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Kris Gommeren Ghent Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009
yılında iç hastalıkları dalında diplomatlığa hak kazanmıştır. Kısa bir süre Hollanda’da çalıştıktan sonra
ev hayvanlarında sistemik enflamasyonun kardiyak etkileri konusunda doktorasını tamamladığı Liege
Üniversitesi’ne geiş yapmıştır. 2008’den beri Liege Üniversitesi’nde Acil ve Yoğun Bakım
Departmanı’nın yönetimini yapmaktadır. Bununla birlikte iç hastalıkları alanında öğrencilerin eğitim
programlarına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Üniversitedi çalışmaları dışında geçmiş yıllarda
Avrupa Acil ve Yoğun Bakım Topluluğu’nun başkanlığını ve iç hastalıkları konusunda laboratuar
bulgularının değerlendirme danışmanlığını yürütmüştür. Geri kalan zamanında sahip olduk ları küçük
hayvan kliniğinin yürütülmesinde ve iki çocuklarını yetiştirmekte eşine yardımcı olmaktadır.
•
•
•
•

Temel Sıvı Terapisi Resüstasyonu
Travmada Ultrason. Bilinmeyen Gerçeklere Hızlı Bakış
Travma Sonrası Komplikasyonlar
Interaktif Travma Olguları

GI Ruptur - SeptiK Peritonitis
K. Gommeren, DVM, DipECVECC, DipECVIM-CA, PhD
17/12/2021 – 09.45-10.30
Gastrointestinal perforasyon, evcil hayvanlarımızda karşılaşılan oldukça yaygın bir sorundur. Bu sorun
tipik olarak, ya yabancı cisim yutulması ya da NSAİİ (muhtemelen dehidrate veya hipovoemik bir
hastada steroid kombinasyonunun) uygulaması sonucunda meydana gelmektedir. Ancak GI rupturü,
aynı zamanda neoplastik bir sürecin, iskemik olayın bir sonuucu da olabilir ya da hatta bazı hastalarda
spontan olarak meeydana geldiği de bildirilmiştir. Altta yatan hastalık sürecinden bağımsız olarak, bu
durum hiç istisnasız ciddiye alınmalıdır ve hastanız için en iyi prognozu belirleyebilmek amacıyla hızlı
tanı koyulmalı ve acil medikal ve cerrahi tedavi uygulanmalıdır.
GI ruptur olan hastalar genellikle abdominal ağrı ile prezente olmaktadır ve halihazırda kardiyovasküler
yetersizliğe dair klinik belirtilerle başvurabilirler. Bu belirtiler, mental durum değişikliği, taşikardi, kötü
periferik vazokonstriksiyon ve bazen hipertermiyle kendini gösteren bozucu şok belirtileri ile uyumlu
olabilir. Ancak, kedilerin septisemiye özel bir yanıtı olarak kedilerde özellikle duyarsız, bradikardik ve
hipotermik olduklarında genellikle abdominal ağrı kanıtı bulunmaz. Fakat, septik periotonitisle sevk
hastanesine getirilen hastaların yaklaşık üçte ikisinde, başvuru anında HENÜZ kardiyovasküler yetersizlik
belirtilerine sahip DEĞİLDİR. Bu durum, hastada klinik olarak bu tablo gelişmeden önce tanı koymanın
önemini vurgulamaktadır.
Bunun bir sonucu olarak, gastrointestinal belirtileri ve/veya kardiyovasküüler yetmezliği olan her bir acil
hastasında, eksiksiz bir fizik muayene yapılması, Bakım Noktasında Ultrason (POCUS) yapılması,
gastrointesinal yol perforasyonu göstergesi olan bulguların taranması gerekmektedir. Böyle bir
tablodaki iki temel bulgu, her zaman aspire ve analiz edilmesi gereken karın boşluğunda serbest sıvı
tespiti ve karın boşluğunda serbest hava varlığı olan pnömoperiton tespitidir. İkinci durum,, ya yakın
zamanda geçirilmiş bir ameliyattan, bakteriyel gaz üretiminden ya da gaz içeren bir organın (bağırsak)
perforasyonunda kaynakalanabilmektedir, ayrıca postoperatif dönemde ileri me dikal görüntüüleme ve
cerrahi keşif endikasyonudur. Abdominosentezde alınan örneklerle, sitoloji her zaman yapılmalıdır ve
intraselüler bakteriler tespit eddilirse, septik peritonitis tanısı koyulur. İntraselüler bakterilerin
görülmemesi, septik peritonitisi DIŞLAMAZ. Pür ve modifiye transudaların eksüdalardan ayrılabilmesi
için sıvının test edilmesi gerekmektedir. Hüücre ve proteince zengin eksüdalarda, glukoz ve laktat
konsantrasyonları değerlendirilmeli ve kandaki konsantrasyonlarla karşılaştırılmalıdır. Kana kıyasla
assitte azalmış glukoz konsantrasyonları (>20mg/dL) ve artmış laktat konsantrasyonları (>2mmol/L),
septik bir sürecin çok güçlü göstergeleridir.
Tanı koyulur koyulmaz, hastaya intravenöz antibiyotik verilmeli, kültür alınarak teste gönderilmeli ve
hasta cerrahi müdahaleye hazırlamak üzere kardiyovasküler olarak stabilize edilmelidir. Ancak,
prognostik veya finansal kaygılara bağlı olarak, cerrahi öncesi ileri görüntüleme veya diğer tetkikler
yapılabilir. Bundan bağımsız olarak, septik peritonitisli stabil bir hasta bir LÜTUFTUR ve herhangi bir
gecikme, kartları doğru oynarsanız %50 üzerinde olan prognozu olumsuz etkileyeceği için bu hastada
hiçbir müdahaleyi geciktirmemelisiniz.

Yoğun Bakımda Beslenme Desteği
K. Gommeren, DVM, DipECVECC, DipECVIM-CA, PhD
17/12/2021 – 11.45-12.30
İştahsızlık, yeme güçlüğünden dolayı hastalar beslenme gereksinimlerini karşılayamadıklarında veya
gastraintestinal yolun (GIT) bölümlerinden kaçınılması gerektiğinde beslenme desteğine gereksinim
duyulmaktadır. Beslenme desteğinin kaç gün sonra endike olduğu konusunda, kedilerde dinlenme
halinde enerji gereksinimlerinin (RER) %75'inden azıını aldıkları 3 gün ve köpeklerde 5 gün olduğu
bildirilmiştir. Bu fark, gıdasız kalmanın kedilerde karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkisi ile
açıklanmaktadır, bu durumda uzamış anoreksi özellikle fazla kilolu kedilerde hepatik lipidoza yol
açabilmektedir. Ayrıca, kötü beslenme immün sistemi de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla, her bir yoğun
bakım planında beslenme desteğinin neden önemli bir bileşen olduğu ve ve Rebecca Kirby'nin
tanımladığı 20 kuralının bir parçası olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Beslenme desteğği, her yoğun bakım hastasına beslenme tüpü takmaktan daha fazlasını ifade
etmektedir. Her klinisyen, hastanın NEDEN yemediğini değerlendirmelidir. Hastaneye yatan çoğu hasta
sadece stresten, ağrı veya bulantıdan dolayı yemiyor olabilir ve bu sorunların hepsinin
giderilmesikgerekmektedir. Bazı ''anorektik'' hastalar, ısıtıldıktan sonra yaa da ''daha aşina oldukları'' bir
ortam yaratıldıktan sonra yiyeceğe ilgi göstermektedir. Özellikle metabolik hastalıkları veya depresyonu
olan hastalarda iştah açıcıları (örn. mirtazapin) değerlendirin. Hastada altta yatan patolojiyi dikkate alın
ve kısa süre sonra tekrar yemeye başlama ihtimalini değerlendirin. Beklenen senaryolar yanlış çıkabilir
ve bu nedenle hastanede yatan hastaların beslenme planı dahil günlük olarak değerlendirilmesi çok
önemlidir.

Hastanız beslenme desteğine ihtiyaç duyuyorsa, YAPILMAMASI gereken ilk şey, ''zorla yedirmek''tir.
Uzmanlar bu uygulamanın gıdadan kaçınma veya aspirasyon pnömosi riski oluşturabileceği konusunda
hemfikir olmasına rağmen, yaygın bir uygulama olmaya devam etmektedir. Kritik hastalarda, hasta
hemodinamik olarak stabil hale gellene ve iyi düzeyde hidrate olana kadar beslenmenin ertelenmesi
gerektiğini unutmayın.
(Par)enteral beslenmenin şart olduğu durumlarda, bağırsağın mümkün olduğunca fazla kısmını kullanın.
Beslenme desteği sağlamanın ana teknikleri, nazoözofageal (NO), nazogastrik (NG) ve özofageal (O)
beslenme tüpleridir. Hepsi iyi tolere edilmektedir ve hastanın kendi isteğiyle yiyip yemediğini kontrol
etme imkanı tanır. Beslenme tüpünün yerleştirilmesi hasta için stresli bir işlemdir ve komplikasyonları
önlemek için bu işlemin dikkatlice planlanması gerekmektedir. Tüp yerleşimini radyografi veya POCUS
kullanarak hemen ve her beslenme öncesinde POCUS'la ve/veya aspirasyonda negatif basınçlla ve/veya
solunum belirtilerini kontrol etmek üzere steril ılık su vererek kontrol e din.
Uzamış anoreksi sonrasındaki ilk günlerde beslenme rejimeni kademeli olarak artırılmalıdır. Hastanın
mide hacmini değğerlendirin ve gıda miktarı arttıkça sıvı rejimeninizi ona göre ayarlayın.

Tüple bile olsa beslenme esnasında aspirasyonu önlemek için hasta BİLİNÇLİ, atik ve yanıt verebiliyor
olmalıdır. Hasta ayakta durabilir veya sternal rekumbens pozisyonda yatabiilir. Acele etmeyin,
uygulanan hacme bağlı olarak beslenme 10 ila 30 dakika arasında sürebilir ve sürmelidir. Mama, vücut
ısısına ısıtılmalıdır çünkü mama çok soğuk olduğunda bulantıya veya kusmaya neden olabilir, çok sıcak
olduğunda GI yolunu tahriş edebilir. Beslenme esnasında hastayı değerlendirin ve bulantı ya da
rahatsızlık belirtilerini kontrol edin.

Antiemetikler
K. Gommeren, DVM, DipECVECC, DipECVIM-CA, PhD
18/12/2021 – 09.00-09.45
Antiemetikleri tartışmadan önce, bazı hususların söylenmesi gerekir: Kusmayı regurjitasyondan ayırmayı
asla unutmayın. Bazı hastalar kustuğunda, beslenmemlidir (6-12 saat) ve hatta kısa bir süre sıvı dahi
verilmemelidir (1-2 saat) çünkü sadece bu uygulama yeterli olabimektedir. Akut (hhemorajik) enteritli
hastaların çoğu ani gelişen fakaat çok geçici bir kusmayla başvurabileceği için kusma sıklığının gelişimini
lütfen her zaman değğerlendirin. 10 dakika içinde 6 kes kusan ancak kliniğe gelirken 30 dakikalık araç
seyahati esnasında hiç kusmamış olan hastada, muhtemelen antiemetik gereksinimi olMAyabilir. Bu
şekilde en azında epizodun geçip geçmediğini veya sürecin hala aktif olup olmadığını hızlıca
öğrenebilirsiniz.
Peki neden antiemetik uygulamak istiyorsunuz?” İlk anda verilen cevap, ''çünkü mantıklı'' olabilir.
Hastanızı korkunç kusma deneyiminden korumak istersiniz; dehidrate olmasını istemezsiniz (bu nedenle
dehidrate olduğunda sıvı uygularsınız); emesise sekonder olarak özofajit veya aspirasyon pnömonisi
gelişiminden kaçınmak istersiniz. Diğer durumlarda, hastanın yabancı cisim çıkaracağını görmek için çok
heyecanlı olabilirsiniz... Başka hangi sebeplerden dolayı bazen apomorfin uygularız... Kusma, aslında
koruyucu bir reflekstir, sporadik olursa tedavi etmeye gerek yoktur. Ancak, kusmayla ilişkili ağğrı,
bulantı, rahatsızlık ve olası zarar; tedavi için kontraendike olmadıkları sürece kusma sıklıkla meydana
geldiğinde antiemetikleri uygulamak için iyi nedenlerdir.
Neden kusarız ve kusmayı nasıl durdururuz? Kusma, iç organlardaki aferen reseptörlerin uyarılmasıyla
endüklenir, medulladaki kusma merkezine iletilir (santral patern jeneratörü) ya da alternatif olarak yine
medullada,serebral kortekste (hayvanlarda nadir) ve vestibüler aparatta (örneğin taşıt tutması) bulunan
kemoreseptör tetik zonunun (CRTZ) uyarılmasıyla meydana gelmektedir. Köpeklerde, dopamin ve
histamin, CRTZ'deki önemli nörotransmiterlerdir ancak bunlar kedilerde daha az öneme sahiptir.
Dolayısıyla, metoklopramid (D2 -dopaminerjik antagonisti) kedilerde daha az etkilidir ve apomorfin (D2dopaminerjik agonisti) kedilerde daha az ematojeniktir. Alfa-2-adrenerjik ve 5-HT3-serotonerjik
reseptörler, köpeklere kıyasla kedilerde CRTZ'de daha önemlidir. Bu nedenle, ksilazin (α 2-adrenerjik
agonisti) kedilerde ematojeniktir ve ondansetron (5-HT3-serotonerjik antagonisti) kedilerde CRTZ
kanalıyla kusmayı önler (ancak köpeklerde periferik olarak etki eder). Kusma merkezinde, NK-1 ve α2adrenerjik reseptörler, en önemli reseptörlerdir, NK-1 antagonistlerinin (maropitant) ve pür (yohimbin)
yada karma (proklorperazin) α 2 -reseptör antagonistlerinin etkili antiemetikler olduğunu açıklarlar.
Fenotiazin ilaçları,

muhtemelen CRTZ'deki α-reseptörleri (ve diğer reseptörleri) inhibe ederek etki

göstermektedir.
Köpeklerde kusmaya aracılık eden en önemli periferiik resepptörler, NK-1 ve 5-HT3-serotonerjik
reseptörleridir. Periferik reseptör etkileri aracılığıyla motilite modifikasyonu, kusmayı kontrol altına

alabilir. D2-dopaminerjik reseptörlerin metaklopramid ile antagonize edilmesi, kedi ve köpeklerde gastrik
boşalmayı ve proksimal intestiinal motiliteyi artıracaktır. Düşük doz eritromisin (0.5–1.0 mg/kg oral yolla
[PO] veya intravenöz yolla [IV] TID) uygulayarak yapılabilecek motilin reseptörlerinin aktivasyonu, açlık
esnasında gastrik boşalmayı artırabilir.
Ders anlatımı esnasında nasıl kullanılabileceği ve suistimal edilebileceği konusunda örnekler verilecektir.

