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Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı; weaning sırasında gastrik pH (pHi) ve gastrik intraluminal
PCO2 (PiCO2) değişikliklerini ve weaning başarısızlığını önceden belirlemede bu değişkenlerin rolü-
nü belirlemektir.

Metod: Ventilatörden ayrılmaya hazır olduğu düşünülen 40 (20’si erkek, 20’si kadın) hasta çalış-
maya alındı. Tüm hastalar son iki saatte basınç destekli ventilasyonda idi. PiCO2 bir tonometrik ka-
teter ve monitörle ölçüldü. pHi bu değerlerden monitör tarafından hesaplandı. Hastalar mekanik
ventilatörden ayrıldıktan sonra iki saat boyunca T-tüpte kaldı ve daha sonra ekstübasyon gerçekleş-
tirildi. İşlemden sonra en az 24 saat izlem yapıldı.

Bulgular: Hastaların 28’inde ayırma işlemi başarılı olurken, 12 hastada başarısızlıkla sonuçlandı.
Her iki grupta başlangıç değerleri benzerdi. Başarısızlık hastaların dördünde 2., ikisinde 10., dör-
dünde 20., ikisinde ise 24. saatlerden sonra gelişti. Dört hasta ise kaybedildi. Başlangıç pHi (7.39 ±
0.1 ve 7.37 ± 0.1; p> 0.05) ve PiCO2 (47.01 ± 11.0 ve 46.87 ± 20.3; p> 0.05) değerleri benzerdi. Ayırma
sonrası ikinci saatte PiCO2 değerinde başarılı (49.20 ± 18.8) ve başarısız gruplarda (55.80 ± 20.5) ar-
tış görüldü. Başarısız grupta altıncı saat pHi değeri (6.57 ± 1.9) başarılı gruptan (7.319 ± 0.1) anlam-
lı (p= 0.04) derecede düşük, PiCO2 (57.41 ± 23.0’e karşılık 46.17 ± 13.7; p= 0.09) anlamlı derecede yük-
sek bulundu. Altıncı saatten sonraki değişimler benzerdi. Başlangıç ve reentübasyon öncesi son pHi
ve PiCO2 değerleri karşılaştırıldı. Başarısız grupta pHi 7.39 ± 0.1’den 7.25 ± 0.2’ye düşerken PiCO2’de
47.01 ± 11.0’den 57.53 ± 19.4’e artış görüldü (sırasıyla, p= 0.038 ve p= 0.107). Başarılı grupta değişik-
likler anlamlı değildi. pHi için son eşik değer ≤ 7.32 (duyarlılık= %83.3; özgüllük= %57.1) olarak bu-
lundu. Bu değer PiCO2 için > 47 mmHg (duyarlılık= %75; özgüllük= %67.9) olarak belirlendi. We-
aning başarısızlığını göstermede en iyi değişkenler olarak son pHi ve PiCO2 değerleri bulundu.

Sonuç: Her iki grupta weaning sonrası dönemde solunum çabası, oksijen tüketimi ve CO2 üretimi
arttığı için ilk iki saatteki sonuçlar benzerdi. Sonraki dönemde spontan solunuma uyum sağlayan ve
gaz değişimleri yeterli olan hastalarda parametrelerde düzelme olurken bunu sağlamayan hastalar-
da başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu, sonraki saatlerde her iki grup arasında fark oluşmasına ne-
den olmaktadır. Başarısız weaning gastrik intramukozal asidoz ile birliktedir. pHi ve PiCO2 başarı-
sız olguları önceden belirlemede yardımcı olabilir. Ancak altıncı saatten sonraki veriler ilave bilgi
sağlamamaktadır. Bu nedenle altı saatlik takip yeterli olabilir.
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İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE
VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Emine ALP*, Kürşat GÜNDOĞAN**, Muhammet GÜVEN**, Murat SUNGUR**,***
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Giriş-Amaç: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde en sık gelişen sağ-
lık hizmeti ile ilişkili infeksiyondur. Morbidite ve mortalitesi yüksek olan bu infeksiyona yönelik in-
feksiyon kontrol önlemlerinin geliştirilmesinde her merkezin risk faktörlerini belirlemesi ve ona yö-
nelik adımlar atması önemlidir.

Metod: Çalışma 1 Ocak 2003-1 Nisan 2004 tarihleri arasında İç Hastalıkları YBÜ’de prospektif ola-
rak yapıldı. Onaltı yaş ve üzeri ve 24 saatten fazla mekanik ventilatöre bağlı kalan hastalar çalışma-
ya alındı. YBÜ’ye yatışta akciğer infeksiyonu olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların de-
mografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, yatıştaki “Acute Physiologic Assessment and Chronic
Health Evaluation (APACHE) II” ve “Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)” skoru, başka
bölgede infeksiyon varlığı ve önceden antibiyotik kullanım öyküsü, ventilatöre bağlanma nedeni ve
ventilatör parametreleri kaydedildi. Ayrıca, ventilatöre bağlanmadan önce YBÜ’de yatış süresi, pnö-
moni gelişmeden önce hastanede yatış süresi, pnömoni öncesi ve sonrası reentübasyon, trakeostomi
açılması, günlük aspirasyon sayısı, nazogastrik sonda takılması, enteral beslenme varlığı, santral ve-
nöz kateter kullanımı, sepsis veya septik şok varlığı, sedatif ilaç kullanımı, YBÜ’de toplam kalış sü-
resi ve ventilatörden ayrılma süresi değerlendirildi. 

Bulgular: Toplam 106 hasta [58 (%54.7)’i erkek, 48 (%45.3)’i kadın] çalışmaya dahil edildi. VİP sık-
lığı %46.2 olarak bulundu. Tek değişkenli analizde anlamlı bulunan değişkenler; başka bölgede infek-
siyon varlığı (OR= 0.40, CI= 0.17-0.93, p= 0.03), sepsis varlığı (OR= 2.56, CI= 1.15-5.67, p= 0.02), seda-
tif ilaç kullanılması (OR= 2.88, CI= 1.17-7.08, p= 0.02), trakeostomi açılması (OR= 3.60, CI= 1.45-8.97,
p= 0.006), zirve solunum yolu basıncı (OR= 0.95, CI= 0.90-0.997, p= 0.036), aspirasyon sayısı (OR= 1.78,
CI= 1.24-2.55, p= 0.002), enteral beslenme (OR= 5.44, CI= 2.20-13.47, p= 0.000) ve nazogastrik sonda
takılması (OR= 2.51, CI= 1.14-5.54, p= 0.023) şeklinde idi. Çok değişkenli analizde ise sepsis varlığı
(OR= 6.29, CI= 1.94-20.36, p= 0.002), sedatif ilaç kullanımı (OR= 3.72, CI= 1.11-12.48, p= 0.033), aspi-
rasyon sayısı (OR= 2.11, CI= 1.31-3.38, p= 0.002) ve enteral beslenme (OR= 3.59, CI= 1.06-12.10, p=
0.04) bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi. Başka bölgede infeksiyon varlığının (OR= 0.14, CI=
0.04-0.50, p= 0.003) VİP riskini azalttığı gösterildi. Ancak bu hastaların 11’i antibiyotik almakta idi.
VİP gelişen hastalarda hastanede kalış süresi gelişmeyenlere göre daha fazla idi (p< 0.05). Kaba mor-
talite oranı %81.6 idi. Ancak VİP gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında mortalite açısından anlam-
lı fark yoktu (p> 0.05). 

Sonuç: VİP hastanede kalış süresini anlamlı ölçüde arttırarak ülke ekonomisine büyük yük getir-
mektedir. En önemli risk faktörleri sık aspirasyon, sedatif kullanımı ve enteral beslenme olarak gö-
rülmektedir. Başka bölgede infeksiyon varlığının riski azalttığı şeklindeki bulgu ise bu hastaların
ventilatör öncesi antibiyotik almalarından kaynaklanmaktadır.
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YÜKSEK RİSKLİ MİKROORGANİZMALAR ile GELİŞEN
VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN MORTALİTE,
MEKANİK VENTİLASYON SÜRESİ ve YATIŞ SÜRELERİNE ETKİSİ

Melda AYBAR*, N. Defne ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Giriş-Amaç: Çalışmanın amacı; Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas
maltophilia ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi yüksek riskli mikroorganizma-
lar ile gelişen ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)’nin, mortalite ve morbidite üzerine olan etkisini ince-
lemektir. 

Metod: 1 Mayıs 1999-30 Nisan 2001 tarihleri arasında dokuz yataklı yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’n-
de 48 saatten fazla süreyle mekanik ventilasyon uygulanan hastalar ölüme veya hastaneden taburcu
edilene kadar prospektif olarak izlenmiştir. P. aeruginosa, Acinetobacter spp., S. maltophilia ve MRSA
nedeni ile VİP gelişen hastalar vaka grubunu, VİP gelişmeyen hastalar ise kontrol grubunu oluşturmuş-
tur. Retrospektif olarak vaka grubu ile kontrol grubu “Acute Physiologic Assessment and Chronic
Health Evaluation (APACHE) II” skoru, yaş, YBÜ’ye kabul tarihi ve mekanik ventilasyon süresi esas
alınarak eşleştirilmiştir.

Bulgular: Yüksek riskli mikroorganizmalarla VİP gelişen 35 hasta ile VİP gelişmeyen 35 kontrol
hastası eşleştirilmiştir. Vaka ve kontrol grubu arasında mortalite açısından fark saptanmamıştır. An-
cak vaka grubunda kontrol grubuna göre mekanik ventilasyon süresi [median (%25-%75 arası ara-
lık)] [18 (10-25) ve 8 (6-11) gün, p<0.01], YBÜ’de yatış süresi [20 (11-30) ve 13 (8-19) gün, p< 0.01] ve
hastanede yatış süresi [29 (20-44) ve 22 (13-37) gün, p= 0.05] daha uzun olarak saptanmıştır. Yapı-
lan çok değişkenli analiz sonucunda da yüksek riskli mikroorganizmalar ile VİP gelişiminin meka-
nik ventilasyon süresini (OR= 11, GA= 2-55, p< 0.01), YBÜ’de yatış süresini (OR= 6, GA= 2-20, p<
0.01) ve hastanede yatış süresini (OR= 4, GA= 1-16, p= 0.03) bağımsız olarak arttıran bir faktör oldu-
ğu gösterilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada yüksek riskli mikroorganizmalara bağlı VİP’de mortalitenin artmadığı, an-
cak bu mikroorganizmalar ile gelişen VİP’in bağımsız olarak mekanik ventilasyon süresinde 10 gün-
lük, yatış süresinde ise yedi günlük bir artışa neden olduğu gösterilmiştir.
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KARDİYOJENİK ve NONKARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM AYIRICI
TANISINDA BNP ve PRO-BNP’NİN ROLÜ

Melda AYBAR*, N. Defne ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Giriş-Amaç: Beyin natriüretik peptid (BNP) ve N-terminal pro-BNP (pro-BNP) özellikle konjes-
tif kalp yetmezliğinde tanısal ve prognostik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı pulmoner ödeme
bağlı akut solunum yetmezliği ile izlenen hastalarda kardiyojenik pulmoner ödem ile nonkardiyoje-
nik pulmoner ödemin ayrımında BNP ve pro-BNP’nin rolünü ortaya koymaktır.

Metod: Bu çalışma halen devam etmekte olan bir çalışmanın ön sonuçlarını içermektedir. 1
Ağustos 2004-1 Ağustos 2005 tarihleri arasında dahiliye yoğun bakım ünitesinde pulmoner ödeme
bağlı akut solunum yetmezliği ile izlenen ve pulmoner arter kateter (PAK) takılma endikasyonu olan
her hastaya PAK takılarak üç gün boyunca ölçülen hemodinamik veriler kaydedilmiştir. Hemodina-
mik ölçümlerle eş zamanlı olarak BNP ve pro-BNP ölçümü için kan örnekleri alınmış, ekokardiyog-
rafileri varsa sonuçları not edilmiştir. 

Bulgular: BNP ve pro-BNP arasında iyi bir korelasyon mevcuttur (r= 0.88, p= 0.00). Her ikisinin de ar-
tan “Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skoruyla pozitif ko-
relasyonu mevcut iken (sırasıyla r= 0.57, p= 0.02; r= 0.64, p< 0.01), yaş ile pro-BNP arasında negatif kore-
lasyon saptanmıştır (r= -0.50, p< 0.01). BNP ve pro-BNP ile ejeksiyon fraksiyonu (sırasıyla r= -0.81, p<
0.01; r= -0.59, p= 0.03) ve mikst venöz oksijen satürasyonu (SvO2) (sırasıyla, r= -0.66, p= 0.04; r= -0.60, p=
0.01) arasında iyi bir korelasyon mevcut iken, pulmoner arter kama basıncı (PAKB) (sırasıyla r= 0.01, p=
0.96; r= -0.11, p= 0.67) ve kardiyak debi (r= -0.16, p= 0.54; r= -0.23, p= 0.37) ile korelasyonları gösterileme-
miştir.

Sonuç: BNP ve pro-BNP ile PAKB ve kardiyak debi arasında herhangi bir ilişki gösterilememiş-
tir. Ancak BNP ve pro-BNP’nin doku oksijen kullanımının göstergesi olarak kabul edilen SvO2 ile
ilişkili bulunması, bu iki parametrenin şok tablosunda izlem parametreleri olarak kullanılabileceği-
ni vadetmektedir.
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NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON UYGULANMASI SIRASINDA
OLUŞAN KOMPLİKASYONLAR ve BUNLARIN KLİNİK BAŞARIYA
ETKİSİ

Emel ERYÜKSEL*, Sait KARAKURT*, Turgay ÇELİKEL*

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

Giriş-Amaç: Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), akut ve kronik solunum yetmezliğinde
kullanımı giderek yaygınlaşan ve başarıyla kullanılan bir tedavi biçimidir. NIMV başarısını etkile-
yen faktörlerden birinin de hasta uyumu ve uyumla ilişkili faktörler olduğu düşünülmektedir. Bu ça-
lışmanın amacı, NIMV uygulanması sırasında ortaya çıkan hasta uyumuyla ilgili komplikasyonlar ve
bunun başarıya etkisinin araştırılmasıdır.

Metod: Çalışmaya, kliniğimizde izlenmekte olan ve NIMV uygulanmasına karar verilen 100 (54’ü
erkek, 46’sı kadın, ortalama yaş 66 ± 13.6) hasta dahil edildi. Hastalara, NIMV uygulanması sırasın-
daki subjektif değerlendirmeleri soruldu. Ayrıca, oluşan medikal komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların NIMV uygulanma nedenleri 13 hastada konjestif kalp yetmezliğine bağlı pul-
moner ödem, 52 hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı, beş hastada sepsis, dört hastada miyas-
tenia gravis, 10 hastada pnömoni, 16 hastada ise diğer nedenlerdi. NIMV uygulanması 25 hastada ba-
şarısız oldu. Hastalar, NIMV uygulaması başarılı olanlar ve olmayanlar olarak karşılaştırıldığında
başlangıç “Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skorları ara-
sında istatistiksel fark yoktu (p> 0.05). Yirmiiki hastada NIMV uygulanmasına intolerans, 16 hastada
ciltte erozyon, 17 hastada ağız ve burunda kuruluk, 18 hastada maske kaçağı, bir hastada hipotansi-
yon, beş hastada ciltte ülser, dokuz hastada gözde irritasyon ve kuruluk, üç hastada abdominal dis-
tansiyon ve iki hastada klostrofobi görüldü. NIMV uygulamasının başarılı olduğu grupla, başarısız ol-
duğu grup karşılaştırıldığında komplikasyon sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit
edilemedi (p> 0.05).

Sonuç: Çalışma sonunda NIMV uygulanması sırasında görülen komplikasyonların, NIMV
başarısına etkisi gösterilememiştir.
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KARACİĞER YETMEZLİĞİ ve SİROZ DIŞI PORTAL HİPERTANSİYONU
OLAN HASTALARDA KANAMA EN SIK GÖRÜLEN
KOMPLİKASYONDUR

Türkay AKBAŞ*, Turgay ÇELİKEL**, Nurdan TÖZÜN***

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,
** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı,

*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İSTANBUL

Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde siroz dışı portal hipertansiyon
nedeni ile yatan hastalarda komplikasyonların incelenmesidir. 

Metod: Çalışmamızda Aralık 2000-Temmuz 2005 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi dahili YBÜ’de siroz dışı portal hipertansiyon ile akut ve kronik karaciğer yet-
mezliğine bağlı komplikasyonlar ile yatırılan 62 hasta retrospektif olarak incelendi. İstatistik için
SPSS 10 versiyonu kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların 34 (%54.2)’ü erkek, ortalama yaş 57 ± 13.9 (SS) idi. Başvuru nedeni vakaların
38 (%61.3)’inde kanama, 12 (%19.4)’sinde hepatik ensefalopati, 5 (%8.1)’inde peritonit, 2 (%3.2)’sinde
sepsis, birinde kalp yetmezliği, birinde kolesistit idi. Olguların 55 (%88.7)’inde karaciğer sirozu, 5
(%8.1)’inde siroz dışı portal hipertansiyon, 2 (%3.2)’sinde akut karaciğer yetmezliği hastalığı vardı.
Siroz etyolojisi hepatit C virüsü (HCV; 14), hepatit B virüsü (HBV; 13), alkol (5), primer biliyer siroz
(2), otoimmün hepatit (1), alkol ve HBV (1) idi. Onyedi hasta ise kriptojenik sirozdu. Siroz dışı por-
tal hipertansiyonu olan beş hastanın üçünde portal ven trombozu, akut karaciğer yetmezliği olan iki
hastanın birinde toksik şok sendromu, diğerinde ise HBV’ye bağlı fulminan hepatit tanısı vardı. Ya-
tan hastaların 46 (%74.2)’sına kanama tanısı konuldu ve 41 (%85.4)’ine acil endoskopi yapıldı. Olgu-
larda endoskopik tanı özefagus varisi (37), ülser [duodenal (1), gastrik (1), anastomoz (1)] ve yaygın
mukozal kanama (1) idi. Lezyonların 26’sına endoskopik tedavi yapıldı (15 hastaya bant ligasyonu,
yedi hastaya skleroterapi, bir hastaya bant ligasyonu ve skleroterapi, iki hastaya bant ligasyonu ve
TİPS, iki hastaya TİPS). Üç hastaya cerrahi tedavi uygulandı (iki Suguira operasyonu, bir damar
bağlanması). Kanayan hastaların 28 (%60.8)’inde varis hikayesi, 24 (%52.3)’ünde kanama hikayesi,
18 (%39.1)’inde varisine yönelik endoskopik girişim hikayesi vardı. Kanayan olguların 17 (%36.9)’si-
ne Sengstaken Blakemore tüpü takıldı. Toplam 22 hastada hepatik ensefalopati görüldü ve bunların
10’u yoğun bakım takibi esnasında gelişti. Hepatik ensefalopati nedeni kanama (12), infeksiyon (ye-
di peritonit, bir sepsis) ve karaciğer yetmezliği (2) idi. Sekiz hastaya peritonit tanısı konuldu. İki has-
tada hepatorenal sendromu gelişti. Hastalardan 18 (%29)’i öldü. Ölüm nedenleri infeksiyon (%55.5),
kanama (%27.7), karaciğer yetmezliği (%16.8) idi. Hepatorenal sendrom gelişen iki hasta öldü. Has-
taların ortalama “Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” değe-
ri 18.48 iken, ölenlerde 32.3, yaşayanlarda ise 15.4 idi.

Sonuç: Karaciğer yetmezliğinin önemli komplikasyonlarından olan varis kanamasına bağlı mor-
talite iyi hemodinamik destek, acil endoskopik tanı ve müdahale ile azaltılabilmektedir. Fakat kara-
ciğer yetmezliğinin neden olduğu immünyetmezlik, intestinal bakteri translokasyonu, malnütrisyon
ve terapötik girişimler bu hasta grubunda infeksiyonlara yatkınlık yaratmakta ve infeksiyon önem-
li mortalite nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
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YETERSİZ METABOLİK KOMPANZASYON, HİPERKAPNİK
KOAH’LILARDA MORTALİTEYİ ARTTIRIR MI?

İrfan UÇGUN*, Funda ERTUNA**, Hüseyin YILDIRIM*, Muzaffer METİNTAŞ*,
Füsun ALATAŞ*, Güntülü AK*, Gülsüm EROL*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON

Giriş-Amaç: Hiperkapnik solunum yetmezliğinin en sık nedeni olan kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH) akut atağı, önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada yoğun bakım
ünitesi (YBÜ)’nde takip edilen respiratuar asidoz (RA)’lu KOAH’lılarda, yetersiz metabolik kompan-
zasyonun mortalite üzerine etkisi araştırıldı.

Metod: 2001-2005 yılları arasında solunum YBÜ’de hiperkapnik solunum yetmezliği nedeniyle ta-
kip edilen 220 KOAH’lı prospektif olarak incelendi. Serum bikarbonat (HCO3) değerlerine göre has-
talar üç gruba ayrıldı. Hiç kompanse olmayan RA (HCO3 ≤ 20 mEq/L, 24 hasta), yetersiz kompanse
olmuş RA (HCO3 > 20-≤ 28 mEq/L, 82 hasta) ve tam kompanse olmuş RA (HCO3 > 28 mEq/L, 114 has-
ta). Kompanzasyon yüzdesini bulmak için “gözlenen HCO3/beklenen HCO3 x 100) formülü kullanıl-
dı.

Bulgular: Hastalarımızın 166’sı erkek, 54’ü kadındı ve yaş ortalaması 65.1 ± 10.8 idi. Hastaların
%66.4 (n= 146)’ü akut RA, %33.6 (n= 74)’sı ise kronik RA ile başvurdu. Ortalama “Acute Physiologic
Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skoru 22.3, kaba mortalite oranı %26.4 idi.
Gruplara göre mortalite oranları sırasıyla, hiç kompanse olmayan grupta %54.2, yetersiz kompanse
olmuş grupta %24.4 ve tam kompanse olmuş grupta %21.9 idi (p= 0.004). RA’lı hastalarda, HCO3 se-
viyesi arttıkça mortalite oranının belirgin düştüğü gözlendi. Univaryant analizde mortalite üzerine
etkili yedi arter kan gazı parametresi olmasına karşın, multivaryant analizde bunlardan sadece se-
rum HCO3 seviyesine göre belirlenen kompanzasyon seviyesinin (hiç, yetersiz ve tam kompanzasyon)
bağımsız etkili olduğu görüldü.

Sonuç: RA’lı KOAH’lılarda, yeterli metabolik kompanzasyon gelişmesi mortaliteyi anlamlı olarak
azaltmaktadır.
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METOKLOPRAMİDİN TRAVMATİK BEYİN HASARLI HASTALARDA
MİDE BOŞALMASI ÜZERİNE ETKİSİ

Tarık Zafer NURSAL*, Bülent ERDOĞAN**, Turgut NOYAN*,
Melih ÇEKİNMEZ**, Hamdi KARAKAYALI*

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 

Giriş-Amaç: Travmatik beyin hasarı (TBH)’ndan sonra gözlenen mide hareket bozukluğu bu grup
hastada enteral beslenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu hastalarda prokinetik ilaçların kullanılması
önerilmektedir. Bu çalışmada TBH’li hastalarda dopamin antagonisti olan metoklopramidin mide
boşalımı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Metod: Bu prospektif, kontrollü, randomize, çift-kör çalışmaya Glasgow skoru 3-11 olan 19 has-
ta dahil edildi. Tüm hastalara kazadan sonraki ilk 48 saat içinde nazogastrik beslenme tüpü ile en-
teral beslenme başlandı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Metoklopramid (M) grubuna beş gün boyunca
günde üç kez 10 mg metoklopramid intravenöz olarak verildi. Kontrol (K) grubuna aynı hacimde se-
rum fizyolojik aynı dozlamda verildi. Hastalarda parasetamol testi ile mide boşalması ilk gün ve
beşinci gün bakıldı. Ayrıca, hedef beslenme değerlerine ulaşma, mide rezidüsü, beslenme intoleran-
sı, beslenme komplikasyonları ve mortalite kaydedilmiştir.

Bulgular: Mide rezidü hızları K ve M grupları için sırasıyla 2.7 ± 7.4 ve 8.1 ± 17.7/100 hasta günü
olarak bulunmuştur (p= 0.408). Benzer şekilde intolerans ve komplikasyon hızları gruplar arasında
farklı değildi (sırasıyla p= 0.543 ve p= 0.930). Mide boşalma parametreleri de gruplar arasında fark-
lı değildi.

Sonuç: TBH’li hastalarda metoklopramid kullanılmasının bir yararı gösterilememiştir. Olası
komplikasyonların yakın izlemi ile basit mide içi enteral beslenme kabul edilebilir komplikasyon
oranları ile bu grup hastada uygulanabilir.
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DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN AKUT
PANKREATİT VAKALARINDA APACHE II SKORU ve SERUM
PROKALSİTONİN DÜZEYLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

Levent YAMANEL*, Volkan İNAL*, Bilgin CÖMERT*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Giriş-Amaç: Akut pankreatit, genellikle minimal organ disfonksiyonu ile hafif seyreden bir has-
talıktır. Bunun yanında tüm vakaların %15-20 kadarı ağır seyretmekte olup, hastalığın erken dö-
nemde değerlendirilerek kategorizasyonu, uygun tedavi yaklaşımları ve gerekli önlemler açısından
önemlidir. Bu çalışmada dahiliye yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde yatarak tedavi gören akut pankre-
atitli olgularda “Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” ile pro-
kalsitonin (PCT) düzeylerinin prognostik ve terapötik öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmada hastanemiz dahiliye YBÜ’de 2004 yılı içinde yatarak tedavi gören akut pank-
reatit vakalarının; başvuru anı ve 48. saatteki APACHE II skorları ve serum PCT düzeyleri, hastalı-
ğın ağırlığı, seyri ve sonucu ile ilişkileri açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Serum PCT dü-
zeyi tayini için PCT-Q testi kullanılmıştır. Hastalığın ağırlığının tespiti için APACHE II skoru > 8 ve
PCT > 2 ng/dL düzeyleri kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 50 hasta (27’si kadın, 23’ü erkek) dahil edilmiş olup, bunların 26’sı
biliyer 24’ü idiyopatik pankreatittir. Başvuruda ve 48. saatte hesaplanan APACHE II skor yüksekli-
ği ile serum PCT düzey yüksekliği anlamlı derecede korelasyon göstermiştir. Ayrıca, biliyer pankre-
atit ve infeksiyon mevcudiyeti ile APACHE II skoru > 8 ve PCT düzeyi > 2 ng/dL arasında anlamlı
bir ilişki mevcut olup, bu değerlerin üzerindeki hastalara (n= 9), ağır pankreatit olarak kabul edile-
rek (klinik olarak da uyumlu), antibiyoterapi başlanmıştır. Hiçbir olgu mortal seyretmemiş, bunun
yanında APACHE II skoru ve PCT düzeyi yüksekliği ile YBÜ’de kalış süresi arasında anlamlı bir iliş-
ki tespit edilmiştir.

Tartışma: Akut pankreatit vakalarının klinik değerlendirmesinde çeşitli skorlama sistemleri öne-
rilmiş olup en sık kullanılanlar; Ranson, Glasgow, APACHE II skor değerlendirme sistemleridir. Bu-
nun yanında literatürde çeşitli inflamatuvar belirteçler hakkında farklı öngörüler mevcuttur. Bun-
lardan biri olan PCT hakkında da karşıt iddialar mevcuttur. Daha önceden gösterildiği üzere PCT;
aktif bir infeksiyonu göstermesinin yanı sıra akut pankreatitte sorumlu tutulan gastrointestinal sis-
tem bariyer fonksiyon bozukluğu ile de korelasyon göstermektedir. Dolayısıyla PCT > 2 ng/dL sınır
değerleri akut pankreatit olgularında antibiyoterapi başlanması açısından bir kriter olarak kullanı-
labilir. Ayrıca, PCT-Q testinin ince iğne aspirasyonuna göre noninvaziv, bilgisayarlı tomografi ince-
lemesine göre daha düşük maliyetli olması da diğer avantajlarıdır. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları; YBÜ’de akut pankreatit olgularının takip ve tedavisinde
APACHE II skorlarının yanı sıra PCT-Q test kullanımını destekler niteliktedir.

S-9



Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(Ek 1):25-39

35

DAHİLİYE YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNDE YATAN TOPLUM KÖKENLİ
PNÖMONİ HASTALARINDA CRP DÜZEYLERİ

Levent YAMANEL*, Volkan İNAL*, Bilgin CÖMERT*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Giriş-Amaç: Toplum kökenli pnömoniler (TKP) nadir olmayan bir hastalık grubu olup, erken ta-
nı ve uygun tedavisi, özellikle komorbiditesi olan hastalar için büyük önem arz etmektedir. Bu çalış-
mada; yatarak tedavi görmesi gereken TKP hastalarında yüksek serum CRP düzeylerinin hasta mor-
bidite ve mortalitesi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmaya 2000-2004 yılları arasında klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak TKP tanısı
konarak dahiliye yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ne yatırılan ve “Acute Physiologic Assessment and Chro-
nic Health Evaluation (APACHE) II” skoru > 10 olan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların başvuru C-
reaktif protein (CRP) düzeyleri ile dahiliye YBÜ’de kalış süreleri ve akıbetleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yaş ortalaması 63 ± 11 ve APACHE II skoru 13 ± 2.1 olan toplam 73 TKP hastası (52’si
erkek, 21’i kadın) saptanmıştır. Yatış itibariyle ampirik başlanan antibiyoterapi, kültür-antibiyog-
ram sonuçlarına göre modifiye edilmiş, üreme sağlanamayan hastalarda kılavuzlara uygun tedavile-
re devam edilmiştir. Kültür incelemelerinde 47 hastada Streptococcus pneumoniae saptanmış, diğer
hastalarda ise etken izole edilememiştir. Hastaların ortalama CRP düzeyleri 42.4 ± 25.3 mg/dL olup,
ortalama dahiliye YBÜ’de yatış süreleri 14 ± 7 gün kadardır. Tedavisi süresince mekanik ventilasyon
ihtiyacı ortaya çıkan 12 hastanın yedisi kaybedilmiştir. Mekanik ventilasyon ihtiyacı olmayan grup-
ta mortalite saptanmamıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede yüksek CRP düzeyleri ile; APAC-
HE II skor yüksekliği, dahiliye YBÜ’de yatış süresi uzunluğu, mekanik ventilatör ihtiyacı ile morta-
lite oranları arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır (p< 0.03).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları; YBÜ’de yatan TKP olgularında yüksek CRP düzeylerinin hasta
morbidite ve mortalitesi için prediktif olabileceğini göstermektedir. Bu tür olgularda daha yakın ta-
kip ve agresif tedavi seçenekleri akılda tutulmalıdır.
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TRAVMA HASTALARINDA VENÖZ TROMBOEMBOLİ
PROFİLAKSİSİNDE ARALIKLI HAVA KOMPRESYON ALETİNİN
DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN ile BİRLİKTE veya
TEK BAŞINA KULLANIMI

H. BAKKALOĞLU*, M. AKSOY*, H. YANAR*, M. KURTOĞLU*,
F. TUNCA*, C. ERTEKİN*, K. TAVİLOĞLU*

* İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Giriş-Amaç: Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) gibi venöz tromboemboliler
(VTE); hastaneye yatırılan ve özellikle büyük cerrahi girişim veya ciddi travmatik yaralanma geçi-
ren hastalarda yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sebep olmaktadır. Bu prospektif çalışma
aralıklı hava kompresyon (AHK) aletlerinin düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile birlikte ve-
ya yalnız olarak travma hastalarında VTE’yi önlemedeki etki ve güvenilirliğini değerlendirmektedir.

Metod: Ocak 2000-Haziran 2005 tarihleri arasında travmaya maruz kalmış 255 hasta çalışmaya
dahil edildi. Her grup 85 hasta olacak şekilde A, B ve C olarak üç grup oluşturuldu. A grubu yalnız
AHK aleti, B grubu AHK aleti ile birlikte DMAH (40 mg/gün), C grubu yalnız DMAH (40 mg/gün)
ile tedavi edildi. Hastaneye yatışın yedinci günü ve taburcu olmadan önce her hastanın alt ekstremi-
tesi renkli Doppler ultrason ile değerlendirildi. DVT açısından klinik şüphe varlığında baldır ve uy-
luk çevresi günlük olarak ölçüldü ve D-dimer değeri ölçüldü. Klinik olarak PE’den şüphelenilen va-
kalar spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi.

Bulgular: DVT grup A, B ve C’de sırasıyla 9 (%11), 5 (%6) ve 5 (%6) hastada meydana geldi. Beş
(%6) hastada grup A ve B’de, 3 (%4) hastada ise grup C’de PE açısından klinik bulgular görüldü ve
çekilen spiral BT’de massiv PE saptandı. PE tanısı konan hastaların hiçbiri hayatta kalmayı başara-
madı. Sırasıyla, 21 (%25), 18 (%21) ve 24 (%28) hasta PE dışında başka sebeplerden dolayı kaybedil-
di. İstatistiksel olarak PE ya da DVT açısından gruplar arası fark saptanmamıştır (p> 0.05).

Sonuç: Travma hastalarında VTE profilaksisinde AHK aleti DMAH ile birlikte veya yalnız olarak
güvenle kullanılabilir. Antikoagülan tedavinin kontrendike olduğu özellikle DVT profilaksi ihtiyacı
olan hasta grubunda AHK aleti ile profilaksi tercih edilebilir. Bununla birlikte AHK aletinin
DMAH’ye ek üstünlük gösteren bir etkisi saptanamamıştır.
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KARMA YOĞUN BAKIMLARDA NÖROLOJİ HASTALARININ YERİ

Burak KAVUKLU*, Turgut KÜÇÜK*

* Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniği, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Giriş-Amaç: Kısıtlı kaynaklara sahip ikincil merkezlerde, yoğun bakım hastalarına mekanik venti-
lasyon desteğinin sağlanması hayatidir. Mekanik ventilasyon desteğinin rasyonel kullanılması, hemşi-
re bakımının kalitesi ve yoğunluğu, bu hastaların tedavilerinde oldukça önemlidir. Yoğun bakım gerek-
tirmeyecek hastaların buralarda tutulması ekonomik kayıplar yanında iş gücü kaybına da neden ola-
bilmekte ve gerçekten yoğun bakıma muhtaç hastalara gereken önemin verilememesine neden olabil-
mektedir. Bu çalışmada nöroloji bakım hastalarının yoğun bakımda kalış süreleri ve yoğun bakımın en
temel yaşam destek ünitesi mekanik solunum aletlerini kullanma oranlarının tespiti amaçlanmıştır.

Metod: Nisan 2005-Temmuz 2005 tarihleri arasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi 10
yataklı yoğum bakım ünitesine yatırılan 120 hastanın; yaşı, cinsiyeti, hangi bölümlerce yatırıldığı,
solunum desteğine ihtiyacın varlığı, varsa kaç gün sürdüğü, yoğun bakımda kalış günü sayısı ve mor-
talite açısından kayıt edilmiştir. Yoğun bakıma alınan hastalar dört grupta toplanmıştır:

1. Cerrahi hastalar: Genel cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi, kalp damar cerrahisi hastaları,

2. Dahiliye hastaları: Genel dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve nefroloji hastaları,

3. Nöroloji hastaları,

4. Beyin cerrahisi hastaları.

Dört grupta toplanan hastaların yoğun bakımda kalış ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduk-
ları gün sayıları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Yatan 120 hastanın ortalama yaşı 52, erkek/kadın oranı 2/1 idi. Tüm hastalardan 71
(%59)’inin mekanik ventilasyon desteğine ihtiyacı varken, genel mortalite oranı %38 (n= 46) idi. Has-
talar yoğun bakımda ortalama sekiz gün kalırken, bunların mekanik ventilasyon ihtiyacı ortalama
11 gün olarak bulunmuştur. Başka bir merkeze sevk oranı %5 idi (n= 6). Nisan ve Mayıs aylarında
günlük yatak doluluğu %60 iken, Haziran ve Temmuz aylarında bu oran %90’a çıkmıştır. Yüzyirmi
hastanın dağılımı ise şöyledir: Nöroloji hastaları 26, beyin cerrahisi hastaları 29, cerrahi hastaları 31,
dahiliye hastaları 34. Hasta yatış günü olarak, nöroloji hastaları tüm hastaların %43’ünü, beyin cer-
rahisi hastaları %25’ini, cerrahi hastalar %15’ini, dahiliye hastaları ise %17’sini oluşturmaktaydı.
Dört grup için hasta sayısı, yaş ortalaması, ortalama yatış süresi (gün), mekanik ventilasyon ihtiyacı
oranı, mekanik ventilasyon süresi (gün) ve mortalite oranı Tablo’da gösterilmiştir. Yoğun bakımda
kalış sürelerine göre nöroloji hastaları ile diğer hasta grupları arasında istatistiksel fark bulunmuş-
tur (p< 0.00). Mekanik ventilasyona destek gereksinimi olarak ise yine nöroloji hastaları ile diğer has-
talar arasında belirgin fark tespit edilmiştir (p< 0.00).

Sonuç: Hasta sayısı olarak az olsa da, yatış günü olarak değerlendirildiğinde, nöroloji hastaları-
nın yoğun bakımın önemli bir kısmını tuttuğu (%43) görülmektedir. Bu hastaların yoğun bakımda
kalış süreleri, mekanik ventilasyona gereksinimleri ve mekanik ventilasyonda kalma süreleri daha
uzundur. Kısıtlı kaynaklara sahip ikincil merkezlerde yoğun bakımın bu şekilde nöroloji hastaların-
ca kullanılması, gerçekten yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaların yararlanmasını riske sokabileceği
gibi yoğun bakımda yatan diğer hastalara olan bakım ve ilginin de azalmasına neden olabilmektedir.
Mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan nöroloji hastalarının sürekli bakım verilecek özel merkezlerde
toplanması ve bu konuda tecrübeli kimselerce bakılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

S-12

Yaş Ortalama MV ihtiyaç Ortalama 
Hastalar Hasta sayısı ortalaması yatış günü oranı MV süresi Mortalite

Nöroloji 26 70 16 %73 20 %54
Beyin cerrahi 29 32 9 %71 8 %50
Cerrahi 31 47 4 %42 2 %22
Dahiliye 34 64 5 %47 7 %33
Genel 120 52 8 %59 11 %38

MV: Mekanik ventilasyon.
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SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 24 SAAT:
UZMAN ya da ASİSTAN HEKİM TAKİBİ ÖNEMLİ Mİ?

Zuhal KARAKURT*, Gökay GÜNGÖR*, Tülay YARKIN*, Yasemin BÖLÜKBAŞI*

* S.B. Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp, Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım 
Ünitesi, İSTANBUL

Giriş-Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde günün 24 saati, haftanın yedi, yılın 365 günü yoğun
bakım deneyimi olan hekim bulunması gerekliliği bilinmektedir. Çalışmamızda, solunumsal
YBÜ’müzde sürekli yoğun bakım deneyimi olan uzman takibinin mesai saatleri dışında yoğun bakım
eğitimi almış asistan hekimlerin takibine bir üstünlüğü olup olmadığı araştırılmıştır.

Metod: Solunumsal YBÜ’de uzman ve asistan hekimlerin üçer aylık dönemlerde takip ettikleri
hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1, tam gün uzman hekim takibi olan hastalar; grup 2, hafta içi gün-
düz sekiz saat uzman hekim, gece ve hafta sonu asistan hekim takibi olan hastalar.

Her iki gruptaki hastaların yaş, cinsiyet, solunumsal YBÜ’ye giriş “Acute Physiologic Assessment
and Chronic Health Evaluation (APACHE) II” skoru, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilatör süre-
si, solunumsal YBÜ süreleri, komplikasyon ve solunumsal YBÜ mortalitesi kaydedildi. Her iki grup
bu değerler ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grubun değerleri tabloda özetlendi. Aralarında anlamlı istatistiksel fark bulun-
madı.

Sonuç: Solunumsal YBÜ’de hafta içi gündüz takiplerinin, uzman hekimlerce düzenlendiğinde, ge-
ce ve hafta sonu nöbetlerinde yoğun bakım deneyimi olan asistan ya da uzman hekim tarafından ta-
kip edilmesinin solunumsal YBÜ’de geçen gün ve mortalite üzerine bir etkisi olmadığı gösterildi.
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Grup 1 Grup 2 p

Hasta sayısı 38 41 > 0.05

Yaş 55 ± 17 (18-87) 63 ± 13 (33-88) > 0.05

Cinsiyet (erkek/kadın) 25/13 28/13 > 0.05

Hastane SYBÜ süresi, gün (min-maks) 2.3 ± 6.0 (0-29) 3.0 ± 7.1 ( 0-31) > 0.05

SYBÜ  süresi, gün (min-maks) 14.6 ± 18.1 (0-79) 7.2 ± 9.1 (1-48) > 0.05

APACHE II giriş (min-maks) 18.2 ± 7.5 (5-38) 17.5 ± 6.1 (8-35) > 0.05

APACHE II çıkış (min-maks) 10.8 ± 4.8 (0-20) 9.9 ± 3.8 (3-17) > 0.05

IMV süresi, gün (min-maks) 11.2 ± 20.2 (0-76) 4.5 ± 10.2 (0-47) > 0.05

NIMV süresi, gün (min-maks) 1.4 ± 2.4 (0-9) 1.6 ± 1.9 (0-6) > 0.05

Eksitus 8 (%21) 9 (%22) > 0.05
Komplikasyon 11 6 > 0.05

SYBÜ: Solunumsal yoğun bakım ünitesi, APACHE: Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation, IMV: İnvaziv me-

kanik ventilasyon, NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon.
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SOLUNUM YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MORTALİTE ORANLARI
ve İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Gündeniz ALTIAY*, Erhan TABAKOĞLU*, Levent ÖZTÜRK*, Leyla ÇEVİRME*,
Burcu TOKUÇ**, Osman Nuri HATİPOĞLU*, Tuncay ÇAĞLAR*

* Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, EDİRNE

Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı solunum yoğun bakım ünitesinde mortalite oranları ve bunu et-
kileyen faktörleri belirlemektir. 

Metod: İleriye yönelik çalışmamız üniversite hastanesi göğüs hastalıkları bölümü, solunum yoğun
bakım ünitesinde Mayıs 2003-Mayıs 2005 tarihleri arasında yapıldı. Yüzotuşbeş hasta çalışmaya da-
hil edildi. Çalışma dışı bırakılan hastalar; ilk 24 saat içinde ölenler ve malignite hastalığı olanlardı.
Hastanede ölen ve yaşayanların karşılaştırılmasında t-testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Hastane-
de ölümü belirleyen bağımsız faktörler lojistik regresyon analizi ile bulunmuştur.

Bulgular: Hastaların 92’si erkek, 43’ü kadın ve yaş ortalaması 65.14 ± 12.67 idi. Mortalite oranı
%32.6 (44 hasta) idi.

Sonuç: Çok değişkenli regresyon analizinde aritmi varlığı, kardiyotonik gereksinimi ve albumin
düşüklüğü mortalite üzerine etki eden faktörler olarak belirlendi.

S-14


