 
patojenin neden olduğu TKP’li hastalarda glukokortikoid 
kullanımı önerilmemektedir. 
Yardımcı tedavi olarak glukokortikoidler kullanırken, 
genellikle metilprednizolon (her 12 saatte bir 0.5 mg / kg 
IV) önerilmektedir ve toplam 5-7 gün tedavi süresi olarak 
bildirilmektedir. 
Bu öneriler ciddi TKP’lisi olan ve yoğun bakımda yatan 
hastalarda glukokortikoid kullanımıyla olası bir mortalite 
yararı gösteren meta-analizlerin sonuçlarına dayanmaktadır .
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Zaman Beyindir!

Kardiyak arrest yaşam zincirinin son halkası olan post resüstatif bakımın amacı hastaların yaşam 
kalitesini iyileştirmektir. Bu aşamada, beyni koruyacak nöroprotektif tedavilerin başında 
Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi gelir. 

Güncel literatürde ‘Targeted Temperature Management- TTM’ olarak ifade edilen Hedeflenmiş 
Sıcaklık Yönetimi tedavisi, hastaların 32-36 °C arası bir sıcaklığa düşürülmesi, en az 24 saat sabit 
bir şekilde bu sıcaklıkta tutulması, sonrasında kademeli ve yavaş bir şekilde normal vücut 
sıcaklığına getirtilip, bu sıcaklığın da belli bir süre korunması aşamalarını içerir*.

Tedaviye en erken ve en hızlı şekilde başlanması hastalar için hayati öneme sahiptir**. 

Referanslar
*Calaway, C et al 2015, Part 8: Post–Cardiac Arrest Care 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascu-
lar Care, Circulation, vol. 132, no. 18, pp. S465-S482, doi: 10.1161/CIR.0000000000000262
**Nolan, J et al 2015, ‘European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines for Post-resuscitation Care2015 Section 5 of the European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015’, Resuscitation, vol. 95, pp. 202-222, doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.018



Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi bünyesinde 
yapılan “Nasıl Yapıyorum?” etkinliğinde “Olgularla Sürekli 
Replasman Tedavisi Uygulamaları” oturumu gerçekleştirildi. 
TDCY Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu ve 
TDCY Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan’ın başkanlığını 
yaptığı oturumda Doç. Dr. Melda Türkoğlu yanı sıra Dr. Gürhan 
Taşkın, Dr. İskender Kara sunum yaptı. Teorik eğitimin ardından 
katılımcılar cihaz başında pratik yapma imkanı elde etti.

NASIL YAPIYORUM? 

TEORİ & PRATİKTE SRRT

Kongrede ilgi gören oturumlar arasında yer alan SRRT eğitimi 
konusunda görüşlerini sorduğumuz katılımcılar şöyle konuştu: 

“SRRT Ekip İşi”
Denizli Devlet Hastanesinde Dahiliye Yoğun Bakım Uzmanı olarak 
görev yapan Dr. Burcu Başarık Aydoğan, “Kliniğimizde SRRT 
yapmaya henüz yeni başladık. Ayda ortalama 1 – 2 vakamız oluyor. 
SRRT hipotansiyonu olan, hemodinamisi bozuk olan hastalarda 
uyguladığımız bir tedavi yöntemi. SRRT cihaz setinin kurulumu, 
yapımı sadece yoğun bakım hekim ve hemşiresinin sorumluluğunda. 
Cihaz kullanımında zorlandığımız hususlar var ama daha iyi 
öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bir ekip işi; tüm ekibin hemşirelerin 
cihazı kullanabiliyor ve süreci yönetebiliyor olması gerekir. Hep 
birlikte yavaş yavaş alışıyoruz. Hastanemizin tek yoğun bakım 
uzmanıyım, 54 tane 3. basamak yoğun bakım yatağı var, o nedenle 
bunun hemşire bazlı ayağının daha kuvvetli olması gerekiyor” dedi. 

“SRRT’yi Öğrenmek İçin Kurslar Gerekli”
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim 
Dalı Başkanı Dr. İsmail Hakkı Akbudak, şöyle konuştu:
“Kongreye asistan ve hemşirelerimizle birlikte katıldık. Dahiliye 
asistanlığımdan beri SRRT yapıyorum. Kliniğimizde de haftada 
en az 2 kez hastayı SRRT’ye bağlıyoruz. 5 – 6 yatağa bir cihazın 
yeterli olduğunu söylemek mümkün ama daha büyük yoğun bakım 
üniteleri için en az 2 cihaza ihtiyaç var. Bizde şu anda tek cihaz var ve 
7 yatağımız aktif. Birkaç ay sonra 10 yatağa çıkacağız ve o durumda 
en az 2 makineye ihtiyacımız olacak. SRRT’yi öğrenmek için 
kurslara mutlaka ihtiyaç var; bu kurslarda ön bilgi ediniyorsunuz, 
cesaret kazanıyorsunuz, pratik yapma imkanınız oluyor ve ardından 
hasta başında deneyimliyorsunuz. Kongrede teorik ve pratik 
eğitimin bir arada olması çok avantajlı çünkü bilgiye çok daha kolay 
ulaşabiliyorsunuz, bu nedenle kursların kongre ortamında yapılması 
çok faydalı diye düşünüyorum.”

“Klinik Tecrübemizi Geliştirdik”
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma 
Hastanesinde Dahiliye Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 
Dr. Kamil Gönderen, “Hastanemizde 8 yataklı bir yoğun bakım 
kliniğimiz var. Tüm hasta grubu olmakla birlikte çoğunlukla 

dahiliye hastalarını takip ediyorum. 3 yıl önce benim hastanede 
göreve başlamamla birlikte SRRT de yapılmaya başlandı. Daha önce 
yapılmıyordu. Fresenius marka SRRT cihazımız var. Cihazla ilgili 
herhangi bir problemde yetkiliye rahatlıkla ulaşabiliyor, sorunumuzu 
hızla çözüyoruz. Ayda 1 – 2 hastaya uyguluyoruz. Endikasyonu 
değişmekle beraber 24 – 48 arasına kadar SRRT uygulanabiliyor. 
Bir cihaza daha ihtiyacımız var, bunun için hastane yönetimine 
talepte bulunduk. SRRT oturumlarında bizim uyguladığımız 
konular anlatıldı; programın interaktif olması çok faydalı. Tartışma, 
soru sorma imkanı bulabildik. Klinik tecrübemizi geliştirdik. 
Oturumların vaka tartışılarak yapılması ve sonrasında cihaz başında 
eğitimle desteklenmesi son derece yararlı oldu” diye konuştu. 

“İnteraktif Tartışma İmkanımız Oldu”
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
görev yapan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Avşar Zerman, “Şu anda 
Kırşehir’de görev yapıyorum ve aralıklı diyaliz yapıyoruz, yakın 
zamanda SRRT alacağız. Daha önce görev yaptığım Adana Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Şehir Hastanesinde SRRT 
yapıyordum. Kongre ortamında SRRT bilgisinin güncellenmesi ve 
pratik yapılması son derece önemli; sürekli okuduğumuz ve işin içinde 
olduğumuz için uygulamayı elbette unutmuyoruz fakat Kongrelerde 
bu konunun işlenmesi, anlatılması çok önemli. Kim, nerede, 
neyi, nasıl yapıyor ve kim, nerede, neyi, nasıl yapacak konusunun 
interaktif şekilde tartışılması sevindirici; tüm kongrelerde böyle 
olmasını isterim” diye konuştu. 

“Bilgilerimiz Güncelleniyor”
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım Yan Dal 
programında eğitimini tamamlayan ve yakın dönemde Ankara 
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım 
Uzmanı olarak göreve başlayacak olan Dr. Kamil İnci ise, “3 yıllık 
yan dal eğitimim süresince, Gazi Üniversitesinde aktif olarak SRRT 
yaptık. Yatan hastaların profiline bağlı olarak değişmekle birlikte 
ayda 20 – 30 civarı hastaya SRRT uyguladığımızı ifade edebilirim. 
Çalışma hayatımızda rutin olarak yaptığımız uygulamaları zaman 
içinde güncelleme ihtiyacı duyuyoruz. SRRT bunlardan biri… Bu 
kongreler ve dersler bunun için var diye düşünüyorum. Kongre bu 
yıl da son derece coşkulu ve doyurucu bilimsel programıyla yoğun 
bakım uzmanlarını bir araya getirdi; bu programda yer almaktan son 
derece mutluyum.”
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“Pek çok hastalığı içeren bir sendrom olması sebebiyle ARDS’ye özgü 
spesifik bir tedavi de mümkün değildir. Sadece ARDS tablosu ortadan 
kalkana kadar hastanın solunumunu devam ettirmesini sağlayacak 
akciğerleri koruyucu mekanik ventilasyon yaklaşımları ve destek tedaviler 
kullanılmaktadır”

Son yıllarda çeşitli 
hastalık gruplarında 
bireyselleştirilmiş tedavi 

modelleri üzerinde durulmaktadır. “Her kişinin hastalık 
duyarlılığı, ilaç metabolizması ve tedavi yanıtının kendine özgü 
olması” kavramına”1  dayanan bu yaklaşıma ilk olarak tıp biliminin 
temellerini ortaya koyan Hippocrates (460 BC-370BC), “Benzer 
semptomu olan hastalar farklı hastalıklara sahip olabilirler, 
tedaviye her hasta farklı yanıt verebilir” sözüyle dikkati çekmiştir. 
Bireyselleştirilmiş tedavi uygulamalarının geliştirilebilmesi için 
günümüzde genetik bilgiler, anatomik ve fizyolojik fenotipler, 
biyobelirteçler ve görüntüleme verileri üzerinde çalışılmaktadır.
Fenotip; genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin 
canlının dış görünüşüne yansımasıdır. Endotip ise temel 
patofizyolojik mekanizma ile tanımlanan bir hastalığın alt 
tipidir. Akut respiratuar distress sendromu (ARDS) için de son 
yıllarda fenotip ve endotiplere dayalı bireyselleştirilmiş tedavi 
kavramı üzerinde durulmakta ve bu doğrultuda çalışmalar 
yapılmaktadır. Çünkü ARDS, klinik, radyolojik, patolojik 
ve biyolojik heterojenite gösteren bir sendromdur ve ARDS 
tanım ve tedavisinde zorluklar mevcuttur. Akut respiratuar 
distress sendromu tanısı günümüzde 2012 Berlin tanımına göre 
konmaktadır2 ve akciğer grafisi yorumunda, değerlendiren 
kişiler arasında zayıf güvenilirlik saptanmıştır. 2012 Berlin 
tanımına göre ARDS tanısı konan hastalar arasında yapılan 
otopsi çalışmasında %45 hastada histopatolojik olarak ARDS 
ile uyumlu diffüz alveoler hasar saptanmış, geri kalan %55 
hastada farklı patolojik bulgular ortaya konmuştur3. Tanımdaki 
bu zorlukların dışında, heterojen, pek çok hastalığı içeren bir 
sendrom olması sebebiyle ARDS’ye özgü spesifik bir tedavi de 
mümkün değildir. Sadece ARDS tablosu ortadan kalkana kadar 
hastanın solunumunu devam ettirmesini sağlayacak akciğerleri 
koruyucu mekanik ventilasyon yaklaşımları ve destek tedaviler 
kullanılmaktadır; uygulanan farmakolojik tedavi girişimleri 
genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. 
Dolayısıyla doğru ARDS tanısı koyabilmek, spesifik tedavi 
yaklaşımlarının uygulanabileceği hastalık gruplarını 
belirleyebilmek için daha önce yapılan geniş kapsamlı çalışmalar 
yeniden analiz edilerek, küme çalışmaları yapılarak fizyolojik 

özelliklerine, klinik bulgularına, biyolojik belirteçlere ve genetik 
analiz çalışmalarına göre fenotipler belirlenmeye çalışılmıştır4.
Fizyolojik fenotipler; PaO2/FiO2 oranına, pulmoner ölü 
boşluk, ventilasyon oranı ve driving (yürütücü) basınca göre 
belirlenmiştir.  PaO2/FiO2 oranı 200-300 arasında olanlar hafif, 
100-200 arasında olanlar orta, <100 olanlar ağır ARDS olarak 
sınıflandırılmışlardır. ARDS hastalarında otopsi ile %45 diffüz 
alveoler hasar tespit edildiği belirtilen çalışmada bu hastaların 
çoğunun orta-ağır ARDS grubunda oldukları belirlenmiştir. 
Bu durum orta-ağır ARDS grubundaki hastaların çalışmalara 
dahil edilmesinin daha homojen grupların oluşmasına olanak 
sağlayabileceğini düşündürmüştür. PaO2/FİO2 oranının 
<150 olduğu ağır ARDS vakalarının dahil edildiği2 çalışma 
ACURASYS (ARDS et Curarisation Systematique) çalışması5 
ve PROSEVA (Proning Severe ARDS Patients) çalışmalarıdır6. 
ACURASYS çalışmasında erken sisatrakuryum uygulamasının 
90 günlük survivalı artırdığı, kas güçsüzlüğünü artırmadan 
ventilatörsüz gün sayısını artırdığı ( HR: 0.68; %95 CI:0.48-
0.98)ortaya konmuştur. PROSEVA çalışmasında ise, erken pron 
pozisyon ile mortalite %41’den %23.6’ya düşürülmüştür (HR: 
0.44; %95 CI: 0.29-0.67). Bu çalışmalar ağır ARDS vakalarında 
erken dönemde uygulanan tedaviler ile başarı elde edilebileceğini 
ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışmalarda pulmoner ölü boşluk 
ve ventilasyon oranı ARDS’de kötü prognoz ile ilişkili bulunmuş, 
Amoto ve arkadaşları “driving pressure” (yürütücü basıncın) 
bağımsız olarak artmış mortalite ile ilişkili olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Saptanan bu bulgular ARDS hastalarında ideal 
beden kitle indeksine göre tidal volüm hedefi belirlemektense her 
hastanın solunum mekaniklerine, ölü boşluğuna ve ventilasyon 
oranına göre tidal volüm belirlemenin başarıyı artıracağını 
düşündürmüştür.
ARDS prognozunu belirlemek, gelişimini predikte etmek, tedavi 
yanıtını değerlendirmek için çok fazla biyobelirteç çalışılmıştır. 
Bunlardan en önemlileri; sRAGE (soluble receptor for glycation 
end-products) akciğer epitelinde yüksek oranda bulunur ve 
özellikle alveolar tip 1 epitel hücresinde hasarında eksprese edilir. 
ARDS’de bozulmuş alveolar sıvı klirensi ile ilişkilidir ve şiddetli 
ARDS’li hastalarda RAGE plazma seviyeleri 90 günlük mortalite 
için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur4. 

ARDS’DE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ: 
FENOTİPLERE GÖRE TEDAVİ UYGULANABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Müge Aydoğdu 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı & Yoğun Bakım Ünitesi 

ARDS’de klinik fenotipler altta yatan etiolojiye göre belirlenmiştir. 
Sepsis ilişkili ARDS, daha ağır hastalık tablosu ve daha yüksek 
mortalite ile ilişkli bulunmuş; travma ilişkili ARDS’de daha 
düşük mortalite, daha düşük epitelial ve endotelial hasar belirteç 
düzeyi, daha yüksek akut inflamasyon ve koagülasyon bozukluğu 
belirteçleri saptanmıştır. Etilojilerine göre akciğerin doğrudan 
hasarlandığı durumlar için (pnömoni, aspirasyon, inhalasyon 
hasarı, boğulayazma vs) “direk ARDS” ve sistemik inflamasyon 
nedeniyle akciğer hasarının oluştuğu durumlar için (sepsis, 
travma, pankreatit, ilaç aşırı dozu vs)” indirek ARDS” sınıflaması 
yapılmıştır. Direk ARDS’de, buzlu cam ve konsolidasyon oranları 
eşit olarak dağılmıştır; artmış akciğer elastansı (sert akciğerler), 
erken ARDS’de PEEP uygulanması ile daha az «recruitable» 
(açılabilir) akciğer alanı söz konusudur. Daha az endotelial hasar 
belirteci (Angiopoetin-2) ve daha yüksek epitelial hasar belirteci 
(surfactan protein D) ve yüksek s RAGE (advanced glycation 
end product) seviyeleri belirlenmiştir. İndirek ARDS’de ise 
artmış buzlu cam alanları, daha az konsolidasyon alanı, artmış 
göğüs duvarı elastansı (sert göğüs duvarı), erken ARDS’de 
PEEP uygulaması ile daha «recruitable» akciğerler, daha yüksek 
endotelial hasar belirteci (Angiopoetin-2 ve VWF) ve daha az 
epitelial hasar belirteci (surfactan protein D)söz konusudur4. 
Bilgisayarlı tomografi (BT) ye göre ARDS fokal (lobar) ve non-
fokal (diffüz) olarak sınıflandırılmıştır. Non fokal ARDS’ de, 
düşük akciğer kompliyansı, daha fazla indirek akciğer hasarı 
olasılığı, PEEP ve rekruitmenta daha iyi cevap, daha yüksek 
sRAGE seviyeleri, daha fazla bozulmuş alveolar sıvı klerensi ve 
daha fazla mortalite tanımlanmıştır4. 
Daha önce yapılan ARMA, ALVEOLI, FACTT, HARP ve 
SAILS çalışmaları alt grup analizi ve küme çalışmaları ile 
değerlendirilmiş ve hipoinflamatuar ve hiperinflamatuar fenotip 
olarak iki grup belirlenmiştir4, 7-11.  Hiperinflamatuar fenotipte s 
TNFR-1, IL-6, IL-8 gibi inflamatuar belirteçlerin daha yüksek 
olduğu, vazopressör kullanımının daha fazla olduğu; trombosit 
düzeylerinin, PAO2/FİO2 oranının ve bikarbonat düzeylerinin 
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hiperinflamatuar fenotipte 
90 günlük mortalite hipoinflamatuar fenotipe göre daha yüksek, 
28 günlük YBÜ takibinde ventilatörsüz gün sayısı daha düşük 
bulunmuştur (p<0.001). Reaktif (hiperinflamatuar) grubun 
diğer hipoinflamatuar hasta grubuna göre yüksek PEEP’e daha 
iyi cevap verdiği, kısıtlı sıvı tedavisinden daha fazla fayda 
gördüğü ortaya konmuştur. Yüksek PEEP ve kısıtlı sıvı tedavisi ile 
hiperinflamatuar fenotipte daha düşük mortalite elde edilmiştir. 
HARP-2 çalışmasında simvastatinin  ARDS hastalarında etkinliği 
değerlendirildiğinde plaseboya göre fark tespit edilemezken, 
hastalar hiper ve hipoinflamatuar olarak gruplandırıldıklarında 
hiperinflamatuar grupta simvastatinle plaseboya göre anlamlı 
sağkalım avantajı sağlanmıştır. Hipoinflamatuar fenotipte, 
sağkalımda farklılık gözlenmemiştir.
Sonuç olarak ARDS heterojen bir sendromdur ve henüz spesifik 
bir tedavisi yoktur. Son yıllarda eski çalışmalar, hasta grupları 
gözden geçirilerek ARDS’nin klinik, patolojik, radyolojik 
ve biyolojik özelliklerine göre alt fenotipler tanımlanmaya 
çalışılmıştır Bu fenotiplere göre tedavi yaklaşımları 
uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilebileceğine yönelik 
kanıtlar oluşmaya başlamıştır. Hedefe yönelik, bireyselleştirilmiş 
tedavi seçenekleri ile yapılan çalışmalar ARDS tedavisinin 
geleceği için umut vadetmektedir.
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Prof. Dr. Sait Karakurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı & Yoğun Bakım Ünitesi

Sıvı dengesinin değerlendirilmesi ihtiyacı ile sık sık 
karşılaşılmaktadır. Sıvının fazla verilmesinin en önemli 
zararı, oluşabilecek interstisyum ödemi nedeniyle kapiller 
hücre mesafesinin uzamasına bağlı doku oksijenasyonunun 
bozulmasıdır. Bunun dışında dilusyonel anemi nedeniyle 
oksijen taşınmasında azalma, dilüsyon ve yeterince 
ısıtılmamış infüzyonların oluşturabileceği hipotermi 
nedeniyle pıhtılaşma faktörlerinin etkinliğinin azalması 
ve kanama eğilimi, organ fonksiyon bozuklukları, ödem 
nedeniyle cerrahi anastomozların açılabilmesi, elektrolit 
denge bozuklukları da diğer zararlı etkileri olarak 
sayılabilir1. Hastaların olabildiği kadar kuru tutulmasının 
komplikasyonlarda ve mortalitede azalma sağladığını 
biliyoruz. Örneğin ARDS’nin inflamatuvar fenotipinde 
sıvı kısıtlanması yapılmasının önemini, şokda vazopresör 
kullanımının sıvı tedavisine göre biraz daha öne çıktığını 
biliyoruz.
Sıvı dengesini değerlendirirken dinamik testlerin 
kullanılması önerilmektedir. Statik testler tek bir ölçümü 
içerirler. Örneğin santral ven basıcının (SVB) ölçülmesi, 
sol ventrikül atım hacminin ölçülmesi ya da vena cava 
inferior (VCI) çapının ultrasonografi (US) ile ölçülmesi 
statik testlerdir. Fakat hastaya sıvı verdiğimizde ya da pasif 
bacak kaldırma testi (PLR) yaptığımızda SVB da ya da atım 
hacminde aldığımız yanıt ya da solunum ile toraks içinde 
oluşan basınç değişikliğinin VCI çapına etkisi dinamik 
testlerdir. Statik testlerde eğrinin altında kalan (AUC) yaklaşık 
0.50 dolaylarındadır. Bir başka deyişle testin değeri yazı-
tura atmakla aynı anlamdadır. Bu değer 1’e yaklaştıkça testin 
değeri artmaktadır. Dinamik testlerde volüm yüklenmesine 
(15 dakikada 500 mL SF ya da PLR) verilen yanıt aranmakta 
ya da solunum sırasında toraks içi basınç değişikliklerin sol 
ventrikül atım hacmine, kalp debisine (CO) ya da özellikle 
kalbe yakın olan büyük arterlerdeki kan akım hızına etkileri 

araştırılmaktadır. Spontan soluyan hastada inspirasyonda 
toraks içi basıncın azalmasına bağlı olarak akciğerlerde 
göllenen kan miktarının artar, sol ventriküle giden kan 
miktarı azalır ve atım hacmi düşer. Ekspirasyon da ise sol 
ventrikül atım hacmi artmaktadır. Atım hacminde, kalp 
debisinde ya da arter kan akım hızında solunum ile %10 ve 
daha fazla artış sıvı eksikliğini göstermesi açısından anlamlı 
kabul edilmektedir. Aritmisi olanlarda, spontan solunumda 
ya da restriktif akciğer hastalığı olanlarda bu testlerin 
güvenirliliği azalmaktadır. Ancak PLR testi her durumda 
kullanılabilecek bir testtir.
Sıvı dengesini değerlendirirken hedef hastanın Frank-
Starling eğrisinin çıkan kolunda olup olmadığını saptamaktır. 
Dinamik testlere yanıt alınamıyorsa ya hasta eğrinin yatay 
kolundadır ya da kalp yetersizliği nedeni ile atım hacminde 
artış sağlanamamaktadır. Pv-aCO2>6 mm Hg olması 
kardiyak disfonksiyonu gösterebilir ve dobutamin 5mcg/kg/
dak başlanıp 30 dakikada bir aynı dozda arttırılarak 20 mcg/

kg/dak ya çıkılması kalp debisinin artmasını ve kan basıncının 
yükselmesini sağlayabilir.
US önemli yan etkisinin olmaması, tekrarlanabilmesi, invazif 
olmaması ile avantaj sağlarken, işlemin kullanıcıya bağlı olması 
en önemli dezavantajıdır. US ile akciğerlerde B3 çizgilerinin 
saptanması hastanın yüklü olduğunu gösterebilir. Normalde 
akciğer bazallerinde 3-4 kadar B3 çizgisi görülebilir. Plevradan 
başlayan tüm görüntü alanı boyunca izlenen, A çizgilerini 
silen, aralarında 3 mm mesafe bulunan, solunum ile hareket 
eden çizgilerdir ve alveolleri kısmi dolduran patolojileri 
göstermektedir. Özellikle akciğer tabanlarında ya da tüm 
alanlarda görülmesi volüm yüklenmesi açısından anlamlıdır 
(Şekil 1). B7 çizgileri ise interstisyel tutulumu göstermektedir. 
Sağ ya da sağda daha belirgin bilateral plevra sıvısı volüm 
fazlalığı anlamına gelebilir. 

EKO ile sol ventrikül duvarlarının sistol sırasında birbirlerine 
çok yaklaşması ya da değmesi de volüm eksikliğini 
göstermektedir. Ayrıca kalp fonksiyonu ile ilgili de bilgi verir.
Subksifoid bölgede prob önce yatay konulup VCI bulunduktan 

sonra, saat yönünün tersinde 900 döndürülerek VCI longitudinal 
olarak görüntülenir.  Hepatik venin bağlandığı noktanın 2 -3 
cm distalinden M moda geçilerek ölçüm yapılır. Ölçümün 
VCI’nın en geniş olduğu yerden, yani çaptan geçecek şekilde 
yapılması gerekir. Spontan soluyan hastada VCI inspirasyonda 
küçülür, ekspirasyonda genişler. Pozitif basınçlı ventilasyonda 
tam tersi gözlenir. VCI çapı ve çap değişkenliği kaydedilir (Şekil 
2). Karın içi basıncının arttığı durumlarda (asit, gaz, gebelik), 
sağ kalp yetersizliğinde güvenilirliği azalır. Ayrıca probun 
fazla bastırılması VCI’yi iatrojenik kollabe edebilir. Büyük 
çaptan küçük çap çıkarıdıktan sonra büyük çapa bölünürse 
kollapsibilite, küçük çapa bölünürse distansibilite, ortalamaya 
bölünürse variyabilite hesaplanmış olur. Kollapsibilitenin %50 
den, distansibilitenin %18’den, variyabilitenin ise %12’den fazla 
olması sıvı açığını gösterir (Tablo 1). Kollapsibilite spontan 
soluyan hastalarda, distansibilite ve variyabilite ise mekanik 
ventilatör desteği alan hastalarda kullanılır. Vena kava inferior 
ile ilgili indekslerin yaklaşık AUC değeri 0.84 tür.
PLR sırasında alt ekstremiteler ve splanik alandaki 300-500 mL 
sıvının sistemik dolaşıma katılmasıyla oluşabilecek yanıtlar 
aranır. Reversibl ve tekrarlanabilir olması, hastaya dışardan 
sıvı verilmemiş olması önemli avantajlarıdır. Test öncesi hasta 
45o yarı oturur pozisyonda 3 dakika kadar oturtulduktan 
sonra atım hacmi ya da kalp debisi ya da aort ya da kalbe yakın 
büyük arterlerdeki kan akımı ölçülür. Ardından yatağın alt 
kısmı 45o kaldırılarak, alt ekstremiteler yukarı kaldırılırken 
hasta da yatar pozisyona getirilir. Üç dakika sonra tekrar 
ölçümler yapılır. Kalp debisinde, atım hacminde ya da aort kan 
akımında en az %10 artış sıvı açığını AUC 0.96 doğruluk ile 
gösterir (Şekil 3).
Solunum ile atım hacminde ya da aort ya da karotis arteri 
kan akımında %10 ve daha fazla değişiklik de sıvı eksikliğinin 
varlığını desteklemektedir. 
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Şekil 1: B3 çizgileri 

Şekil 3. PLR uygulanması

Tablo 1. VCI çapı ve kollapsibilitenin yorumu 2

Şekil 2. VCI çapı ve ilgili indekslerin ölçülmesi
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İMMÜNONÜTRİSYON
NE ZAMAN? 
HANGİ HASTADA?
Doç. Dr. Kürşat Gündoğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı & 
Yoğun Bakım Bilim Dalı

İmmunonütrisyon, çeşitli şekillerde immün yanıtı etkileyen bir 
beslenmedir ve immün sistemin gücünü arttırır. Farmakonüütisyon, 
farmakolojik ajanlar ve ilaçlar gibi davranan immünonütrientlerin 
günlük önerilen dozlar boyunca verilmesidir. Başlıca 
immünonütrientler glutamin, arginin, omega-3 yağ asitleri, 
nükleotitler, antioksidanlar (selenyum, E vitamini, C vitamini, 
çinko, bakır ve N-asetilsistein), probiyotikler, prebiyotikler ve 
sinbiyotiklerdir.

Glutamin
Glutamin, çok sayıda hayati metabolik fonksiyonlara sahip bir 
aminoasittir. Normal koşullar altında dolaşımdaki en bol miktarda 
bulunan serbest aminoasittir. Ancak stres durumlarında (kritik 
hastalık veya gastrointestinal bozukluklar gibi) vücudun ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek seviyelerin altında olabilir ve bu durumlarda 
esansiyel olarak kabul edilir.
Glutamin vücutta amonyak sentezinde ve nitrojen transferinde 
önemli bir rol oynar. Lenfositler, enterositler ve kolonositler gibi 
hücrelerin hızla bölünmesi için bir yakıttır, Anahtar bir antioksidan 
(GLUTATYON) için de bir prekürsördür ve İmmunsistem 
hücrelerinin üretimi sırasında DNA VE RNA nın yapıtaşı pürin ve 
pirimidin sentezi için de önemli bir substrattır. Glutamin bağırsakta 
baskın olarak önemli olup enteral beslenme sonrası metabolize 
edilen glutaminin yüzde 50 ye kadarı bağırsakla ilişkili lenfoid doku 
(GALT) içindeki enterositlerin ve bağışıklık hücrelerinin favori yakıt 
kaynağıdır.
Ayrıca lenfositler ve makrofajlar gibi aktive olmuş bağışıklık hücreleri 
bir enerji kaynağı olarak glutamini kullanırlar.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra yapılan çalışmalarda, yoğun bakıma 
alınan veya opere olan  hastaların beslenme solüsyonlarına glutamin 
eklenmesinin, enfektif komplikasyonları ve ölüm oranlarını azalttığı 
gösterilmiştir. Bu çalışmalar homojen hasta grupları üzerinde 
gerçekleştirildi. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan, hemodinamik 
olarak instabil, kontrolsüz sepsisi olan veya ağır kafa travması 
olan ve immünsupresif ajan alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu 
hastalarda glutamin parenteral olarak ve maksimum doz <0.5 mg / 
kg / gün olacak şekilde uygulandı. Bununla birlikte, son zamanlarda 

yapılan büyük, randomize, kontrollü çalışmalardan ikisinde, 
beslenme solüsyonlarına yüksek doz glutamin ilavesinin enfektif 
komplikasyonları ve mortaliteyi azaltmadığı, aksine ölüm oranlarının 
artmasına neden olduğu gösterilmiştir. REDOX çalışmasında 
Heyland ve ark. 1223 hastada (Tüm hastalar, dahili, cerrahi ve travma 
yoğun bakım ünitelerinden kabul edildi), APACHE II skoru> 25 olan 
ve şok durumunda olan hastalar (yaklaşık% 65’i septik şok) ve çoklu 
organ yetmezliği olan hastalar çalışmaya dahil edildi ve antioksidan 
tedavisi ile birlikte uygulanan yüksek doz parenteral glutamin (0.8 
mg / kg / gün) ile tedavi edildiler. Heyland ve ark. bu çalışmada elde 
ettikleri verileri yeniden analiz ettiler, glutamin ve antioksidan tedavi 
alan böbrek yetmezliği olan hastalarda ölüm oranının özellikle daha 
yüksek olduğunu bildirdiler
Van Zanten ve ark. SOFA skorları> 8 ve APACHE II skorları> 22 olan 
travma, dahiliye ve cerrahi yoğun bakım hastalarını dahil ettikleri 
Meta Plus çalışmalarında, immunonütrisyon alan ve almayan grupta 
hastane enfeksiyonu açısından anlamlı bir fark bulunmadığını 
tespit etmişlerdir. Ek olarak, immünonütrisyon alan yoğun bakım 
hastalarında daha fazla bir 6 aylık  mortalite oranı bildirmişlerdir.
Sonuç olarak, APACHE II ve SOFA skorları yüksek olmayan ve 
hemodinamik olarak stabil olan kritik hastalarda, enfeksiyöz 
komplikasyonları azaltmak için düşük dozda enteral ve parenteral 
glutamin (0.3-0.5 mg / kg / gün) kullanılabilir.

Arjinin
Arjinin, bir dizi metabolik yolaklarda önemli rol oynayan şartlara 
göre esansiyel bir aminoasittir. Katabolik durumla giden akut 
hastalıklarda serum arjinin düzeyleri, diyet alımında azalma, 
endotel, karaciğer ve bağırsakta artan alım; ve genel metabolizmanın 
artması gibi bir dizi faktöre bağlı olarak azalır. Ancak, bu seviyeler 
sepsis gelişimi sonrası ve katabolik olayların süresi arttıkça artar. 
Arjinin, üre döngüsünde, arjinino süksinattan türetildiği için, üre 
ve amino asit ornitini üretmek için ayrıca metabolize edildiği için 
hayati bir rol oynar. Ayrıca, büyüme hormonları, prolaktin ve insülin 
gibi temel peptit hormonlarının salınımını uyarır. Arjininin ayrıca T 
hücrelerinin üretimini uyardığı ve T hücre fonksiyonunu arttırdığı 
bulunmuştur. Yoğunbakım hastalarında, beslenme solüsyonlarına 
arjinin eklenmesinin enfeksiyöz komplikasyonlar üzerindeki etkisini 

araştıran çok fazla çalışma yoktur. Prospektif ve çok merkezli bir 
çalışmada, enteral beslenme solüsyonunun arjinin, lif ve antioksidan 
ilavesiyle hazırlandığı ve yüksek proteinlerle zenginleştirildiği grup, 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kateter ilişkili sepsis oranı 
arjinin, lif ve antioksidan alan grupta düşük bulundu. Bununla birlikte, 
arjininin sepsisli hastalarda klinik durumu daha da kötüleştirdiği, önce 
sitrüline ve sonra nitrik okside dönüştüğü iddia edildi. Şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar sonucunda yoğun bakım diyetine arjinin eklenmesi 
önerilmemektedir.

Omega -3 (ω-3) Yağ Asitleri
Omega-3 yağ asitleri, memeliler tarafından sentezlenemeyen çoklu 
doymamış yağ asitleridir ve bu nedenle esansiyeldirler. Soğuk 
su balıklarından (somon, ringa balığı ve uskumru gibi), keten 
tohumu ve kanola yağından izole edilirler. Bu yağ asitlerinin en 
önemlileri a-linolenik asit (ALA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve 
docoheksaenoik asit (DHA) olup, anti-enflamatuar özellikleriyle 
bilinirler. Omega-3 yağ asitleri, araşidonik asit gibi  omega-6 yağ 
asitlerinin aksine, enflamatuar hücre zarı fosfolipidlerine kolayca 
dahil olurlar. Sonuç olarak, bu rekabette, omega-6 yağ asitlerinden 
(örneğin lökotrien B4, tromboksan A2 ve prostaglandin E2) türetilmiş 
pro-enflamatuar eikosanoidlerin üretimini azaltır ve omega-3 yağ 
asitlerinden (örneğin tromboksan A3, prostaglandin E3 ve lökotrien 
B5) türetilmiş enflamatuar eikosanoidlerin üretimini arttırır, böylece 
anti-enflamatuar etkiler oluşur.
Omega-3 yağ asitlerinin yoğun bakımlardaki enfeksiyöz komplikasyon 
oranlarını azalttığı bildirilmiştir. Enteral beslenme solüsyonlarına 
EPA, ALA ve antioksidanlar eklenen hastalarla ilgili çok merkezli, çift 
kör, randomize bir çalışmada, daha az sayıda hastada ciddi sepsis ve 
septik şok geliştiği bildirildi. Başka bir çalışmada karın içi enfeksiyona 
bağlı septik şok gelişen hastalarda erken dönemde parenteral beslenme 
solüsyonlarına balık yağı eklenmesinin organ yetmezliğini azaltamadığı 
da bildirildi. Sonuç olarak, yoğun bakımlarda enfeksiyöz morbiditenin 
azaltılmasına yönelik omega-3  üzerine çalışmalar yetersizdir ve yoğun 
bakım ünitesinde rutin kullanımı önerilmemektedir.

Antioksidanlar
Antioksidanlar, fazla miktarda oluşan reaktif oksijen ürünlerinin ve 
reaktif nitrojen-oksijen ürünlerinin neden olduğu oksidatif stresin 
yıkıcı etkilerinden dokuları koruyabilen maddelerdir. Oksidatif stres 
yoğun bakım hastalarında organ yetmezliğinin gelişmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Bu gibi hastalarda azalmış antioksidan depoları, 
serbest radikal oluşumunda bir artışa yol açmakta ve bu da sistemik 
enflamatuar cevabı stimule etmektedir. Bu da hücre hasarına, doku 
hasarına ve nihayetinde organ yetmezliğine yol açar.
Selenyumun antioksidan özelliğe sahip önemli bir  esansiyal mineral 
olduğu bilinmektedir. Aminoasit selenosisteinin içine dahil edilmiştir 
ve esansiyel immün, endokrin ve antioksidan enzimleri de içeren 
en az 25 selenoproteinlerde önemli bir kofaktördür. Selenyumun 
en bilinen rolü, glutatyonun antioksidan işlevinde görev almasıdır. 
Enfeksiyöz komplikasyonlara sahip yoğun bakım hastalarında 
selenyum ile yapılan çalışmalar vardır. Bir çalışmada, yüksek doz 
selenyum tedavisinin ventilatörle ilişkili pnömoni insidansını azalttığı 
gösterilmiştir. Andrews ve ark. Yoğun bakım hastalarında, parenteral 
beslenme solüsyonlarına selenyum eklendiğinde yeni enfeksiyonların 
gelişimini azaltabildiğini bildirdiler. Ancak, bazı çalışmalarda beslenme 
solüsyonlarına selenyum eklenmesinin oksidatif hasarı ve mortaliteyi 
azaltamadığı da bildirildi. Sonuç olarak, özellikle selenyum olmak 
üzere antioksidanlar üzerine yapılan çalışmaların sayısı yeterli değildir 
ve yoğun bakım hastalarında rutin kullanımlarını  değerlendirmek 
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Prebiyotikler, Probiyotikler ve Sinbiyotikler
Probiyotikler, insanlar tarafından oluşturulmuş canlı bakteri veya 
mantar mikroorganizmalarıdır. Diyete eklendiklerinde faydalı 
olduklarına inanılmaktadır. Prebiyotikler, çözünebilir liflerdir, inulin 
ve oligosakkaritler gibi fermente edilebilirler. Bağırsak mikrobiyotası 
tarafından metabolize edilirler. Sinbiyotikler, probiyotik ve prebiyotik 
içeren beslenme ürünleridir. Uygulamalarının amacı, bağışıklığı 
güçlendirmektir.
Son araştırmalar, vücuttaki immun sistem hücrelerinin % 70’ini 
içeren GALT (bağırsak ilişkili lenfoid doku) ile pre ve probiyotiklerin 
immün sistem üzerine etkilerine odaklandı. Çalışmalar, Paranteral 
nütrisyonun uzun süreli kullanımının, Peyer plakları, lamina 
propriadaki lenfositleri, mukozal Th2 ve sitokinlerini, mukozal 
salgılanan immünoglobulin-A (sIgA) taşıma proteinlerini ve polimerik 
immünoglobulin reseptörlerini (pIgR’ler) azalttığını göstermiştir. Bu 
sonuçlar, luminal sIgA’nın azalmasına yol açar, böylece gastrointestinal 
sistemde bulunan spesifik immünitenin kaybedilmesine neden olur. 
SIgA, bakteriyel opsonizasyon yoluyla bakteriyel mukozal afiniteyi 
önler. SIgA’nın varlığı, virülans faktörlerinin bağırsak bakterileri 
tarafından ekspresyonunu inhibe eder ve böylece bir anti-enflamatuar 
etki gösterir. Bazı prebiyotik ve probiyotik karışımları, dokuların anti-
enflamatuar sitokinlerinin etkisini artırabilir,  makrofaj aktivasyonunu 
ve antijen sunumunu geliştirebilir, böylece GALT’nin işlevini ve 
bağırsak lümeninde sIgA salınımını stimüle eden parametreleri 
normalleştirir. 
Hamile annelerin çocuklarının takibi ile yapılan bir çalışmada IL-
27 üretimini artırarak probiyotik yiyecek tüketmenin çocukları 
alerjik hastalıklardan koruduğu gösterilmiştir. Çift kör, randomize, 
kontrollü bir pilot çalışmada, sinbiyotik tedavisinin HIV hastalarında 
mikrobiyal translokasyonu ve enflamasyonu azalttığını ve 
immünolojik durumunun (artmış CD4 + T lenfositleri) da iyileştiğini 
gösterdi. O’Sullivan ve ark. yaşlı hastalarda bir çalışma yaptılar ve 
antibiyotik kullanımı sonrası probiyotiklerin ve prebiyotiklerin 
bağırsak mikrobiyotasını değiştirebildiğini buldular. Bir Meta-
analizde yetişkin yoğun bakım hastalarında probiyotik uygulamasının 
yoğun bakım gereksinimini ve genel mortaliteyi azaltamadığı; Ancak, 
hastane ilişkili pnömoni insidansını ve yoğun bakım ünitesinde kalış 
süresini azaltabildiği bildirilmiştir. Başka bir çift kör, randomize 
çalışmada, yoğun bakım hastalarında probiyotiklerin profilaktik 
uygulanmasının yoğun bakım kaynaklı enfeksiyonları ve kateterle 
ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını azaltamadığı bildirilmiştir. 
Ciddi travma hastalarında, sinbiyotik uygulandığında, bu grupta 
enfeksiyon gelişimi, ağır sepsis ve mortalite insidansının azaldığı 
gösterilmiştir. Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşılacağı gibi yoğun 
bakım hastalarındaki probiyotik / prebiyotik ve sinbiyotik çalışmaları 
yeterli değildir. Bu nedenle, rutin klinik kullanımları önerilmez.
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Mekanik Ventilasyonda İnovasyon
Doç. Dr. Yusuf Savran
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı & 
Yoğun Bakım Bilim Dalı
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dayanmaktadır. Hipokrat, M.Ö. 460 yılında boğulan kurbanların 
trakeasına yerleştirilen bir tüp yoluyla solutulabileceğini tarif etmiştir. 
Aristo ve Galen’in bu alandaki bilimsel katkılarından sonra bu alanda 
maalesef 1500 yıl kadar hiçbir gelişme kaydedilememiştir.1

Mekanik ventilasyonun ilk tanımı 1555 yılında Andreae Vesalius 
tarafından yapılmıştır ancak maalesef yine 150 yıl kadar bu konuda 
hiç gelişim yaşanmamıştır.2 

18.yüzyılın başından itibaren ise tüm dünyada bu konuda yeni 
buluşlar ve tanımlamalar birbirini izlemiştir. 1763 yılında  Smellie 
bir hastada trakeaya yerleştirdiği metal bir tüple solunum havasını 
akciğerlere yollamayı başarmıştır. 1774’de  Joseph Priestly ve Willhelm 
Scheele ‘oksijen’i buldu. Lavoisier oksijenin solunumdaki önemini 
tarifledi. 1786’da  Kite ilk defa ventilasyonda volum sınırlamasının 
önemini ortaya koymuştur. 1864 yılında   Alfred Jones   “spirofor” 
adını verdiği ilk negatif basınçlı ventilatörü tanıtmıştır. Bunu, 1876’da  
Woillez’in  ilk prototip demir akciğeri icadı takip etmiştir. 1880’de 
Mac Evven   endotrakeal tüpü tıp alanında kullanıma sunmuş ve 
1886’da Tuffer ve Hallion kaflı endotrakeal tüp ve geri solumasız valv 
ile ilk parsiyel akciğer rezeksiyonunu gerçekleştirmişlerdir. 1893’de  
Fell ve O’Dwyer, operasyon sırasında hastanın ventilasyonunu bir 
laringeal kanül ve ayakla idare edilen körük yardımıyla sağlamaya 
başlamışlardır. 1896’da Matas bu sisteme kompresörü de eklemiştir.3 
19. Yüzyılın ikinci yarısından 20.yüzyılın ilk yarısına kadar bu hızlı 
innovatif süreçte başlangıçta negatif basınçlı ventilatörler yaygın kabul 
görmüştür. Ancak bu ventilatörlerin kullanım amacı Polio gibi kas 
hastalıkları ya da elektif cerrahi vakaları ile sınırlı kalmıştır.

1941’de Robert Miller ve 1943’te Robert Macintosh, bugün bile 
kullanımda olan laringoskopları geliştirmişlerdir. 

Mekanik ventilasyon tarihinde kırılma noktası Polio epidemileri 
olmuştur. 1952’de Danimarkada görülen Polio epidemisi sırasında ilk 
kez Bjorn Ibsen trakeotomi açarak hastaları pozitif basınçlı ventilasyon 
ile solutmayı başarmış ve bu yöntemle mortaliteyi %80’den %20’lere 
düşürmeyi başarmıştır.4

Laringoskopun ve endotrakeal tüpün kullanıma girmesi, solunumda 
gaz alış-verişinin öneminin farkedilmesi ve negatif basınçlı 
ventilatörlerin çok yer kaplaması, hastaya tedavi yollarını kısıtlaması 
ve  gaz alışverişinde etkin olmadıklarının keşfedilmesi ile birlikte 

pozitif basınçlı ventilatörler 1960’lardan sonra negatif basınçlı 
ventilatörlerin yerini almıştır. Daha sonraki yıllarda teknolojideki ve 
özellikle elektronikteki gelişmeler bugünün modern ventilatörlerini 
ortaya çıkarmıştır. 

ARDS tedavisinde sürekli pozitif havayolu basıncı uygulanması 
1971 yılında gündeme gelmiştir. Ayni yıl Oberg ve Sjöstrand yüksek 
frekanslı pozitif basınçlı ventilasyonu takdim etmişlerdir. 1973 
yılında mekanik ventilasyonun sonlandırılmasında “aralıklı zorunlu 
ventilasyon uygulaması” ileri bir teknik olarak gündeme gelmiştir. 
1980’den itibaren mikroişlemci ventilatörler hızla yaygınlaşırken 
“basınç kontrollü” ve “basınç destekli” ventilasyon gibi yeni modlarla 
günümüze kadar gelinmiştir. 2000 yılında yayınlanan ARDSNet 
çalışmasından sonra ise akciğer koruyucu ventilasyon stratejisi tüm 
dünyada giderek yaygınlaşmıştır.5 

İnsan fizyolojisinin tersine çalışan pozitif basınçlı ventilasyonun 
yaygınlaşması ile birlikte yıllar içinde barotravma, volütravma, 
atelektravma ve biyotravma ve oksijen toksisitesi gibi kavramlar acı 
tecrübeler ile öğrenilmiştir.6 İlk ventilatörler, açık-döngü sistemi ile 
çalışan ve kontrolün çoğunlukla kullanıcıda ve mekanik ventilatörde 
olduğu sistemlerdir. Bu komplikasyonların önüne geçebilmek, 
hastalarda diyafram atrofisini engelleyebilmek ve mekanik venilatörle 
hasta uyumunu kolaylaştırıp, mekanik ventilatörden ayrılabilmeyi 
kolaylaştırabilmek amacıyla kapalı-döngülü ventilasyon sistemleri 
geliştirilmiştir. 1990’ların başından itibaren kullanıma giren bu sisteme 
ASV, Intellivent ASV, DuoPAP , APRV gibi ventilasyon modları örnek 
olarak verilebilir.7
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DİYALİZ TRAVMASININ ÖNLENMESİ: OPTİMAL DOZ?
Dr. Öğr. Üyesi Emre Aydın
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı & 
Nefroloji Bilim Dalı & Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi

Akut Böbrek Hasarı 
(ABH) hem dahili hem 
de cerrahi yoğun bakım 
ünitelerinde (YBÜ) çeşitli 
etyolojilerle meydana 
gelen, sık görülen, 

morbidite ve mortaliteyi arttıran, önlenebilen ve tedavi edilebilen bir 
klinik sendromdur. ABH tanısı serum kreatinin düzeyindeki artma 
veya idrar miktarındaki azalmayı temel alan RIFLE, AKIN, KDIGO 
kriterleriyle konmaktadır. Renal fonksiyon göstergelerindeki minör 
değişikliklerden, renal replasman tedavisi (RRT) gereksinimine kadar 
değişen geniş bir spektrumu kapsar.
Bilindiği üzere biz yoğun bakım çalışanları hastalarımızda akut böbrek 
hasarı gelişmesini istemeyiz. Çünkü mortalitenin artacağından korkarız. 
O kadar titiz davranmamıza rağmen YBÜ’deki hastalarda %35-75 
arasında değişen oranda ABH gelişebilmektedir. Gerek hemodinamik 
instabilite veya organ yetmezliği gibi yatış nedeni kaynaklı, gerekse organ 
destek tedavisi, tanısal tetkikler, ilaç tedavisi, hemodinamik dengenin 
sağlanması için YBÜ’ de yapmış olduğumuz uygulamalar sonucu renal 
sorunlar oluşabilmektedir. 
Yoğun bakımda aldığımız kararlar bıçak sırtında yürümeye benzer. 
Durum hemen daima kritiktir ve kritik kararlar almamız gerekir. Çünkü 
bu hastaların hemodinamik dengesi kararsız, sürekli ilaç desteği altında, 
bilinci kapalı ve mekanik ventilatöre bağlı takip edilmekte, eşlik eden 
sepsis, çoklu organ yetmezliği gibi komorbid durumları vardır. ABH 
gelişen bir yoğun bakım hastasında RRT modalitesi, RRT başlama zamanı 
ve RRT dozu klinik sonuçları ve özellikle sağkalımı etkilemektedir.

Sorumuz şudur: Durumu böyle nazik bir hastada gerektiğinde 
uygulanacak en uygun RRT hangisidir? Ne zaman başlanmalıdır? 
Optimal doz nedir? 
YBÜ’deki RRT seçeneklerinden en sık intermittant (aralıklı) Hemodiyaliz 
(İHD) ve Sürekli Renal Replasman Tedavileri (SRRT) tercih edilirken, 
etkisini son yıllarda kaybeden periton diyalizi de bir başka seçenektir. 
Ancak YBÜ’deki hastaların çoğunluğunun hemodinamisi stabil 
olmadığından ilk sırada tercih edilen RRT seçeneği SRRT’dir. Çünkü 
SRRT normal fizyolojiyi taklit eder; hız düşük, süre uzun ve bu sayede 
yeterli klirens sağlar. Bununla birlikte büyük miktarda sıvı uzaklaştırılması 
mümkün ve ek sıvı tedavileri için uygun hareket zemini sağlar. 
Hiç şüphesiz üremik komplikasyonlar, sıvı yüklenmesi, metabolik asidoz, 
medikal tedaviye dirençli hiperkalemi veya diyalizle uzaklaştırılabilen 
ilaçların yüksek dozda alımı-entoksikasyonları durumunda RRT’ne 
başlamalıyız. 

Peki mutlak endikasyon olmadığı durumlarda RRT’ne ne zaman 
başlamalıyız; Erken mi? Geç mi? 
Erken RRT ile Sıvı-asit-baz-elektrolit/metabolik ve üremik 
komplikasyonları oluşmadan önlemeyi hedefleriz. Aynı zamanda 
aşırı diüretik kullanımından kaçınma, olası inflamatuar medyatörleri 
uzaklaştırma bir nevi böbreklerin üzerindeki stresi almak isteriz. 
Öte yandan kateter takılmasına bağlı, antikoagülasyona bağlı 
komplikasyonlar, hemodinamik instabilite, nutrisyon ve gerekli 
elementlerde kayıp, ilaçların uzaklaştırılması, tabi ki gereksiz işlem ve iş 

yükünü arttırma istemediğimiz yan etkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
RRT başlama zamanıyla alakalı çok sayıda çalışma yapılmış olup 
yayınlanan meta-analizler sonucunda Erken ya da Geç RRT uygulanan 
hastalarda mortalite açısından fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 
KDIGO RRT zamanlaması olarak ‘’Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinde 
hayatı tehdit edici değişiklikler varlığında acil olarak başlanmalıdır 
ve tedaviye başlama kararı verilirken hasta geniş bir perspektiften 
değerlendirilmelidir’’ önerisini sunmuştur.

RRT uygulamasında hemodinamik instabilite (hipotansiyon atakları), 
elektrolit bozukluklar, kardiyak aritmiler, asit-baz bozuklukları, 
enfeksiyonlar, kanama-pıhtılaşma bozukluğu ve hipotermi gibi çeşitli 
komplikasyonlar çıkabilmektedir. 
Hemodinamik instabilite tüm RRT modellerinde görülebilecek 
bir komplikasyondur. IHD uygulanan hastalarda %70’lere kadar 
ulaşabilirken, SRRT uygulananlarda %19-43 aralığında görülebilmektedir. 
Hemodinamik instabilite; hasta ilişkili faktörlere (hipovolemi, kardiyak 
nedenler, vazodilatasyon oluşturan durumlar veya bunların birlikte 
olduğu durumlar) ve RRT ilişkili faktörlere (modalite, UF hızı-miktarı, 
diyalizat ısısı, osmolarite değişikliği, diyalizat sodyumu, diyalizat 
kalsiyumu ve membran) bağlı gelişmektedir. Mekanizmasına bakarsak 
kardiyak output ve/veya periferal rezistansın azalması sonucunda 
fizyolojik mekanizmanın yetersiz kalması durumunda gelişir. Gelişen 
hipotansiyon atakları mortalitede artışa ve renal perfüzyonda azalmaya 
neden olarak böbrek hasarının ilerlemesine neden olabilir. Hemodinamik 
instabiliteyi UF hedefini azaltarak veya tedavi süresini uzatarak, yavaş 
RRT modalitelerini seçerek, yüksek diyalizat sodyumu ve sodyum profili 
uygulayarak, diyalizat ısısını düşürerek, yüksek diyalizat kalsiyumu 
kullanarak ve biyo-uyumlu membranlar kullanarak sınırlayabiliriz.

RRT’lerinde doz, ekstrakorporeal teknikler ile atık ve toksinlerin 
birim zamanda temizlenen kan hacminin ölçüsüdür. IHD’de Kt/Vüre 
ile, SRRT’de effluent (atık) hızı ile belirlenir. Etkin dozu belirlemek için 
çok sayıda çalışma yapılmıştır ve sonuç olarak yüksek doz kullanımının 
mortaliteyi etkilemediği belirlenmiştir. KDIGO etkin dozu; IHD’de Kt/V 
3.9/hafta, SRRT’de ise effluent miktarının 20-25ml/kg/saat olması ve 
etkin doza ulaşmak için 25-30ml/kg/saat aralığında reçetelendirilmesi 
şeklinde önermektedir. 

RRT’ni ‘’Ne zaman sonlandıralım?’’ sorusu ‘’Ne zaman başlayalım’’ 
sorusundan daha zordur. Çünkü SRRT’nin sonlandırılması için spesifik 
kriter yoktur. Böbrek fonksiyonunun geri kazanılmasının ilk belirtisi 
idrar çıkışının artmasıdır. Bunun dışında kreatinin ve kreatinin klirensi 
diğer önemli parametrelerdir. Yapılan çalışmalar bize göstermiştir ki 
idrar miktarının diüretiksiz >400 ml/gün, diüretikli >2000 ml/gün 
olması durumunda başarılı bir şekilde RRT sonlandırılabilir.
Sonuç olarak hangi yöntem olursa olsun bir RRT’nden beklenen iş hep 
aynıdır: “Çalışmayan böbreğin yapamadığını yapmak!” RRT ile böbrek 
hasarını ve komplikasyonlara bağlı ani ölümleri engellemiş oluruz. 
RRT’ni doğru zamanda, hastaya göre uygun modalite seçerek ve etkin 
dozda uygularsak bir tedavi yöntemi olan diyalizin travma yapacak 
etkisini önlemiş oluruz.
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Beyin Ölümünde 
Sık Atlanan 
Noktalar

Doç. Dr. İskender Kara
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı &  Yoğun Bakım Bilim Dalı

“Dolaşım ve solunum fonksiyonlarının geri dönüşsüz durması 
veya beyin sapı dahil olmak üzere beynin tüm fonksiyonlarının 
geri dönüşümsüz durması” ölümdür. ABD’de hastane ölümlerin 
%1-2’si beyin ölümüdür. Beyin ölümü tespiti, klinik ve yasal olarak 
ölüm anlamına gelmektedir. Beyin ölümü belirlenmesinde en az 
25 farklı basamak bulunur. Burada hata veya yanlış yorumlara 
yer yoktur. Beyin ölümü sürecinde sık karşılaşılabilecek endişe 
verici noktalar şöyle sıralanabilir.

1- Hekimin Deneyimi: Beyin ölümünü belirleyen tüm 
hekimlerin beyin ölümü kriterlerine yakından aşina ve yetkin 
olmaları gerekir. Hastaneler beyin ölümünü belirleyecek 
hekimleri önceden belirlemelidir. Son dönemde pediatrik 
kılavuzlar, bebek ve yenidoğanlar için özel bir eğitime sahip 
olmayı önermektedir.

2- Kafa Karıştırıcı Durumlar: Beyin ölümünü taklit eden 
hastalıklar, hipotermi, ilaçların klirensi, nöro-musküler blokerler, 
alkol, septik şok ve metabolik dengesizlik gibi durumlar kafa 
karıştırıcı olabilir. Locked-in sendromu pons düzeyinde infarkt, 
kanama veya travmadan kaynaklanan nörolojik bir durumdur. 
En sık neden akut baziler arter embolisidir. Kuadripleji, alt 
kranyal sinir felci ile birlikte sadece vertikal bakış ve üst 
göz kapağı hareketinin korunması olarak tanımlanır. Hasta 
vücudunun içinde kilitli ve etkileşime girme konusunda çok 
sınırlı bir yeteneğe sahiptir. Guillain-Barre Sendromu ise akut 
şiddetli bir enflamatuar polinöropatidir. Tipik olarak, derin 
tendon reflekslerinin kaybı ve parestezi ile beraber artan felç 
vardır. Önemli bir morbidite nedenidir ama geri dönüşümlüdür. 
İyi anamnez olmazsa yanlış tanı potansiyeli yüksektir ve feci 
sonuçlar doğurabilir. Beyin ölümünde danışman nörolog bu 
konularda tecrübeli olmalıdır. Literatürde beyin ölümünü 
taklit eden guillain-barre sendromu vakaları bildirilmiştir. 
Hipotermi de iyi bilinen bir beyin ölümü taklitçisidir. Çevresel 
maruziyet veya terapötik hipotermi nedenli olabilir. 28-32 °C 
arasında pupiler dilatasyon olur. 28 °C’nin altında beyin sapı 
refleksleri kaybolur. İlaç metabolizmasını geciktirir. Fakat aşırı 
hipotermiden sonra bile potansiyel olarak geri dönüşümlüdür. 

Hem terapötik hipotermi hem de çevresel maruziyet vakalarında 
beyin ölümü teşhisi denenmemelidir. Terapötik hipotermi 24 
saatten uzun yapılmışsa beyin ölümü tespitinde ilaç etkilerini 
dışlamak için birkaç gün gerekebilir.

3- Tanıda Yanlış Pozitif İşaretler: En büyük yanlış pozitiflik 
intoksikasyonlarda görülmektedir. Yüksek dozlarda kısmi bir 
beyin sapı refleks kaybına neden olabilirler. Pupillerin ışığa 
tepkisi ayırt edici özelliktir ve ışık refleksi birçok zehirlenmede 
korunur. Kan ilaç düzeyi ölçülmeli ve terapötik aralığın altında 
seviyeler önerilir. Ölçülemiyorsa, ilaç yarı ömrünün en az 4 
katı bir süre boyunca hastanın gözlemlenmesi gerekir. Kritik 
hastalarda ilaç klirensi değişir ve bu pentobarbital için 72 saat 
sürebilir. Pentobarbital terapötik aralığın alt sınırı 10 mg/L dir. 
Ancak beyin ölümünü belirlerken pentobarbital veya diğer 
barbitüratlar için minimum konsantrasyon eşiği net değildir. 
Ayrıca kısa etki ve zayıf prediktif değerleri nedeniyle nalokson 
veya flumazenil kullanımı da önerilmez. İlaç alımı olan 
hastalarda yardımcı bir test yapılması gerekebilir. Literatürde 
beyin ölümünü taklit eden baklofen, valproik asid alımı 
gibi çeşitli intoksikasyon vakaları bildirilmiştir. Ayrıca yılan 
zehirinin de benzer bir tablo oluşturabileceği bilinmektedir. Bir 
derlemede sıklıkla akut zehirlenmeler ve fulminan polinörit 
beyin ölümünü taklit etmiştir. 

4- Apne Testi ile İlgili Problemler: Pre-oksijenlenme 
yapılmaması ve göğüs tüpü varlığı başarısızlık sebebidir. Yüksek 
PEEP ihtiyacı apne testinde daha fazla desatürasyona yol açabilir. 
Bazı çalışmalar hastayı ventilatörden ayırmamayı önermiş ancak 
çoğu ventilatörde alarm sistemini devre dışı bırakmak zordur. 
Apne testine düşük pCO2 ile başlamak, hedefe ulaşma süresinin 
uzamasına neden olur. CO2 yükselme oranı kişisel değişkenlik 
gösterir ve tahmini zordur. Kronik CO2 yüksekliğinde 60 
mmHg yeterli solunum stimülasyonu göstermeyebilir. Apne 
testinde komplikasyon oranı %21 olarak bildirilmiştir. Tam bir 
beyin ölüm muayenesi için gerekliliğine rağmen, apne testi her 
zaman yapılmaz.

5- Tanıda Yanlış Negatif İşaretler: Yanlış elektriksel aktivite veya 
yanlış beyin kan akışı varlığı olabilir. Ayrıca spinal reflekslerde 
(spontan seğirmeler, kol yükselmesi, pozitif babinski, üçlü 
fleksiyon) yanlış negatifliğe sebep olabilir. Sıklıkla üst omurilikten 
kaynaklanan bu refleksler yenidoğan ve çocuklarda sık görülür. 
Genelde ağrılı uyaran veya dokunma ile oluşur, kendiliğinden 
oluşmaz. Spinal refleksler tipik olarak beyin ölümünden 
önce oluşmaz. Hareketler kalıplaşmış ve asla amaçlı değildir. 
Doktorlarda, hemşirelerde ve hatta ailelerde şüpheye neden 
olabilir. Tecrübeli araştırmacı için spinal refleksler beyin ölümünün 
doğrulayıcı bir işaretidir. Bir derlemede bu refleks ve hareketlerin 
% 40 -50 görüldüğü bildirilmiştir. Yanlış değerlendirilen bir diğer 
işaret ventilatörün otomatik tetiklemesidir.

6- Beyin Ölümü Çocuklarda Farklı mı? Yenidoğanlarda beyin 
ölümü tespiti daha karmaşıktır. Preterm bebeklerde muayene 
güvenilmezdir. Fizyolojik olarak, çocuklar yetişkinlerden çok 
farklı değildir ve birkaç aydan sonra, nörolojik olarak yetişkinlere 
benzerler. Çocuk beyin ölümünde rehberlik sağlayabilecek 
çalışma sayısı azdır.

7- Destekleyici Testlere Aşırı Güven: Yardımcı testler beyin 
elektrofizyolojik fonksiyonunu veya kan akışını değerlendirir. 
Hiçbir hekim hasta beynini ölü ilan etmek istemez, bu nedenle de 
yardımcı test kullanmaya çalışabilir. Yanlış pozitif veya negatiflik 
nadir değildir. Nörolojik muayene belirsizliği veya apne testi 
yapılamadığında kullanılması önerilir. Her zaman gerekli değildir 
ama gözlem süresini kısaltabilir. Nörolojik muayenenin yerini 
tutamaz ve ölümün önkoşulları yerine gelmeden yapılmamalıdır. 
Serebral anjiografi, intrakranial dolaşımın değerlendirilmesinde 
altın standart olarak kabul edilir. Beyni besleyen dört arterin her 
birine kontrast enjeksiyonu ile dolum olmadığı gösterilmelidir. 
İnvaziv, pahalı, zaman alıcı ve operatörün becerisini gerektirir. 
Bu test klinik beyin ölümünden sonra, ancak ICP sistolik basıncı 
aşmadan önce yapılmalıdır. Kontrast maddeye bağlı alerjik 
reaksiyon, böbrek hasarı ve alıcıda reddedilme oranı artabilir. 
EEG ise beyin sapı elektriksel aktivitesini kaydetmez. Yanlış 
pozitifliklere karşı çok hassastır. YBÜ’de parazitlenme olabilir. 
Kurum içi yorumlama farkları % 20’ye kadar çıkmaktadır. 
SPECT’te radyonükleid aktivitenin olmaması, “içi boş kafatası” 
olarak adlandırılır ve beyin ölümünün bir göstergesidir. Yanlış 
pozitif ve yanlış negatif sonuçlar olabilir. Erken negatif olmayla 

muhtemel teşhisi geciktirebilir. Transkranial doppler ultrason 
ucuz, noninvaziv ve yatakbaşı yapılabilir. Hassasiyeti % 91-
99, özgüllüğü % 100.  Operatör ve akustik pencereye (% 10-20 
pencere yok) bağımlılık gösterir. Akım hızı pCO2, hematokrit ve 
kardiyak debiden belirgin etkilenebilir. Beyin BT ise altta yatan 
nedenin belirlenmesinde yardımcıdır. Negatif BT tanıda şüphe 
uyandırmalıdır. MR bulgularının hiçbiri tek başına beyin ölümü 
için spesifik değildir. Yavaş kan akışı, MR da akış yokluğu olarak 
görünebilir. Beyin ölümünde yüksek S-100b seviyeleri erken bir 
laboratuvar belirteci olabilir, ancak travma dışında da çalışılması 
gerekir.

8- Ailelerin Desteklenmesi ve Organ Bağışı Görüşmesi: 
Doktorların organ bağışı hakkında görüşme sorumluluğu vardır. 
Organ bağışı çok erken tartışıldığında, reddedilme olasılığı artar. 
Deneyimli bir organ nakil koordinatörü ile kabul şansı iki katına 
çıkar. Hekim aile üyeleriyle iyi bir ilişki kurmalı ve her noktada 
onları tam olarak bilgilendirmelidir. 

9- Uygun Bir Organ Bağışı Yapamama: Beyin ölümü bağışçısı 
fizyolojik olarak dengesizdir (hipotermi, hipotansiyon, diyabet 
insipidus vb). Donör için hedefler koymak (sistolik kan basıncı, 
idrar çıkışı, normal biyokimya vb) önemlidir. Akciğer koruyucu 
ventilasyon ve vazopressör ilaç desteği gerekli olabilir.

Sonuç: Beyin ölümü sürecinin herhangi bir aşamasında 
hata oluşabileceği için her seviyede iyileştirme yapılmalıdır. 
Klinisyenlerin potansiyel tuzakların farkında olması bu konudaki 
endişeleri azaltabilir. 
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SEPSİS & TROMBOTİK MİKROANJİOPATİ
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı &
Yoğun Bakım Bilim Dalı 

Sepsis enfeksiyon 
etkenine karşı 
konağın verdiği 
düzensiz yanıtla 
seyreden bir 

sendromdur. Erken klinik bulgular inflamasyon ile başlar ve 
hematopatolojik değişikliklerin eşlik ettiği organ yetmezliği 
gelişir. Bu klinik fenotipin en iyi tanımlanan özellikleri tüketim 
trombositopenisi, hemolitik anemi, vasküler mikrotrombüs, 
çoklu organ yetmezliği (MOF), koagülopati ve septik şok 
gelişmesidir. Erken ve yeterli sıvı ve antibiyotik tedavisi 
uygulamaları ve gelişmiş yoğun bakım sistemlerine rağmen 
sepsis mortalitesi halen yüksek seyretmektedir. 
Son dönemde yapılan çalışmalar endotelyal sistemde gelişen 
yıkıcı mekanizmaların septik şok tablosunun giderek 
kötüleşmesine yol açarak morbidite ve mortalite gelişimini 
arttırdığını göstermiştir. Koagülopati bu noktada anahtar 
rol oynamaktaır. Dissemine intravasküler koagülasyon 
(DİC) sepsiste sıklıkla karşılaşılır. Açıklanabilir patofizyoloji 
koagülasyonun doku faktör (TF)/Faktör VIIa ilişkili hemostaz 
üzerinden kontrolsüz sistemik aktivasyonudur. Buna bağlı 
olarak trombositopeni, tüketim koagülopatisi, mikrovasküler 
trombüs ve çoklu organ yetmezliği sendromu (MODS) gelişir. 
Bu anlamda sepsiste gelişen DİC makrotrombotik hastalıktan 
öte dissemine intravasküler mikrotrombotik (DİT) bir süreci 
tarifler ve klinik, patolojik, patofizyolojik özellikleri göz önüne 
alındığında trombotik trombositopenik purpura (TTP) benzeri 
bir sendrom olarak nitelendirilebilir. Klasik TTP de görülen 
ADAMTS13 aktivitesi azalması sepsis ilişkili TTP tablolarında 
da görülür. Fakat klasik TTP’deki gibi aktivite %10’nun altında 

olmak zorunda değildir. Ayrıca ADAMTS13’e karşı inhibitör 
gelişmesine bağlı da ADAMTS-13 aktivitesi yeterli olamayabilir.
TTP-benzeri sendrom endotelyopati ilişkili vasküler 
mikrotrombotik hastalık (EA-VMTD)/DİT’in hematolojik 
fenotipi olarak adlandırılabilir. Kritik hastalık ilişkili 
trombositopeni ve mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) 
ile seyreder. Tanı için TTP’de izlenen gen mutasyonu ve antikor 
ilişkili TTP’nin dışlanması gerekir. TTP’de görülen böbrek 
ve beyinde görülen mikrovasküler trombüslerin yanında 
TTP-benzeri sendromda daha büyük damarlarda endotelyal 
hasar gelişimine bağlı mikrotrombüsler görülebilir. Özellikle 
abnormal kompleman aktivasyonu sayesinde purpurik 
döküntülerle birlikte uzuvlarda nekroza ilerleyebilen tablolar 
gelişebilir. 
Sepsis ilişkili trombotik mikroanjiopatide klasik olarak 
şistosit ve MAHA gelişimi daha az oranda görülür. Altta yatan 
enfeksiyon etkeninin etkili antibiyotik ile tedavi edilmesi 
sıklıkla bu tablonun düzelmesine fayda sağlamaz. Terapötik 
plazma değişimi önerilen etkin tedavi yöntemlerinden biridir. 
Filtrasyondan daha etkilidir. Olabilecek en erken fazda 
yapılması hayatidir. Plazma değişimi yerine sadece plazma 
replasmanının da yapılması yeterli olabilir. Ayrıca literatürde 
ekülizimab’ın tedavide etkin şekilde kullanıldığı vaka raporları 
da vardır.  Umut vadeden faz aşamasında olan çalışmalarda 
da rekombinant ADAMTS-13 ve anti-VWF nanobody 
(caplacizumab) denenmiştir. Ayrıca clinicaltrials.gov’a kayıtlı 
geçen sene sonlanan N-asetil sisteninin kullanıldığı bir çalışma 
da vardır. VWF’deki disülfit bağlarını azaltarak etki ettiği 
düşünülmektedir.
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Sepsis dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen, yoğun bakım 
ünitelerinde en önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Konağın 
mevcut bir enfeksiyona karşı aşırı ve düzensiz tepkisi olarak 
tanımlanan sepsiste, farkındalığın artması, patofizyolojisinin 
anlaşılması,  resüsitasyon uygulamalarındaki gelişmelerle  ölüm 
oranlarında azalma  görülse de halen  beklenen düzeyden yüksek 
görünmektedir. 
Temel olarak iki aşamada tanımlanan sepsisin ilk aşamasında 
pro-inflamatuar yanıt, ikinci aşamasında ise eş zamanlı bir anti-
inflamatuar veya immünosüpresif yanıt görülür. Pro-inflamatuar 
yanıt şok ve ciddi organ yetmezliklerine neden olurken, anti-
inflamatuar veya immünosupresif yanıt, erken dönemde 
atlatılan şok süreci sonrasında gelişen ikincil enfeksiyonların 
gelişmesine sebeb olur. Hastane ortamında gelişen ikincil 
enfeksiyonlar genellikle çoklu ilaç direncine sahip bakterilerden 
oluşmakta, tedavileri daha güç ve komplikasyonları daha fazla 
olmaktadır. Ayrıca, sepsis sonrası dönem, bazı latent virüslerin 
reaktivasyonuna ve mantar enfeksiyonlarına karşı duyarlılığın 
ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 
Sepsis ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğu immün yanıtın ilk 
aşamasını hedef almıştır. Bu nedenle pro-inflamatuar sitokinlerin 
septik morbiditelerden sorumlu olduğu düşünülmüştür. 
Bununla birlikte, proinflamatuar mediatörleri hedef alan klinik 
çalışmaların başarısızlıklarını takiben, sepsisin anti-inflamatuar 
aşaması için hedefe yönelik immüno-modüle edici tedaviler 
ön plana çıkmaktadır. İmmün sistemi uyarmayı amaçlayan 
immünomodüler ilaçlar sepsis kaynaklı immünsüpresyonu 

tersine çevirmek ve hastaların tedaviye yanıtını değerlendirmek 
için önemli bir potansiyele sahip gibi görülmektedir. İnterlökin-7, 
anti-programlanmış hücre ölüm 1 antikoru (antiPD-1) ve anti-
programlanmış hücre ölümü 1 ligand antikoru (anti-PD-L1) 
gibi immunomodülatör ajanlarla yapılan çalışmalar sepsis 
tedavisinde potansiyel olarak ümit verici gibi görülmektedir.
Her ne kadar immünoterapi sepsiste ümit verici bir yaklaşım 
olarak görülse de uygun hastaların belirlenmesini ayrı olarak 
düşünmek gerekmektedir. İmmünoterapinin immünsüpresif 
hastalara yönelik olması ve spesifik biyobelirteçlerin tesbit 
edilmesi, hasta popülasyonlarının belirlenmesinde yardımcı 
olabilir.
Hastaları, immünmonitorizasyon ile immün durumlarına 
göre sınflandırmak, immün sistemi baskılanmış hasta 
grubunun belirlenmesinde, immün sistemi uyarıcı ilaçlardan 
fayda görecek hastaların tesbit edilmesinde, müdahale 
noktalarının belirlenmesinde, hastaların tedaviye yanıtının 
değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.
Sepsisin proinflamatuar fazını modüle etmeye odaklanan 
klinik çalışmalardaki başarısızlıklar, antibiyotiğe dirençli 
mikroorganizmaların artması, yeni bir antibiyotik gelişiminde 
durgunluğun olması, sepsis seyri sırasında immünsupresyonun 
öneminin anlaşılması immünomodülatör tedavileri 
değerlendirmeyi sağlayan temel faktörlerdir. Genel olarak, her 
hasta için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım izlenebilirse, sepsis 
tedavisi için immünoterapi başarılı olabilir.

SEPSİSTE 
YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
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Yoğun bakımda pıhtılaşma bozuklukları birçok hastalığın 
seyrinde sık görülmektedir. Trombosit sayı düşüklüğü 
(trombositopeni) en sık görülen pıhtılaşma bozukluğudur. 
Cerrahi ve medikal yoğun bakımlarda görülme sıklığı 
%45’lere, yatış süresince bu oran %55’lere kadar çıkmaktadır. 
Trombositopeni gelişen hastalarda mortalite oranı yüksektir ve 
genelde altta yatan ciddi bir hastalığın göstergesidir. En sık neden 
sepsise (%52) bağlı artan tüketimdir. Dissemine intravasküler 
koagülopati (DİK, %25), ilaç nedenli immün trombositopeni 
(%10), masif kanamalar (%8), trombotik mikroanjiopatik 
hemolitik anemiler (%1), heparin ilişkili trombositopeni (%1-
5) ve immün trombositopeni (%3) diğer trombosit tüketim 
nedenleridir. Kemik iliğinde trombosit yapımın azaldığı veya 
baskılandığı durumlarda da trombositopeni gelişir. Bunlara 
örnek olarak karaciğer yetmezliği, kemoterapi, enfeskiyonlar 
(EBV, varicella, parvovirüs, HİV), miyelodisplastik sendromlar 
ve vitamin B12 ile folik asit eksikliğidir. Diğer öneli pıhtılaşma 
bozukluğu nedeni olan trombosit fonsiyon bozuklu travma, 
üremi, aspirin/klopidogrel ilaç kullanımları ve ekstrakorporeal 
dolaşım tedavilerinde gelişir. Global pıhtılaşma testlerinden 
olan PT ve aPTT’de uzama, koagülasyon faktörlerin plasma 
konsantrasyonları <%50 indiğinde görülür ve kritik hastalarda 
insidans %26 ile %60 arasında raporlanmıştır. Gerek PT gerek 
aPTT yüksekliği mortalite ile ilişkili bulunmuştur. İzole PT 
yüksekliği vitamin K eksikliği, varfarin kullanımı, sepsis ve 
DİK’te görülürken, izole aPTT yüksekliği heparin kullanımı, 
kontak yol faktör eksiklikleri ve lupus antikorları varlığında 
karşılaşılır. Her iki testin birlikte yükseldiği durumlar ise 
ciddi K vitamini eksikliği, yüksek doz heparin maruziyeti, 
sepsis, DİK, karaciğer yetmezliği ve ciddi fibrinogen 
düşüklüğüdür. Travma hastalarının %25 ile %55’inde travma 
ilişkili pıhtılaşma bozukluğu olarak isimlendirilen pıhtılaşma 
bozukluğu gelişir. Oluşum mekanizmasında trombosit 
fonksiyon bozukluğu, endotelopati ve artmış protein C 
aktivasyonu rol oynamaktadır. Artmış fibrinolizis ve azalmış 
pıhtılaşma faktör aktivitesiyle beraber trombositopeninin 

de eşlik ettiği bu hasta grubunda kanama sık görülür. Tedavi 
amacıyla verilen kan ürünlerine bağlı dilüsyonel trombositopeni 
ve koagülopatinin gelişmesi tablonun daha da kötüleşmesine 
neden olabilmektedir. Yoğun bakım ünitelerine yatışı yapılan 
akut veya kronik karaciğer hastalıklarında yeniden dengelenmiş 
hemostaz denilen bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu hastalarda 
pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerle beraber pıhtılaşmayı 
engelleyen faktörlerin miktarları da azalmıştır. Trombosit 
sayısı düşmekle beraber trombosit aktivasyonunda rol 
oynayan vonWillebrand faktör konsantrasoyonu yükselmiştir. 
Fibrinojeni fibrine çeviren plazminojen protein miktarı az iken, 
plazminojeni aktifleştiren doku plazminojen aktivatör protein 
ile fibrin yıkımını engelleyen diğer proteinlerin konsantrasyonu 
artmıştır. Karaciğer hastalarında düşünüldüğü gibi spontan 
kanamalar çok görülmüyor ve INR uzunluğu ile kanama 
arasında bir ilişki gösterilmemiştir. Uzamış PT/aPTT’ye rağmen 
karaciğer nakil operasyonlarında plazma kullanımı giderek 
azalmaktadır. Yoğun bakım ünitelerine sık yatış nedeni olan varis 
kanamaları portal hipertansiyona bağlı gelişmektedir. Karaciğer 
hastaların tromboza yatkın oldukları unutulmamalıdır; derin 
ven trombozları, pulmoner emboli ve portal ven trombozları 
sık görülür. Hastanın kanamaya veya tromboza yatkınlığını 
belirleyen araya giren hastalıklardır. Enfeksiyon ve akut böbrek 
hasarı kanama riskini artırırken, sistemik enflatuvar cevaba yol 
açan durumlar ise tromboz riskini artırmaktadır.

YOĞUN BAKIMDA KOAGÜLOPATİ



Kongreden Kısa Kısa...

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 16. 
Ulusal Kongresi ve 8. Avrasya Yoğun Bakım 

Toplantısı sosyal programı ile de bu yıl dopdolu geçti. 
Kongrenin ilk günü açılış kokteyli yapılarak canlı müzik 

dinletisi gerçekleştirildi.

TDCY Derneğinin kurucuları arasında yer alan Sağlık 
Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven Kongremize 
katıldı ve Prof. Dr. Turgay Çelikel ile birlikte “Nasıl Yapıyo-

rum: Yoğun Bakım Ünitelerinde Monitorizasyon oturumunu 
yönetti. Prof. Dr. Güven’in kongre alanına girişi esnasında 

teatral şekilde acil yardım mizanseni sergilendi.

TDCY Yönetim Kurulu Üyeleri; soldan sağa: 
Dr. Murat Sungur, Dr. Ezgi Özyılmaz, Dr. Cenk Kıraklı, Dr. N. 
Defne Altıntaş, Dr. Melda Türkoğlu, Dr. Arzu Topeli İskit, Dr. 

Müge Aydoğdu, Dr. Sema Turan, Dr. Bilgin Cömert

Kareoke 
Gecemiz

& 
Yoga Saati

En İyi Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Hediye çekilişi yapıldı.. 

Kongrenin kapanışında En İyi Bildiri Ödülleri takdim 
edildi. En İyi Sözlü Bildiri Ödülüne Mehmet Yasir 
Pektezel, Serpil Öcal, Ebru Nazmiye Ortaç, Asuman 
Öz, Arzu Topeli tarafından hazırlanan Yoğun Bakımda 
Sedo-analjezi Geri Çekilme Sendromu çalışması layık 
görüldü. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun 
Bakım Bilim Dalından Dr. Mehmet Yasir Pektezel’e 
ödülü TDCY Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu tarafın-
dan takdim edildi.

Birincilik Ödülü

İkincilik ödülüne; Uğur Özdemir, Şeyma Yıldız, Gül-
bin Aygencel, Melda Türkoğlu tarafından hazırlanan 
Ultrasonography-guided Post-pyloricFeedingTubeIn-
sertion in MedicalIntensiveCarePatients çalışması layık 
görüldü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım 
Bilim Dalından Dr. Uğur Özdemir’e ödülü Prof. Dr. 
Defne Altıntaş tarafından takdim edildi.

İkincilik Ödülü

Üçüncülük ödülüne; Nursel Sürmelioğlu, Merve Nenni, 
Ahmet Fırat, Kutay Demirkan, Dilek Özcengiz tarafın-
dan hazırlanan Regüler İnsülinin Polipropilen Torba ve 
Polivinil Klorür İnfüzyon Setine Tutunmasının Değer-
lendirilmesi çalışması layık görüldü. Akdeniz Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalından Dr. 
Nursel Sürmelioğlu’na ödülü Prof. Dr. Müge Aydoğdu 
tarafından takdim edildi.

Üçüncülük Ödülü

Doç. Dr. Melda Türkoğlu  & Dr. Mehmet Yasir Pektezel 

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş  & Dr. Uğur Özdemir

Dr. Nursel Sürmelioğlu ve Prof. Dr. Müge Aydoğdu
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DOĞRU RİTMİ YAKALA!
CARDENOR 4MG/4ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL Etkin madde: Bir ampul (4ml)  8 mg norepinefrin tartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir. 

Terapötik endikasyonlar: Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülmesinde endikedir. Kontrendikasyonlar: Norepinefrine veya 
ilacın içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık Gebelik ve laktasyon: Gebelik kategorisi: C Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: CARDENOR’un araç ve 

makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur. İstenmeyen etkiler: Sinir sistemi bozuklukları Yaygın olmayan: Anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, sefalji, baş ağrısı, psikotik 
durum, güçsüzlük, tremor, hipervijilans, anoreksi, bulantı ve kusma Göz hastalıkları Yaygın olmayan: Akut glokom: iridokorn açısının kapanmasına anatomik olarak ön 

yatkınlığı olanlarda çok sıktır. Kardiyak hastalıkları Yaygın: Taşikardi, bradikardi, aritmiler, palpitasyon, kalpteki ß1 adrenerjik etkiden kaynaklanan kardiyak kasın 
kontraktilitesinde artış, akut kardiyak yetmezlik. Vasküler hastalıkları Çok yaygın: Arteriyel hipertansiyon ve doku hipoksisi: Potent vazokonstriktür etkiden 

dolayı iskemik hasar. Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları Yaygın olmayan: Solunum yetmezliği ve güçlüğü, dispne. Genel 
bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde irritasyon ve nekroz, uzuvlar ve yüzde soğukluk ve 

solgunlukla neden olabilecek kan damarlarının büzülmesi. Kan hacim replasmanı yapılmazsa, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefrin 
uygulaması ciddi perifer ve viseral vazokonstriksiyon, renal kan çıkışında azalma, idrar üretiminde azalma, dokularda yetersiz oksijen düzeyi, kanda 

laktik asit seviyesinde artış gibi semptomlara neden olabilir. Doz aşımı ve tedavisi: Hastanın durumu tekrar stabilize oluncaya kadar uygulama 
kesilmelidir. Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir α-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakoterapötik Grup: Adrenerjik ilaçlar ATC kodu: C01CA03 Saklamaya yönelik özel uyarılar: 
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Ambalajın 

niteliği ve içeriği: Karton kutuda 10 adet 4ml çözelti içeren tip I renksiz cam ampul. RUHSAT SAHİBİ: DEFARMA İlaç San. ve Tic. 
Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı No:38 Depo Bölümü Çerkezköy/TEKİRDAĞ Tel: (0282) 758 13 80 İLK RUHSAT 

TARİHİ: 22.11.2013


