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Giriş-Amaç: Organik fosfor preparatları ile intoksikasyon sık rastlanan ve tedavi edilmediğinde ölüm-
le sonuçlanabilen bir zehirlenme biçimidir. Bu olgu sunumunda organofosfat zehirlenmesinde pralidoksim
ve atropin sülfat uygulaması yanında plazmaferez tedavisinin etkinliğini sunmayı amaçladık. 

Olgu 1: Yirmiiki yaşındaki erkek hasta organik fosfor intoksikasyonu tanısı ile dış merkezden hastane-
mize gönderildi. Öyküden, hastanın üç gün önce suisid amacıyla fazla miktarda tarım ilacını ağız yoluyla
aldığı, pralidoksim (PAM) ve atropin sülfat infüzyonunun uygulandığı ve tedavinin üçüncü gününde kar-
diyopulmoner arrest geçirdiği öğrenildi. Kardiyopulmoner resüsitasyon da uygulanan hasta zehirlenmeden
dört gün sonra hastanemiz reanimasyon ünitesine kabul edildi. Hasta geldiğinde bilinci kapalı ve entübe
idi. Kan basıncı normal sınırlarda olmakla birlikte atropin tedavisine rağmen bradikardi eğilimi (60-
80/dakika) vardı. İntoksikasyon tablosunun devam ettiği düşünülerek toksik maddenin eliminasyonu için
plazma değişimine karar verildi. Plazmaferez sırasında eş zamanlı olarak plazma kolinesteraz düzeyleri
ölçüldü ve enzim seviyesinde tedrici artış olduğu gözlendi (1. gün: 496 U/L, 2. gün: 668 U/L, 3. gün: 1914
U/L, 4. gün: 3324 U/L). Hastanın klinik tablosu dördüncü plazmaferez seansından sonra düzeldi, bilinç
açıldı ve hemodinamisi normal değerlere ulaştı ancak hasta geç pulmoner infeksiyon ve akut solunum
sıkıntısı sendromu nedeni ile kaybedildi. 

Olgu 2: Yirmialtı yaşında suisid amacı ile insektisid içen erkek hasta evde bilinçsiz halde bulunduktan son-
ra yakınları tarafından hastanemiz acil servisine getirildi ve solunum arrestine yönelik resüsitasyon uygulandı.
Hemen PAM ve atropin sülfat tedavisi başlanan hasta reanimasyon ünitesine alındı. Mekanik ventilasyon uy-
gulanan hastada PAM ve atropin sülfat infüzyonuna devam edildi. Kalp hızı bradikardik seyretmekte idi (50-
65/dakika). Erken derlenme için plazmaferez planlandı ve plazma kolinesteraz düzeyleri değerlendirildi (1. gün:
694 U/L, 2. gün: 886 U/L, 3. gün: 2152 U/L, 4. gün: 5096 U/L). Beş günlük plazmaferez programının üçüncü gü-
nünde hasta mekanik ventilatörden ayrıldı ve kabulünün altıncı gününde tam iyileşme ile taburcu edildi.

Sonuç: Organofosfat intoksikasyonu olgularında plazmaferez uygulamasının antidot tedavi ile kombi-
ne edilmesinin özellikle ağır seyreden intoksikasyon kliniklerinin tedavisinde etkin bir alternatif olabile-
ceği ve yeni hasta grupları ile dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı.
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Giriş: Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı normal kardiyak fonksiyonların olduğu, radyolojik
olarak pulmoner ödemin görüldüğü, ciddi dispne ve hipoksi ile ortaya çıkan klinik bir tablodur. Biz yoğun
bakım ünitesinde izlediğimiz fazla miktarda kan transfüzyonu sonrası gelişen ve mekanik ventilasyon te-
davisi gerektiren bir akut solunum sıkıntısı sendromu olgusunu sunuyoruz.

Olgu: Yirmiüç yaşında kadın hasta postpartum kanama nedeniyle servise kabul edildi. Kanama kont-
rol altına alınamadığından histerektomi yapıldı. Bu arada hastaya 9 U taze donmuş plazma ve 7 U eritro-
sit transfüzyonu yapılması gerekti. Transfüzyonlardan sekiz saat sonra nefes darlığı gelişen ve satürasyo-
nu düşen hastanın alınan akciğer filminde iki taraflı infiltrasyonlar izlendi. Tansiyon yüksekliği de geli-
şen hasta mekanik ventilasyon desteğine alındı. Acil yapılan EKO bulgularında belirgin kardiyak bozuk-
luk izlenmedi. Tüm bu bulgularla hasta transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı kabul edildi ve mekanik
ventilasyon desteği devam etti. Bu arada gelişen infeksiyöz komplikasyonlar uygun antibiyotiklerle teda-
vi edildi. Kliniği düzelen hasta weaning programına alındı ve ekstübe edildi. Servise verilen hasta kontro-
le gelmek üzere taburcu edildi.

Sonuç: Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı hayatı tehdit edecek kadar ağır komplikasyonlara ne-
den olabilir. Erken tanı ve tedavi önemlidir.
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Giriş-Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde akut böbrek yetmezliği (ABY) olguları genellikle yüksek
morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Hastaların çoğunda predispozan başka bir hastalık mevcut olup,
sıklıkla birden çok organ sisteminin yetmezliği (MOD) ile birliktedir. Bu çalışmada hastanemiz dahiliye
YBÜ’de ABY sıklığı ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: Beş yıllık süre içinde (2000-2004, toplam 4695 hasta) dahiliye YBÜ’ye ABY tanısıyla yatan (n=
79) veya yatış süresince ABY gelişen (n= 80) toplam 159 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Kreatinin
düzeyi 1.5 mg/dL’nin altında olan hastalarda mevcut değerin iki katına çıkması veya kreatinin düzeyi 1.5
mg/dL’nin üzerinde olan hastalarda 0.5 mg/dL yükselme olması ABY olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53.1 ± 23.4 (87’si erkek, 72’si kadın) olup, çoklu organ disfonksiyo-
nu ile sepsis ABY’nin önde gelen sebebi (%65) olarak bulunmuştur. En sık birlikte görüldüğü hastalıklar;
iskemik kalp hastalığı (%39), hipertansiyon (%27), diabetes mellitus (%18), karaciğer hastalıkları (%11),
kronik böbrek yetmezliği zemininde gelişen ABY (%4) ve malignitelerdir (%1). Belirlenen predispozan fak-
törler; %48 vakada hipotansiyon, %26 vakada konjestif kalp yetmezliğine bağlı böbrek perfüzyonu bozuk-
luğu, %18 vakada dehidratasyon, %5 ilaç kullanımına bağlı ve %3 kadar karaciğer sirozudur. Anüri/oli-
güri 90 vakada (%56) gözlenmiş olup, bunların 71 (%44)’inde hemodiyaliz gerekli olmuştur. Anürik/oligü-
rik olup hemodiyaliz gerektiren olguların 39’u kaybedilmiş olup (mortalite %45), diğer gruplarda mortali-
teye rastlanılmamıştır. Ortalama YBÜ yatış süresi 15.6 ± 7.3 gün kadar bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları YBÜ’de hemodiyaliz gerektiren ABY olgularındaki yüksek mortalite
oranlarına işaret etmektedir.
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Giriş-Amaç: Delirium, akut olarak bozulan kognitif fonksiyon ile karakterize bilinç durumundaki de-
ğişikliktir. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde görülme sıklığı %11-87’dir. Delirium tablosunun ortaya çık-
masıyla morbidite ve mortalitede artış, yoğun bakımda kalış süresinde uzama gözlenmektedir. Çalışma-
mızda, GATA Dahiliye YBÜ’ye kabul edilen ve 72 saatten uzun süre burada kalan hastalarımızda deliri-
um sıklığı, ortalama kalış süresi ve APACHE II skorları değerlendirildi.

Metod: 1 Haziran 2004-1 Haziran 2005 tarihleri arasında GATA Dahiliye YBÜ’ye kabul edilen 934 has-
ta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar içinde 72 saatten daha uzun süre yatan serebral patolojisi olmayan
603 hasta “Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)” ile deliriumun varlığı
değerlendirildi. Bu hastaların YBÜ’de kalış süreleri ve APACHE II skorları hesaplandı.

Bulgular: CAM-ICU ile yapılan değerlendirmede 81 (%13.4) hastada delirium varlığı tespit edildi. Er-
kek/kadın oranı 58/23 ve ortalama yaş 51.3 ± 4.2 idi. Dahiliye YBÜ’de ortalama kalış süresi 11 (3-31), or-
talama APACHE II skoru ise 18 idi. Bu hastalara ait tanılar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Delirium YBÜ’lerde sık görülen bir durumdur. YBÜ’de oluşan deliriumun tanınmasında CAM-ICU
pratik ve uygun bir değerlendirmedir.
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Tablo 1. Deliriumlu hastalarımıza ait tanılar.
Tanılar n %
Konjestif kalp yetmezliği 25 27.4
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 16 17.6
Malignite 14 15.3
İlaç intoksikasyonu 11 12
Gastrointestinal sistem kanaması 10 10.9
Demans 9 9.8
Diğer 6 6.5
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Giriş-Amaç: Diyabetik (DM) hastalarda glisemi regülasyonunun bozulmasında en sık karşılaşılan
etken araya giren infeksiyonlardır. Genel olarak mevcut infeksiyonun tedavisi ile glisemi regülasyonu
başarılı biçimde tekrar sağlanabilmektedir. Bu araştırmada hastanemiz dahiliye yoğun bakım ünitesi
(YBÜ)’ne infeksiyona bağlı hiperglisemi ve komplikasyonları nedeniyle yatırılan hastalarda yoğun insülin
tedavisinin hasta yatış süresi üzerine etkileri araştırılmıştır.

Metod: Bu amaçla 2004 yılı içinde dahiliye YBÜ’de, diyabetik ketoasidoz (DKA) dışı hiperglisemi veya
non-ketotik hiperosmolar koma (NKHK) nedeniyle izlenen DM hastaları (APACHE II < 10) retrospektif
olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hastanemiz dahiliye YBÜ’de yatarak tedavi gören toplam 65 (47’si kadın, 18’i erkek) DM has-
tası (14 Tip 1 DM, 51 Tip 2 DM) çalışmaya dahil edilmiştir (ortalama yaş: 54.9 ± 24.1). Hastalarda en sık
saptanan etken üriner sistem infeksiyonlarıdır (%78). Hastalara yatışları itibariyle standart olarak infek-
siyonlarına yönelik ampirik antibiyoterapi başlanmış, kültür-antibiyogram sonuçlarına göre gerekli mod-
ifikasyonlar sağlanmıştır. Ayrıca, standart olarak tüm hastalara, Tip 1 veya Tip 2 DM olduğuna
bakılmaksızın, insülin tedavisi başlanmıştır (sürekli infüzyon veya dörtlü tedavi). Hastalar; yatış süreleri
boyunca glisemi takipleri < 140 mg/dL (Grup I: 21 hasta) ve > 140 mg/dL (Grup II: 44 hasta) olmak üzere
iki gruba ayrılmıştır. Dahiliye YBÜ yatış süreleri incelendiğinde; Grup I hastalarda ortalama 3 ± 1.4 gün,
Grup II hastalarda ortalama 5 ± 1.2 gün olarak bulunmuştur (p> 0.05).

Sonuç: Çalışma sonucunda her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış olsa da,
Grup II hastaların dahiliye YBÜ’de yatış süreleri belirgin olarak daha uzundur. YBÜ yatış süresinin uza-
ması ile hasta morbidite ve mortalitesinde artış görüldüğü kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın
sonuçları; gerek hasta morbidite ve mortalitesinin azaltılması gerekse iş gücü ve maliyet açısından, yoğun
insülin tedavisi ile sıkı glisemik kontrolün sağlanmasının faydalarını destekler niteliktedir.
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Giriş-Amaç: Diyabetik ketoasidoz (DKA), belirgin mortalite ve morbidite nedeni olan diyabetin en sık
görülen akut hiperglisemik komplikasyonudur. Bu çalışmadaki amacımız, Ocak 1998-Temmuz 2005 tarih-
leri arasında dahiliye yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde izlediğimiz DKA’lı hastalarımızın yatış süreleri ile
APACHE II ve LODS skorları ve diğer karakteristiklerini belirlemektir.

Metod: Bu retrospektif çalışmada, GATA dahiliye YBÜ’de Ocak 1998-Temmuz 2005 tarihleri arasında
yatarak izlenen diyabetik hastaların dosyaları incelendi. Cinsiyet, yaş, diabetes mellitusun tipi, yoğun ba-
kıma kabul esnasında APACHE II ve LODS skorları ile glisemi değerleri, YBÜ’deki kalış süreleri ve
DKA’ya neden olan muhtemel etkenler dokümante edildi.

Bulgular: Ocak 1998-Temmuz 2005 tarihleri arasında GATA dahiliye YBÜ’ye kabul edilen toplam has-
ta sayısı 6522 olup, bu hastaların 41 (%0.62)’inin tanısı DKA’dır. DKA’lı hastaların ortalama yaşı 47 ± 15
olup, erkek/kadın oranı 32/9 idi. Hastalarımızın 14’ü Tip 1 diabetes mellitusluyken, 27’si Tip 2 diabetes
mellitusluydu. Bu hastalarımızın YBÜ’de ortalama kalış süresi 4.9 ± 3.2 gün idi. DKA’lı hastalarımızın
dahiliye YBÜ’ye kabulleri esnasındaki ortalama glisemi değerleri 435 ± 189 mg/dL idi. Yine yatış esnasın-
da DKA’lı olgularımızda hesaplanan ortalama APACHE II skoru 11 ± 4 iken, ortalama LODS skoru 2 ± 1
idi. Yapılan değerlendirmede olgularımızın 22 (%53.6)’sinde diyabet tedavisine uyumsuzluğun, 18
(%43.9)’inde infeksiyonun ve birinde üst gastrointestinal sistem kanamasının DKA için tetiği çeken olay
olduğu gözlenmiştir. GATA dahiliye YBÜ’ye kabul edilen DKA’lı 41 olguda mortalite izlenmemiş olup, 31’i
direkt olarak tedavisi düzenlenerek evine taburcu edilmiş, 10’u ise dahiliye ve endokrinoloji servislerine
nakledilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, DKA’lı olgular genel olarak genç, Tip 1 diyabetli hastalar olup, düşük APACHE
II ve LODS skorlarına sahiptir. Ülkemizde DKA tablosunun oluşumunda en büyük problem tedaviye
uyumsuzluk ve infeksiyonlardır.
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DAHİLİYE YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNE KABUL EDİLEN
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Giriş-Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) daha ayrıntılı gözlem ve tedavilerden fayda görebilecek hastaların
izlendiği ünitelerdir. Buralarda en sık organ yetmezliklerine yönelik destek gerektiren hastalar yatmaktadır. Ge-
nellikle bu hastaların %40-50’si dahili hastalıklar olup, %45-50’si aynı hastanenin çeşitli birimlerinden ve diğer-
leri de başka hastanelerden veya acil servislerden gelmektedir. Bu çalışmada; hastanemiz dahiliye YBÜ’de  son beş
yıl içinde (2000-2004) yatarak tedavi gören hastaların genel özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmış, hastala-
rın ortalama yaş ve yatış süreleri ile sonuçları karşılaştırılmıştır.

Metod: Veriler, retrospektif olarak klinik dijital veri tabanından elde edilmiştir. 1 Ocak 2000-31 Aralık 2004
tarihleri arasında hastanemiz dahiliye yoğun bakım kliniğinde yatarak tedavi görmüş olan hastalar; demografik
özellikleri, yatırılma tanıları, yatış süreleri ve sonuçları açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dahiliye YBÜ’de beş yıllık süre içerisinde toplam 4695 hasta yatarak tedavi görmüş olup, bunların 3332
(%71)’si genel durumu düzeldikten sonra ilaçlı tedavileri ile ayaktan takip edilmek üzere taburcu edilmiş, 867
(%18.5)’si genel durumu stabil olduktan sonra hastanenin ilgili kliniklerine nakledilmiş, 469 (%10.6)’u ise kardiyak,
pulmoner veya altta yatan malignite nedeniyle kaybedilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 53.1 ± 23.4 olup, yıllar için-
de belirgin bir değişim göstermemiştir. Kadın/erkek oranları da benzer olup (%47’si erkek, %53’ü kadın) yıllar için-
de farklılık yoktur. Hastaların başvuru tanıları ve oranları Tablo 1’de gösterilmiştir. Suisid girişimleri başı çekmek-
te olup bunu gastrointestinal sistem kanamaları, kardiyovasküler nedenler, kontrolsüz diabetes mellitus ve pulmo-
ner nedenler izlemektedir. Yıllar içinde başvuru tanılarında da belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Ortalama has-
tanede yatış süresi 4.5 ± 8.0 gün olup, yapılan istatistiksel incelemede; yatış süresinin uzunluğu ile ileri yaş, birden
fazla hastalığı olma ve yüksek mortalite oranları ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: İleri yaş ile hastanede kalış süresinin uzunluğu ve mortalite oranlarındaki artış beklenen bir sonuç ol-
sa da, mortalitenin ana sebepleri olarak tespit edilen kardiyovasküler, pulmoner ve diyabetik patolojiler, ileri yaş
hasta grubu ayaktan hasta takip ve tedavisinde daha ayrıntılı araştırılması gereken eksiklikler olduğuna işaret
etmektedir. Bu bulgular, ileri yaş hasta grubunda mortalite nedeni olmasa bile yetersiz tedavi veya hasta uyum-
suzluğunun, hasta morbiditesi ve hayat kalitesi açısından önemli sorunlara neden olduğuna işaret etmektedir.
Ayrıca dikkate değer diğer bir husus da; suisid girişimi vakalarının çokluğu olup (%22.3) karşımızda önemli bir
sosyal sorun olarak durmakta, tahmin edilenin veya bildirilenin çok üzerinde olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 1. Beş yıllık süre içerisinde başvuran hastaların tanıları ve sonuçlar.
2000 2001 2002 2003 2004 Toplam

Tanı n % n % n % n % n % n %
Suisid 251 29.0 248 27.9 201 19.2 176 17.1 170 19.7 1046 22.3
GİS kanaması 131 15.1 140 15.7 129 12.3 130 12.6 100 11.6 630 13.4
Diğer 100 11.5 115 12.9 157 15.0 165 16.0 162 18.8 699 14.9
KKY 92 10.6 63 7.1 72 6.9 54 5.2 52 6.0 333 7.1
DM 71 8.2 100 11.2 113 10.8 119 11.6 65 7.5 468 10.0
HT 43 5.0 18 2.0 26 2.5 76 7.4 38 4.4 201 4.3
İKH 38 4.4 24 2.7 28 2.7 24 2.3 17 2.0 131 2.8
Malignite 31 3.6 45 5.1 73 7.0 48 4.7 56 6.5 253 5.4
KOAH 20 2.3 20 2.2 48 4.6 42 4.1 22 2.5 152 3.2
Pnömoni 14 1.6 8 0.9 13 1.2 10 1.0 28 3.2 73 1.6
SVA 13 1.5 11 1.2 20 1.9 23 2.2 13 1.5 80 1.7
KBY 11 1.3 15 1.7 26 2.5 34 3.3 22 2.5 108 2.3
ABY 8 0.9 14 1.6 16 1.5 16 1.6 25 2.9 79 1.7
Demans 8 0.9 16 1.8 27 2.6 30 2.9 22 2.5 103 2.2
DKA 8 0.9 4 0.4 4 0.4 2 0.2 7 0.8 25 0.5
Aritmi 7 0.8 4 0.4 3 0.3 6 0.6 6 0.7 26 0.6
Sepsis 7 0.8 7 0.8 5 0.5 2 0.2 7 0.8 28 0.6
Koldoko. 6 0.7 12 1.3 39 3.7 60 5.8 26 3.0 143 3.0
A. Pankr. 5 0.6 24 2.7 44 4.2 10 1.0 24 2.8 107 2.3
PTE 3 0.3 1 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 10 0.2

Yaş 50.4 ± 24 50.1 ± 23.8 54.5 ± 22.8 55.5 ± 22.5 54.9 ± 24.1 53.1 ± 23.4
Taburcu 649 74.9 663 74.6 752 71.9 722 70.2 546 63.2 3332 71.0
Nakil 143 16.5 145 16.3 169 16.2 201 19.5 209 24.2 867 18.5
Eksitus 75 8.7 81 9.1 125 12.0 106 10.3 109 12.6 496 10.6
Total 867 889 1046 1029 864 4695 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA YATIŞI

Levent YAMANEL*, Volkan İNAL*, Bilgin CÖMERT*

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

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) daha ayrıntılı gözlem ve tedavilerden fayda görebilecek, sıklıkla organ
yetmezliklerine yönelik destek gerektiren hastaların izlendiği ünitelerdir. Hastaların %70’inde dolaşım ve-
ya solunum problemleri mevcut olup, hastanenin diğer kliniklerinden alınan hastalar YBÜ’de yatan has-
taların yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.

Ne yazık ki YBÜ’ye yatırılma kritelerini araştıran çok az sayıda araştırma mevcuttur. Hastanemiz da-
hiliye YBÜ’de 2000-2004 yılları arasında yatarak tedavi gören hastalar incelendiğinde toplam 4695 hasta-
dan 699 (%14.9)’unun YBÜ takip ve tedavisi için tanımlanmış kriterlere uymadığı ortaya konulmuştur. Or-
talama yatış süresi olarak hesaplanan 4.5 ± 8 gün/hasta düşünüldüğünde ortalama en az 3145 yoğun ba-
kım günü, hem iş gücü hem de maliyet açısından oldukça çarpıcı bir veridir.

YBÜ aşırı bir kaynak kullanımı gerektirdiğinden, iyileşme ihtimali mevcut olan, geri dönüşümlü medi-
kal durumlar için kullanılmalıdır. İki grup hastanın yoğun bakımdan diğer ünitelere göre daha fazla fay-
da görmeyeceği belirtilmektedir; ölüm riski çok düşük olanlar ve ölüm riski çok yüksek olanlar. Bu hasta-
ların ve hastalıkların net olarak tanımlanmasının güçlüğü, her bir ünitenin kendi kriterlerini tanımlama-
sı gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu ünitelerde, yoğun bakım ihtiyacı gösteren dahili hastalar ile dahili problem gelişen diğer hastalar
izlenmeli, sadece araştırma amacıyla hasta yatırılmamalıdır. YBÜ’leri ayılma veya agoni birimleri olarak
kullanmak çok pahalı ve gerçekçi bir yaklaşım tarzı değildir. Burada unutulmaması gereken husus
“YBÜ’de gereksiz yere yatan her hastanın, YBÜ tedavisi gereken başka bir hastanın yatışını engellemek-
te olduğu”dur.

Sonuç olarak; yıl içindeki dağılımı fark edilmese de uygunsuz yatırılan hastalara ait belirtilen rakam-
ların büyüklüğü ve her bir YBÜ’nün gerek personel gerek teçhizat açısından sınırlı kaynakları olduğu göz
önüne alındığında, hasta yatırılma kriterlerinin belirsizliklere yer bırakmayacak biçimde ortaya konulma-
sı ve mümkün olduğunca bu kriterlere uyulması, hem iş gücü ve maliyet hem de diğer YBÜ ihtiyacı olan
hastaların faydalanabilmesi açısından yüksek öneme sahiptir.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN
ÖZELLİKLERİ

Sema SAVCI*, İlke KESER*, Deniz İNAL İNCE*, Melda ÖZTÜRK*, Hülya ARIKAN*

* Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Giriş-Amaç: Bu çalışmada, Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinde çalışan fizyoterapistlerin özellikleri-
nin belirlenmesi amaçlandı.

Metod: Çalışmaya, ortalama 7.3 ± 6.9 yıldır yoğun bakım ünitesinde çalışmakta olan 55 fizyoterapist
katıldı. Olgulardan eğitim düzeyleri, çalıştıkları hasta grupları, kullandıkları değerlendirme, izlem ve te-
davi yöntemleri, çalıştıkları yoğun bakım ünitelerinin ve çalışma koşullarının özelliklerini içeren bir an-
keti doldurmaları istendi. 

Bulgular: Fizyoterapistlerin %56 (n= 31)’sının lisans, %44 (n= 24)’ünün lisansüstü eğitime sahip oldu-
ğu; %70.9 (n= 39)’unun üniversite hastanelerinde çalıştığı saptandı. %92.7 (n= 51)’sinin cerrahi, %74.5 (n=
41)’inin dahili bilimler, %38.2 (n= 21)’sinin ise pediatrik yoğun bakım ünitelerinde çalıştığı belirlendi. Fiz-
yoterapistlerin %83.6 (n= 46)’sının atelektazi, infiltrasyon ve akciğer infeksiyonu nedeni ile izlenen hasta-
ları, %74.5 (n= 41)’inin ise akut solunum yetmezliği nedeni ile izlenen hastaları tedavi ettiği saptandı. Fiz-
yoterapistlerin hepsinin hava yolu temizleme tekniklerini, %98.2 (n= 54)’sinin akciğer volümünü artıran
yaklaşımları, %92.7 (n= 51)’sinin ise mobilizasyon ve ambulasyon yöntemlerini kullandıkları belirlendi.

Sonuç: Fizyoterapistlerin önemli bir bölümü üniversite hastaneleri ve cerrahi yoğun bakım ünitelerin-
de çalışmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde çalışma süreleri ve koşulları önemli ölçüde değişiklik göster-
mektedir. Yoğun bakım ünitelerinde fizyoterapi hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hasta bakımının kalite-
sine etkisi açısından yararlı olacaktır.
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DAR TERAPÖTİK ARALIKLI
İLAÇLARIN KAN DÜZEYİ İZLEMİ: EĞİTİMİN KATKISI ve
SONUÇLARIN FARMAKOEKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Deniz YILMAZ*, Arzu TOPELİ İSKİT**, Kutay DEMİRKAN*

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

Giriş-Amaç: İlaç kan düzeylerinin terapötik aralıkta tutulması ile, tedaviden optimum verim alınması
ve muhtemel ilaç toksisitesi riskinin minimuma indirilmesi hedeflenir. Bu çalışmada, klinik eczacı tarafın-
dan doktorlara eğitim verilerek terapötik ilaç izleminin uygun şekilde yapılması ve yapılan hataların ön-
lenmesi ile, hastaların tedavi maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışma, dokuz yataklı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yo-
ğun Bakım Ünitesi’nde, 1 Şubat 2004-31 Temmuz 2004 tarihleri arasında üçer aylık iki periyod halinde ya-
pılmıştır. Çalışma süresince üç kişiden oluşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı’nda görevli birinci yıl asistan gruplarına, rotasyonlarının başlamasından 45 gün sonra aynı üni-
tede görev yapan klinik eczacı tarafından dar terapötik aralıklı ilaçların (digoksin, fenitoin, teofilin, ami-
kasin ve vankomisin) kan düzeylerinin izlemi ile ilgili bir seminer verilmiştir. Eğitim öncesi ve eğitim son-
rasında, çalışma kapsamındaki beş ilaç için bakılan kan düzeyleri takip edilmiş ve doktorlar tarafından
yapılan örneklemelerle ilgili veriler toplanmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada eğitim öncesi 110, eğitim sonrası 90 kan düzeyi izlemi yapılmıştır. Kan düzeyi
takip edilen hasta sayısı, eğitim öncesi 30, eğitim sonrası 21’dir. Eğitim öncesi 39 (%35.5), eğitim sonrası
15 (%16.7) örneklemede kan düzeyi bakılması için öngörülen kriterler olmadan kan düzeyi bakıldığı göz-
lenmiştir (p< 0.05). Farmakoekonomik açıdan sonuçlar değerlendirildiğinde, doktorlara verilen eğitim ile
gereksiz ilaç kan düzeyi izlemi önlenerek, tedavi masraflarında bir yılda 2237.76 YTL’lik bir azalma sağ-
lanabilmektedir.

Sonuç: Doktorlara verilecek olan eğitim ile ilaç kan düzeyi izleminin daha etkin ve akılcı bir şekilde
yapılabileceği, dolayısıyla hastaların tedavilerinde olumlu yönde iyileşme sağlanabileceği ve tedavi mas-
raflarının azaltılabileceği düşünülmektedir.
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PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS: 8 OLGUNUN 18 AKCİĞER
LAVAJI SONRASI YOĞUN BAKIM İZLEMLERİ

Emel ERYÜKSEL*, Mustafa YÜKSEL**, Sait KARAKURT*, Turgay ÇELİKEL*

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

Giriş-Amaç: Pulmoner alveoler proteinozis (PAP), akciğer alveollerinde “periodic acid-Schiff (PAS)-
positive” madde birikimiyle karakterize diffüz bir akciğer hastalığıdır. Günümüzde, hastalığın tedavisin-
de en etkin yöntem çift lümenli endotrakeal tüp ile akciğer lavajı yapılmasıdır. Yöntem sırasında tek ak-
ciğer ventilasyonu yapılması nedeniyle var olan hipoksemide artış görülebilir. Yöntemin uygulanması sı-
rasında genel anestezi gerekir. Bu nedenle, bu hastaların lavaj sonrası yoğun bakımda kan gazları düzelin-
ceye kadar ventilatör altında yakın takipleri gerekir. Bu çalışmanın amacı, akciğer lavajı yapılan olgula-
rın yoğun bakım takiplerinin incelenerek, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıdır.

Metod: Merkezimizde, Haziran 1998-Aralık 2003 tarihleri arasında sekiz hastaya (yedisi kadın, biri er-
kek, yaş ortalaması ± SS: 30 ± 9) 18 ayrı seansta akciğer lavajı yapıldı. Yedi hastada sağ ve sol olmak üze-
re farklı seanslarda akciğer lavajı yapıldı. Bir hastada ise ilerleyici hastalık nedeniyle lavaj dört kez tek-
rar edildi. 

Bulgular: Genel anestezi altında ortalama operasyon süresi 230 ± 82 dakika, kullanılan ortalama salin
solüsyonu 27.2 L, işlem sonrası akciğerlerde kalan ortalama salin solüsyonu 1116 ± 1436 mL olarak bulun-
du. Ortalama mekanik ventilatörde kalış süresi 41.1 saat, işlem sonrası ortalama yoğun bakım kalış süre-
si 3.3 ± 3.7 gün olarak belirlendi. Bir olguda, muhtemelen akciğerde kalan sıvının fazlalığıyla ilişkili ola-
rak ciddi hipoksemi gelişti. Aynı olguda, uzamış yoğun bakım süresiyle ilişkili olarak ventilatöre bağlı
pnömoni ve sepsis gelişti. Hasta kaybedildi. İki hastada kendiliğinden düzelen metabolik asidoz gelişti. 

Sonuç: Akciğer lavajı, PAP tedavisinde deneyimli kişilerce yapıldığında ve iyi bir postoperatuar yoğun ba-
kım izlemiyle oldukça güvenilir bir yöntemdir. Bu şartlar altında, yöntemin mortalite ve morbiditesi düşüktür.
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RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN YOĞUN BAKIM
HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkay AKBAŞ*, Serhan TUĞLULAR**, Turgay ÇELİKEL***

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

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

Giriş-Amaç: Renal replasman tedavisi (RRT) gereken yoğun bakım hastalarında  mortalite %40 ile %65
arasında belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı RRT uygulanan hastaların değerlendirilmesidir.

Metod: Aralık 2000-Temmuz 2005 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili
yoğun bakım ünitesinde RRT uygulanan 134 hastanın demografik verileri, başvuru hastalıkları, eşlik eden kro-
nik hastalıkları ve diyalize alınma endikasyonları retrospektif olarak incelendi. İstatistik için SPSS 10 versiyo-
nu kullanıldı.

Bulgular: Hastaların %53.7 (72)’si erkek, ortalama yaşları 62.6 ± 16.4 (SS) idi. Vakaların yoğun bakıma ya-
tış tanıları infeksiyon (58), kardiyopulmoner arrest (14), volüm yüklenmesi (11), akut böbrek yetmezliği (ABY)
[akut böbrek yetmezliği ya da kronik böbrek yetmezliği (KBY) üzerine akut hecme] (10), kanama (9), nöbet (6),
vaskülit (6), solunum yetmezliği (6), postoperatif renal transplant (5), kalp yetmezliği (4) ve  miyokard infark-
tüsü (3) idi. Vakaların özgeçmişlerinde son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) (%44.0), kardiyovasküler hasta-
lık (%44.0), diabetes mellitus (%29.1), KBY (%25.4), kanser (%15.7), serebrovasküler hastalık (%11.9), kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) (%9.7), karaciğer sirozu (%6.7) vardı. Yoğun bakım ünitesinde diyalize
alınma nedenleri düzenli diyaliz programı (45), sepsise bağlı ABY (36), sepsis dışı ABY (35) ve sıvı yüklenme-
si (18) idi. RRT uygulanan 96 hasta hemodiyalize, 31 hipotansif hasta sürekli diyaliz tedavisine (SDT) alındı.
Öncesinde periton diyaliz programında olan yedi hastaya periton diyaliz tedavisi uygulandı. RRT verilen has-
taların %59.0 (79)’u öldü. Ölüm nedenleri infeksiyon (59), kardiyak (7), karaciğer yetmezliği (4) ve kanama (4)
olarak belirlendi. Beş hastanın ölüm nedeni belirlenemedi. Altta yatan kanser, kardiyovasküler hastalık, se-
rebrovasküler hastalık, KOAH ve karaciğer yetmezliği ile mortalite arasında ilişki bulunamadı.  KBY hikaye-
si olan hastalar ile SDBY’li hastalarda mortalite az iken (%46.2 ile %47.5); yatışı sırasında böbrek yetmezliği
gelişenlerde mortalite (%68.0) daha yüksek bulundu. RRT tipi açısından mortalite, SDT uygulanan hastalar-
da %90.3, hemodiyalize giren hastalarda %51.0, periton diyalizi uygulanan hastalarda %28.6 olarak bulundu.
Etyolojisi açısından mortalite ise sepsise bağlı ABY’de %91.7, rutin diyaliz programında %55.6, sepsis dışı
ABY’de %48.6, volüm yüklenmesinde %22.2 olarak görüldü. Hastaların ortalama APACHE II değeri 25.8 iken,
ölenlerde 27.6, yaşayanlarda ise 23.8 olarak hesaplandı.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde RRT’yi en çok gerektiren ABY’dir. Bu hasta grubunun önemli bölümünü
sepsise ikincil ABY oluşturmaktadır ve RRT gerektiren hastalar içinde mortalitenin en yüksek olduğu gruptur.
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AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ SENDROMU ile SEYREDEN
KLAMİDYA PNÖMONİ OLGUSU

Gündeniz ALTIAY*, Levent ÖZTÜRK*, Burcu ÖZLEN*, Erhan TABAKOĞLU*, 
Osman Nuri HATİPOĞLU*

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

Giriş: Chlamydia pneumoniae’ya bağlı toplumdan kazanılmış  pnömoni  kliniği genelde hafif se-
yirlidir. Nadiren hayatı tehdit edici ağır pnömoniye yol açar. C. pneumoniae solunum sisteminin
önemli bir  patojenidir. Subklinik infeksiyonlardan, hayatı tehdit edici  hastaneye yatış gerektiren
ciddi pnömoniye kadar çeşitli klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Yaşlılarda, kronik hastalığı olanlar-
da ve immün sistemi bozuk olan hastalarda  daha sık ortaya çıkmaktadır. 

Olgu: Bizim olgumuz 37 yaşında, altta yatan bir hastalığı olmayan sağlıklı erkek hastadır. Olgu-
muzda C. pneumoniae’ya bağlı  pnömoni, akut solunum yetmezliği sendromu ile seyretmiştir. Olgu-
muzun tanısı IFAT C. pneumoniae IgM titresinde bir hafta ara ile dört kat artış olması ile konmuş-
tur. Balgam ve kan kültürlerinde başka bir patojen gösterilememiştir.

Sonuç: C. pneumoniae’nın altta yatan hastalığı olmayan, genç erişkinlerde de hayatı tehdit eden
akut solunum yetmezliği sendromuna yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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