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Özet

Sýrt aðrýsý ve solunum sýkýntýsý her yaþ gru-

bunda dikkate alýnmasý gereken þikayetlerdir.

Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonun normal

görünmesi ciddi patolojileri ekarte ettirmez. Fi-

zik muayene ve direkt grafi sonrasý hala þüphe-

lerimiz varsa, tomografi çektirmek veya ikinci

basamaða yönlendirmek gerekebilir.

Anahtarkelimeler:Sýrt aðrýsý, dispne, iyat-

rojenik pnömotoraks, anksiyete, tetik nokta in-

jeksiyonu.

Abstract

Back pain and dyspnea are complaints that

must be taken serious in all age groups. pulse

oximetry values within normal limits doesn't

exclude the serious pathologies. If we stil ha-

ve doubts after phsycal examination and direct

radiology, computerized tomography scanning

or to refer to secondary health care services

may be necessary.

Keywords:Back pain, dyspnea, iatrogenic

pneumothorax, anxiety, trigger point injection.

Giriþ

Her týbbi ve cerrahi  müdahalenin bir

komplikasyon olasýlýðý olmakla birlikte uy-

gulamanýn gerekliliði ve ehil bir el tarafýndan

yapýlýp yapýlmadýðý uygulamanýn sonucunu

etkiler. Nefes darlýðý, acil veya poliklinik

þartlarýnda çok sýk karþýlaþýlan bir semptom

olup, müdahale için süre kýsýtlý olabilir. Bu

durumda kapsamlý bir anamnez sýklýkla ipucu

verir, fizik muayene ve radyoloji tanýya götü-

rür. Belirgin patolojik bir bulgunun saptana-

madýðý durumlarda solunum zorluðuna baðlý

sekonder anksiyeteyi ayýrt etmek gerekir.  

Nefes darlýðýnýn etyolojisinde akut veya

kronik sebepler söz konusu olabilir. Ani baþ-

layan nefes darlýðý þikayetinde solunumsal

sebepler, kalp damar sistemine ait patolojiler

ve travmatik sebepler öncelikle düþünülmeli-

dir. Bunlar dýþlandýktan sonra, öykü de göz

önünde bulundurularak, anksiyete de primer

hastalýk olarak düþünülebilir.

Olgu

Geçmeyen sýrt aðrýsý, nefes darlýðý yakýn-

malarý ile acil polikliniðe baþvuran 43 yaþýnda

bayan hasta öyküsünde yurtdýþýnda, boyun ve
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sýrt aðrýlarý sebebiyle kendisine lokal metilprednizo-

lon+ lidocain injeksiyonu tedavisine baþlandýðýný, bu

tedaviye ülkeye dönüþünde de devam ettiðini ifade et-

miþtir. Skapula civarýna yapýlan son injeksiyondan

sonra þiddetli sýrt aðrýsý ve nefes darlýðý geliþmiþ; en-

jeksiyon için gittiði týp merkezinde PA Akciðer Grafi-

si çekilmiþ ve bir patoloji düþünülmemiþtir. Þikayetle-

rinin devam etmesi üzerine gittiði hastanede yazýlan

epikrizinde hastanýn genel durumunun iyi, koopere an-

cak aþýrý anksiyöz olduðu rapor edilmiþtir. SpO2 %99,

solunum sesleri doðal, solunum sayýsý:18/dk,

KTA:120/dk bulunmuþ. EKG' de bir özellik saptan-

mamýþ, ilk saðlýk kurumunda çekilen akciðer grafisi-

nin kalitesi deðerlendirmeye uygun bulunmamakla

birlikte bir özellik görülmediði belirtilmiþ, alprazolam

0.5 mg. tablet alýmýndan sonra hasta kendini daha iyi

hissettiðini ifade ederek hastaneden ayrýlmýþtýr. Ancak

24 saat içinde hastanýn sýrt aðrýsý daha þiddetlenmiþ,

nefes almakta güçlük çekmeye baþlamýþtýr. 

Acil servise baþvuran hastanýn fizik muayenesinde

hasta anksiyöz idi; sað hemitoraksta solunum sesleri

azalmýþ olarak bulununca önceden akciðer grafisi çe-

kilmiþ olmasý nedeniyle akciðer tomografisi istendi.

Çekilen tomografide sað akciðer üst lobda  % 40-50

lik bir pnömotoraks ve buna baðlý kollaps saptandý.

Hastaya 2,5 lt/dk. oksijen baþlanarak hospitalize edil-

di ve göðüs cerrahisi tarafýndan sað tüp torakostomi

uygulandý. Tüp uygulamasýný takiben hava tahliyesi

saðlanan hastanýn bir gün sonra hava kaçaðýnýn dur-

masý üzerine tüpü çýkarýldý. Genel durumu iyi ve akci-

ðer tam ekspanse olmuþ olarak taburcu edildi.

Tartýþma

Pnömotoraks birinci basamak hekimlikte en sýk

karþýlaþýlan göðüs cerrahisi acilidir. Tanýda esas olan

radyolojik deðerlendirmenin erken ve doðru olarak

yapýlmasý olasý ölümcül komplikasyonlarý önlemesi

yönünden büyük önem taþýr.1 Pnömotoraks kýsaca

plevral boþluða hava girmesi olarak tanýmlanabilir.

Normalde visseral ve pariyetal plevra yapraklarý ara-

sýnda 5-10 ml sývý bulunur, ancak hava bulunmaz.

Pnömotoraksta hava giriþi pariyetal ya da visseral

plevrada oluþan bir açýklýk nedeniyle gerçekleþir. Bu

açýklýk göðüs duvarýnda künt ya da delici travmaya

baðlý oluþabildiði gibi akciðer parankiminin komþu

visseral plevrayla birlikte yýrtýlmasý nedeniyle de

oluþabilir1.

Pnömotorakslar oluþ mekanizmalarý ve altta ya-

tan patolojilere göre sýnýflandýrýlýr: 

Spontanpnömotoraks

Primer:  Altta yatan bir akciðer hastalýðý yoktur

Sekonder:  Altta yatan bir sebep vardýr: KOAH,

kistik fibroz gibi

Katamenyal: Mensturasyonla baðlantýlýdýr.

Travmatikpnömotoraks

Non iyatrojenik: Künt veya penetran yaralanma-

lar sonrasý

Ýyatrojenik: Transtorasik veya transbronþiyal bi-

yopsi, santral venöz kateterizasyon, plevral biyopsi,

torasentez sonrasý2. Ayrýca, seyrek de olsa akupunk-

tur sonrasý görülen pnömotoraksa ait yayýnlar da

vardýr3,4.

Fibromyaljili hastalarda duyarlý noktalara aneste-

zik ve metilprednizolon enjeksiyonu kombinasyonu

sonucunda 1-2 haftalýk iyi yanýt alýnmaktadýr. Bu

dönemde hastanýn doktora güveni artar, enjeksiyon-
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lar 2-3 ay geçmeden tekrarlanmamalýdýr.

Miyofasyal aðrý sendromu (MAS), tetik 'trigger '

noktalar ve gergin bantlarla karakterize bölgesel aðrý

sendromudur. Tedavide tetik noktalarýn ortadan kaldý-

rýlmasý ile aðrý siklusunun kýrýlmasý amaçlanmaktadýr.

Bu amaçla tetik noktalara anestezik veya serum fizyo-

lojik enjeksiyonu, bu alandaki kasýn gerilmesi ve bu

bölgeye florometan veya etil klorid spreyi uygula-

mas› gibi yöntemler denenebilir. Hatta bu bölgeye ku-

ru iðne uygulamasý da yapýlabilir5,6.

Bu vakada uygulanan aðrý kesici tedavinin ehil bir

el tarafýndan yapýlýp yapýlmadýðý bilinmemektedir.

Nefes darlýðý olan hastanýn fizik muayenesinin dik-

katli yapýlmasý, solunum seslerinin dikkatle oskültas-

yonu, akciðer grafisinin kalitesinin deðerlendirmeye

uygun olmasý hastaya acil tanýnýn en kýsa süre içinde

konulmasýný saðlar. Bu olguda hastanýn yaþýnýn göre-

ce genç olmasý ve komorbiditesinin bulunmamasý

olayýn daha kötü bir seyir izlemesini engellemiþtir. 

Her týbbi uygulamanýn bir komplikasyon olasýlý-

ðý vardýr. Kýsa süreli hasta memnuniyetini hedef

alan, kanýta dayalý olmayan uygulamalara günlük

klinik pratikte sýklýkla rastlanmaktadýr. Týbbi uygu-

lamalarýn gerekli eðitim  almýþ, deneyimli saðlýk

personeli tarafýndan ve kanýta dayalý olarak gerekti-

ði durumlarda uygulanmasý bu tür komplikasyonla-

rýn görülmesini engelleyecektir. 

Ayrýca çeþitli týbbi durumlara eþlik eden yoðun

anksiyete, altta yatan sebebin saptanmasýný güçleþti-

rebilir. Oksijen satürasyonu normal görünse bile

akut solunum zorluklarýnda fizik muayene ve direkt

grafinin fikir vermediði durumlarda hastanýn bilgi-

sayarlý tomografi ile deðerlendirmesini veya ileri bir

merkeze yönlendirilmesini gerektirir. 
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