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TANIM


Dispne





yaşamı tehdit edici hastalıklar sonucu oluşabilir
şiddeti ile altta yatan hastalık arasında korelasyon
yoktur
Duygu durum,kültürel durum ve eksternal
uyarılarla değişiklik göstebilir

TANIM






Efor dispnesi; eforla ortaya çıkan dispne
durumudur (merdiven çıkma sayısı, basamak
sayısı)
Ortopne; pozisyonel dispne durumudur
(yastık sayısı ile ciddiyeti koreledir)
Paroksismal nokturnal dispne; özellikle
KKY de gece uyurken ortaya çıkan hava
açlığı durumudur



Dispne ;fizik muayene belirti ve bulgusudur
Hastanın nefes darlığı ve nefes darlığı hissi
için kullanılan terimdir
Hava açlığı şeklindede tanımlanabilir
Hasta nefes darlığı,göğüste sıkışma
hissi,nafes alıp vermede zorlanma şeklinde
tarifler

TANIM






Dispne değişik şekillerde tanımlanabilir:
Taşipne; solunum sayısının normalden daha fazla
olması durumudur
(14-18/dk-erişkin,44/dk-yenidoğan)
Hiperpne; solunum derinliğinin artması durumudur
Hiperventilasyon; hem solunum sayısının hem de
derinliğinin artması durumudur (normal PO2,yüksek
Ph,düşük PCO2)

EPİDEMİYOLOJİ




Dispne her yaşta görülebilen sık ve ciddi bir
acil başvuru nedenidir
Benign sınırlanabilen nedenle olabileceği gibi
ileri dönemde morbidite ve mortalite arttırıcı
bir durumun göstergesi olabilir
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PATOFİZYOLOJİ




Dispnenin oluş mekanizması tam
bilinmemektedir.
Normal solunum ; solunum merkezi olan
medulla oblangata, periferik kemoreseptörlerin
yer aldığı karotis body, mekanoreseptörlerin
yer aldığı diafragma ve iskelet-kas sistemi
tarafından kontrol edilmektedir

PATOFİZYOLOJİ






Bu yapılar arasındaki dengesizlik dispneye
yol açar
Bu dengesizlik daha çok normalden fazla
soluma ile kompanse edilmeye çalışılır
Dispne astım ve KOAH taki artmış havayolu
direnci ve azalmış akciğer kompliyansı
sonucu olabileceği gibi toksinler, asidoz, MSS
uyaranları, ciddi hipoksemi gibi solunum
merkezini uyarıcı sebeplerden de
kaynaklanabilir

TANISAL YAKLAŞIM




Dispnenin subjektif birçok potansiyel nedeni
vardır
Akut ve kronik şeklinde sınıflandırılacağı gibi
metabolik, enfeksiyöz, travmatik, hematolojik,
nöromüsküler, kardiyak olarak da
sınıflandırılabilir
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ÖNEMLİ BULGULAR





ÖYKÜ
Dispne süresi;kronik ve ilerleyici dispne
genellikle kardiyak hastalıklar, astım KOAH,
nöromüsküler hastalıklar (MS)
Akut dispne ise astım atak, infeksiyöz,
pulmoner emboli, psikojenik, irritan
inhalasyonu, allerjenler, yabancı cisimler,
intermittant kardiyak disfonksiyon

ÖNEMLİ BULGULAR







Diafragma güçsüzlüğü olan hastalıklarda ortopne en
erken bulgulardan biridir
Paroksismal nokturnal dispne ; KKY ve KOAH’ta
Efor dispnesi; KOAH’lı olup düşük kardiyak outputa
sahip hastalarda
Ayrıca abdominal asit, obezite,hamilelik gibi
abdominal basıncın arttığı durumlarda da efor
dispnesi görülebilir

İLİŞKİLİ BELİRTİLER






Dispne+ateş= enfeksiyöz nedenler
düşünülmeli
Anksiyete/panik atak+dispne= psikojenik
nedenler düşünülmeli (organik nedenler
ekarte edildikten sonra)
Göğüs ağrısı+dispne= pulmoner emboli/MI
düşünülmelidir

ÖNEMLİ BULGULAR






Dispne başlangıcı;ani gelişen nefes darlığı
spontan pnömotoraks ,pulmoner emboli
Dispne yavaş ve saatler ve günler içerisinde
gelişiyorsa enfeksiyöz, rekürren küçük
pulmoner emboliler veya malignensi
düşünülmelidir
Pozisyonel dispne; ortopne sıklıkla KKY,
KOAH, nöromüsküler hastalıklarda görülebilir

ÖNEMLİ BULGULAR


Travmaya bağlı dispne;







kot fraktürleri
yelken göğüs,
hemotoraks,
pnömotoraks,
perikardiyal effüzyon,
kardiyak tamponad

İLİŞKİLİ BELİRTİLER


Keskin ağrı, hareketle artan dispne plevral
effüzyon, plörezis, spontan pnömotoraks akla
getirilmelidir
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FİZİK MUAYENE


Dispneik hastalarada fizik muayene bulguları
spesifik hastalıklarla uyumlu olabilir

YARDIMCI ÇALIŞMALAR






Öykü ve fizik muayene ile elde edilen
bulgular ilave laboratuvar çalışmaları
gerektirebilir
Arteryel kan gazı; hipoksemi derecesini
belirlemede oksijen ihtiyacı veya mekanik
ventilasyon ihtiyacını belirlemede yardımcıdır
EKG; kardiyak hastalık ve pulmoner HT
öyküsü olanlarda yardımcıdır
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YARDIMCI ÇALIŞMALAR






Serum elektrolitleri;etyolojide
hipokalemi,hipofosfatemi,diabetik
ketoasidoz,hipokalsemi nedenleri ortaya
çıkarmada yarar sağlar
CBC;anemiyi ve sepsiste ortaya çıkan
trombositopeni durumunu belirlemede
yardımcıdır
Kardiyak markerler,d-dimer ;pulmoner emboli
ve MI düşünülen hastalarda yardımcı
labaratuvar çalışmalarıdır

AYIRICI TANI






Dispne patofizyolojik olarak basit bir
algoritma ile değerlendirmek zordur
öykü,fizik muayene,yardımcı laboratuvar
çalışmaları kullanılır
Periyodik olarak yeni bilgiler ışığında bu
algoritma değiştirilerek yenilenmektedir

KRİTİK TANILAR






Dispne üst havayolu obstrüksiyonuna bağlı
olduğu düşünülüyorsa acil servise veya
ameliyathaneye hasta alınmalıdır
Komplete tıkanıklık (y.cisim) varsa hemlich
manevrası düşünülmelidir
KKY ve AC ödemi ciddi ve ölümcül bir durum
olduğundan hızlı ve doğru şekilde tedaviye
başlanmalıdır

YARDIMCI ÇALIŞMALAR




V-P sintigrafisi,spiral ac tomografisi,pulmoner
anjiografi pulmoner emboli düşünülen
hastalarda çalışılabilir
Dispne nedeni üst havayollarına bağlı olarak
ortaya çıktığı düşünülüyorsa
laringoskopi,bronkoskopi,lateral servikal grafi
kullanılabilir

KRİTİK TANILAR






Birkaç kritik hastalık en iyi ve en hızlı tedavi
gerektirir
Bu hastalıkların başında tansiyon
pnömotoraks gelmektedir
Dispne,tek taraflı solunum sesi azalması,
hipotansiyon, ipsilateral hiperrezonans,
oksijen desatürasyonu tansiyon
pnömotoraksı akla getirmelidir

KRİTİK TANILAR




Ayrıca dispne nedeni olarak anaflaksi
durumuda acil müdahale gerektirir
Bronkospazmotik alevlenmeler,astım
ataklarıda hızlı tedavi gerektirir(b-agonistler)
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ACİL TANILAR






Astım ve KOAH alevlenmeleri bronkospazma
ve solunum volümünün azalmasına yolaçar
Oksijen saturasyonunda azalma,keskin
göğüs ağrısı,dispnesi olan hastalarda
pulmoner emboli akılda tutulmalıdır
Solunum sayısında artışperküsyonda
timpanizm spontan pnömotoraksta görülür

ACİL TANILAR




Solunum sayısında artış,efor
dispnesi,MS,Guillian-Barre
sendromu,M.Gravis gibi kas hastalıklarınıda
akla getirmelidir
Tek taraflı ral ,öksürük,ateş ve dispne olması
durumunda pnömoni düşünülmelidir

ACİL TANILAR






ACİL TANILAR







Yeterli havayolu ve havalandırma büyük
önem arzeder
Gerekirse hasta entübe edilmelidir
Solunuma manuel veya mekanik
ventilasyonla yardım edilmelidir
Havayolu güvence altına alındıktan sonra
diğer vital bulgular hızlı değerlendirilmeli ve
stabilize edilmelidir

Nefes darlığı olan tüm hastalar hızlı bir
şekilde tedavi bölgesine transport edilmelidir
Yatak başı pulse oksimetrive kardiyak
monitorizasyon yapılmalıdır
Pulse oksimetri%98 den az ise kanül ile O2
verilmelidir

ACİL TANILAR




Şuur değişikliği,konuşmada azalma veya
konuşamama ,vücut pozisyonunda değişiklik
hastanın acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu
gösterir
Vital bulguların stabilizasyonundan sonra
etyoloji araştırılmalıdır
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TEDAVİ






TEDAVİ

Dispne ile başvuran hastalarda tedavi vital
bulguların stabillenmesinden sonra etyolojiye
yöneliktir
Kritik durumlar hızla gözden geçirilip tanı
konmalı ve tedavi başlanmalıdır
Acil müdahale ve kritik hastalar acil serviste
müdahalenin ardından gerekli ise yoğun
bakım ünitesine alınmalıdır







Acil serviste uygulanan müdahale ile hasta
düzelirse bir üst bakım servisine alınmalıdır
Dispne ile başvuran hastalarda eşlik eden
immünsupresyon durumu, DM, malignensi
durumları söz konusu ise hasta tedavi için
hastaneye yatırılmalıdır

Kaynak:


Marx: Rosen's Emergency Medicine: Concepts
and Clinical Practice, 6th ed. Chapter 18 – Dyspnea

TEŞEKKÜRLER
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