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Ön Söz
Saniyeler önemli olduğunda... hazır olacak mısınız?
Oturunuz, kemerinizi bağlayınız ve hayatınızın yolculuğuna hazırlanınız! Acil
ve yoğun bakımın iniş ve çıkışları, nihai yüksek hızlı lunapark treni yolculuğu
gibidir. Yaşam ve ölüm arasındaki fark hız, verimlilik ve beceri ile müdahale etme
yeteneğiniz olabilir. Vücuttaki her organ kritik hastanın hayatta kalmasında veya
ölümünde rol oynayabilir. Kaybedecek zaman yoktur ve hata payı çok azdır.
Küçük Hayvan Acil ve Yoğun Bakım Hekimliğinin bu ikinci baskısı, bu heyecan verici uzmanlık alanındaki becerilerinizi geliştirmek ve bilgi tabanınızı genişletmek için mükemmel ve eğlenceli bir yöntem sunar. İster deneyimli bir Veteriner
Hekim, acil klinisyen veya uzman, Veteriner öğrenci, stajyer veya asistan veya Veteriner teknisyeni olun, bir hayat kurtarmanıza yardımcı olabilecek önemli bilgileri
keşfedeceksiniz. Yazarların deneyimi ve uzmanlığı (uzmanlık alanında 40 yıldan
fazla, 100.000’den fazla acil/yoğun bakım hastası) kritik hasta bakımının önemli,
ama pratik örneklerine ilişkin bir fikir vermektedir.
Bu kitap, vakalar, sorular ve cevaplar aracılığıyla size getirilen pratik ipuçları,
kılavuzlar, tedavi stratejileri ve incilerden oluşan bir hazine sandığıdır. Okuyucuyu, bilgi ve becerilerinizi genişletmek ve test etmek için tek başınıza veya bir grup
meslektaşınızla birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz. Önerilerimizi okumadan önce
soruyu okumak ve cevabınızı teklif etmek en iyisidir. Vakaları ikinci veya üçüncü kez tekrar ziyaret ettiğinizde kenar boşluklarına yazmaktan ve size yardımcı
olacak notlar almaktan çekinmeyiniz. Size en iyi cevabımız olduğuna inandığımız
şeyi verdik, ancak bir prosedürü gerçekleştirmenin veya bir hastayı tedavi etmenin
birçok yolu olduğunu hemen kabul ediyoruz. Kendi deneyimlerinizi ve eğitiminizi
bu vakalardan gelen bilgilerle birleştirmenizi ve sizin için ideal olan bir bilgi tabanı
oluşturmanızı umuyoruz.
Rebecca Kirby
Elke Rudloff
Andrew Linklater

Teşekkürler
Yazarlar, bu vakalarda hastaların bakımıyla ilgilenen tüm Veteriner ekibinin (resepsiyonistler, hekimler, teknisyenler, asistanlar, yöneticiler) yetenekleri, becerileri
ve özverileri için çok minnettardırlar. Ayrıca CRC Press ekibine, özellikle soruları
makul bir metin uzunluğunda düzenleyen (göz korkutucu bir görev) ve hem Amerikan hem de SI birimleri sağlayan ve bu kitabı dünya çapında Veteriner Hekimlik
mesleğindeki herkes için geçerli kılan Peter Beynon’a mükemmellikle yapılan bir iş
için teşekkür ederiz.
Rebecca Kirby
Elke Rudloff
Andrew Linklater
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Çeviri Editörü Ön Sözü
Küçük Hayvan Acil ve Yoğun Bakım Hekimliğinin bu ikinci baskısının çevirisi,
Veteriner Hekimliği uzmanlık alanında yazarların deneyimi, uzmanlığı ve kritik
hasta bakımının önemli, ama pratik örneklerine ilişkin bir fikir vermektedir. Yazarlar, kitaptaki vakalarla ilgili soru ve cevapları, sizlere mümkün olan en değerli ve
eğlenceli öğrenme deneyimini sunma gayretinde bulunarak yazmışlardır. Bu kitabı
incelendiğinizde siz Veteriner Hekimlere, Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, stajyerlere, klinik asistanlarına veya veteriner teknisyenlerine bir hayat kurtarmaya yardımcı olabilecek önemli bilgilerin mükemmel ve eğlenceli bir şekilde
sunulduğunu keşfedeceksiniz.
Veteriner Hekimlere getirilen acil hastaların yönetimi ve bakımları için biz hekimler her gün yoğun bir mücadele vermekteyiz. Bu kitabı çevirmemizdeki amaç,
küçük hayvanları önemseyen biz Veteriner Hekimlerin bu yoğun çabalarına katkı
sunmak ve uzmanlık alanındaki becerilerimizi geliştirmek ve bilgi tabanımızı genişletmektir. Acil ve kritik hastaların yaşamı ve ölümü arasındaki farkın, biz Veteriner Hekimlerin hız, verimlilik ve beceri ile müdahale etme yeteneğine bağlı olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle vücuttaki her organın kritik hastanın hayatta kalmasında önemi oldukça büyüktür. Veteriner Hekimlerin acil hastaların tedavi ve
bakımlarında hızlı davranmalı ve en az hata payına sahip olmaları gerekmektedir.
Küçük Hayvan Acil ve Yoğun Bakım Hekimliğinde acil ve kritik bakımlarını
yönetilmesi ve uygun tedavinin çok hızlı bir şekilde kararlaştırılarak uygulanması
hayatı tehdit eden birçok öncelikli sorunun çözülmesinde esastır. Bu bağlamda çevirisini yaptığımız bu kitapta, entegre sorular, çizimler ve ayrıntılı açıklayıcı cevaplar şeklinde rastgele organize edilmiş 221 adet vaka sunulmaktadır. Kitap, nitelikli
veteriner hekimler, teknisyenler, hemşireler, öğrenciler ve sınav adayları için önemli
bir referans kaynağı olmakla birlikte, vakalar, sorular ve cevaplar aracılığıyla size
verilen pratik ipuçları, kılavuzlar ve tedavi stratejilerini içermektedir. Kitap, acil
ve kritik hasta bakımına koordine bir ekip yaklaşımının gerekli olduğu acil ve
kritik bakım hekimliğinin tüm yönlerini kapsamaktadır. Bu nedenle kitabın özlü,
simülasyon odaklı formatı ile Veteriner Hekimlerin acil durumlarda becerilerini
test etmelerine, tanı ve tedavi planları hakkında hızlı kararlar almalarına ve kendi
deneyimlerini bu vakalardan gelen bilgilerle birleştirerek ideal bir bilgi tabanı oluşturmalarına ve pratik kazanmalarına yardımcı olacağını umuyoruz.
Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL
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Kısaltmalar
ABH
ACEI

akut böbrek hasarı
anjiotensin dönüştürücü enzim
inhibitörü
ACTH adrenokortikotropik hormon
ACVIM American College of Veterinary
Internal Medicine
ADH antidiüretik hormon
AKB
arteriyel kan basıncı
AEİ
antiepileptik ilaçlar
ALP
alkaline fosfataz
ALT
alanine aminotransferaz
aPTT aktive edilmiş parsiyal
thromboplastin zamanı
APZ
aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı
BCS
vücut kondüsyon skoru
BOS
beyin omurilik sıvısı
bpm
dakikada atım/dakikada solunum
BUN
kan üre nitrojen
CRH kortikotropin releasing hormon
ÇHS
çekirdekli hücre sayısı
DEG
dinlenme enerjisi gereksinimi
DIC
yaygın damar içi koagülasyon
DLH evcil uzun tüylü (kedi)
DSH
evcil kısa tüylü (kedi)
EKG
elektrokardiogram
ET
endotrakeal tüp
ETCO2 solunum sonu CO2
FAST travmada sonografik odaklanmış
değerlendirme (tarama)
FeLV feline leukemia virus
FIP
feline infeksiyöz peritonitis
FIV
feline immunodeficiency virus
FiO2
solunan oksijenin fraksiyonu
GA
genel anestezi
GDV
gastrik dilatasyon/volvulus
GFO
glomerular filtration oranı
GI
gastrointestinal
GİB
göz içi basıncı
HB
hidrostatik basınç
Hct
hematokrit
HES
hidroksietil starch
IM
intramusküler
INR
uluslararası normalleştirilmiş oran
IV
intravenöz
İKB
intrakraniyal basınç
İPK
idrar proteini:kreatinin (oran)
İVK
intravenöz kateter
KB
kan basıncı
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KDZ
KEA
KKY
KOB
KPR
KR
KS
LRS
MM
MODS
MSS
N
NPO
NSAİD
OAB
PCR
PCV
PEEP
PIR
PIVKA

kapillar dolum zamanı
köpek eritrosit antijen
konjestif kalp yetmezliği
kolloidal osmotik basınç
kardiyopulmoner resussitasyon
kalp ritmi
kraniyal sinir
laktatlı ringer solüsyonu
mukoz membran
çoklu organ disfonksiyon sendromu
merkezi sinir sistemi
normal
nil per os
non-steroidal antienflamatuar ilaç
ortalama arteriyel basınç
polimeraz zincir reaksiyonu
paketlenmiş hücre volümü
pozitif uç ekspirasyon basıncı
pupiller ışık refleksi
K vitamini antagonisti veya
yokluğunda indüklenen proteinler
(test)
PMN polimorfonükleer lökosit
PO
per os/oral
PPB
parsiyel parenteral beslenme
pRBC plazmadan ayrılmış kırmızı kan
hücresi
PT
protrombin zamanı
PÜ/PD poliüri/polidipsi
RBC
kırmızı kan hücresi
SAKB sistolik arteriyel kan basıncı
SAB
sistemik arteriyel basıncı
SC
subkutan
SD
spesifik dansite
SIRS
sistemik enflamatuar yanıt
sendromu
SOİ
sabit oranlı infüzyon
SS
solunum sayısı
SVB
sentral venöz basınç
T
vücut sıcaklığı
TKS
tam kan sayımı
TP
total protein
TPR
vücut sıcaklığı, nabız, solunum
TS
total solidler
V/P
ventilasyon/perfüzyon
YBÜ
yoğun bakım ünitesi
YC
yabancı cisim
WBC beyaz kan hücreleri

Nihai vaka-temelli öğrenme deneyimine nasıl sahip olunur:
Okuyucu için tavsiyeler
Yazarlar, kitaptaki vakalarla ilgili soru ve cevapları, siz okuyuculara mümkün olan
en değerli ve eğlenceli öğrenme deneyimini sunma gayesini göz önünde bulundurarak yazmışlardır. Bu hedefe ulaşmak için, bu kitaptan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair önerilerimizi aşağıda listeledik.
1. Sorulara verilen cevaplarımızı gözden geçirmeden önce sorular okunmalı ve
en iyi cevabınız kaydedilmelidir. Kitabın başında normal laboratuvar değerleri
tablosu verilmiştir. Hem Amerikan hem de Uluslararası Birimler Sistemi (SI) değerleri, ilgili dönüştürme faktörleriyle birlikte verilmektedir. Tüm EKG’ler, aksi
belirtilmedikçe 1 mV/cm amplitüdünde 25 mm/sn kağıt hızında kaydedilmiştir.
2. Kitaptaki vakaların çoğu rastgele sıralanırken, kitabın ilk bölümü özel olarak
düzenlenmiştir. Bu bölüm, “Temellere Geri Dön” yaklaşımımız ile hasta değerlendirme, verileri yorumlama veya bir canlandırma planı oluşturma, hasta
yaşamı için önemli fizyoloji ve kritik hastayı izlemek için gerekli 20 kural ile
ilgili detayları sunmaktadır. En iyi öğrenme deneyimi için öncelikle bu bölümü
çalışınız.
3. İlk bölümde sunulan ilkeleri, özellikle talep edilmese bile, takip eden sonraki
vakalarda da kullanmak için zamanınızı ayırınız. Bu bölüm:
r ¸ODFMJLTSBTOBHÕSFCJSTPSVOMJTUFTJPMVƤUVSNBL
r 4WSFTÛTTJUBTZPOQMBOO[PMVƤUVSNBL &,(WFZBLBOHB[ZPSVNMBNBMBS
JÉJOWFSJMFOBENMBSLVMMBONBL
r #JSQSPCMFNJOIBTUBÛ[FSJOEFLJOFEFOJOJWFFULJTJOJEFƢFSMFOEJSNFLWF
r #JS JƤMFN ZBQNBOO WFZB JMBÉ WFSNFOJO BSUMBSO WF FLTJMFSJOJ HÕ[ ÕOÛOEF
bulundurmayı içerir.
Bu görevler ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak hem hastalara hem de
hasta verilerine düzenli ve eğitimli bir yaklaşım sunar. Tekrarlama, öğrenmenin
anahtarıdır!
4. Vakalarda çalışırken kazandığınız bilgilerden notlar ve kontrol listeleri hazırlayınız. Bu bilgilerin, bu kitaptaki vakaları ve aynı zamanda kliniğinizdeki hastaların çoğunu yönetirken faydalı olacağını garanti ediyoruz.
5. Temel bilginizi ve hasta yönetimi seçeneklerinizi daha da genişletmek için fizyoloji, iç hastalıkları, cerrahi, klinik patoloji, görüntüleme ve acil/kritik bakım
metinlerini içeren okuma listesini de kontrol etmenizi öneririz.
6. Hidroksietil nişasta (HES) ürünlerinin septik insanlarda kullanımına ilişkin
tartışmalar devam etmektedir. Yazarlar, 20 yıldan fazla bir süredir, 20.000’den
fazla köpek ve kedide hetastarch veya tetrastarch (suni bir kolloid ürün olup,
plazma volüm arttırıcı olarak şok tedavisinde kullanılır) kullandılar. İnsanlarda
bildirilen komplikasyonları köpek veya kedilerde görmediler. Yazarlar bununla
birlikte, HES’i, böbrek yetmezliği veya koagülopatisi olan küçük hayvanlarda,
bu türler üzerinde daha fazla çalışmalar tamamlanana kadar dikkatli bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmektedir.
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Sorular: 1, 2
1

1 Acil Veteriner Kliniğinde sakin bir gece, 5-10 dakika içinde birbirlerini takip
eden hasta hayvanlar getiriliyor (1).
1. 3 yaşındaki kısırlaştırılmış erkek kedi, son 4-5 saat idrara çıkmakta zorlandığı, mesanesinin küçük fakat tam olarak belirlenemediği, normal TPR’li ancak
uyarılmış ve rahatsızdır.
2. Son 2 gün içerisinde nefes almada zorluk çeken 14 yaşındaki dişi kedide donuk akciğer sesleri, düzensiz bir solunum, açıkağız solunum ve üfürüm vardır.
Diş etleri hafifçe siyanotiktir.
3. 8 yaşındaki küçük Terrier melezi, daha büyük bir köpek tarafından sağ ön
pençesinden ısırılmış olup yere basamıyor. Kardiyovasküler durum stabildir.
4. Kollapslı 11 yaşındaki Labrador melezinde, abdominal bölgede şişkinlik vardır, KR 190/bpm ve mukozalar solgundur.
5. 12 yaşında erkek kısırlaştırılmış tazı son bir saat boyunca nöbet geçirmekte ve
42.8 °C (109 °F) vücut sıcaklığına sahiptir.
i. Tıbbi tedavi için hastaları öncelik sırasına koyunuz.
ii. Her hasta için hızlı acil durum stabilizasyon planınız nedir?
2 i. Sıvı, elektrolit, gaz ve besin alışverişinin çoğu kardiyovasküler sistemin hangi
yapısında gerçekleşir?
ii. Bu yapının niteliği nedir?
iii. Bu yapıya giren ve çıkan sıvıları ve maddeleri iten kuvvetleri açıklayınız.

1

Cevaplar: 1, 2
1 i. Hasta 2, 5 ve 4 eşit derecede kritik olabilir, ardından hasta 1, sonra hasta 3
şeklinde sıralanır.
Ans
wers:
1, 2 bakımından zengin bir ortama yerleştirilir ve butorphanol IV/
ii.
Hasta
2, oksijen
IM gibi hafif bir sedatif verilir. Hasta 5’e İVK uygulanır, IV sıvı uygulamasına
1uygun
i. Patients
2, 5, and 4 mayverilir,
be equally
critical,
then teknikleri
patient 1, then
patient
bir benzodiazepin
harici
soğutma
başlatılır
ve 3.laboratuii.
Patient
2
is
placed
in
an
oxygen-rich
environment
and
given
a
mild
sedative
varda acil durum veri tabanı kontrol edilir. Hasta 4’e bir İVK uygulanaraksuch
düşük
as butorphanol IV/IM. Patient 5 has an IVC placed, is given a benzodiazepine with
hacimli resüsitasyona başlanır ve acil durumlar için gerekli laboratuvar veri tabanı
IV fluid administration, has external cooling techniques initiated, and a laboratory
değerlendirilir. Diğer hastaların stabilizasyonu için hastalardan 1 ve 3’e analjezik
emergency database checked. Patient 4 has an IVC placed and is started on lowilaçlar verilir. Bunu takiben, hasta 2’ye bir İVK yerleştirilir, oksijen desteğiyle toravolume resuscitation and an emergency laboratory database evaluated. Patients 1
kosentez
sonra oksijen
bakımından
zengin
birother
ortama
konulur.
and
3 are gerçekleştirildikten
given analgesic medication
pending
stabilization
of the
patients.
Hasta
1,
hiperkalemi
açısından
kontrol
edilmiş
bir
acil
laboratuvar
veri
tabanına
Following this, patient 2 has an IVC placed, thoracocentesis is performed with
sahiptir,support,
hasta 3’eand
bir placed
bandaj into
yerleştirilir.
Hasta 5 ve
4’ün stabilizasyonunu
takiben,
oxygen
the oxygen-rich
environment.
Patient 1 has
an
hasta 1’in engeli
kaldırılır.
emergency
laboratory
database checked for hyperkalemia, and patient 3 a band age placed. Following stabilization of patients 5 and 4, patient 1 is unblocked.
Kılcal
damarstructure.
yapısı
22 i.i. The
capillary
ii. The
Kılcal
yapı, is
tek
bir kollajen
fibrin
dayanan
bir endotelii.
capillary
composed
of a ve/veya
thin single
layeryatağına
of endothelial
cellsince
resting
on a
yal hücre
tabakasından
oluşur.
İntravasküler
boşlukglycocalyx
içindeki endotelyal
hücrelerin
bed
of collagen
and/or fibrin.
There
is an endothelial
matrix resting
on
the
endothelial
cells
the intravascular
( 2).
üzeinde
yer alan
birwithin
endotelyal
glikokaliksspace
matriks
vardır (2).
iii.
forces,
including
capillary
pore
size, directkılcal
fluid movement
iii. Starling’s
Starling’in
kuvvetleri;
kılcal
gözenek
büyüklüğü,
damarlarıninto
içineand
ve dıout
capillaries.
hydrostatic
pressure
(HP) from cardiac
output
şınaof
doğrudan
sıvıIntravascular
hareketini içerir.
Kardiyak
debi (intravasküler
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kasılma,
(intravascular
volume,vasküler
contractility,
HR)veand
BP (systemic
and hidKR) ve KB (sistemik
direnç
kardiyak
debi) vascular
kaynaklıresistance
intravasküler
cardiac
thesıvı
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drivingkapiller
fluid anddışına
molecules
outkuvvetlerdir.
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rostatikoutput)
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veforces
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İntraThe
intravascular
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(large molecules
in capillaryvelumen)
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büyük moleküller)
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endothelial
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matriksi, intravasküler
alanacreate
doğru
bir meyiltowards
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ve kılcal damar
space
and
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fluid
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within
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The
intravascular
forces
are
dokuların
içindeki sıvı tutulmasını kolaylaştırır. İntravasküler güçler, interstisyel
opposed
by
HP
and
COP
of
the
interstitial
tissues
and
the
reflection
coefficient
HB, KOB’ları ve kılcal endotelyumun yansıma katsayısı ile karşı karşıyadır. of
the capillary endothelium.
2
Kolloid molekülü
Gözenek
büyüklüğü
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Kılcal damar
HB

HB

2
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Cevaplar: 13, 14
13 i. Hipotermi, bradikardi veya nor13
Hypothermia, bradycardia or
mal KR ve hipotansiyondur.
ii.Severe
Şiddetlihypothermia
hipotermi, kateşolaminlere
can alter the
verilen
vasküler
değiştirebilir ve
vascular responseyanıtı
to catecholamines
kedilerde
sırasında vazovagal
tipand
initiateşok
a vasovagal-type
response
te bir yanıt
Femoral
during
shockbaşlatabilir.
in cats. IV
fluidsnabız
are
palpe edilebilir
hale
ve Doppler
administered
in the
catgelene
until the
femoral
SAKB
en az 60 and
mmHg
kadar
IV
pulse
is palpable
the olana
Doppler
SABP
kedilere
uygulanır.
sonra
is sıvılar
at least
60 mmHg.
ThenDaha
the cat
is
kedi, ısıtıcıwarmed
yastık (su
ve
aggressively
bysirkülasyonu)
a warming pad
(water
and warm
sıcakcirculating)
hava sirkülasyonu
ilecirculating
agresif bir
air,
with the
goalböylece
to get the
temperature
şekilde
ısıtılır,
sıcaklık
30 daLJLBJÉJOEF$ ' PMVS 13). Gerekirse resusitasyon hedeflerine ulaşmak
için ek sıvılar verilir. IV sıvılar, yüzey ısısının neden olduğu periferal vazodilatasyondan kaynaklanan potansiyel hipotansiyonu dengelemek için eksternal ısıtmadan önce verilir.
iii. Kedi, hipoterminin yanı sıra şokta olup, normal veya yavaş bir KR’ye sahiptir.
Büyük hacimli sıvıların daha hızlı bir infüzyon hızında (büyük hacimli teknikler)
uygulanması, kedide hızlı bir şekilde sıvı intoleransına yol açabilir ve genellikle
akciğer ödemi ile kendini gösterir. Bu sorunu gidermek için, IV sıvı resüsitasyonu
en iyi küçük hacimli kristalloidler ve kolloidlerin infüze edilmesi ve bu sıvıları, istenen uç noktalara ulaşması için yukarıda tarif edilen ısınma ile birlikte gerektiğinde
tekrarlayarak gerçekleştirilir.
14 i. (1) Perfüzyon ve hidrasyon problemleri; (2) HES ve dengeli izotonik kristalloid (yalnız kristalloid kullanabilir); (3) Muhtemel SIRS hastalığı nedeniyle yüksek
son hedefli amaçlar; (4) Büyük hacimli uygulama tekniğidir.
ii. (1) Perfüzyon ve hidrasyon problemleri; (2) HES ve dengeli izotonik kristalloidler (kristalloidler kullanabilirler, ancak IV KOB’de meydana gelen düşüş, interstisyel ödeme neden olabilir); (3) Travma ve iç kanama endişesinden dolayı düşük son
hedefli amaçlar; (4) Sıvıların küçük hacimli titrasyonudur.
iii. (1) Perfüzyon ve hidrasyon problemleri; (2) HES ve kristaloidler (kristalloidler
yalnız kullanabilir, ancak doku ödemi beklenebilir); (3) Yüksek son hedefli amaçlar, çünkü muhtemelen SIRS ve sepsis; (4) Kedi ve muhtemelen SIRS olduğu için
küçük hacimli uygulama teknikleri.
iv. (1) Esas olarak hidrasyon; (2) İnterstisyel problemden dolayı kristalloidler; (3)
Kalp hastalığı ve koagülopati nedeniyle düşük son hedef amaçları; (4) Kalp hastalığı ve düşük son hedef nedeniyle küçük hacimli titrasyon. Dehidrasyon bu dönemde
primer problemdir.

14

Sorular: 15, 16
15 Piyometralı bir köpekte hipovolemik şok için analjezikler ve sıvı resüsitasyonu
uygulamaları gerçekleştirildi. İzotonik dengeli kristalloidler ve HES, üst düzey uç
noktalarda büyük hacimli resüsitasyon teknikleri kullanılarak infüzyon uygulandı.
ƥOGÛ[ZPOTPOSBTQBSBNFUSFMFS47#DN)20,3CQN,%;TO..
TPMVLQFNCFEJSGFNPSBMOBC[[BZGUS%PQQMFS4",#NN)HLBOMBLUBU
mmol/l (31.5 mg/dl) (sıvılardan önce 5.0 mmol/l [45 mg/dl])’dir.
i. Tepki vermeyen şoka katkıda bulunabilecek en az beş parametre veya koşulu
sıralayınız.
ii. Arteriyel kan gazı, glukoz, elektrolit panel ve hematokrit değerler normaldir.
Perfüzyonun iyileştirilmesi için hangi adımlar atıldı?
iii. Aşağıdaki ilaçlardan hangileri yanıt vermeyen şoku tedavi etmek için kullanılaCJMJS /BTMFULJFEFSMFS %PCVUBNJO EPQBNJO OPSFQJOFGSJO 0YZHMPCJO¡ FTNPlol, diltiazem.

16

16 İki yaşında kısırlaştırılmış erkek bir kedi nefes almakta zorlanıyor. İştah ve vücut ağırlığı son 2 haftadır azalmaktadır. Kedi solunum eforunda belirgin bir artış
gösteriyor.
i. Hangi fiziksel muayene bulguları, kedideki solunum probleminin plevral boşluğa
lokalize olduğunu belirlemeye yardımcı olur?
ii. Kedinin plevral boşluğunda sıvı olduğundan şüpheleniyorsunuz. Bu hayvanı nasıl tedavi edeceğinizi açıklayınız.
iii. Torakosentez yapar ve 120 ml sıvı toplarsınız (16). Ayırıcı tanılarınız nelerdir
ve tanıyı nasıl yaparsınız?
iv. Mezotel hücresi nedir?
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Sorular: 26, 27
5-year-old
neutered male
26 5A yaşında
kısırlaştırılmış
bir
PitbullPitbull,
presents
hit
erkek
bir after
araba being
çarpması
by a car.
The Köpek
dog walked
but
sonucu
getirildi.
yürüyordu
on triage
to alanına
the treatment
ancak
tedavi
triyajda area
ani
had
a
sudden
cardiopulmonary
bir kardiyopulmoner arrest oldu.
arrest. TheKPR’nin
owners köpeğe
elect for uyguCPR
Sahipleri,
ÞÕÊ
lanmasını istedi; entübe edip, ventiintubate,
ventilate,
and start
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26

yonlarını başlatırsınız (26).
Which of the following
i. Aşağıdaki izleme araçlarından
monitoring tool(s) is useful during
hangisi KPR sırasında faydalıdır ve
«ÕÃiÊÝiÌÀÞÊ-«" ®ÆÊV®Ê ÆÊ`®Ê`ÀiVÌÊ ««iÀÊ
neden: (a) SVB; (b) Pulsoksimetre (SpO2); (c) EKG; (d) İndirekt Doppler KB; (e)
Direkt arteriyel KB?
ii. Açık göğüs kalp masajı için dört endikasyonu belirtiniz.
iii. Abdominal ameliyat sırasında açık göğüs KPR’nu başlatılırsa yaklaşım nasıldır?
iv. Açık göğüs kalp masajı sırasında hangi prosedür ileri kan akışını en üst seviyeye
çıkarır?
v. ETCO2, kardiyak/torasik kompresyonların kalitesini değerlendirmek için değerli
bir parametredir. Hangi değerlerle ilişkilidir? (a) Etkisiz KPR çalışmaları; (b) Etkili
KPR çalışmaları; (c) Kendiliğinden dolaşımın geri dönüşümü.
27 Küçük hayvan acil servisinde yoğun bir hareketlilik var ve aşağıdaki hastalar
hospitaliz edilmiştir: Göğüs tüpü bulunan göğüs travmalı köpek; diyabetik ketoasidozlu komatoz bir kedide hipernatremi; parvovirus ishali bulunan hipoglisemik
yavru köpek; postoperatif GDV olan Great Dane; ve tıkanma sonrası hiperkalemili üretral obstrüksiyonlu bir erkek kedi. Amaç, meydana geldikten sonra tepki
vermek yerine, komplikasyonları veya sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin etmektir.
i. Bu hastaların hepsinde ortak olan en az üç sorunu listeleyiniz.
ii. Bu kritik hastaların izlenmesi ve tedavisinin eksiksiz olduğundan emin olmak
için kontrol listesine alınması gereken en az 10 parametreyi listeleyiniz.
iii. Gece gelen hasta sayıları düşük olduğu için genellikle personel sayıları, azaltılır.
Hasta görevlendirmelerini yazarken, hemşirelik personeline zamanında tedavileri
yapmada ve izlenen parametrelerle ilgili karar vermede yardımcı olmak için ne
yapılabilir?

Tepki DEĞİL Tahmin
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Cevaplar: 26, 27
26 i. (a) KPR sırasında hızlıca yerleştirilemeyen merkezi bir kateter gereklidir. (b)
KPR sırasında pek olası olmayan yeterli periferik kan akışı gereklidir. (c) EKG,
kalp ritmini teşhis etmek ve ilaç tedavisini yönlendirmek için esastır. (d) Dolaylı KB
izleminin KPR sırasında sınırlı kullanımı vardır; oküler kan akışını değerlendirmek
için kornea (jel ile) üzerine bir Doppler transducer yerleştirilebilir. Bu, kalp masajı
ile ilişkili kafaya doğru olan perfüzyonu yansıtabilir, ancak vücudun hareketi ile
yorumlanmalıdır. (e) Doğrudan KB ölçümü, periferal ekstremite perfüzyonunu değerlendirir, ancak arteriyel kateter yerleştirme KPR sırasında olası değildir.
ii.LH MC BƢSMƢOEBLÕQFLHÕƢÛTEVWBSUSBWNBIBTUBMƢ QFOFUSBOUPSBsik yaralanmalar, bilinen veya şüpheli plevral boşluk (pnömotoraks, hemotoraks,
hidrotoraks) veya perikardiyal hastalık (hemoperikardiyum); 2-5 dakika sonra
etkisiz dış kalp masajı; istemsiz arrest, intraoperatif arrest, hemoperitoneumdur.
iii. Abdominal ameliyat sırasında kalp durması meydana gelirse, ventral olarak
orta hattan başlayan diyafram boyunca radyal bir insizyon yapılabilir ve doğrudan
kalp kompresyonunu başlatmak için perikardiyal kese açılır.
iv. Descending aortu modifiye edilmiş bir Rumel turnike ile çapraz bağlanması.
v. B NN)H C NN)H D NN)H
27 i. Hastaların hepsinin potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir hastalığı var;
hayati parametreleri hızla değişebilir; yoğun, yetersiz veya gecikmiş tedavi ölümcül
olabilir; her hastanın SIRS’si olabilir; her biri ayrıntılı yazılı talepleri, zamanında
tamamlanan tedavileri, dikkatli izleme ve uygun hemşirelik bakımını hak ediyor.
ii. Sunulan senaryolar, 20 Kuralının birlikte değerlendirilmesini gerektirir (aşağıya
bakınız). Bu 20 kritik parametre, kritik bir hastada günde en az 1-2 kez değerlendirilmelidir. Önem sırası hastaya özgüdür.

20 Kural
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Sıvı dengesi
Oksijenasyon/ventilasyon
Kan basıncı
Kalp atış sayısı, kasılma, ritim
Glukoz, mental aktivite
Vücut sıcaklığı/metabolizması
RBC’ler, hemoglobin
Albumin, onkotik basınç
Elektrolitler
Asit-baz, laktat

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

GI motilitesi, bütünlük
Beslenme
Böbrek fonksiyonu
Koagülasyon
WBC’ler, enfeksiyon takibi
İlaç dozajları
Yara bakımı, bandajlar
Ağrı kontrolü
Hemşirelik bakımı
Duyarlı ve hassas bir bakım

iii. Doktorlar/hemşireler/teknikerler, vardiya değişiminde vakaları tartışmalı, vakaları ve bireysel tedavileri önceliklendirmelidir; tedavi ve izleme talepleri bir defada
gruplandırılmalıdır (örneğin, KB 4 saatte bir, SVB 2 saatte bir, TS 8 saatte bir, IV
sefazolin 8 saatte bir). Hemşirelere, bir sorun veya müdahalenin Veteriner Hekime
ne zaman bildirmeleri gerektiği söylenmelidir.
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Sorular: 30, 31
30
Fluid
balance20is Kuralının
the first concern
of
30 Sıvı
dengesi,
ilk değerthe Rule of noktasıdır.
20. It involves
providing
the
lendirilecek
En uygun
sıvı(lar)
most miktarda
appropriate
in the right
doğru
ve fluid(s)
doğru zamanda
vermeyi içerir.
With
regard toilgili
fluid
balance,
what
i. Sıvı
dengesiyle
olarak,
aşağıdaki
information
can
the
following
monitored
izlenen parametreler hangi bilgileri sağparameters
provide:
PCV/TS,
layabilir:
PCV/TS,
vücut
ağırlığı, body
SVB,
weight,
CVP,
urineveoutput,
‘ins and outs’.
idrar
çıkışı,
‘giren
çıkanlar’.
Describe
how to measure
using
ii. Bir
su manometresi
(30) CVP
kullanarak
SVB’nin nasıl ölçüleceğini tarif ediniz.
List conditions that can cause
iii. SVB değerinde intravasküler hacim ile ilişkili olmayan değişikliklere neden olabilecek koşulları sıralayınız.
31 i. 25 kg ağırlığındaki melez bir köpek, pankreatit nedeniyle kusuyor. Aşağıda
verilen ve 8 saatlik süre boyunca izlenen parametrelere göre hastadaki sıvı dengesini değerlendiriniz:
Zaman

0

30 dak

1 saat

2 saat

4 saat

6 saat

8 saat

KR (bpm)

190

160

145

130

124

128

135

Sistolik KB
(mm/Hg)

60

80

90

100

98

110

100

2.0

4.0

6.0

4.6

6.4

6.2

0.8

0.6

1.0

0.95

26.6

26.4

SVB (cmH2O)
İdrar çıkışı
(ml/kg)
Vücut ağırlığı
(kg)

0
25

PCV/TS
45/5.2
(%/g/dl [l/l/g/l]) 0.45/52

26
26/3.2
0.26/32

28/4.0
0.28/40

ii. YBÜ’de kritik hayvanı canlı tutmak için KB’nin değerlendirilmesi 20 Kuralının
önemli bir bileşenidir. Boşlukları doldurunuz:
(a) Oliguria, ortalama arter basıncı, __ mmHg’den az olduğunda meydana gelir.
(b) İndirekt KB ölçüm cihazları ________ veya _________ tekniği kullanır.
 D ,FEJEFGFNVSTJTUPMJLCBTOD%PQQMFSTJTUPMJLCBTOÉ @@@NN)H
(d) Kafa travmalarında sistolik KB hedefi __ mmHg.
(e) ________ (fiziksel parametre) her zaman KB ile değerlendirilir.
 G  4JTUPMJL <¤EJZBTUPMJL> @@@@@@@
iii. Bir hastanın SIRS’li olduğundan şüphelenildiğinde, hangi resüsitasyon son
noktaları (normalin üst veya alt sınırı) seçilir ve neden? Hayvanın hangi koşulları
farklı bir seçim yapmayı gerektirebilir? Hangi resüsitasyon sıvısı uygulama tekniği
(büyük hacimli veya küçük hacimli) seçilir?
35

Cevaplar: 30, 31
30 i.
rPCV/TS: RBC’lerin (PCV’deki değişiklik), plazma proteinlerinin (TS’deki değişiklik) ve intravasküler sıvının (her ikisi de aynı yönde hareket eder) oranlarını
yansıtır.
r Vücut ağırlığı: Tipik olarak sıvı kaybı veya kazancı nedeniyle saatler içinde değişir.
r SVB: Vena kava içindeki veya üzerindeki basıncı yansıtır; saatler içinde değişir ve
tipik olarak değerlendirilmekte olan damardaki intravasküler hacimde bir kayıp
ya da kazancın yansımasıdır.
r ƥESBS ÉLƤ  NMLH 0"#  NN)H WF ZFUFSMJ IJESBTZPO BOMBNOB HFMJS
İdrar çıkışı, infüze edilen sıvı hacminden daha düşük veya bu değerin aşılması hastanın hidrasyon durumunu, devam eden sıvı kayıplarını, uygulanan sıvıların oranı/
hacmini ve böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesini sağlar.
r Giren ve çıkanlar: İçeri giren sıvının miktarı (IV, SC, oral) perfüzyon ve hidrasyondan sonra çıkan (idrar, kusma, ishal, farkında olunmayan kayıp) miktara yakın
olmalıdır.
ii. Ucu torasik kavite içinde sağ atriyuma yakın ya da abdominal vena kava içinde
medial femoral arter içinde olan merkezi bir venöz kateter gerektirir. IV uzatma
borusu, merkezi katetere ve 3 yollu bir musluğa bağlanır. Bu üç yollu musluk ayrıca bir su manometresini ve IV kristalloid sıvı infüzyon tüpünü destekler. Manometre 15-20 cmH2O kristalloid ile doldurulur. SVB ölçümü için, üç yollu musluk
kristalloid torbaya, manometre ve hastaya kapatılır. Hasta sağ lateral yaslanmada
ve manometrenin 0 noktası sağ atriyum seviyesindedir. Manometre içerisindeki
sıvının, merkezi kateterdeki akışkan basıncı ile dengelenmesine izin verilir.
iii. Sağ kalp yetmezliği, kalp tamponadı, plevral basınçta artış (örneğin, pnömotoraks veya mekanik ventilasyon), intraabdominal basınçta artıştır.
31 i. 0 ile 2 saat arasında sıvı resüsitasyonu ve analjezik tedavisi KR’ni düşürmede, KB’yi artırmada ve SVB’ı arttırmada başarılı olmuştur. PCV ve TS her ikisi de
orantılı olarak düşmüştür ve bu da sıvılarla hemodilüsyon olduğunu göstermektedir. 2 ila 4 saat arasında, idrar çıkışı ve SVB’deki düşüş ile gösterilen sıvı giriş hızı
düşmüş olabilir. Bununla birlikte, 6 saat içinde akışkanlar muhtemelen tatmin edici
bir KR, KB, SVB, idrar çıkışı ve ağırlık artışı ile yukarı doğru ayarlandı. Bu, PCV/
TS’deki hafif artışın ve ağırlıktaki azalmanın önerdiği sıvı infüzyonunda hafif bir
ayarlama ile 6 ila 8 saat arasında sabit kaldı.
ii. (a) 60; (b) Doppler, Osilometrik; (c) 14; (d) 90; (e) KR; (f) OAB.
iii. /PSNBM SFTÛTJUBTZPO TPO OPLUBMBSOO ZÛLTFL PMNBT  EPLVMBSB ZÛLTFL TFWJyelerde oksijen iletimesine neden olur; böylece hastalar, eğer mümkünse yüksek
düzeyde enerji üretebilirler. Köpek için büyük hacimli teknik seçilmiştir. Halen devam eden kanama, beyin veya akciğer ödemi veya oligurik böbrek yetmezliği varsa
düşük normal son noktalar seçilir. Küçük hacimli resüsitasyon teknikleri, düşük
normal son nokta hedefleri ve kedideki tüm son nokta hedefleri için seçilir.
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Sorular: 36, 37
36 i. 20 kuralı, SIRS hastalarında izlenecek önemli yönlerden biri olarak koagülasyonu vurgular. Yaygın damar içi koagülasyon (DIC) nedir?
ii. DIC nasıl teşhis edilir?
iii. DIC nasıl tedavi edilir?

37

A 3-year-old intact female Beagle presents for anorexia, depression, and a
37 3 yaşında, sağlıklı bir dişi Beagle, anoreksi, depresyon ve şişmiş, sıcak bir meme
bezi şikayeti ile gelmiştir (37). Üç haftadır altı yavrusuyla ilgileniyor. Fiziksel muBZFOFCVMHVMBS5$ ' ,3CQN44CQN,%;TO
..QBSMBLLSN[WFLVSVEVSGFNPSBMOBC[TOSMESEFSJOFNMFONFTJZMF
oranında tahmin edilen dehidrasyon, MM nemlidir. Torasik oskültasyon ve abdominal palpasyon bulguları normal sınırlardadır. Sol meme lobu şişmiş ve sıcaktır.
Bölgenin üstündeki deri ekimotik kanamalarla gergindir.
i. 20 Kuralı, acil serviste veya YBÜ hastalarında antibiyotik ihtiyacını değerlendirmek için klinisyeni yönlendirir. Antibiyotik uygulamasını destekleyen en az üç
geçmiş/fizik muayene bulgusunu ve üç laboratuvar bulgusunu sıralayınız.
ii. Antibiyotik tedavisine duyulan ihtiyacı daha iyi tanımlamak için hangi testler
yapılabilir?
iii. Belirli bir antibiyotik veya antibiyotik kombinasyonu seçerken hangi kriterler
kullanılır?
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Cevaplar: 36, 37
36 i. DIC, kan pıhtılaşmasının sistemik aktivasyonu ile karakterize edilir ve mikrovasküler tromboza yol açan fibrin oluşumu ve birikimine neden olur. Koagülasyon
proteinleri tükendiğinde ciddi kanamalar meydana gelebilir. Bununla birlikte, aşırı
koagülasyon faktörü tüketimi ve kanama olmadan mikrotrombozis oluşabilir.
ii. Teşhis zordur ve rutin olarak tek bir laboratuvar testi yeterli değildir. Teşhis
travma veya SIRS hastalığı, düşük trombosit sayıları, uzun süreli PT/aPTT, azalmış fibrinojen düzeyleri, artan fibrin bozunma ürünleri, yüksek D-dimer düzeyleri,
kandan yapılan yayma frotilerde schistositler ve azalmış antitrombin ve protein
C’nin varlığına dayanır.
iii. Altta yatan hastalığın tedavisi, kılcal kan akımının arttırılması ve hedef organların desteklenmesi tedavinin temelini oluşturur. Koagülasyon proteinlerinin
değiştirilmesi, +/- trombositleri, hasta ve prosedür gereksinimlerini karşılamak için
yapılır. Heparin, hastalığın trombotik aşamasını tedavi etmek için uygundur ancak
yeterli antitrombin olmadan etkisizdir. C proteini verilmesi, sepsisli insan alt gruplarına faydalı olmuştur.
37 i. Geçmiş: Endemik bölge (örneğin, leptospirosis, Lyme hastalığı), kene istilası,
delici yaralanma, yeni tahta kaplama/parmaklık (örneğin, trakeobronşit), yetersiz
aşılama öyküsü, yara öyküsü, tekrarlayan enfeksiyonlardır. Fizik muayene bulguları: Ateş, hipotermi, şiddetli hipoperfüzyon, ateşli kalp krizi, gizli abdominal
ağrı, açık yaralar, cerahatli akıntı, ağrı ve şişlik, flebit, selülittir. Laboratuar desteği:
/ÕUSPGJMJLWFZBOÕUSPGJMJPMNBLT[OTPMBLBZNB OÕUSPQFOJ IJQPHMJTFNJ USPNCPTJtopeni, hipoalbüminemi, sitolojide bakteri, bakteriüri veya pirüri, hiperbilirubinemi, anormal koagülasyon (tümü SIRS ile uyumlu), kültür ve duyarlılıktır.
ii. Sitoloji, Gram boyama, kültür ve duyarlılık için bir örnek veriniz. Serbest akışkan için veya aspire edilebilen kitleler için radyografi, ultrason, BT; endokardit
veya perikardiyal efüzyon bulguları için ekokardiyografi; transtracheal yıkama
veya bronkoskopik aspirasyon için tanısal lavaj gereklidir. Spesifik patojenler için
titreler veya PCR değerlendirilebilir.
iii. (1) İlacın en olası patojen ve spektrumu (enfeksiyon bölgesi, sitoloji ve Gram
CPZBNBFTBTBMOBSBL   6ZHVMBNBZPMV *7 CJZPZBSBSMBONTBƢMBSWF
oral dozajı tolere edemeyen hastalar için idealdir); (3) Enfeksiyon bölgesine antibiyotik penetrasyonu (dağılım hacmi); (4) Hasta parametreleri (örneğin, yaş ve/veya
türler bazı ilaçların kullanımını, perfüzyon durumunu, drenajın mümkün olup olmadığını, albümin konsantrasyonunu engelleyebilir); (5) İlacın metabolizması ve
ortadan kaldırılması (örneğin, hasta hepatik, böbrek fonksiyonu); (6) Dozaj sıklığı; (7) İlaç etkileşimleri; (8) Potansiyel yan etkiler (örneğin, vazodilasyon, böbrek
yetmezliği, trombositopeni, hipokalsemi); (9) Kültür ve duyarlılık testi kriterleri
kullanılır. Küçük bir çekiç işi yapacaksa tokmak kullanmayınız.
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Sorular: 50, 51
50
A 1.5-year-old
male neutered
50 1.5
yaşında kısırlaştırılmış
bir
erkek kedi, 2 gün süren kusma ve
petence of nedeniyle
2 days’ duration.
Blood2
iştahsızlık
getirilmiştir.
work
2 kan
months
was
ay
önce done
yapılan
analizago
sonuçları
rÊ
OPSNBMEJ5$ ' ,3
ÓÊ
CQN44CQN,%;TO
MM gri ve kurudur; femur nabzı
VViÀÊ
belirgindir; erken dekompansatör
Ã VÆÊ
ƤPL JÉJO QFSGÛ[ZPO FOEJƤFTJ  
oranında dehidrasyon (kuru MM
neas). Both kidneys are enlarged
ve kornealar) vardır. Her iki böbrek
and painful. Urinary bladder feels
de
büyümüş
İdrar kesesi
empty.
CBCve =ağrılıdır.
neutrophilic
left
CPƤIJTTFEJMJZPS5,4OÕUSPGJMJLTPMB
LBZNB#6/NNPMM NHEM LSFBUJOJOĶNPMM NHEM ,+
6.5 mEq/l; PO4NNPMM NHEM EJS7FOÕ[LBOHB[Q))$03
mEq/l; PvCO2NN)HEJS
i. Kedi ya da köpeklerde ABH’nın mekanizmalarını başlatan üç kategori belirleyiniz. Potansiyel metabolik sonuçları sıralayınız.
ii. Abdominal ultrasonda, kalınlaşmış bir korteks ve parlak bir kortikomedüller
çizgi (50), serbest abdominal sıvısı ve küçük bir mesane ile orta derecede büyümüş
böbrekler gösterilmiştir. Bu bilgi tanıya nasıl katkıda bulunur?
iii. Bu kedi için hangi ek teşhisler düşünülmelidir?
iv. Bu kedi için ilk tedavi planlarını tarif ediniz ve sıvı dengesini nasıl izleyeceğinizi
ana hatlarıyla belirtiniz.
v. ABH’lı bir hastada kullanıldığında aşağıdaki ilaçların/tekniklerin her birinin etki
mekanizmasını adlandırınız: (a) mannitol; (b) furosemid; (c) diyaliz; (d) dopamin;
(e) diltiazem; (f) fenoldopam.

51 i. Aşağıdaki idrar çıkışlarını uygun terim ile eşleştiriniz:
1. Polyuria
A. Beklenen idrar çıkışından daha düşük (yani diürez
IBTUBTJÉJONMLHTBBU
0MJHVSJB

#NMLHTBBU
"OÛSJ

$NMLHTBBU
3FMBUJGPMJHVSJ
%NMLHTBBU
ii.ƥESBSÉLƤNMLHTBBUPMBOCJSIBZWBOJÉJOIBOHJUFEBWJQMBOCBƤMBUMS
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Cevaplar: 50, 51
50 i. (1) Pre-renal: Kan akışında azalma. (2) Renal: Enfeksiyöz veya enflamatuar,
yapısal değişiklikler, toksinler. (3) Post-renal: Çıkış yolunda tıkanma veya bozulma. Metabolik komplikasyonlar: Metabolik asidozis, hiperkalemi, mide ülseri, koagülopati, nörolojik bulgular, kusma, ishal, vücut sıvısı dengesindeki değişiklikler
ve diğer organların işlev bozukluğunu içerir.
ii. Parlak kortikomedüller kenar işareti birçok normal kedide görülebilir ve ayrıca
toksinler (etilen glikol), renal hiperkalsemi (köpeklerde) ve interstisyel hastalıklar
ile ilişkilendirilmiştir.
iii. İdrar tahlili, idrar kültürü ve duyarlılık, etilen glikol testi ve FeLV/FIV testini
dahil ediniz. Endemik bölgeler varsa leptospirosis titreleri belirlenir. Renal bir aspirasyon, juvenil lenfoma, interstisyel nefritis veya FIP’yi tanımlayabilir. Böbrek
biyopsileri daha kesin bilgi sağlar. KB böbrek kan akışını yansıtır ve hipertansiyonu tanımlar.
iv. /PSNBM VÉ OPLUBMBSB EÛƤÛL IBDJNMJ JOGÛ[ZPO UFLOJLMFSJ LVMMBOMBSBL QFSGÛ[yonun geri kazanılması için IV izotonik kristalloidler uygulanır. Rehidrasyon hızı
daha sonra 4 saat boyunca bakım sıvılarına eklenir. Stabil olana kadar idrar çıkışı,
vücut ağırlığı, sıcaklık, KR, SS ile KB ve eforu her 2-4 saatte bir izleyiniz. Günlük
elektrolitleri, kan gazlarını, kreatinin ve fosforu tekrar kontrol ediniz. SVB merkezi
hacmi yansıtabilir ve oligurik, anürik veya poliürik durumlarda önemlidir.
v. B  0TNPUJL EJÛSFUJLUJS C  ¬LBO )FOMFEF /B$M,VO CJSMJLUF UBƤONBTO
inhibe eder. (c) Moleküllerin yarı geçirgen bir zar boyunca difüzyonunu sağlar, (d)
Köpeklerde düşük dozlarda renal arteriolar dilatasyona neden olur ve GFO’yu
artırır. (e) Endotelin temizlenmesi vazodilatasyonla sonuçlanır. (f) Kedilerde arteriyolar vazodilatasyon ve diürezise neden olan bir dopaminerjik reseptör kısmi
agonistidir.
51 i. 1, C; 2, D; 3, B; 4, A.
ii. Bir idrar toplama sistem paneli olduğundan emin olunuz. Hasta yeterli hidrasZPOBTBIJQPMNBMWFPSUBMBNBBSUFSJZFM,#NN)HPMNBMES"MUJESBSZPMV
tıkanıklığı veya bozulumunu önleyiniz ve kateter etrafında yatak veya kafes içine
idrar sızıntısı olmadığından emin olunuz. Sonra, bir sıvı 10-20 ml/kg kristalloid
verilmesi gerekebilir ve idrar çıkışında ve/veya sıvı intoleransı belirtilerinde bir artış olup olmadığını gözlemleyiniz (artan SS ve efor, periferik ödem). Cevap yoksa
veya zayıf cevap varsa, diürezisi başlatmak için furosemid ve/veya dopamin veya
fenoldapam verilebilir. Sıvı intoleransı varsa mannitol verilmez. Yanıt yoksa sıvı ve
elektrolit anormalliklerini dengelemek için hemodiyaliz, peritoneal diyalizi veya
sürekli böbrek replasman tedavisi gerekli olabilir.
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Soru: 52
RIFLE Skoru
Kreatinin GFO
İdrar Çıkışı

52

Ç x1.5
È x% 25
<0.5 ml/kg/saat (6s)
Risk
Hasar
<0.5 ml/kg/saat (12s)
Ç x2.0
È x% 50
Yetmezlik
<0.3 ml/kg/saat (24s)
Ç x3.0**
È x% 75
Kalıcı kayıplı
ABH,
fonksiyon kaybı >4 hafta
Son evre
hastalık
fonksiyon kaybı >3 ay
** veya >4 mg/dl (352 μmol/l)
* RIFLE-Risk, hasar, yetmezlik, kayıp ve son dönem böbrek

52 Beş yaşında, 22 kg ağırlığında, kısırlaştırılmış bir dişi Labrador Retriever; akut
uyuşukluk, anoreksi ve sarı köpüklü kusma ile başvurdu. Köpek, önceki gün 90
EBLJLB CPZVODB  $  '  TDBLMLUB ZÛSÛEÛ5  $  '  ,3
 CQN 44  CQN ,%;  TO .. QFNCF WF LVSVEVS QFSJGFSJL EBSCFMFS
HÛÉMÛEÛSQFSGÛ[ZPOZFUFSMJEJS..LVSV EFSJUVSHPSVUFNFMJOEFPSBOOEB
EFIJESFEJS,ÕQFLUFLBTBƢSTWBS4JTUPMJL%PQQMFS,#NN)HƥMLMBCPSBUVWBSBOPSNBMMJLMFSJ1$7MM  54HM HEM TFSVNEBLSN[
SFOLMFONFWBSELSFBUJOJOĶNPMM NHEM #6/NNPMM NH
dl); PO4  NNPMM  NHEM  JÉFSJS ƥESBS BOBMJ[J ,SN[LBIWFSFOHJ SFOL 
4% QSPUFJO LBO HSBOÛMBUƢIQGZJJÉFSJS
i. Hangi RIFLE kategorisi (52) bu köpeğin böbrek durumunu tanımlar?
ii. Klinik ortamda hemoglobin ve miyoglobin idrardaki kandan nasıl ayırt edilir?
iii. Aşağıdaki izlenen değerleri 6 saat (A) ve 8 saat (B) olarak işaretlenmiş zamanlarda değerlendiriniz ve müdahale için önerilerde bulununuz.
Zaman
akışkanlar
sonrası
(saat)
0
4
6 (A)
8 (B)

PCV
(I/l [%])

TS
(g/l [g/dl])

Sistolik KB
(mmHg)

SVB
(cmH2O)

İdrar çıkışı
(ml)

0.33/30
0.22/22
0.2/20
0.18/18

80/8.0
63/6.3
60/6.0
54/5.4

150
148
130
110

-1.0
+2.0
2.5
+8.0

0 (boş mesane)
225/4 saat
100/2 saat
100/2 saat
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Cevap: 52
52 i.  ĶNPMM  NHEM  LSFBUJOJO EFƢFSJ  CV LÕQFƢJ ZFUNF[MJL LBUFHPSJTJOF
TPLBSWF('0EBFOB[MJLCJSEÛƤÛƤHÕTUFSJS
ii. Hematüri santrifüjlemeden sonra tüp dibinde bir kırmızı hücre birikintisi bırakır; miyoglobin/hemoglobinde birikinti yok ve kırmızı/kahverengi süpernatant
oluşur. Hemoglobinli kırmızı serum, ancak miyoglobin içermez. Bu köpek için geçici teşhis: Hemoglobin ve miyoglobine bağlı ABH’dir.
iii. (A) TS rehidrasyonla düşüyor. İdrar çıkışı, uygulanan sıvı hacimleri göz önüne
alındığında uygun olmayan şekilde düşüktür (1.8 ml/kg/saat, nispi bir oliguria).
SVB, KB ve idrar çıkışını dikkatle izlerken sıvı infüzyonunda bir artışa izin vererek
arttırılabilir. (B) SVB yükselmiştir ancak idrar çıkışı orantılı olarak artmamıştır.
Oliguria ve aşırı sıvı yüklenmesi kaygı vericidir. Kristalloid infüzyonunun hızı ve
hacmi azalır. İdrar toplama aparatının tıkanması, kateter etrafına idrar sızıntısı
ve alt idrar yolundaki bozulma göz ardı edilmelidir. Furosemid (IM’de 2-4 mg/kg
*7WFZBNHLHTBBU*740ƥTBBUUFCJS WFEÛƤÛLEP[MVEPQBNJO ĶHLH
dak SOİ) daha sonra idrar çıkışını arttırma ve sistemik sıvı ve elektrolit dengesini
düzenleme amacı ile uygulanır.
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Soru: 56
56

56 Altı yaşında bir erkek melez cins köpek, 2 günlük bir süre boyunca aniden
başlayan anoreksi ve depresyon durumu ile getirildi (56 5$ ' 
,3  CQN 44  CQN ,%;  TO .. QBSMBL QFNCF WF ÉPL LVSVEVS
femoral ve dorsal metatarsal nabız sınırlıdır; deri turgoru normaldir ancak korneBMBSLVSVEVSQFSGÛ[ZPOIJQFSEJOBNJLUJSPSBOOEBEFIJESFPMEVƢVUBINJO
FEJMNFLUFEJS4JTUPMJL%PQQMFS,#NN)HEJS3FLUBMNVBZFOFEFLÕUÛLPLVMV
koyu kanlı ishal (böğürtlen reçeli görünümlü) gözlendi. Acil durum veritabanı:
1$7MM  54HM HEM HMVLP[NNPMM NHEM #6/
NNPMM NHEM MBLUBUNNPMM NHEM /B+N&RM,+
N&RMQ)1$02NN)H)$03N&RMEJS6MUSBTPOPHSBGJLPMBSBL 
azalmış ince barsak ve gastrik motilite ile ince barsakta sıvı tespit edildi. Hemorajik gastroenteritis (HGE) tanısı kondu.
i. Bir sorun listesi ve bir başlangıç tedavi planı hazırlayınız.
ii. İshal patolojisi için tarif edilen dört mekanizmayı listeleyiniz.
iii. Kalın bağırsak ishaline göre ince bağırsak ishalinin özellikleri nelerdir?
iv. HGE’li bu köpeklerde perfüzyon ve hidrasyonun sürdürülmesi çok zor olabilir.
Bu, neden ve nasıl ele alınır?
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Sorular: 59, 60
59 i. Donör havuzuna girmeden önce kan veren bir köpek üzerinde hangi testler
yapılmalıdır?
ii.LHML MC CJSLÕQFƢJO1$7TJMMEJS  WFUSBOTGÛ[ZPOHFSFLUJSJZPSƥTUFOJMFO1$7USBOTGÛ[ZPOTPOSBTMMEJS  6ZHVMBONBTHFSFLFOUBN
LBONJLUBSO UB[FUBNLBOMM<>1$7EFƢFSJOFTBIJQUJS IFTBQMBZO[
iii. Bir köpeğe geçmişte transfüzyon uygulaması yapılmıştır. Bağışçı köpeğin kanının bu köpeğin kanıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için ne yapılabilir?
Sonuçlar neden önemlidir?

60

A 5-year-old male neutered Persian cat is referred with a PCV of 0.12
60 #FƤZBƤOEBLTSMBƤUSMNƤCJSFSLFLƥSBOLFEJTJOFMM  1$7JMFLBO
transfüzyonu gereklidir. Sahibinin ikinci kedisi bağışçı olacaktır.
i. Kediler için hangi kan grupları tanımlanmıştır?
ii. Sahibinin İran kedisine, gösterilen kediden kan verilmesiyle ilgili endişeleri nelerdir (60)?
iii. Transfüzyon verilmeden önce her iki kedide de hangi test yapılmalıdır?
iv. Rutin bağışçı olması için kedilerde hangi enfeksiyöz hastalık testi önerilmektedir?
v. Donör kediden ne kadar kan alınabilir?
vi. İran kedisine kan nasıl verilmelidir?
vii. Transfüzyon reaksiyonunun sebebi nedir ve kedideki akut klinik bulgular nelerdir? Bir transfüzyon reaksiyonu nasıl tedavi edilmelidir?
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Cevaplar: 59, 60
59 i. Kan grupları, TKS, biyokimyasal profil, idrar tahlili, dışkı muayenesi ve kan kaynaklı bulaşıcı hastalıklar için antikor titreleri gereklidir. Heartworm, mycoplasmosis,
Rocky Mountain benekli ateşi ve borreliosis de önemlidir.
ii.%POÕSLBO NM  LÕQFL × kg × istenen PCV-hastanın PCV
tranfüze edilen kan PCV
* Kediler için 60 kullanınız
80 × 26 ×<  >NMEPOÕSEFOEPONVƤUBNLBO LBOLBZCOOWFZB
akut hemolizin devam etmediğini varsayarsak.
iii. Çapraz karşılaştırma testi ve kan grubu belirlenir. Bir köpek daha önce hiç transfüzyon almadıysa, ilk transfüzyondan önceki çapraz karşılaştırma zorunlu değildir.
Vericinin nakledilen kanının alıcının plazması tarafından saldırıya uğradığını öngören
uyumsuzluk nedeni ile alıcının plazmasındaki alloantikorlar için donörün RBC’lerine
karşı mayör çapraz karşılaştırma testleri. Minör bir çapraz karşılaştırma daha az
endişe vericidir, çünkü vericinin plazma hacmi tipik olarak küçüktür (özellikle pRBC’leri alıyorsa). Ticari çapraz eşleştirme testleri (örneğin, Rapid-Vet-HR) mevcuttur.
Oto-aglutinasyonlu bir hastada çapraz eşleşmenin yorumlanması zor olabilir.
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60 i. Tip A, Tip B ve Tip AB.
ii. Tip A (çoğu) ve tip B (birçok soyağacı) kediler karşıt kan grubuna karşı oluşan
allantoantikorlara sahiptirler. A tipi kan, B tipi kedilerde ölümcül bir reaksiyona neden olabilir. Alıcı kedinin soyağacı İrandır (potansiyel B tipi) ve donör kedi pedigrili
değildir (muhtemelen A tipi). AB tipi üç kan grubundan herhangi birinden kan alabilir. Son zamanlarda, Mik kırmızı hücre antijenini içeren ikinci bir ana kan grubu tanımlanmıştır. Uyumlu olduğu belirtilen kedilerdeki önemli transfüzyon reaksiyonları
(hatta AB kan grupları) bu antijenin varlığından kaynaklanabilir.
iii. Her iki kedide: Kan grubu ve FeLV/FIV durumu; çapraz karşılaştırma (Mik kırmızı hücre antijeni olasılığı) değerlendirilir.
iv. Hemoplazmoz (mikoplazmoz) ve bartonelloz kontrolü önerilir; şartlı olarak, cytauxzoonosis, ehrlichiosis, anaplasmosis ve neorickettsiosis testleri yapılmalıdır.
v. 11-13 ml/kg donör kedinin yağsız vücut ağırlığı (tipik olarak antikoagülanla birlikte 60 ml).
vi. İVK yerleştiriniz; donör taze tam kanını ticari kan verme torbasına koyunuz (yalnızca tekbir seçenek varsa şırıngayı da kullanabilirsiniz); kan filtresini torbaya veya
sıralı bir Hemonate® kan filtresine takınız; diğer bir kolloid veriliyorsa infüzyonunu
durdurunuz; taşikardi, hiperpne, güçsüzlük veya şişlik açısından gözlemleyerek, ilk
15 dakika boyunca 0.5 ml/kg/saatte kan infüzyonuna başlayınız; olumsuz bulgular
yoksa kedinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan oranda kalanını veriniz.
vii. Kan transfüzyon reaksiyonu, verilen donör kanından kaynaklanıyor olabilir, yani:
Uyumsuz kan grubu; kontamine; dolaşım aşırı yüküne neden olması; yanlış depolanmış hasarlı RBC’lerin nedeniyle; bağışçının kan hücrelerine veya plazmasına karşı
bağışıklık reaksiyonu başlatmasına bağlı olabilir. Akut semptomlar ateş, yüz şişmesi,
kusma, halsizlik, inkontinens, şok, kollaps ve ciddi hemolizdir. Tedavi donör kanının infüzyonunun durdurulması ile başlar. Şok/hipotansiyon, IV sıvı resüsitasyonu ile
tedavi edilir. Diğer tedaviler: Kontamine kan-antibiyotikler; immün reaksiyon-glukokortikoid uygulaması; ateş, kusma, yüz şişmesi-semptomatik tedavi gibi şüpheli
nedenlere bağlıdır.

Sorular: 74, 75
74 30 kg’lık bir köpek, nefes almada zorlanma nedeniyle getirildi ve iki taraflı nazofarengeal kanüller yerleştirilmiş olarak YBÜ’dedir. Arteriyel kan gazı (FiO2 
EFƢFSMFSJQ))$03N&RM1B$02NN)H1B02NN)H 
SaO2PSUBZBLPZNBLUBES,ÕQFL QFSJZPEJLPMBSBLBƢ[OEBOÉLBOQFNCF
köpük nedeniyle nefes almakta zorlanıyor.
i. Bu sırada arteriyel kan gazı için 5 adımlı kan gazı yorumunu kullanınız.
ii. Acil tedaviniz nedir?
iii. Ventilatör tedavisinin ilk hedefleri nelerdir?
iv. Ventilatördeki ilk ayarları, ventilasyon modu-yardımlı-zorunlu ve spontan;
FiO2; SS; tidal volüm; pik solunum basıncı; PEEP gibi parametrelere göre sağlayınız.
v. Bu köpeğin monitörizasyonu nasıl olmalıdır?
75 Onbir
bir erkek
kastreintact
edil75
An yaşında
11-year-old
male
memiş
Dachshund’da,
artmış
solunum
Dachshund presents for increased
çabası
ve 2 günlük
yumuşak
ökrespiratory
effort and
a soft yaş
wet bir
cough
sürük vardır (75). Köpek başı
ve
boynu
). The dog’s
uzatmış
ve dirsekleri
açmış and
bir vazihead and
neck are yana
extended
the
ZFUUFEJS5$ ' ,3
È°Óc®ÆÊ
CQN44CQN,%;TO..HSJ
/Ê
pembedir; perfüzyon ve hidrasyon >`Ê
normaldir.
135/85’lik
KB
hydration
normal.birAnosilometrik
oscillometric
BP of 135/85
(MAP
= 101
mmHg) is
0"#
 NN)H
 FMEF
FEJMEJ5PSBTJL
obtained. Thoracic
auscultation
reveals
oskültasyon,
sol taraflı
V/VI sistolik
kalp a left-sided V/VI systolic heart murmur
üfürümünü ve ciddi bilateral pulmoner çıtırtıları ortaya çıkarmaktadır. Köpeğin,
artmış eforlu ve yüzeysel bir solunum derinliği ile senkronize bir solunum düzeni
vardır. Hafif, bilateral seröz burun akıntısı vardır. Köpeğe derhal oksijen verilir. İki
dakika sonra köpek, solunum durmasına yakın görülecek biçimde kötüleşmiştir.
i. Acil müdahalenizi açıklayınız.
ii."DJMLSJ[JTUBCJMJ[FFUUJLUFOTPOSB LÕQFƢFMVLCJS4Q02 desteği sağlanabilir. Bununla birlikte, büyük solunum yolundan fazla miktarda serosanginöz sıvı
geliyor. Solunum yolunda büyük hacimli sıvıyı hızlıca uzaklaştırmak için hangi
prosedürleri uygulayabilirsiniz?
iii. Geçici teşhisiniz nedir?
iv. Bu köpeği stabilize etmek için hangi acil durum ilaçları gerekebilir?
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Sorular: 76, 77
76a

76b

76Altı yaşında kısırlaştırılmış bir erkek DSH kedide, 1 gün boyunca uyuşukluk
76
ve sarı sıvı kusması vardır. Toksinlere bilinen maruz kalma durumu, daha önce
önemli bir tıbbi geçmişi yoktur ve idrar yapma ve dışkılamada herhangi bir değiƤJLMJLHÕ[MFONFEJ5$ ' ,3CQN44CQN,%;
sn; MM solgun ve kurudur: palpe edilebilen femoral nabız; perfüzyon yeterlidir;
PSBOOEBEFIJESFEJS LVSV.. #ÕCSFLQBMQBTZPOVBƢSZPSUBZBÉLBSS
JESBSLFTFTJLÛÉÛLUÛS1$7MM  54HM HEM TPMBLBZNBT
PMBOOÕUSPGJMJMFS#6/NNPMM NHEM LSFBUJOJOĶNPMM NH
EM Q))$03N&RM1$02NN)HEJSƥESBSUBIMJMJOEF4% 
3+ protein, 2+ kan, tortu: 5-8 WBC/hpf, ara sıra kaba granüler kastlar elde edildi.
Sağ böbreğin ultrasonografik görüntüleri gösterilmektedir (76a, enine kesit; 76b,
boyuna kesit); Sol böbrek normaldir.
i. Ultrasonogramlarda hangi anormallikler göze çarpıyor?
ii. Bir sorun listesi oluşturunuz.
iii. Stabilizasyon, izleme ve tanı için ilk planınız nedir?
iv. Bu kedi için ayırıcı tanı sağlayınız.
77 Yedi yaşında kısırlaştırılmış bir DSH ırkı kedi, yüksek tonlu gürleyen sesler
ÉLBSNBLUBWFBSLBUBSBGOZFSEFTÛSÛLMFNFLUFEJS,FEJBƢ[BÉLOFGFTBMZPS5
$ ' ,3CQN44CQN,%;TO..QFNCFQBMQF
edilebilen femoral nabız yoktur. Torasik oskültasyon, IV/VI sol sistolik kalp üfürümünü belirlemiştir. Her iki arka bacakta ağrı cevabı, geri çekilme refleksi ve postural refleksleri azalmıştır. Arka bacaklardaki tırnak yatakları, ön ayakların pembe
tırnak yataklarına göre çok daha soluktur.
i. Başlıca teşhisiniz nedir?
ii. Hangi acil tedaviyi sağlıyorsunuz?
iii. Tanınızı desteklemek için hangi ek testleri öne sürersiniz edilir?
iv. Bu durumla ilgili hayvan sahibi ile neler tartışırsınız?
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Sorular: 93, 94
93 Vaka 91’deki köpek, mideyi yeniden konumlandırmak, mide duvarı ve diğer
organların bütünlüğünü ve kanama derecesini değerlendirmek için anestezi ve operasyon için hazırlanmıştır.
i. Bir GDV nöbeti sırasında en çok hangi damarlar yırtılır ve bunlar nerede bulunur?
ii. Hangi cerrahi bulgular şiplenektominin gerekli olduğunu gösterir?
iii. Aktif olarak kanamalı bir dalakta şiplenektomi nasıl yapılır?
iv. GDV’li bir hastada gastrik rezeksiyon kriterleri nelerdir? Bu nasıl yapılır?
v. Gelecekte GDV’yi önlemek için yapılabilecek bazı cerrahi prosedürleri sıralayınız.
94 Dokuz yaşında kısırlaştırılmış melez
94
cins
köpek,
1 haftafor
boyunca
aralıklı
breedbirdog
presents
intermittent
olarak kusmuştur (sarı köpük) (94 5
).
$ ' ,3CQN44
Ê
CQN,%;TO..TPMVLQFNCF
Ê
ve kurudur; femoral nabız sınırlıdır; per-Ê
GÛ[ZPO UFMBGJ FEJDJ ƤPL   EFIJESFEJS
Ê
dehydrated.
Thoracicnormaldir.
auscultation
is
Torasik
oskültasyon
Kranial
normal. Discomfort
on deep palpation
abdomenin
derin palpasyonu
huzursuzof vermektedir.
cranial abdomen.
luk
Acil durumEmergency
veritabanı:
1$7MM  54HM HÊ
EM  MBLUBU  NNPMM  NHEM Ê
" ÊrÊ££Ê µÉÆÊ*Û " ÊrÊÊÓnÊ}ÆÊ

WFOÕ[ LBO HB[ Q)  )$03Ç°ÎäÆÊ
mEq/l; PvCO2NN)H4B021W02JMFNN)HEJS
i. Kabul edilme aşamasında bu köpeğin venöz kan gazı için 5 Adımlı Kan Gazı
Yorumunu kullanınız.
ii. Öncelik sırasına göre bir sorun listesi ve ilk stabilizasyon ve teşhis planını yapınız. Bağırsaktaki YC, etkilenen bağırsağın anastomozu ve rezeksiyonu ile çıkarıldı.
Köpek 24 saat sonra nefes alıp vermeye başladı. O sırada arteriyel kan gazı (FiO2
 Q))$03N&RM1B$02NN)H1B024B02 ile 63
mmHg’dir.
iii. Bu sırada arteriyel kan gazı değerleri için 5 Adımlı Kan Gazı Yorumunu kullanınız.
iv. PaO2/FiO2 oranı, oksijenasyon endeksi olarak hesaplanabilir. Tanım olarak,
akut akciğer hasarı (AAH) ve akut respiratorik distres sendromu (ARDS) olan
Veteriner hastalarında PaO2/FiO2 oranı arasındaki fark nedir? Bu köpeğin olasılığı
nedir?
v. AAH ve ARDS’nin pulmoner ve pulmoner olmayan nedenlerini sıralayınız.
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Cevaplar: 93, 94
93 i. Kısa gastrik arterler ve sol epiploik
arter daha çok fundusun eğriliği boyunca
uzanır (93). Sağ pilorik antrumu sağ vücut
duvarına bağlayan insizyonel gastropeksi
bölgesi (ok) gösterilmektedir.
ii. Enfarktüs/işemiyi gösteren koyu/siyah
alanlar, şiplenik hilusta palpe edilebilir nabızların olmaması, arteriyel tromboz, yayılmış kitlelerin neoplastik olması, kanama kitlesi, kontrolsüz şiplenik kanamadır.
Aktif şipleniksplenic
kanama,
hemostatik veya
masses possibly neoplastic, bleeding mass,iii.uncontrolled
hemorrhage.
Carmalt kelepçeleri kullanarak dalağı besleyen ve drene eden ana damarların hemen
ligatürünü gerektirir. Dalak, ayrı ayrı şiplenik damarların ligasyonu ile uzaklaştırılır.
iv. İşemi (mide duvarının gri veya siyah rengi) ve ensizyon esnasında kan akımı eksikliği düşünülür. Gastrik rezeksiyon; devitalize doku eksizyonu ve rezeksiyon veya
torakoabdominal zımbalama cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Devitalize doku inversiyonu, nekrotik dokuya ve muhtemelen kontrol edilemeyen kanamaya yol açar.
Kapatma hattında canlı doku olmayacak kadar yaygın renk değişikliği söz konusu
ise, mideye dokunulmaz. Kapatılmadan önce alanın üzerine kapalı bir emme drenaj
sistemi yerleştirilir. Ameliyat sonrası mide kaçağını analiz etmek için sıvı toplanabilir.
v. Pilorik antrumun sağ abdominal duvara gastropeksi ile sabitlenmesi emilmeyen
sütür kullanılarak gerçekleştirilir. Diğer seçenekler ise, ensizyon, tüp gastrostomi veya
kemer köprü tekniğini içerir.
93

94 i. (1) Akut değil; hipoksik dokularla sistemik problem (şok, hiperlaktatemi); (2)
pH düşük-asidemi; (3) HCO3 düşük-metabolik asidoz; (4) PaCO2 düşük-kompanze
edilmiş (normal olarak 35 mmHg kullanılarak); (5) Düşük normal SaO2-oksijen desteğini düşününüz.
ii. Kötü oksijenasyon (SpO2 [BZGQFSGÛ[ZPO QFSJGFSJLGJ[JLTFMQFSGÛ[ZPOQBrametreleri); hiperlaktatemi; kompanze edilmiş metabolik asidoz; dehidrasyon (artan
PCV/TS); hiperviskoz kan (artmış PCV/TS); sarı köpük kusma; kranial abdominal
ağrısı vardır. İlk plan: oksijen akışı sağlayınız; İVK yerleştiriniz; TKS ve biyokimyasal
profil için kan alınız; yüksek uç noktalar (SIRS’li köpek) için büyük hacimli kristalloidler/HES infüzyonu sağlayınız; opioid analjezikleri veriniz; KB izleyiniz; fiziksel
perfüzyon parametreleri; PCV/TS, laktat tekrarlayınız; abdominal radyografi çekimleri ve ultrason yapınız.
iii. (1) Akut, respiratorik; (2) pH düşük-asidemi; (3) PaCO2 yüksek respiratorik asidozis; (4) HCO3 yüksek-kompanze edilmiş (akut solunum-HCO3 her 1 mmHg artış
PaCO2 için 0.1-0.15 mEq/l artar); (5) Hipoksemidir. Teşhis: Akut kompanse edilmiş
hipoksemili respiratorik asidozistir.
iv. AAH için PaO2/FiO2PSBOWF"3%4EJS#VLÕQFƢJO1B02/FiO2 oranı
NVIUFNFMFO"3%4EJS
v. Akciğer kaynaklı: Hematojen veya aspirasyon pnömonisi, travma, zararlı gazların
solunması, yardımlı ventilasyon sırasında hacim veya basınç travmasıdır. Akciğer dışı:
SIRS, sepsis, sıcak çarpması, canlanma, boğulma, elektrik çarpması, kafa travmasıdır.
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Sorular: 101, 102
101 A
4 4-year-old
yaşında, kısırlaştırılmamış
bir er101a
intact male Cockapoo
kek
Cockapoo,
1
gün
boyunca
artan
su
presented for increased drinking and
içme
ve idrara
çıkma, anoreksi
ve beyaz
urination,
anorexia,
and vomiting
köpük
kusması
şikayeti
ile başvurdu.
white foam
for 1 day.
The owner
added
Hasta
sahibi(ethylene
birkaç gün
önce [EG])
arabasına
antifreeze
glycol
to
donma önleyici (etilen glikol [EG]) ekle-Ê
miştir. TPR normal; femur nabzı güçlü;Ê
ZFUFSMJQFSGÛ[ZPO
PSBOOEBEFIJESFadequate, estimated
8% dehydrated
dir
(deriturgor/dry
turgor/kuruMM).
MM). Mild
Böbrekpain
pal(skin
on kidney palpation. PCV = 0.54 l/l
QBTZPOVOEBIBGJGBƢSWBSES1$7
Ê
MM  54HM HEM 5,4OJO
of CBC
Biochemical
profile
geri
kalanınormal.
normaldir.
Biyokimyasal
pro£ÎäÊ }É`®ÆÊ VÀi>ÌiÊ £]ÎÓÈÊ ÉÊ
GJM BOPSNBMMJLMFSJ #6/  NNPMM
NHEM LSFBUJOJOĶNNPMM NHEM 104NNPMM NH
dl)’dir. Venöz kan gazı metabolik asidozu ortaya koymuştur. Abdominal radyografileri normaldir. Ultrasonografik muayenede böbrekler ve mesane çevresinde az
miktarda serbest sıvı bulunduğu ve bilateral olarak anormal renal görüntüler elde
edilmiştir (101a TBƢCÕCSFL ƥESBSUBIMJMJ4% QSPUFJOÛSJTFEJNFOUBSB
sıra kaba granüler yapılı kastlar, nadiren kalsiyum okzalat kristalleri gözlenmiştir.
i. Böbreğin ultrason görüntüsünde hangi anormallikler vardır ve önemi nedir?
ii. Bu köpeğin teşhis ve tedavisine yardımcı olmak için hangi ek testler önerilmektedir?
iii. EG kaynaklı renal toksisite mekanizmasını ve alımdan sonra beklenen klinik
bulguları tartışınız.
iv. EG alımının tedavisinde etanol ve 4-metilpirazolün etki mekanizmasını tartışınız. Her biri için artılarını ve eksilerini söyleyiniz.
v. Antidot tedavisine yardımcı olacak başka şeyler ile hemodiyaliz (HD) ve peritoneal diyalizin (PD) EG’ün tedavisindeki artıları ve eksilerini tartışınız.
102 Beş yaşında kısırlaştırılmış bir erkek Bichon Frise’de, arka bahçede bir sopayla oynadıktan sonra yemek yeme zorlaşmıştır. Köpeğin yiyecekleri tutma ve
çiğnemesi ile ilgili bir sorunu vardır. Genel fiziksel muayene bulguları normaldir.
/ÕSPMPKJLNVBZFOFCVMHVMBSOEBOPSNBMNFOUBTZPOOPSNBMQVQJMMFSƤLZBOUMBrı, doğrudan ve isteğe bağlı, normal yüz hissi; dudakların, göz kapaklarının, kulakların hareketi normal; korneada normal algılama; normal göz hareketleri; normal
öğürme refleksi ve dil hareketi; iki taraflı çene düşmesi vardır. Yürüyüş ve uzuvlar
normaldir.
i. Sinir sistemi içindeki lezyonu lokalize ediniz.
ii. Bu sorunun olası nedenlerinin bir listesini oluşturunuz.
iii. Bu problem için özel olarak hangi terapi önerilmektedir?
iv. Hangi destekleyici bakım gerekli olabilir?
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Cevaplar:
101,
Ans
wers: 101,
102102
101b

101
tubüler nekroz
ve böbrek
mi101 i. i.Akut
Hyperechoic
(bright)
cortex
neralizasyonu
(örneğin,
EG toksikasyoassociated with
acute tubular
necrosis
nu)
ilişkili mineralization
hiperekoik (parlak)
andile renal
(e.g.korteks
EG
toxicosis)
mild renalveya
pelvishidronefrodilation
ve
diürez, and
piyelonefritis
(101b
) associated
diuresis,
zis
ile ilişkili
hafif renalwith
pelvis dilatasyopyelonephritis,
or
hydronephrosis.
nu vardır (101b).
Bilateral renal
problem
suggests
ii.ii. Bilateral
böbrek
sorunu,
renal renal
toksin,
Hafif renal
toxin, infectious
disease,
or lymphoma.
bulaşıcı
hastalık
veya
lenfoma
olduğunu
pelvis
Many renal
toxins
(e.g.toksin
lilies, raisins,
Hiperekoik
gösterir.
Birçok
renal
(örneğin,
dilatasyonu
grapes)
do
not
have
specific
zambaklar, kuru üzüm, üzüm)tests.
özelWith
testlealready
present,
EG tests
reAKI
tabi
değildir.
ABH cageside
zaten mevcut
oldumay
no longer
positive.
ğundan,
hastabe
başı
EG testleri artık pozitif sonuç vermeyebilir.
iii. EG causes gastric irritation and CNS depression; the byproducts of EG
iii. EG, mide tahrişine ve MSS depresyonuna neden olur. Belirtilerin çoğundan EG
metabolism are responsible for most of the signs. Glycoaldehyde causes CNS
metabolizmasının yan ürünleri sorumludur. Glikoaldehit, MSS fonksiyon bozukludysfunction, glycolic acid is responsible for acidosis, and glycoaldehydate and
ğuna neden olur, glikolik asit, asidozdan sorumludur ve glikoaldehid ve glikoksilat,
on renal cells. The end-product is
glycoxylate have a direct cytotoxic
böbrek oxalate,
hücreleri
üzerinde
doğrudan
sitotoksik
etkiye
sahiptir.
Son
ürün,
ABH’ye
calcium
which
deposits
into renal
and other
tissues
causing
AKI.
EG and
neden
olan
renal
ve
diğer
dokulara
biriken
kalsiyum
oksalattır.
EG
ve
metabolitits metabolites are osmotic agents causing increased fluid loss and, potentially,
leri, sıvı kaybının
ve potansiyel
olarak
hipotansiyona
neden
olan ozhypotension.
Three artmasına
stages of clinical
signs are
described.
Stage 1 (0–12
hours):
motik
ajanlardır.
Klinik
belirtilerin
üç
aşaması
tanımlanmıştır.
Evre
1
(0-12
saat):
neurologic and GI signs (dementia, stupor, coma, vomiting, diarrhea, anorexia);
/ÕSPMPKJLWF(*CFMJSUJMFSJ
EFNBOT TFSTFNMJL
LVTNB
JTIBM BOPSFLTJ
&WSF
stage
2 (12–36 hours): hypocalcemia,
acidosis, LPNB
muscular
and cardiac
signs; stage
3
2 (12-36
saat):
(24–72
hours):
AKIHipokalsemi,
with oliguria.asidozis, kas ve kalp belirtileri; Evre 3 (24-72 saat):
Oliguria
ile birlikte
ABH’dir.
iv.
Both inhibit
alcohol
dehydrogenase metabolism of EG:
4-MP inhibits the
iv. Her ikisi
de EG’ün
alkol dehidrojenaz
metabolizmasını
inhibe
eder:EG
4-MP,
enenzyme;
alcohol
is a competitive
inhibitor.
Both are
when
is still
zimi inhibe
eder;
alkol rekabetçi
bir inhibitördür. Her ikisi de EG hala mevcut
present
and do
not eliminate
EG metabolites.
v.olduğunda
Balanced isotonic
anti-emetics,elimine
parenteral
thiamine, and pyridoxine
etkilidircrystalloids,
ve EG metabolitlerini
etmezler.
decrease
oxalic
acid formation.
HD antiemetikler,
and PD removeparenteral
EG, glycolic
acid, oxalic
acid, okv. Dengeli
izotonik
kristalloidler,
tiamin
ve piridoksin
and
other
of EG
metabolism
the blood.
zalik
asit products
oluşumunu
azaltır.
HD ve from
PD, EG’yi,
glikolik asiti, okzalik asiti ve diğer
EG metabolizma ürünlerini kandan uzaklaştırır.
102 i. Bilateral peripheral nerve pathology of the mandibular branches of the 5th
cranial
102 i. nerves.
Beşinci kranial sinirlerin mandibular dallarının bilateral periferik sinir paii.tolojisidir.
Trauma, inflammation, fracture, and idiopathic trigeminal neuropathy
the mandibular
branches
of CN5
(demyelination
and degeneration)
ii. Travma, enflamasyon,
kırık ve idiyopatik trigeminal
nöropati
(demiyelinizasyon
bilaterally.
Bilateral
trauma
of
peripheral
CN5
likely
occurred
in
this
dog
from
WFEFKFOFSBTZPO $/JONBOEJCVMBSEBMMBSOJLJUBSBGMFULJMFS1FSJGFSJL$/JO
chewing
ontravması,
the stick. However,
other
of peripheral
neuropathieskaynaklanmış(e.g. rabies
iki taraflı
muhtemelen
bucauses
köpeğin
sopayı çiğnemesinden
and tetanus) must be ruled out.
tır. Bununla birlikte, periferik nöropatilerin diğer nedenleri (örneğin, kuduz ve teiii. There is no therapy specific for this problem. Trigeminal neuritis usually
tanoz) ekarte edilmelidir.
resolves within 2–8 weeks. There is little evidence to support the use of steroids.
iii. Bu soruna özel bir tedavi yoktur. Trigeminal nöritis genellikle 2-8 hafta içerisiniv. Nutritional support and maintenance of hydration are key elements of
de düzelir.
Steroid
kullanımını
çok az but
kanıt
vardır.
therapy.
Hand
or syringe
feedingdestekleyen
may be adequate,
if not,
an esophagostomy,
iv. Tedavinin anahtar
unsurları beslenme
ve hidrasyonun
korunmasıdır.
nasoesophageal,
or gastrostomy
tube candesteği
be placed
and maintained
for many El
veya
şırınga
beslemesi
yeterli
olabilir,
ancak
değilse
özofagostomi,
nazoözofagal
weeks. Physical therapy and, potentially, acupuncture may be recommended
veya gastrostomi
adjuncts
to therapy.tüpü birkaç hafta boyunca yerleştirilebilir ve devam ettirilir. Tedaviye yardımcı olarak fizik tedavi ve potansiyel olarak akupunktur önerilebilir.
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Sorular: 142, 143
142 Beş aylık dişi bir Chihuahua, başının
142
üstünde
bira delinme
ile ortaya
çıkıyor
sents with
punctureısırığı
bite wound
on top
of
(142). T= 37.8 °C (100.1 °F); KR= 40 bpm;
rÊ
SS= minimal göğüs hareketiyle 10 Vbpm;
iÃÌÊ
KDZ= 2 sn; MM siyanotik ve kurudur;
fe`ÀÞÆÊ
mur
nabzı
zayıftır.
Köpeği
entübe
edersiniz
ve
femoral pulses weak. The dog is in a stupor.
sedasyon
yapmadan
endotrakeal
tüpü
soluYou intubate the dog and confirm and secure
num
yoluna yerleştirirsiniz.
Hemenwithout
yeniden
the endotracheal
tube in the airway
değerlendirmede
MM
pembedir
ve
KR
150
sedation. Immediate reassessment finds MM
bpm’yi bulur.
i. Assess
Bu köpek
için solunum
yolu,
solunum,
dothe needs
of Airway,
Breathing,
Circulation,
and Consciousness for this dog.
laşım ve bilinç gereksinimlerini değerlendiriniz.
ii. Bu köpekte mekanik ventilatör için ilk FiO2, bpm, tidal volüm, en yüksek inspirasyon basıncı ve pozitif son uç nokta ekspirasyon basınç ayarlarını sağlayınız.
iii. Bu köpek için 4 Adımlı Sıvı Resüsitasyon Planını oluşturunuz.
iv. Bu köpeği izlemek için bu parametrelerden hangisi kullanılmalıdır: Arteriyel kan
gazı, nabız oksimetresi, ETCO2, rektal sıcaklık, vücut ağırlığı, nörolojik durum, KR,
EKG, kan glukozu, nöbet saati, PCV, TS, idrar çıkışı, arteriyel KB?
v. Bu köpeğin bakım talimatlarını ana hatlarıyla belirtiniz.
143 10 yaşında kısırlaştırılmış erkek bir DSH
143
10-year-old male neutered DSH
kedi, 3 gün boyunca ilerleyen güçsüzlük,
cat presents for weakness, lethargy, and
uyuşukluk ve anoreksi nedeniyle getirilmiştir
). The
(143). Kedi dün titriyordu ve bugün yanıt vercat became ‘wobbly’ yesterday and today
miyor. T= 36.1 °C (97 °F): KR= 180 bpm; SS=
is not responsive. T = 36.1°C (97°F): HR
12 bpm; KDZ= 3 sn; MM çok soluk pembeÃiVÆÊ
dir; femur nabzı zayıftır. Periferik perfüzyon
Üi>°Ê
zayıftır ve dehidrasyonun % 10 (deri turgoPeripheral perfusion is poor and dehydration
ru, kuru MM) olduğu tahmin edilmektedir.
is estimated at 10% (skin tenting, dry MM).
Torasik oskültasyon akciğer ve kalp sesleri
Thoracic auscultation finds normal lung and heart sounds. The cat is obtunded with
normaldir. Kedi dokunmaya minimum tepkilidir. Kranial sinir yetmezliği görülmedi.
Abdominal palpasyonda mesane idrarla doludur, anormallik yoktur. Dolaylı Doppler SABP kaydedilemeyecek kadar düşüktür. Bu acil durum veri tabanı: PCV= 0.48
l/l (% 48); TS= 98 g/l (9.8 g/dl); BUN= 42.84 mmol/l (120 mg/dl); glukoz= 54.16
mmol/l (976 mg/dl); Na+= 176 mEq/l; K+= 6.5 mEq/l; fosfor= 2.19 mmol/l (6.0 mg/
dl); venöz kan gazları: pH= 7.2, HCO3= 9 mEq/l, PvCO2= 50 mmHg; laktat= 3.5
mmol/l (31.5 mg/dl); idrar (cysto): SD= 1.012, ara sıra granüler döküm, 3+ protein,
2+ kan, 4+ glukoz, 3+ keton sıvı verilmeden önce alınan kandan elde edilmiştir.
i. Sorunları mümkün olabildiğince gruplayarak, yaşamı en çok tehdit eden sırayla
listeleyiniz.
ii. Sıvı resüsitasyon planını oluşturmanın dört adımı için özel seçimlerinizi veriniz ve
seçimlerinizi doğrulayınız.
iii. Onarım için hangi sıvı(lar) planlanıyor? Sıvı seçimi, katkı maddeleri ve/veya ilaçları nasıl yapacağınızı da dahil ediniz.
iv. Bu kedideki sıvı dengesini nasıl izlemek istersiniz?
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Cevaplar: 142, 143
142 i. Solunum yolu: Yeterli ventilasyon için solunum yolunu kontrol ediniz. Solunum:
Ventilasyon bozukluğunun varlığı mekanik ventilasyonu gerektirir. Dolaşım: Dehidrasyon ve perfüzyon zayıflığı vardır. Bilinç: Köpek bilinçsizdir, ancak şiddetli uyarılarla
uyandırılabilir.
ii. FiO2: 1.0 (% 100 oksijen) stabil olduğunda azalır; SS= 12-15 bpm (PCO2’yi 35-40
mmHg’de koruyunuz); küçük köpek tidal volüm 15 ml/kg= 60 ml; pik inspirasyon
basıncı= 15-20 mmHg; PEEP - 3-5 cmH2O’da başlar.
iii. Adım 1: Perfüzyon ve hidrasyon eksiklikleri giderilir. Adım 2: Sıvıların intravasküler
tutulmasını teşvik etmek için kristalloid (yani biraz daha yüksek sodyum nedeniyle
normal salin eklenebilir) ve HES (örneğin, tetrastarch veya hetastarch) kombinasyonu
verilir. Aşama 3: Muhtemel beyin ödemi nedeniyle düşük uç resüsitasyon uç noktaları
(90 mmHg sistolik) tercih edilir. Adım 4: Perfüzyon stabil hale gelene kadar sıvıların
küçük hacimli titrasyonu uygundur. Ardından, yırtılmış damardan beyin dokusuna kolloid ekstravazasyonu olasılığını en aza indirmek için öncelikle kristaloidleri kullanınız.
iv. Hepsi. Sürekli SpO2 ve ETCO2, kan örneklemesini en aza indirir.
v. Korneaları nemlendiriniz; baş/boynu ve omuzları 15-20 derece yükseltiniz; her 4
saatte bir vücut pozisyonunu değiştirirken kafayı normal pozisyonundan hareket ettirmekten kaçınınız; hipertermi ve baş pozisyonunda değişiklik olması, debelenme ve
nöbetleri önleyiniz; solunum yolunu nemlendiriniz ve açık tutunuz; en az 12 saatte bir
tüp değiştirirken ET’yi yeniden yerleştiriniz; bazal vücut sıcaklığının >36.6 °C (98 °F)
olmasını sağlayınız; deriden idrar ve dışkıyı temizleyiniz; yeterli bir tamponlama sağlayınız, yaraları/bandajları izleyiniz ve gerekirse temizleyiniz.
143 i. Önem sırası değişebilir: Zayıf perfüzyon (hipotansiyon, bradikardi, hipotermi,
yüksek laktat); değişmiş mentasyon; hiperosmolar (hiperglisemi, hipernatremi, donuk,
minimal cevap); metabolik asidozis (yüksek laktat, idrar ketonları); hafif hiperkalemi;
böbrek hastalığı (yüksek BUN, izostenüri, proteinüri, granüler döküntüler); dehidrasyondur. Hayatı tehdit eden en önemli endişe, perfüzyonu geri kazandırırken hiperosmolar durum nedeniyle beyne hızlı sıvı geçişini önlemektir.
ii. Adım 1: Perfüzyon ve hidrasyon eksikliği (sorun listesine bakınız) giderilir. Adım 2:
İntravasküler hacmi korumak ve sıvı ekstravazasyonunu en aza indirmek için normal
salin (hipernatremi nedeniyle) ve HES kombinasyonu uygulanır. Adım 3: Düşük son uç
noktaları (MSS’nin kapalı olması ve tepki vermeyen belirtileri nedeniyle) seçilir. Adım
4: Aşırı hacim yüklenmesi ve sodyum veya glukozda hızlı düşüşü önlemek için periferik
KB/nabızın ölçülebilir olmasına dikkat ederek adaptasyon prosedürleri ile küçük hacimli resüsitasyon sıvıları verilir.
iii. İnterstisyel sıvıyı (glukozüri nedeniyle kalıcı olması muhtemel poliüri) yerine koymak ve yavaş yavaş ozmolaliteyi düşürürken, intravasküler KOB, glomerüler filtrasyonu ve HES’i desteklemek için bir kristalloid kombinasyonu (seçim resüsitasyondan
sonra serum Na + ‘ya bağlıdır) uygulanır. SOİ ile düzenli insülin tedavisi, ayrı bir sıvı
torbası, pompa ve hat gerektirir. Potasyum takviyesi, idame kristalloitleri ile verilir ve
potasyum değişikliklerine dayanarak yapılır. İnsülini iletecek sıvı miktarı, toplam onarım kristaloidlerinin bir parçası olarak kabul edilir. <8 kg hayvanlarda taşıyıcı olarak
% 5 dekstroz çözeltisinden kaçınınız, çünkü bu hasta hiperglisemik olduğundan verilen
“serbest su” zararlı olabilir.
iv. İdeal izleme, bir femoral kateter kullanarak KB, SVB, fiziksel perfüzyon parametrelerinin tekrar tekrar değerlendirilmesi, hidrasyon, seri nörolojik muayeneler, kan glukozu, elektrolitler, idrar çıkışı; vücut ağırlığını içerir.
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Sorular: 185, 186
185a

185b

A 10-year-old
male
neutered
Beagle
presents
for
185 10
yaşında kastre
edilmiş
erkek
bir Beagle,
bugün
ağrılı bir göz ve iştahsızlık şikayeti ile getiriliyor. Fizikamination
abnormalities
are
limited
to
the
eyes.
There
is
sel muayene anormallikleri gözler ile sınırlıdır. Blefarospazm, sol gözde mukoid oküler akıntı ve episkral kanaal
injection
OS.
The
left
cornea
has
blue
discoloration
ma vardır. Sol korneada opasite ile mavi renk değişikliği
with opacity. There is no menace or dazzle response OS.
vardır. Sol gözde uyarılara yanıt yoktur. Sol korneanın
opaklığına bağlı olarak PIR’ler yalnızca sağ gözde değerness of the left cornea: direct is present, indirect is not
lendirilebilir: refleks direk ışıkta mevcuttur, indirek ışıkpresent OD. A tentative diagnosis of glaucoma is made.
ta mevcut değildir. Geçici bir glokom teşhisi konuldu.
i. Glokom nasıl teşhis edilir?
ii. Bu köpek için hangi oküler testler önerilmektedir?
iii. Resimdeki araçlar nelerdir (185a,b)?
.
iv. 185a’da gösterilen cihazın nasıl kullanılacağını açıklayınız.
tions to (1) reduce aqueous humor production, and (2)
v.
Glokomun
tıbbihumor
tedavisi
(1) Aköz
sıvı(3)üretimini
increase
aqueous
outflow,
and
osmoticazaltdiuretics to reduce ocular presmak (2) Aköz sıvı çıkışını arttırmak ve (3) Oküler basıncı azaltmak için ozmotik
diüretik ilaçları içerir. Her biri ve etki mekanizması için en az bir ilaç türü sağlayınız.
186
3-year-old
male
neutered
Dalmatian
186 3Ayaşında
kastre
bir erkek
Dalmaçyalı,
12
presentsbir
with
a 12-hour
historysadece
of lethargy,
saatlik
uyuşukluk
öyküsü,
küçük
straining to urinate,
and passing
small
miktarlarda
sızıntı şeklinde
idrar only
yapma
öyküsü ile getirildi (186). T= 38.9 °C £äÓc®ÆÊ
(102 °F);
ÃiVÆÊ2
KR= 120 bpm; SS= soluk soluğadır; KDZ=
À>ÆÊ
sn; MM pembe ve nemlidir; femur nabzı norperfusionperfüzyon
and hydration
normal. Abdominal
maldir;
ve hidrasyon
normaldir.
palpation
finds
an
enlarged
urinary bladder.
Abdominal palpasyonda genişlemiş
bir idrar
Rectal examination finds mild prostatic bikesesi bulunur. Rektal muayenede hafif prostatik bilateral genişleme tespit edilir.
Name 10 structures you can palpate on
i. Bir erkek köpeğin rektal muayenesinde palpe edebileceğiniz 10 yapıyı söyleyiniz.
ii. Bir üretral taşı tekrar mesaneye göndermek için retrograd ürohidropulsiyonun
nasıl yapıldığını açıklayınız.
iii. Dalmaçyalılar ne tür idrar taşlarını geliştirmeye yatkındır ve neden?
iv. Aşağıdaki mesane taşları için bir tedavi yazınız ve taş tipinin düz radyografilerde görünür olup olmadığını belirleyiniz: (a) Struvit (magnezyum amonyum fosfat);
(b) Amonyum biürat; (c) Kalsiyum Okzalat; (d) Sistin; (e) Silika.
v. Düz radyograflarda görünmeyen taşları teşhis etmek için hangi alternatif yöntemler mevcuttur?
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Sorular: 189, 190
189 11An
yaşında
dişi bir Daschund,
2 gün
189
11-year-old
female spayed
içinde iki kez ilerleyici anoreksi ve safra
kusması
sunuyor
(189).
anda
orexia and
vomiting
bileKöpek
twice şu
over
2
potasyum bromür
ve fenobarbital
nö). The dog
is currentlyilewell
betler
yönünden
iyi kontrolbromide
edilmektedir.
controlled
on potassium
and
Bir
toksin
veya
yabancı
cisim
yutulması
phenobarbital for seizures. Ingestion
olası
40.5 °C
(104.9
°F); KR=
of a değildir.
toxin orT=
foreign
object
is unlikely.
160 bpm; SS= soluk soluğadır; KDZ=
1
L«ÆÊ
sn; MM çok kuru ve parlak pembedir;
ÛiÀÞÊ
femoral nabız zayıftır; perfüzyon
hiperviÀ>Ê
dinamiktir; % 8 oranında dehidre olduğu tahmin edilmektedir. Sağ üst abdominal bölgesinin palpe edilmesi orta derecede
rahatsızlık vericidir. Abdominal radyografilerde sağ üst kadranda detay kaybı ve
üst duodenumda gaz distresi var. FAST tarama, sağ üst çeyrekte küçük bir miktar
sıvı olduğunu gösterir.
i. Dört çeyrekli abdominosentez prosedürünü açıklayınız.
ii. Abdominal sıvısının alınması için diğer seçenekler nelerdir? Sıvı nasıl analiz edilir?
iii. Abdominal sıvının sitolojik muayenesi orta düzeyde nötrofil, az sayıda RBC ve
nadir makrofajlar ortaya koymaktadır. Bakteri yoktur. TP= 15 g/l’dir. Elde edilen
bu sıvının doğasını tanımlayanız: transudat; modifiye transudat; eksudat? Bu köpekteki sıvının orijini için seçenekler sağlayınız.
iv. Hangi testler pankreatitis tanısını doğrular? Bu tanıyı önermek için ultrasonda
neler görülür?
v. Aşağıdaki klinik problemlerden hangisi, akut şiddetli pankreatitiste öngörülecek
komplikasyonlardır: hipoglisemi; hiperlaktatemi; trombositopeni; DIC; hipoalbüminemi; sepsis; sarılık; üçüncü vücut sıvı boşluğu; ileus.
190 A
1010-year-old
yaşında kastre
birLhasa
Lhasa
190a
male erkek
neutered
Apso,
sol
arka
bacak
üzerinde
2
gün
Apso presents for a wound on the önce
left
kedi
ısırığının
neden
bir2yaraya
hindlimb
caused
by aolduğu
cat bite
days
sahiptir.
öyküsü
var ve
TheKöpeğin
dog hasdiyabet
a history
of diabetes
şu
anda 16
SC 12receiving
saatte bir16defa
mellitus
andUisNPH
currently
U
alıyor. T= 40.1 °C (104.2 °F);£ä{°Óc®ÆÊ
KR= 100
bpm; SS= 24 bpm; KDZ= 2 sn; MM pemÓÊ
be ve hafif kurudur; femur nabzıviÀ>Ê
normaldir; perfüzyon normaldir; % 6 oranındaÊ
dehidredir (MM nemliliği). Torasik
Thoracicos-auscultation and abdominal palpation are
kültasyon ve abdominal palpasyon bulguları normaldir. Kedinin ciddi diş hastalığı
vardır. Bacak yarası üzerinde deri nekrozu, eritem ve kötü koku vardır. Analjezi ve
dokuları debride etmek ve temizlemek için sedasyon için bir opioid verilir (190a).
i. Bu dönemde yarayı yönetmek için seçenekleri sıralayınız.
ii. Başka hangi teşhisler önerilir?
iii. Başlangıçta hangi antibiyotik seçilir ve neden?
iv. Vakum yardımlı yara kapanması nedir ve iyileşmeyi nasıl sağlar?
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Sorular: 191, 192
191 9Ayaşında,
kısırlaştırılmamış
erkek
191
9-year-old
intact male Beagle
bir Beagle
(191),
3
gün
önce
yapılan
) is transferred to you for
pankreatitis
teşhisi
ile devam
eden bakım
continued care
having
a diagnosis
of
için
size transfer
edildi.
O, NPO
pancreatitis
made
3 days
ago. olmuştur
He has
ve
LRSNPO
tedavisi
birbeen
andalmıştır.
receivedHala
LRSgünde
therapy.
kaç
sarıvomiting
köpük kusuyor.
Fiziksel
muHe kez
is still
yellow foam
several
ayenede:
T= 39.4
°C (103
°F); KR= T194
times daily.
Physical
examination:
=
bpm; SS= soluk soluğadır; KDZ= 1 sn;Ê
ÌÊ
MM parlak kırmızı ve kurudur; %LÀ}
8 ora`i edilmiştir.
Þ`À>Ìi`°Ê
nında dehidre olduğu tahmin
Abdominal palpasyonda
palpation finds
in the
Abdominal
sağpain
üst çeyrekright
and fluid-filled
te
ağrı upper
ve sıvı quadrant
dolu bağırsaklar
belirlenir.
intestines.
Ecchymotic
hemorrhages
Ventral
abdomen
ve boyun
bölgesinde
are
seen
on
his
ventral
abdomen
ekimotik kanamalar vardır. Jugulerand
ven
neck region.
There is bleeding
punksiyon
bölgesinden
kanamafrom
var.the
İlk
>LÀ>ÌÀÞÊ`>Ì>L>Ãi\Ê*
laboratuvar veri tabanı: PCV= 0.54
l/l (% 54); TS= 50 g/l6ÊrÊä°x{ÊÉÊx{¯®ÆÊ/-ÊrÊ
(5.0 g/dl); glukoz= 4.7
mmol/l (86 mg/dl); BUN= 21.4 mmol/l (60 mg/dl); Na+= 148 mEq/l; K+= 3.2 mEq/l;
laktat= 3.5 mmol/l (31.5 mg/dl); trombosit tahmini= 0-2 trombosit/yağlı immersiyon alanı; PT ve aPTT’nin ikisi de pıhtılaşmaz; venöz kan gazı: pH= 7.2; HCO3=
14 mEq/l; PvCO2= 28 mmHg’dir.
i. İlk olarak yaşamı tehdit eden problemlere öncelik veren bir problem listesi yapınız ve mümkünse sorunları gruplandırınız.
ii. Ekimotik hemorajilerin ve anormal koagülasyon parametrelerinin olası patolojisi nedir?
iii. Antitrombin (AT) nedir ve pankreatitte (SIRS hastalığı) normal konsantrasyon
neden değişebilir?
192 3 yaşında kısırlaştırılmış erkek bir Avustralya Çoban Köpeği-melezi, kapı
çarpması sonrası prepusyumdan kan çıkışı vardır. Fiziksel muayene, prepusyumdan kan damlaması dışında normaldir. Bir opioid verildi ve penis çıkarıldı. Penisin
ucunun yaklaşık 1 cm kaudalinde, birkaç milimetre derinliğinde 0.5 cm’lik bir
yırtık bulundu.
i. Başka hangi penis yaralanmaları meydana gelmiş olabilir, hangi teşhislerin faydası olabilir ve hangi tedaviyi önerirsiniz?
ii. Yırtılma aseptik olarak primer kapatma için hazırlanır. Hangi dikiş malzemesi
seçilmelidir?
iii. Bu köpeğin postoperatif bakımını tarif ediniz.

201

Sorular: 201
201 7 yaşında kısırlaştırılmış bir dişi Cocker Spaniel, arka ayaklarını kullanamadığı için yürümekte zorluk çekmeye başladı. Algılanan ağrı için 25 mg carprofen
verilmiştir. Genel fizik muayene, yürüyememesi veya ayakta duramaması dışında
normaldir. Nörolojik muayene bulguları aşağıdaki gibidir:
Kranial sinirler/mentasyon
Retina muayenesi
Spinal palpasyon
Panniculus
Duruş
Yürüme ve istemli motor
Propriyosepsiyon
Spinal refleks
Çekme
Kas kütlesi
Ortopedik muayene
Anal sesler/tonus

Normaldir
Normaldir
Distal torasik omurga çok ağrılıdır
Tepki yok; alan çok acı vericidir
Toraks ağırlığını destekleyen ön bacaklar ile oturmak; ağırlığı
desteklemeyen arka bacakları karın altına uzanıyor; yardımla
bile arka ayakları üzerinde duramıyor
Ön bacaklar normal; her iki arka bacakta istemli hareketler
asgari veya hiç yoktur
Ön bacaklar normaldir; her iki arka bacakta da yoktur
Ön bacaklar normaldir, siyatik, patellar ve kranial tibial refleksler her iki arka bacakta artmıştır (hiperrefleksi)
Normal x4
Normal x4
Normal x4
Normal

201a

i. Localize the lesion from the neuro-201b
i. Nörolojik bulgulardan lezyonu lokaliWhat
are
the
differential
diagnoses
ze ediniz.
ii. Bu nörolojik problemin ayırıcı tanıları
What constitutes medical managenelerdir?
iii. Akut disk prolapsusunun tıbbi tedaWhat
signs warrant immedivisini
nelerclinical
oluşturur?
iv. Hangi klinik bulgular daha fazla mürologist to discuss further intervention?
dahaleyi tartışmak için bir cerrah veya
A routine myelogram with lumbar
nörologla acil danışma yapılmasını ge) followed by a CT scan
rektirir?
v.gram/radiograph
Lumbar punksiyonlu
rutin bir region of T13/L1.
and the(201a)
CT post-contrast
miyelogram ve ardından bir BT taraması gerçekleştirilir (201b). Miyelogram/radyografi ve BT kontrast sonrası T13 L1’in bölgesini değerlendiriniz.

211

Sorular: 202, 203
202 4 yaşındaki bir dişi Schnauzer melezi
202
tamamı
vulvadan
sarkan
iki
sıvı
dolgulu
zer-cross presents because of two fluidkese nedeniyle getirildi (202). İlk keseler
).
getirilmeden
önceabout
ve ikinThe first sac 45
wasdakika
observed
45
ci
keselerprior
getirilmeden
20 dakika
minutes
to presentation
and önce
the
gözlendi. Yaklaşık 62 gün önce büyük
tation.
She was
bred approximately
bir
Schnauzer
doğurmuştur.
Bu onun 62
ilk
days ago to aT=
large
male
doğumudur.
37.7
°C Schnauzer.
(99.9 °F); This
KR=
,Ê
150 bpm; SS= 60 bpm; KDZ= 1 sn; MM
soluk pembe ve nemlidir. Abdomen ÃiVÆÊ
gerMMvepale
pink, moist.
is tense
gin
sunumdan
önceAbdomen
belirgin abdominal kasılmalar geçiriyor. Fetal KR= 180
tractions,
which
were
not
observed
prior
bpm’dir. Rektal muayene pelvik girişte
to presentation.
Fetal HR = 180 bpm.
bir
fetüs ortaya koymaktadır.
examination
a fetus
at the pelvic
inlet.
i.Rectal
Distosiyanın
fetal reveals
ve maternal
nedenleri
nelerdir?
ii. En az dört distosya belirtisi sıralayınız.
iii. Aşama 1 doğum eylemi, hangi değerden düşük progesteron seviyesi ile tanımlanır?
iv. Oksitosin nedir, etki mekanizması nedir ve distosili bir hayvanda kullanımının
artıları ve eksileri nelerdir?
v. Acil sezaryen için altı endikasyonu sıralayınız.

203a

203b

203
8-year-old
presents
after çarpması
being hit by
a car.getirildi.
He has been
stabilized,
203 An
8 yaşında
bir male
erkekcat
kedi,
bir araba
sonucu
Stabilize
edildi
ancak bir mandibula luksasyonu (203a) vardır.
i. Onarım ve geri kazanım süresince beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için hangi
seçeneklere ihtiyacınız vardır?
ii. Enteral nütrisyon için seçilen prosedür tamamlandıktan sonra sağ lateral torasik
radyografi çekildi (203b). Radyografı değerlendiriniz.
iii. Radyografik tanınızın potansiyel nedenleri nelerdir?
iv. Bu patolojinin potansiyel komplikasyonları nelerdir?
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Sorular: 204, 205
204a

204b

204 An 8-year-old female neutered Labrador
204 8 yaşında kısırlaştırılmış dişi bir Labrador, yemek yedikten sonra yemek ve mukus içerik kusmaktadır. Daha sonra birkaç
kez beyaz mukoid köpük kustu. T= 38.7 °C
(101.7 °F); KR= 110 bpm; SS= soluk soluğadır;
KDZ=
2 sn;
pembedir;
perfüznormal. The dog has a very relaxed anal
sphincter
tone.
SheMM
is initially
treated
with
yon yeterlidir; hidrasyon normaldir. Köpek çok rahat bir anal sfinkter tonusuna
sahiptir. Başlangıçta subkutan sıvılar ve maropitant ile tedavi edilir ve radyografiler (204a, b) elde edilir. Köpek ertesi gün kusma ile değil, regürgitasyon ile daha
uyumlu geçmişle geri döner. Köpekte aşırı salya ve sol gözde epifora, bilateral skleral kanlanma, sağ gözde azalmış gözyaşı üretimi olan bir kornea ülseri (pozitif
floroscein lekesi) vardır.
i. Radyografileri yorumlayınız ve radyografik tanı sağlayınız.
ii. Radyografide en sık gözlenen ön GI problem için ayırıcı tanı nedir?
iii. Bu ön GI problemi için tanı planı nedir?
iv. Köpek nasıl yönetilir?
205 Olgu 204’teki köpekte asetilkolin reseptörlerine yönelik antikor titreleri,
myastenia gravis (MG) tanısı ile tutarlıydı.
i. MG için alternatif bir teşhis yöntemi nedir?
ii. MG’yi spesifik olarak nasıl tedavi edersiniz?
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Cevaplar: 204, 205
204 i. Gaza bağlı şişkin bir mide, sekum
ve alt özofagus (204c, oklar) vardır. İnce
bağırsakta biraz gaz vardır. Radyografik
tanı megaözofagus, aerofaji, mide ve bağırsakta ileustur.
ii. Megaözofagusun nedenleri: Şiddetli
hipokalemi, hipomagnezemi veya hipokalsemi; özofagitis (kusmaya, yakın
zamanda tıkanmaya veya toksik rahatsızlıklara bağlı olarak); gastroözofageal
reflü; inatçı sağ aortik ark (konjenital);
özofagus darlığı (doğuştan veya ediniÃ« >}i>Ê ÃÌÀVÌÕÀiÊ V}iÌ>Ê ÀÊ >VµÕÀi`®Æ
sel); özofagus tıkanması; iatrojenik (sedasyon, anestezi veya son endoskopik prosedürler/orogastrik entübasyon); nöromüsküler hastalıklar (poliradikülonöritis, kene felci, myastenia gravis); endokrin
hastalıkları (hipoadrenokortizm, şiddetli hipotiroidi); kurşun gibi toksinlerdir.
iii. TKS, biyokimya, idrar tahlili, kan gazı ve elektrolit paneli ile yapılan kapsamlı
bir geçmiş/fizik muayene birçok nedeni elimine edecektir. Ek kan testleri tiroid
paneli, ACTH stimülasyon testi, asetilkolin reseptör antikor testi ve kurşun seviyelerini içerir. Özofagusun endoskopisi gerekli olabilir.
iv. IV izotonik dengeli kristaloidlerle yatış ve tedavi, dekompresyon ve beslenme
desteği, destekleyici bakım ve topikal göz ilaçları için nazogastrik veya PEG tüpünün yerleştirilmesidir. Megaözofagus devam edebilir (altta yatan nedene bağlı
olarak) ve uzun vadeli yönetim gerektirir. Yoğun beslenme, bir Bailey sandalyesinin
kullanılması veya bir gastrik besleme tüpünün yerleştirilmesi gerekebilir. Yumuşak
bir diyet özofagustan yemek geçişine yardımcı olabilir. Kötü beslenme ve aspirasyon pnömonisi sık görülen komplikasyonlardır.
204c

205 i. Tensilon testidir. Kısa etkili antikolinesteraz ilaç edrofonyum (edrophonium
chloride) enjekte edilir ve köpek kas kuvveti ve hareketinde kısa süreli bir iyileşme
için gözlenir.
ii. Piridostigmin gibi bir asetilkolinesteraz inhibitörü uygulanır. Steroidler (veya
azatiyoprin veya mikofenolat mofetil gibi immünosüpresif ilaçlar), timektomi ve
plazmafarezis gibi diğer tedaviler ek terapötik yararlar sağlayabilir.
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Sorular: 214, 215
214 Beş
yaşında bir
erkek
melez cinsdog
kö214
A 5-year-old
male
mixed-breed
pek,
3
gün
boyunca
deride
gelişen
“kırmıpresents for ‘red spots’ developing in
zı lekeler” sunmaktadır (214).
İştah azal). Appetite
had
mış
dışkı yumuşak
ve stool
siyahtır.
beenvedeclining
and the
wasKöpek
soft
şu
durumlar
normal
görünüyor:
and
black in dışında
color. The
dog appeared
to
zayıf (BCS = 3/9); zayıflamış (VKS =ÎÉ®ÆÊ
3/9);
dermisteki
MM’deki
lekeler”
non-raisedve‘red
spots’ “kırmızı
within the
derviViÃ°Ê
artmıştır; siyah katranlı dışkı vardır.
Acil
Emergencyveri
laboratory
database:
laboratuar
tabanında:
PCV= PCV
0.25 =
l/l
}É`®ÆÊ
(% 25); TS= 50 g/l (5.0 g/dl); glukoz=
5.3
ÊrÊ£ä°ÇÊÉÊÎäÊ}É`®ÆÊ*/ÊrÊ£xÊÃiVÊÊrÊ
mmol/l (95 mg/dl); BUN= 10.7 mmol/l
(30 mg/dl); PT= 15 sn (n= 12-17 sn); aPTT= 60 saniye (n= 60-107 saniye); trombosit tahmini= 3 trombosit/yağ immersiyon alanı (trombositler büyüktü) elde edildi.
i. Bu “lekeler” görüldüğünde hangi genel rahatsızlık beklenilmektedir?
ii. Geçmiş, fizik muayene veya veri tabanından başka herhangi bir şey bu hastalığın
varlığını destekliyor mu?
iii. Bir makine ile trombosit sayımı güvenilir olmayabilir. Trombosit sayılarının
başka nasıl değerlendirileceğini tartışınız. Her bir ‘yağ immersiyon alanı başına
trombosit’ değeri, tahmini trombosit sayısıyla neye karşılık gelir?
iv. Bu köpek için teşhis planınız nedir?
v. Şu anda bir teşhis bilinmiyor. Verilen bilgilere dayanarak herhangi bir tedavi
öneriliyor mu?
215a
215 6Ayaşında
kısırlaştırılmış
bir erkek
Yorks6-year-old
male neutered
Yorkshire
hire
Terrier,
bir araba
sonucu
Terrier
presents
afterçarpması
being hit
by a getirildi.
car. He
has not walked and
has been unresponsive
Yürüyememektedir
ve travmadan
bu yana tepÇÓÊ
kisizdir. T= 35.5 °C (96 °F); KR= 72 bpm; SS=
«>iÊ
20 bpm; KDZ= 3 sn; MM solgun ve kurudur;
femur nabzı zayıftır; şokun orta aşaması;ÃÌ>}iÊ
%8
ÃÊ
oranında dehidre olduğu tahmin edildi. Hiperhypersalivation,
movement
of the tongue,
salivasyon
vardır,no
dilin
hareketi yoktur,
öğürme
no gag yoktur
reflex, veand
forehead
is swollen
refleksi
sağhis
taraf
alnı şişmiş
durumon theSolright
Anisocoria
withbüyük
left pupil
dadır.
göz side.
bebeği,
sağdan daha
olup,
larger than
rightetmeyen
and no menace
seen. Genergörmeyi
tehdit
anizokoriadır.
Dört
alized weakness
reflexes,
tone,
conscious
ekstremitede
genelbut
olarak
zayıflık
mevcut
olup,
ancak refleksler, tonus, bilinçli propriyosepsition present in all four limbs. There is blood throughout the urine. Mentation is
yon, geri çekilme ve ağrı algısı mevcuttur. İdrar baştan sona kan vardır. Mentasyon
azalmış (hafif ila orta dereceye kadar), ancak duyarlıdır.
i. Kafa travmalı bir hayvanı değerlendirirken, tedavi ederken ve izlerken birincil
hedefler nelerdir?
ii. Kafa travmasında BT kullanmanın artıları ve eksileri nelerdir?
iii. MRI’yi kafa travmasında kullanmanın artıları ve eksileri nelerdir?
iv. Bu köpeğin BT taraması gösterilmiştir (215a). Anormallikleri tanımlayınız.
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Sorular: 219
219

219 5 yaşında kastre edilmiş bir erkek Boxer, sunumdan önceki 30 dakika içinde
boynunda şişlik gelişmiştir. Köpek yürümek istemiyor ve uyuşuktur. T= 38.3 °C
(101.0 °F); KR= 120 bpm; SS= 24 bpm’dir. Abdominal palpasyon ve torasik oskültasyon bulguları normaldir. Köpek, yürürken veya çağrıldığında başını hareket
ettirmekte isteksizdir. Odaya sadece gözleriyle bakıyor ve boynunu hareket ettirmek konusunda isteksiz görünüyor. Kulakları geri çekilir (219) ve servikal bölgenin palpasyonu sırasında ağrı duyuyor. Normal yürüyüş bulunmakla birlikte, sağ
ön ayak yaklaşık olarak yarıya kadar fleksiyon halindedir. Nörolojik muayene:
Mental bulgular ve 2-12. KS’ler normaldir; belirgin boyun ağrısı vardır; dört ekstremitede normal tonus, kuvvet, algılama ve refleksler mevcuttur. Anal ve kuyruk
hareketi ve tonusu normaldir. Ortopedik muayenede sadece boyun ağrısı görülür.
i. Ayırıcı tanıları sıralayınız.
ii. Teşhis planınız nedir?
iii. Şiddetli boyun ağrısı ve her biri için herhangi bir avantaj dezavantaj için genel
analjezik ilaç modalite sınıflarını listeleyiniz.
iv. Esas neden nedir ve neyi gösterir?
v. Cerrahi müdahale şu anda endikemidir? Neden ya da neden olmasın?
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Cevaplar: 219
219 i. İntervertebral disk hastalığı, enflamatuar hastalık (menenjitis), enfeksiyöz
menenjitis veya discospondylitis, Wobbler sendromu, travma, kas yaralanması/
spazmı. Vasküler hastalık (fibrokartilajenöz emboli, tromboz, genişleyen hematom), neoplazi ve siringomiyelinin düşünüldüğü, ancak köpeğin dört ekstremitede
de normal motor fonksiyonuna sahip olması nedeniyle daha az muhtemel olduğu
düşünülmektedir.
ii. Öncelikle ağır sedasyon veya anestezi altında servikal radyografi yapılır. TKS,
serum biyokimyası, kan gazı ve elektrolit paneli, koagülasyon paneli ve kreatinin
kinaz seviyesi, enflamatuar, enfeksiyon ve neoplastik hastalıklarda farklı olduğu
için sunulmuştur. Seçenekler myelografili veya myelografisiz BT veya MRI ile birlikte BOS analizleridir. Hastalığın iyileşmemesi durumunda enfeksiyöz hastalık testi (toksoplazmoz, Neospora caninum) yapılır.
iii. Tabloya bakınız.
İlacın sınıfı
NSAİD

Avantaj
İyi tolere edilir, güçlüdür

Glikokortikosteroidler

Güçlü antienflamatuar etkilidir

Tramadol (narkotik)
Kas gevşeticiler

İyi tolere edilir, ucuzdur
İskelet kası gevşemesi

Opioidler

Hafif ve orta dereceli
dozajlarda iyi tolere edilen
güçlü ağrı kesicidir
Nöropatik ağrı için iyidir
İyi adjuvanal analjezik

GABA analogu
Dopaminerjik, antiviral
Terapötik lazer/
akupunktur

İyi tolere edilir, çok az yan etki

Dezavantaj
Olası GI, böbrek, karaciğer
etkileri vardır
PÜ/PD, polifaji, GI kanaması,
hiperpne, immünsupresyon
Değişken ağrı kesici etki
Sedasyon, karaciğer
metabolizması
Sedasyon, disfori, ileus, idrar
retansiyonu, histamin
Sedasyon, sıvı ksilitol içerir
Tek başına iyi bir analjezik değil,
MSS yan etkileri de olabilir
Maliyetlidir, Lazer ile potansiyel
oküler yaralanma

iv. Etkilenen bacaktaki spinal korda geçen sinir kökleri yangılanır veya tahriş olur.
Sorun, yan taraftaki kordon ve meninks çevresinde ve etkilenen ekstremiteyi innerve eden kordon seviyesindedir.
v. Belirtilmemiştir. Teşhis bilgileri mevcut değildir ve tıbbi yönetim henüz optimize
edilmemiştir. Nörolojik bulgular motor eksikliği olan veya az olan kaudal servikal lezyonları desteklemektedir. Medikal tedavinin iyileşmede yetersiz olması veya
nörolojik eksikliklerin ilerlediği durumlarda (örneğin, yürüyememe, derin ağrı eksikliği) cerrahi müdahale düşünülür.
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