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Konjenital Musküler distrofi (KMD)’de Solunumun Doğal Gidişi 

Oscar Mayer, MD | Hemant Sawnani, MD 
Çeviren: Dr. Sibel Öz 

 
Kas İskelet Solunum Fizyolojisi 
Akciğerler solunum sisteminin merkezinde yer alırken, akciğer fonksiyonu büyük ölçüde destekleyici 
toraks iskeleti, eklemler ve solunum kaslarının bütünlüğü ve karmaşık dinamiklerine bağlıdır. Kaburgalar, 
sternum ve omurga büyük ölçüde statik istirahat toraks hacmini belirler; ancak solunum sırasında görülen 
dinamik göğüs hacmini belirleyen solunum kaslarıdır. 
 
İnspirasyon için, buradaki merkezi kas, göğüs duvarı çevresini arttırmak için aşağı doğru kasılan, göğüs 
kafesinin alt kenarını dışa doğru döndüren ve akciğerlere hava çeken, intratorasik basıncı kademeli olarak 
azaltan diyaframdır. Diyaframın aşağı doğru hareketi, diyafram eğrisinin uzanımı göğüs kafesinin alt 
kenarının çevresi boyunca uzanan dikey kısım, yani apozisyon bölgesi belirler. Yani diyafram ne kadar 
kavisli ise ve apozisyon alanı ne kadar büyükse, diyafram o kadar aşağı doğru kasılabilir ve daha derin nefes 
alınabilir. Daha sonra, pektoral ve boyun kasları göğüs kafesini dışarıya doğru daha da yükseltebilir. 
İstirahatte tidal aralıkta soluk verme akciğerlerin pasif esnekliğine dayanırken, öksürme veya derin nefes 
almada olduğu gibi zorlu nefes verme, rektus abdominus ve abdominal oblik kaslarının kuvvetli bir şekilde 
nefes vermek üzere aktivasyonunu içerir. 
 
Kaburgalar, kostavertebral üniteyi dinamik hale getirmek için eklemleri ligamentlerle birbirine bağlayarak 
genişlik veya açıklık sağlarken, omurga, toraksın dik duruşununu sürdürmesinin genel alt yapısını sağlar. 
Daha sonra, perispinal, sırt, interkostal ve karın kasları, diyaframın etkin bir şekilde kasılmasına izin 
vermek, kaburgaları ve omurgayı en uygun pozisyonda tutmak için uyum içinde çalışır ve ardından 
solunum sırasında göğüs duvarının olabildiğince tamamen dışa doğru genişlemesini sağlar. Ancak, bu 
genişleme olmadığında kaslar iyi çalışmaz ve solunum sistemine zayıf solunum kaslarını daha da 
zorlayabilecek ek bir yük binebilir. 
 
Solunum Patofizyolojisi 
İnspirasyonun etkinliği ve verimliliği, akciğerlerin genişlemesine izin vermek için solunum sistemini 
hareket ettirme yüküne karşı diyafram kasılmasının boyutu ile belirlenir. Normal yük, kaburgalar, kas ve 
ek yumuşak doku dahil göğüs duvarının ağırlığı ve kostovertebral eklemlerin etrafındaki bağları hareket 
ettirmenin direncidir. KMD'nin alt tiplerinin çoğu, önemli eklem kontraktürleri ile ilişkilidir ve Kollajen VI 
ile ilişkili KMD'deki içsel kollajen bozukluğu, bağları daha sert ve daha az elastik hale getirebilir, dolayısıyla 
harici kısıtlamaya neden olur. 
 
Bu nedenle, zayıf bir diyaframın, solunum derinliğini azaltarak nasıl solunum fonksiyon bozukluğuna yol 
açabileceğini anlamak kesinlikle kolaydır. Ancak, daha büyük bir eğrilik yarıçapına sahip veya daha düz 
olan zayıf yönlendirilmiş diyafram, aşağı doğru kasılmayacak veya göğüs kafesinin alt kenarını 
genişletmeyecektir. Bu durumda, nefes alma yüzeysel olacak ve uygun şekilde havalandırmak için 
etkilenen kişi hızlı-yüzeyel bir solunum paterninde daha hızlı nefes alarak bu durumu kompanse edecektir. 
 
Nöromüsküler hastalıkta, zayıf perispinal ve karın kasları omurgayı ve göğüs duvarını stabil olmayan hale 
getirebilir ve skolyoza neden olabilir.  Ek olarak, göğsün konveks tarafında kaburgaların kaudal dönüşü ve 
göğsün konkav tarafında kaburgaların sıkışması vardır. Çoğu skolyoz omurga rotasyonu ile ortaya 
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çıkacağından, diyafram oryantasyonunu değiştirebilecek ve kasılmayı olumsuz etkileyebilecek bir burulma 
etkisi de olabilir. Sonuç olarak, önden arkaya AP (anteroposterior) çapı genişleten kifotik eğrilik veya AP 
çapı daraltan aşırı lordozun etkisiyle sagital planda değişiklikler olabilir.  
 
Bu deforme edici gerilmeler, diyafram yerleştirme noktalarının göreceli konumunu değiştirerek diyafram 
yönünü değiştirebilir ve diyaframın aşağı doğru hareketini sınırlayabilir. Ek olarak, skolyozdan kaynaklanan 
rotasyonel veya torsiyonel stres ve diyaframı öne doğru yer değiştiren kifoz, diyaframı düzleştirebilir ve 
aşağı doğru hareketi sınırlayabilir. Ek olarak, bu, diyafram kası liflerini yatay olarak yerleştirebilir ve dışarı 
doğru genişletmek yerine, göğüs kafesinin alt kenarını içeri çekebilir.  
 
Sonuç olarak, toraks hareketinin giderek azalmasıyla birlikte, kosto-vertebral eklemler aşamalı olarak 
ankiloza uğrar ve interkostal kaslar atrofiye uğrayarak fibrotik hale gelir, böylece göğüs kafesi daha az 
uyumlu hale gelir ve solunum sırasında hareket etmesi zorlaşır ve özellikle derin nefes alma sırasında 
akciğer hacimleri azalır.  
 
Dinamik hacimlerdeki azalma, uyku sırasında ve özellikle kas tonusunda total bir azalmanın olduğu REM 
(Rapid eye movement: Hızlı göz hareketi) uykusu sırasında artar.  Fazik REM uykusu sırasında, etkilenen 
bireyler göğüs kafesinin tidal hacme katkısının olmaması nedeniyle en savunmasızdır. Sonuç olarak, 
hipoventilasyon (ventilasyon altında) artmış karbondioksite ve sonuç olarak düşük kan oksijen seviyelerine 
neden olur. Hastalığın ilerlemesi ile bu durum, uykunun daha az derin olduğu non REM uykuda ve sonunda 
uyanıklık sırasında gerçekleşecektir.  
 
Solunum yetmezliği ve meydana geldiği zaman, solunum sistemini hareket ettirmek için gereken kuvvet 
ile solunum kas kuvvetinin dengesine bağlıdır. Basit ilke, zayıf solunum kasları orta derecede bir yüke, 
güçlü solunum kasları ise ağır bir yüke karşı çalışabilirken, ağır bir yüke karşı çalışan zayıf kasların, hızla kas 
yetmezliğine gitmesidir. Buradaki zorluk, sonuç olarak etkilenen kişiyi, kasları uygun şekilde desteklemek 
için, ne zaman ve sonra nasıl müdahale edileceğini belirlemek için hem klinik hem de objektif olarak 
proaktif şekilde işlev kaybını takip etmektir. 
 
Solunum Zaman Noktaları 
Konjenital musküler distrofilerdeki solunum düşüşünün doğal gidişi değişken olmakla birlikte, solunum 
fonksiyon değişiklikleri benzerdir. Solunum kasları zayıfladıkça, solunum sistemini hareket ettirmek için 
üretilebilecek kuvvet azalır ve bu gerçekleştiğinde, solunum sırasında hareket eden akciğer hacmi ve 
ekshalasyon (akış) hızı azalır. Kas gücü ve akciğer hacmi kaybı ile birlikte, hava yolu ölü hacmi ve oksijen 
soluma (oksijenizasyon) ve karbondioksit (ventilasyon) ile ilgili sorunlar gibi, klinik zorluklar ortaya çıkar. 
Bu nedenle, ardışık gelen üç düşüş aşaması vardır: kas işlevi, akciğer hacmi/ akışı ve mekanik ventilasyon 
ihtiyacı. 
 
Solunum durumunu değerlendirmek için kullanılabilecek çeşitli pulmoner fonksiyon testleri vardır, ancak 
bunlardan bazılarının güvenilir bir şekilde yapılması yaş aralığı ile sınırlıdır. Bunun tek istisnası, her yaşta 
yapılabilen polisomnografi (uyku çalışması) ile solunum yetmezliğinin değerlendirilmesidir. Solunum kası 
değerlendirmesi, akciğer hacmi ve akış ölçümü için standart teknikler, okul çağındaki çocuklar ve daha 
büyük çocuklar için uygulanabilir, ancak çoğu, daha genç yaştaki bir popülasyonda kullanılmak üzere 
değiştirilemez. Bu, doğru bir objektif fonksiyonel değerlendirme yapmada ve solunum düşüşünün 
başlangıcını belirlemede bir problemdir. Yaş spektrumunda uygulanabilecek daha öznel çözüm, elbette 
klinisyenin becerisine ve uzmanlığına bağlı olan bir klinik değerlendirmedir. Akciğer işlevi için özel teknikler 
ve klinik değerlendirme bu yazının ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 
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KMD Alt tiplerinde Özel Pulmoner Sonuçlar 
Pulmoner fonksiyona göre solunum morbiditesi, Duchenne 
musküler distrofi’de tanımlanmıştır ve oldukça iyi 
ilişkilendirilmiştir, fakat KMD’nin alt tiplerinde bu kadar iyi 
tanımlanmamıştır.  
 
Kollajen-6 miyopatili tüm bireylerin değerlendirildiği 
uluslararası geniş bir çalışmada, tüm grup değerlendirildiğinde, 
beklenen FVC yüzdesine göre, zorlu vital kapasitede yıllık 
%0,9'luk bir düşüş gösterilmiştir. [2] Bununla birlikte, daha 
şiddetli etkilenen bireylerin olduğu Ullrich fenotipinde 
(yürüyemeyen bireyler) FVC’nin yıllık düşüş oranının (%2,6) 
daha yüksek olduğu gösterilmiştir. [2] İlginç bir şekilde daha hafif Bethlem fenotipinde, FVC’nin düşüşünün 
anlamlı olmadığı ve etkilenen bireylerin yürüyebildiği, ara fenotipte FVC'nin düşüşünün, (%2,3) Ullrich alt 
tipine benzer olduğu gösterilmiştir. [2] Ullrich ve ara alt tipleri, kronik solunum yetmezliğinin ortalama 
başlangıcı ve non-invaziv ventilasyon (NIV: non-invasive ventilation)’a başlama açısından (11,3-20,7 yıl) 
farklıdır. [2] Ulaşılan maksimum fiziksel fonksiyon düzeyine göre FVC yüzdesinin ilerlemesini incelerken, 
koşabilen, yürüyebilen, yardımla yürüyebilen ve oturabilen kişilerin FVC yüzdesindeki düşüş oranında 
ilerleyici bir artış izlenmiştir. [2] 
 
Ullrich KMD'li 13 bireyin olduğu daha küçük tek merkezli bir çalışmada, non-invaziv ventilasyona (NIV) 
başlama yaşının 14,3 yıl olduğu ve beklenen %20 FVC ile kabaca bir korelasyon gösterilmiştir. Her iki 
çalışmada da 6 yaşındaki Ullrich KMD'li bireylerde FVC yüzdesi bildirildiği zaman zaten düşük olduğu 
(<%80) bildirilmiştir. [3] 

 
LAMA2 (merozin eksikliği olan) KMD'de daha az veri vardır; bununla birlikte, KMD için sevk merkezi olan 
uluslararası ana tek bir merkezde, yazarlar 33'ü daha şiddetli fenotip olan 46 bireyi bildirmiştir. [3] FVC 
yüzdesini bildirmemiş olsalar da NIV gerektiren, biyopside rezidü merozin boyanması olmayan, daha 
şiddetli hastalığı olan bireylerin, merozin pozitif olanlara göre daha büyük bir yüzdesi olduğunu (%39,3’e 
karşın %7,6) bildirmişlerdir. [4] 
 
Nöromüsküler hastalıkta ilerleyici solunum fonksiyon kaybının genel prensibi, kronik solunum yetmezliği 
ve NIV ihtiyacının başlamasından önce ve pulmoner fonksiyon kaybının ortasında yürüme yeteneği 
(ambülasyon) kaybının oluşmasıdır. SEPN1 ile ilişkili miyopatide bu prensip bozulur; sadece ilerleyici FVC 
kaybı ile NIV ihtiyacı arasında zayıf bir korelasyon yoktur, 4 bireyin NIV ihtiyacı olduğu 11 bireyin 
değerlendirildiği bir çalışmada, bireylerin hepsinde ambülasyonun halen korunduğu belirtilmiştir. [5] 
 
SEPN1 ile ilişkili yedi etkilenen bireyin olduğu, FVC'ye değil, klinik değerlendirmeye dayalı yapılan farklı bir 
çalışmada, hala yürüyebilmekte olan 6 pediatrik yaş grubundaki bireyden 5’inde noktürnal ventilasyon 
ihtiyacı olduğu bildirilmiştir. [6] İlginç olarak, oturma ve sırtüstü solunum fonksiyon testi yapabilen 
etkilenen 5 bireyden 3'ünde FVC'de>%20'lik bir düşüş görüldüğü, bunun da diyafram zayıflığını gösterdiği 
belirtilmiştir. [6] FVC yüzdesinden ayrı, 7 bireyin 4'ünde doğrudan diyafram kasılma ölçümlerine dayalı 
diyafram işlevi ciddi şekilde azalmıştır. [6] 
 
Özet 
 

1. KMD'li hastalarda solunum durumundaki değişiklikler, KMD alt tipinden bağımsız büyük ölçüde 
tutarlı bir patern izler. 
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2. Fonksiyon kaybıyla bağlantılı olan pulmoner fonksiyon sonuçları ve önemli klinik belirtiler varken, 
genel durumdaki küçük değişikliklerin farkına varmak ve bunları tıbbi ziyaretler arasında tıbbi ekip 
ile ele almak kritik önem taşır. 

3. Fonksiyon kaybını destekleyebilen tedaviler olduğundan, KMD alt tipinin ilerlemesinin hangi 
belirtilerle aranacağını anlamak ve sonra ilk ihtiyaç anına mümkün olan en yakın zamanda destek 
tedavisinin ne zaman başlatılacağını bilmek kritiktir. 
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Pulmoner Fonksiyon Testleri 

MyMy Buu, MD | Oscar Mayer, MD 
Çeviren: Dr. Sibel Öz 

 
Giriş 
 
Konjenital musküler distrofiler (KMD), farklı genetik nedenleri ve 
fenotipleri olan heterojen bozukluklar iken, bu bozuklukların solunum 
komplikasyonları örtüşür ve ilerleyici, restriktif solunum yetmezliğine yol 
açar. Restriktif solunum yetmezliği, anormal göğüs duvarı kompliyansı, 
inspiratuar ve ekspiratuar kasların zayıflığı sonucudur ve anormal 
pulmoner fonksiyonla sonuçlanır (Tablo 3.1). Anormal göğüs duvarı 
kompliyansı ve omurga desteği, göğüs duvarı deformitesine, skolyoza, 
restriktif solunum defektine ve solunum yetmezliğine neden olur. 
İnspiratuar kas gücü zayıflığı, etkin olmayan hava yolu temizliğine ve 
tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonuna yol açar.  
 
 

Tablo 3.1 Nöromusküler hastalıkların Respiratuar Komplikasyonları 

Bozukluk Klinik sekel Akciğer Fonksiyonunun Ölçümü 

Anormal göğüs duvarı 
kompliyansı 

Göğüs duvarı deformitesi 
Skolyoz 

Vital kapasite, otururken ve 
yatarken 

Zayıf inspiratuar kaslar 
  Eksternal & internal 
interkostaller 
  Diafram 

Düşük akciğer hacmi 
Yetersiz ventilasyon 

Maksimum inspiratuar basınç 

Zayıf ekspiratuar kaslar 
  Diafram 
  İnternal interkostaller 
  Abdominal 
  Kuadratus lumborum 

Etkisiz havayolu temizliği 
Tekrarlayan solunum 
enfeksiyonları 

Maksimum ekspiratuar basınç 
Tepe öksürük akımı 

 
Akciğer hacimleri, kas kuvveti ve öksürük kuvvetinin ölçülmesi ve uzunlamasına izlenmesi, solunum 
yetmezliğinin başlangıcının doğru bir şekilde belirlenmesi ve müdahalenin ne zaman gerekli olduğunu 
belirlemeye yardımcı olmak için önemlidir. Ek olarak, klinik araştırmalarda olduğu gibi, solunum 
fonksiyonunun doğru ölçümü de tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için önemlidir. Klinik ortamlarda 
bulunan solunum fonksiyon testleri arasında vital kapasite (VK) için spirometri, maksimum inspiratuar ve 
ekspiratuar basınç (MIP: maximum inspiratory pressure, MEP: maximum expiratory pressure) dahil olmak 
üzere solunum kas gücü testleri ve tepe öksürük akışı (PCF: peak cough flow) yer alır. Pulmoner 
fonksiyonun diğer tamamlayıcı testleri arasında helyum dilüsyon tekniği ile istirahat akciğer hacmi 
fonksiyonel rezidüel kapasitesi (FRC: functional residual capacity) ve MIP'de olduğu gibi kapalı bir 
deklanşöre karşı nefes almaktan daha doğal bir nefes alma manevrası olduğu için sıklıkla MIP yerine 
kullanılan nazal koklama inspirasyon basıncı (SNIP: sniff nasal inspiratory pressure) yer alır.  
Kas fonksiyonunun her ölçümünde olduğu gibi, maksimum hacim, akış ve basınç ölçümleri maksimum çaba 
gerektirir ve maksimum efor verilmediği ölçüde sonuçlar gerçek pulmoner fonksiyonu yansıtmayacaktır. 
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Bunu kabul ederek, Amerikan Toraks Derneği Kılavuzlarında nöromüsküler hastalık nedeniyle etkilenmiş 
bireylerde yaygın olarak kullanılan spirometrinin düzenlenmesi önerilmiştir [1]. 
 
Vital kapasite 
Vital kapasite (VK), etkilenen kişinin tam, derin bir inspirasyon ve tam bir ekshalasyondan sonra 
akciğerlerinde hareket edebilen havanın total hacminin bir ölçüsüdür ve bu bakımdan hem inspiratuar 
hem de ekspiratuar kas fonksiyonunu içeren solunum fonksiyonunun ayrılmaz bir göstergesidir. Hem klinik 
hem de araştırma testlerinde en sık kullanılan sonuç ölçüsüdür. VK'nın uzunlamasına eğilimi ‘Solunumun 
Doğal Gidişi’ bölümünde tartışılmıştır. Etkilenen bireylerde ölçüm anında ister yürürken (%0,6/yıl), ister 
yardımla yürürken (%2,1/yıl) veya otururken (%4,2/yıl) VK'ae farklı oranlarda azalma tanımlanmıştır. [2] 
 
Duchenne Musküler Distrofi'de, oturma ve sırtüstü 
pozisyon arasında VK'da %20'den daha büyük farklılıklar 
ve otururken VK’nın %60'dan az olmasının, noktürnal 
hipoventilasyon ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir 
ancak, VK ve hipoventilasyon arasındaki ilişki KMD’lerde 
iyi tanımlanmamıştır. [3] Oturma ve sırtüstü pozisyonda 
VK'daki değişim derecesinin diyafram zayıflığını yansıttığı 
hissedilir. [4] COL6 ile ilişkili ve LAMA2 ile ilişkili 
miyopatilerde, 51 bireyden oluşan bir çalışmada, COL6 ile 
ilişkili miyopati nedeniyle etkilenen bireylerde 
muhtemelen daha fazla diyafram tutulumundan dolayı, 
bu bireylerin oturma ve sırtüstü VK'sında önemli 
farklılıklar bildirilmiştir. [1] Bunun, oturma ve sırtüstü 
pozisyonda VK’da önemli bir farka sahip olmayan LAMA2 
ile ilişkili miyopatili bireylerde tersine olduğu 
gösterilmiştir. [5] İlginç bir şekilde, bu çalışmada, oturma 
ve sırtüstü pozisyonda etkilenen bireylerde VK'da, ne 16 
saatten daha fazla veya daha az NIV desteği alıp 
almamasına göre, ne de yürüyebilen ve yürüyemeyen 
kişiler arasında fark gösterilememiştir.  
 
Spirometri manevrasının bir parçası olarak VK gerçekleştirirken bir dizi başka sonuç üretilir. Ekshalasyonun 
ilk saniyesindeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), vital kapasitenin %25 ile %75'i arasında zorunlu 
ekspiratuar akış (%FEF 25-75) ve FEV1/FVC oranı da üretilir. FEV1 genellikle VK'nın sadece %80'i veya daha 
azı olduğunda obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkilendirilirken, KMD'de sıklıkla olduğu gibi, obstrüksiyon 
olmadığında ve FEV1/FVC 0,80'in altında, VK’nın yerine kullanılabilir. [6] 
 
FEF, nöromusküler hastalığı olan hastalarda tipik olarak iyi korunan bir ekspiratuar akış ölçüsüdür, VK 
düşmeye başladığında sonunda FEF %25-75 düşer. Nispeten bu geç değişime dayalı olarak, nöromusküler 
hastalığı olan hastalarda erken solunum güçlüğünün belirlenmesinde açık bir şekilde faydalı değildir. 

 
Maksimal Ekspiratuar Basınç ve Maksimal İnspiratuar Basınç  
Maksimal ekspiratuar basınç (MEP: maximal expiratory pressure) ve maksimal inspiratuar basınç (MIP: 
maximum inspiratory pressure) gerçekleştirilmesi kolay testlerdir, ancak doğru testi gerçekleştirmek için 
gereken maksimum çaba nedeniyle değişken olabilir. [7] MİP, akciğerlerin boş olduğu noktadan (kalan 
hacim) kapalı bir kapağa karşı maksimum çabayla solumayı içerir. İnspiratuar kas gücü ölçümü, öncelikle 
diyafram fonksiyonunu ölçümüdür. MEP, tam bir inspirasyondan sonra (toplam akciğer kapasitesi) 
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maksimum eforla ekshalasyonu içerir. Bu nedenle, ekspiratuar kas gücünü veya öncelikle abdominal kas 
fonksiyonunu ölçer. Kaydedilen basınç, bir saniye boyunca maksimum sürekli basınçtır, bu da solunum 
kası zayıflığında etkilenmiş bir birey için testi yapmayı zorlaştırır. Normal bir değer güven verici olabilirken, 
düşükse, düşük bir değerin solunum kası güçsüzlüğünün, zayıf çabanın, yorgunluğun veya iyi bir ağız 
sızdırmazlığı elde etme zorluğunun yansıması olup olmadığını bilmek zordur. [8] MEP ve MIP, 
nöromusküler hastalığı olan bireylerde solunum ile ilgili bozulma veya diyafram zayıflığının belirtileri 
olarak ölçülmüştür. [8, 9] Normal değerler ve azalmanın doğal gidişi KMD’li bireylerde tanımlanmamıştır. 
 
Tepe Öksürük Akımı 
Tepe öksürük akışı (TÖA; PCF: peak cough flow), hem derin bir nefes alma hem de tam eforla güçlü bir 
nefes vermeyi içeren bir öksürük manevrası sırasında üretilen maksimum akıştır. Akut solunum yolu 
hastalığı sırasında, öksürük etkinliğinin değerlendirilmesi, <270 L/dk değeri, yetersiz hava yolu 
temizlenmesinin ön belirtisi olduğu düşünülerek önerilmiştir. [10] Nöromusküler hastalığı olan etkilenmiş 
bireylerde, bir CoughAssist® (Öksürük Destekleyici) cihazı kullanılarak bir mekanik insüflasyon-eksüflasyon 
seansından sonra TÖA 30 L/dk'ya kadar iyileşebilir. [4] 
 
Pulmoner fonksiyonun değerlendirilmesi, çeşitli alt tiplerin büyük klinik farklılıklarından dolayı KMD'de 
özellikle önemlidir. Akciğer hacimleri ve kas gücü ölçümleri, solunum bozulmasının başlangıcını belirlemek 
ve solunum ile ilgili terapilerin ve hastalık gidişini değiştiren tedavilerin etkinliğini belgelemek için 
önemlidir. Pulmoner fonksiyonun hem bilinçli hem de bilinçli olmayan ölçümleri düşünülmelidir. Hem 
klinik bakım hem de klinik araştırmalar için etkilenen genç bireyler (6 yaşından küçük) için solunum 
fonksiyon ölçümü ve teknikleri geliştirmek ve karakterize etmek için bir vurgu yapılmaktadır. 

 
Özet 

1. Rutin solunum fonksiyon testi, KMD'li hastalarda genel solunum durumunun kapsamlı bir 
değerlendirmesinin kritik bir parçasıdır. 

2. Üç ana sonuç, ekshale edilen hava hacmi, solunum kaslarının üretebildiği basınç ve solunum 
kaslarının yapabildiği ekshale hava akışıdır. 

3. Her pulmoner fonksiyon testi, doğru veriler üretmek için maksimum ve güvenilir çaba gerektirir. 
4. Solunum fonksiyon testi verileri, zaman içinde fonksiyondaki değişiklikleri takip etmede ve ayrıca 

ek tedavilerin ne zaman gerekli olabileceğini belirlemede kritik öneme sahiptir. 
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Noktürnal Hipoventilasyon ve Uyku ile İlişkili Solunum Problemlerinin 
Değerlendirilmesi 

 
MyMy Buu, MD | Oscar Mayer, MD 

Çeviren: Dr. Sibel Öz 
 
 
Uykuda Solunum Bozukluğu 
KMD'lerde uyku sırasında karşılaşılan solunum patolojileri 
değişkendir ve yetersiz tanımlanmıştır. Solunum düzenindeki 
değişiklikler ve hipoventilasyonun başlangıcı doğrudan kas 
güçsüzlüğü ile ilgilidir. Daha önce bahsedildiği gibi, göğüs duvarının 
düşük kompliyansından (sertliği) dolayı artmış bir solunum yükü 
vardır ve akciğerler, akciğer hacim kaybından dolayı sonunda zayıf 
uyumlu hale gelir. Bu artmış solunum yükü daha sonra diyaframın 
en önemli olduğu kaslar ve solunum pompası tarafından dengelenir. 
Solunum hareketi veya ventilasyon, bu yükün üstesinden diyaframın 
nasıl iyi geldiği ile belirlenir.  
 
Uykuda ve özellikle derin REM uykusunda solunum kasları gevşer ve 
bunun sonucunda göğüs duvarı hareketi azalabilir. Normalde, bir kişi 
ilk uykuya daldıktan sonra karbondioksit seviyelerinde 2-4 mmHg 
gibi hafif bir yükselme olur. Bu, azalmış tidal hacmin [1], azalmış 
solunum hızının [2], normalde solunumun artması ile uyarılan 
merkezi kemoreseptörlerin azalmış duyarlılığının normal sonucudur. 
[3] Solunum yetmezliğinin erken aşamalarında, etkilenen bireylerin 
tidal volümleri daha da azalır ve karbondioksit seviyeleri artar, 
bununla birlikte bu artışlar henüz anormal olarak kabul edilmese de 
sık gece uyanmaları (uyku bozukluğu) görülür. Sık uyanmalarla 
birlikte kötü uyku kalitesi bu aşamada yaygın bir şikayettir. Bu, daha iyi ventilasyon sağlamak ve normal 
karbondioksit seviyelerini korumak için solunum hızında ilerleyici bir artışa yol açar. Karbondioksit 
seviyelerindeki yükselmeler, Duchenne musküler distrofide tanımlanan obstrüktif apnenin bir bileşeni 
olabildiği fenomenden çok farklı olarak, apneik olaylar olmadığında meydana gelebilir. [4] 
 
Polisomnografi (uyku çalışması) trasesinde, bu yüzeyel solunumlar, hava akışında (hipopneler) obstrüktif 
olmayan azalmalardır ve solunum yetmezliği geliştirmenin ilk adımı olan solunum kas yorgunluğunu 
gösterebilir. Farklı solunum kas grupları, REM uykusu sırasında görülen kas inhibisyonuna değişken şekilde 
duyarlıdır. Diyafram, REM uykusu sırasında hipotonik hale gelmeyen tek solunum kasıdır. Sonuç olarak, 
diyafram REM uykusu sırasında birincil solunum kası haline gelirken, interkostal ve yardımcı kaslar yalnızca 
REM olmayan uyku sırasında göğüs kafesi stabilitesini korumaya katkıda bulunur. Bu nedenle, REM uykusu 
sırasında solunum hareketi ağırlıklı olarak diyafram işlevine bağlıdır ve diyafram zayıflığı REM uykusu 
sırasında önemli hipoventilasyona yol açabilir. Selektif diyafram zayıflığının olduğu KMD (SEPN-1 ilişkili 
miyopati) türleri vardır.  
 
Gece hipoventilasyon, sırt üstü pozisyondaki akciğer hacimlerinin azalması, göğüs duvarı hareketinin 
azalması, karbondioksit seviyelerine merkezi duyarlılığın azalması ve tidal hacimlerin azalmasının 
etkilerinin toplamı sonucudur. Çocuklarda alveolar hipoventilasyon, toplam uyku süresinin %25'inin 
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50mmHg'nin üzerinde karbondioksit seviyeleri ile geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. [5] Bununla 
birlikte, etkilenen bireyler bu anormallik derecesine ulaştıklarında, genellikle uyanıkken hipoventilasyon 
yaşamaya başlar. Bu tanımın diğer bir sınırlaması, solunum hızının artması gibi normal karbondioksit 
seviyelerini sürdürmek için telafi edici mekanizmaları dikkate almamaktır. Çocuklarda, daha liberal bir 
tanım, toplam uyku süresinin %2'sinden fazlasında karbondioksit seviyelerinin 50 mmHg'den yüksek 
olması olarak yapılabilir. 
 

Noktürnal oksijen desatürasyonu, hipoventilasyon ve 
karbondioksit seviyesinin yükselmesi ve/veya 
segmental akciğer kollapsı ile yüzeyel solunumdan 
dolayı akciğer volümünün düşmesiyle meydana gelir. 
Polisomnografi, nöromüsküler zayıflığı olan bireylerin 
değerlendirilmesinde ve yönetiminde çok önemli bir rol 
oynar. Uyku sırasındaki solunum bozukluklarının uyku 
öyküsü, uyku günlükleri kullanılarak ve uyku hijyeninin 
değerlendirilmesiyle zayıf bir şekilde tanımlandığı kabul 
edilmektedir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM: 
American Association of Sleep Medicine), altta yatan 
nöromusküler hastalık varlığında rutin polisomnografi 
değerlendirmesini destekler. [9] Polisomnografi 

değerlendirmesi, erken teşhis ve uykuda solunum bozukluğu tanısı ve ventilatör desteğinin başlatılmasını 
sağlar. 
 
Ventilatör desteğinin hedefi hem yüksek karbondioksiti hem de düşük oksijeni düzeltmek ve uyku ve 
yaşam kalitesini iyileştirmektir. Ventilasyonu başlatmak için ideal yaklaşım, bir uyku laboratuvarında veya 
yatan hasta servisinde izlenmesidir. Ventilasyonun başlatılması yalnızca uygun ayarların seçilmesini değil, 
aynı zamanda uygun şekilde uyan maskelerin belirlenmesini, rahat olduğundan emin olmayı ve maskenin 
altından hava sızıntısı olmamasını sağlamayı da içerir. Bu, en iyi şekilde deneyimli bakım sağlayıcıları 
tarafından yapılır. Ventilasyonu başlatma süreci hakkında daha fazla ayrıntı ‘Kronik Ventilasyon’ 
bölümünde bulunmaktadır. 
 
Polisomnografi çoğu pediatrik hastanede mevcut olmasına rağmen, hipoventilasyonun erken aşamalarını 
gösteren hafif değişiklikleri belirleme deneyimi 
zordur ve nöromusküler hastalık konusunda 
deneyimli olmayan doktorlar tarafından gözden 
kaçabilir. Güvenilir bir sürekli karbondioksit izleme 
ile gerçekleştirilen bir polisomnografi çalışmasına 
sahip olmak da çok önemlidir; bu olmadan, 
KMD'den etkilenen bir kişide çalışmanın kritik 
bileşeni olan hipoventilasyonu doğru bir şekilde 
değerlendirmenin bir yolu yoktur. Nöromusküler 
güçsüzlüğü olan kişide, karbondioksit okunması ya 
da polisomnografi çalışmasının nasıl 
değerlendirileceğini anlamaksızın bir çalışmanın 
yanlış yorumlanma riski yüksektir. 
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Özetle, KMD'deki solunum yetmezliği, REM uykusunda nefes alma kalitesindeki ve modelindeki gizli 
değişikliklerle başlar ve geceleri ve sonunda gündüzleri yetersiz ventilasyon ve düşük oksijene yol açar. 
Erken teşhis ve tedavi, iyileştirici olmamakla birlikte, etkilenen birey üzerindeki yükü azaltır ve yaşam 
kalitesini artırabilir.  
 
Özet 
 

1. Kronik solunum yetmezliğinin varlığını güvenilir bir şekilde gösteren hiçbir güvenilir klinik işaret 
olmadığından, sağlık görevlilerinin ve sağlık ekibinin solunum yetmezliği olasılığının farkında 
olması ve ardından uygun şekilde incelemesi gerekir. 

2. Kronik solunum yetmezliğine ancak resmi bir uyku çalışması sırasında doğru bir şekilde tanı 
verilebilir. 

3. Evde nabız oksimetresi çalışması, solunum yetmezliğinin varlığını veya yokluğunu doğrulamak için 
kullanılamaz. 
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Kronik Ventilasyon 

 

Geovanny Perez, MD | Robert Graham, MD 
Çeviren: Dr. Sibel Öz 

 
Kronik Solunum Yetmezliği için Ne Zaman Tarama Yapılmalı? 
Solunum yetmezliğinin bir bileşeni olan uykuda solunum bozukluğu 
belirtileri; horlama, apneler, gece terlemesi, sabah baş ağrıları, 
konsantrasyon eksikliği, gündüz uyku hali veya güçsüzlükte 
açıklanamayan artıştır. Bununla birlikte, etkilenen bazı bireyler 
asemptomatik olabilir. [2,3,8,9]. Uyku ile ilişkili solunum 
problemlerinin (SDB: Sleep Disordered Breathing) ideal tek bir 
göstergesi olmamasına rağmen, en sık önerilen, etkilenen bir bireyin 
maksimum çabayla akciğerlerden soluyabileceği toplam hava 
miktarının güvenilir göstergesi olan VK’dır. VK <%40 olması, 
solunum yetmezliği veya noktürnal hipoventilasyon ile ilişkilidir. [10-
14] Maksimum solunum kası basınçları da solunum yetmezliğini 
öngörebilir. Maksimum inspiratuar basınçlar, solunum yetmezliği ile 
maksimum ekspiratuar basınçlardan daha iyi ilişkilidir, ancak her 
ikisi de VK'dan daha az öngörücüdür. [10,11,15] Solunum fonksiyon 
testini yalnızca daha geniş bir SDB değerlendirmesinin bir bileşeni olarak kullanmak önemlidir, çünkü 
KMD'li etkilenen bireylerde ve özellikle etkilenen genç bireylerde, güvenilir veriler üretmeleri çok zor 
olabilir. Alternatif bir yaklaşım, uykuda solunum bozukluğu ile güçlü bir şekilde ilişkili faktörleri taramak 
için Nöromüsküler Hastalıkta Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluğu Anketini (SiNQ-5) kullanmaktır. [37] 
 
SEPN1-ile ilişkili Miyopatide, iskelet ve solunum kası zayıflığı arasında zayıf bir korelasyon vardır ve bu 
etkilenen bireyler hala ayakta iken bile erken diyafram güçsüzlüğü/yetmezliği ortaya çıkabilir. [16] Bu 
nedenle, solunum yetmezliği için erken değerlendirme önemlidir. 
 
Uykuda Solunum Bozukluğu Nasıl Taranır?  
Uyku çalışması değerlendirmesinin açıklaması için lütfen ‘Kronik Solunum Yetmezliğinin 
Değerlendirilmesi’ hakkındaki önceki bölüme bakınız. 
 
Unutulmaması gereken iki önemli nokta vardır: 
 

1. Gece nabız oksimetresi, hipoventilasyon/solunum yetmezliğinin varlığını doğru bir şekilde 
değerlendirmek için kullanılamaz. Diğer bir deyişle, eğer yapılırsa ve normalse, herhangi bir 
desatürasyon olmaksızın yine de hipoventilasyon olabilir. 

2. Gece hipoventilasyondan bağımsız olarak, uyanıklıkta hiperkarbi, tidal sonu ve transkütan CO2 
ölçümü ile her klinik kontrolde değerlendirilmelidir. [18] Etkilenen kişide normal bir uyanıklık 
CO2 ölçümü, aynı ölçümü uykuda asla garanti etmez. 

 
Solunum Desteğini Başlatma: 
Nöromusküler Hastalıkta solunum desteğinin uzun vadeli faydaları iyi tanımlanmıştır; ancak, belirgin 
bir solunum yetmezliğinden önce erken, “proaktif” ventilasyon desteğinin bir faydası yoktur.  
 
Başlangıçta, ventilasyon etkilenen kişiyi düzgün bir şekilde desteklemek için yüzüne uyan, non-invaziv 
bir nazal ara yüz ve ventilatör seti tarafından sağlanır. Etkilenen bireylerde NIV'ın belki de en kritik kısmı 
maske uymasıdır. NIV tolere edilmemesinin en sık nedeni, etkilenen kişiye uygun olmayan bir ara 
yüzden kaynaklanmaktadır. Burun ara yüzleri: burun üzerine uyan burun maskeleri ve burun deliklerine 
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kısmen veya tamamen oturan burun yastıkları olarak iki genel kategoriye ayrılır. Etkilenen bazı kişiler 
için iyi çalışan alternatif bir arayüz, oronazal (ağız ve burun) veya tam yüz maskesidir; bununla birlikte, 
midenin havadan distansiyonu ve maskenin içine kusma riskinin artmasıyla ilgili potansiyel bir kaygı 
vardır. Nihai seçim, etkilenen kişinin tercihine bağlıdır. 
 
Maskenin kenarındaki kaçakları en aza indirmek, akut ve kronik NIV'da büyük bir zorluktur. Kaçaklar, 
cilt ile maske arasındaki yetersiz uyumdan veya açık ağızdan kaynaklanır. Kaçaklar, alveolar 
ventilasyonu ve etkilenen kişi ile makine arasındaki senkronizasyonu azaltıp yetersiz desteğe yol açar.  
 
Yeterli bir ara yüzün diğer bir yönü de başlıktır. Maskeyi en uygun konumda tutmak için başlığa ihtiyaç 
vardır. Maskelerin çoğu NIV için özel olarak tasarlanmıştır ve maskeyi sabitlemek için Velcro® ile kumaş 
kayışlar kullanılır. Bebeklerde veya küçük çocuklarda, küçük bir kafaya uyan bir başlık bulmak zor 
olabilir. Düzgün bir uyum sağlamak için özel düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. Uyku sırasında ağzını 
kapalı tutmakta güçlük çeken hastalar için ayrıca, ağzını kapalı tutmak ve ventilasyonun optimize etmek 
için bir çene kayışı kullanılabilir. 
 
Non-İnvaziv Ventilasyon Ayarları 
Kronik NIV’ın en yaygın türü, basınç hedefli modların (yani, iki seviyeli pozitif hava yolu basıncı veya 
BiPAP) kullanımıdır. Uygun ekshalasyona izin vermesi açısından önemli olan kalibre edilmiş bir sızıntı 
ile sağlanan tek devreli basınç hedefli ventilatörlerin, tek devreli bir ventilatörün sürekli sızıntının 
olduğu bir ekshalasyon portuna sahip olması gerekir. Bu cihazlar tipik olarak basınç destekli ventilasyon 
(PSV: Pressure-Support Ventilation) sağlar, ancak aynı zamanda basınç kontrollü ventilasyon da 
sağlayabilir. PSV, inspiratuar ve ekspiratuar pozitif hava yolu basınçları (sırasıyla IPAP ve EPAP) 
ayarlanarak elde edilir ve basınç desteği IPAP ve EPAP arasındaki farktır. Yedekleme hızı, etkilenen 
kişinin minimum sayıda nefes almasını sağlamak için de programlanabilir. 
 
Ayarlar kişiye göre titre edilir. NIV'ın temel amacı, normal gaz değişimi sağlamak ve solunum işini 
azaltmaktır. IPAP ve yedekleme hızı, yeterli ventilasyon desteği sağlayacak şekilde ayarlanır ve EPAP, 
üst hava yolunu (obstrüktif olaylar) stabilize edecek şekilde ayarlanır. EPAP'ın artırılması gerekiyorsa, 
yeterli düzeyde basınç desteği (PS: Pressure support) sağlamak için IPAP da artırılmalıdır. [21,22] Bu 
klinik olarak yapılırken, ideal olan sürekli oksijen ve karbondioksit ölçümleri ile titrasyon yapılmalıdır. 
Yatan hasta ünitesinde veya polisomnogram sırasında, kullanılan paradigma ventilasyonu (normal 
karbondioksit) ve oksijenizasyonu optimize etmek olduğu sürece kesinlikle etkili şekilde yapılabilir. 
 
İnspiratuar ve ekspiratuar basınçları ayarlamanın yanı sıra, çoğu ventilatörün yeterli ventilasyonu 
etkileyebilecek başka önemli parametreleri vardır. 
 
Tetikleyici (Trigger): Ventilatörde solunumu başlatmayı tetikleyememek ve solunumu durdurmak, 
nöromüsküler bozukluktan etkilenen bireylerde yaygın bir sorundur. [22,23] Bu, genellikle solunum 
kası zayıflığından etkilenen kişilerde büyük bir sorundur ve bir yedekleme oranına sahip olmak, 
etkilenen kişinin gerekli sayıda nefes almasını sağlayabilir. [24] 
 
Yükselme süresi (Rise time): İnhalasyonun başlangıcında hedef basınca ulaşmak için gereken süre. 
Düşük yükselme süresiyle, hedef basınca ulaşmak daha uzun sürer ve bunun tersi de geçerlidir. 
Yükselme süresi, etkilenen kişinin konforunu en üst düzeye çıkarmak ve nefes alma işini en aza 
indirmek için ayarlanmalıdır. [25] 
 
Rampa (Ramp): Bu, yeni cihazların çoğunda bulunan bir özelliktir. Rampa, basıncın düşük bir seviyeden 
hedef seviyeye kademeli olarak artmasına izin verir, böylece etkilenenlerde bireysel konfor ve uyumu 
iyileştirir. [22-25] Bu, etkilenen kişinin tedaviye uyum sağlamasına yardımcı olmak için yararlı bir özellik 
olabilir. 
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Döngü (Cycle): Bu terimler, inspiratuar fazdan ekspiratuar faza geçişi ifade eder. Genel olarak evde 
kullanılan çoğu NIV cihazı zaman ayarlıdır, bu nedenle maksimum inspiratuar süre ayarlanır. Kaçaklar, 
döngüyü ve ventilatörün etkilenen kişiden gelen akıştaki bir değişikliği algılama yeteneğini etkileyebilir. 
Yeni ev ventilatörlerinin çoğu, kaçakları telafi etmeye yardımcı olabilecek akış döngüsü kriterlerinin 
ayarlanmasına izin verme avantajına sahiptir. [22-25] 
 
Nemlendirme (Humidification): NIV ile ilgili yaygın bir sorun, burun tıkanıklığı ve burun mukozasının 
kuruluğudur. Bu sorun burun maskesi ve ağızdan kaçak olan kişilerde daha sık bildirilmiştir. [26] Isıtmalı 
nemlendirme kullanmak bu rahatsızlığı azaltabilir ve nemlendirme seviyesi etkilenen kişinin rahatına 
göre ayarlanmalıdır.[27] Kazara aspirasyon riskini artırabilecek olan devrede aşırı yoğunlaşmadan 
kaçınmak önemlidir. Nemlendirmenin etkilenen kişinin kafa seviyesinin altına ayarlanmasıyla veya aşırı 
yoğunlaşmayı yakalamak için bir kapan rezervuarına sahip olmakla risk sınırlanabilir. 
 
NIV Modları 
İki seviyeli pozitif hava yolu basıncı (BPAP: Bi-level positive airway pressure) farklı modlarda verilebilir. 
Hiçbir hızın olmadığı ve yalnızca EPAP/ IPAP'ın olduğu spontan mod (S), etkilenen kişinin talebi üzerine 
verilen nefesle ayarlanır. Bu genellikle, güvenilir bir şekilde nefes tetikleyemedikleri için nöromusküler 
zayıflığı olan hastalar için tavsiye edilen bir mod değildir. Bir IPAP ve EPAP'a ek olarak bir hızın 
ayarlandığı spontan/zaman modu (S/T: spontaneous time) nöromusküler bozukluklardan etkilenen 
kişiler için tercih edilen ventilasyon modudur. Zaman modu (T: time), bu durumda bir solunum hızı 
sabitlenir ve etkilenen kişinin ihtiyacına göre ayarlanmaz. Artık yeni NIV ventilasyon modları mevcuttur. 
Bu modlar, basınç ve hacim ventilasyonunun özelliklerini birleştirdikleri için "hibrid" modlar olarak 
adlandırılır. Akıllı algoritmalar kullanan daha yeni cihazlar, önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmak için 
ayarları otomatik olarak ayarlar. 
 
Ortalama Hacim Garantili Basınç Desteği (AVAPS: Avarage Volume Assured Pressure Support): 
Değişken basınç desteği ile hedef hacmi (TV: target volume) garanti eden ventilasyon. Bu modda, IPAP, 
EPAP ve yedekleme hızının üst ve alt sınırları ile birlikte etkilenen kişinin ağırlığına bağlı olarak bir hedef 
tidal volüm ayarlanır. Cihaz daha sonra istenen VT'yi hedeflemek için IPAP basınçlarını otomatik olarak 
ayarlayacaktır. [28-29] 
 
Hem değişken basınç desteği hem de destek hızı ile hedef hacim: PS'yi önceden tanımlanmış bir VT'yi 
hedefleyecek şekilde otomatik olarak ayarlamanın yanı sıra, bu ventilasyon modu ayrıca yedekleme 
hızını (önceden tanımlanmış bir aralık dahilinde) önceden belirlenmiş bir dakika ventilasyonu 
hedefleyecek şekilde ayarlar. [28- 29] 
 
Değişken basınç desteği, destek hızı ve otomatik ayarlı EPAP ile hedef hacim: Bu mod, önceki modun 
özelliklerini birleştirir, aynı zamanda hava yolu açıklığını korumak için EPAP'ı (önceden tanımlanmış 
aralıklarla) otomatik olarak ayarlar. Ek olarak, etkilenmiş uyanık bireylerin spontan solunum oranına 
eşleşmesi için otomatik yedekleme oranı sağlar. 
 

Tablo 5.1 Mekanik Ventilasyon Cihazları 

Hedef Özellik Marka Örnekleri 

Değişken basınç destekli 
hedef hacim 

Hedef TV'ye ulaşmak için IPAP'ı 
otomatik olarak ayarlayın 

AVAPS (A40, Trilogy Phillips), 
Hedef hacim basınç desteği 
 (Vivo 50, Elysee 150 Resmed) 

Hem değişken basınç 
desteği hem de yedekleme 
oranı ile hedef hacim 

IPAP ve BUR'u dakika ventilasyonu 
hedeflemek için otomatik olarak 
ayarlayın 

IVAPS (VPAP S9, Stellar 100, 
Astral Resmed) 
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Değişken basınç desteği, 
yedekleme hızı ve otomatik 
ayarlı EPAP ile hedef hacim 

Hedef TV'ye ulaşmak için IPAP'ı ve 
hava yolu açıklığını korumak için EPAP 
seviyesini otomatik olarak ayarlayın. 
Ayrıca, etkilenen bireysel solunum 
hızına uyması için otomatik BUR sağlar 

AVAPS AE (A40, Trilogy Phillips) 

 
Ağız Parçası Ventilasyonu 
Genellikle “çekme ve nefes verme” ventilasyonu (sip and puff) olarak adlandırılan ağız parçası 
ventilasyonu (MPV: mouth piece ventilation) 1990'dan beri kullanılmaktadır. Bu, hâlihazırda gece 
solunum desteği alan ve gündüz solunum yetmezliği olan hastalar için uygun bir seçenektir. Bazı 
çalışmalar, MPV'nin dispne ve yorgunluğu azaltabileceğini ve konuşma ve yemeyi iyileştirebileceğini 
göstermiştir. [30] Daha hassas tetikleyicilere sahip yeni ventilatörler (kiss trigger in the Trilogy® 100) 
ağız parçası ventilasyonu için tasarım modlarına sahiptir. Ventilatör genellikle destek kontrol moduna 
(AC) ayarlanır ve etkilenen kişinin ağırlığına göre bir VT ayarlanır. MPV'nin bazı dezavantajları ağız ve 
burun çevresinde hava sızıntıları olmasıdır. Aynı zamanda mide şişkinliğine, oral sekresyonun artmasına 
ve nadir durumlarda kusmaya neden olabilir. MPV'nin başarısızlığı daha çok koopere olmayan 
etkilenmiş kişilerde ve şiddetli bulbar (yutma) kas güçsüzlüğü olan bireylerde görülür. [30-32] Yeni 
ventilatörlerin bir avantajı, birden fazla ventilasyon modu ayarlama seçeneğidir, bu nedenle NIV, gece 
kullanımı ve gün boyunca MPV için ayarlanabilir. 
 
NIV kontrendikasyonları 
NIV için birkaç kontrendikasyon vardır, bunların çoğu göreceli kontrendikasyonlardır ve nihai karar 
etkilenen bireye ve bakıcılarına bırakılmıştır. [33] 
 

- Tedaviye uyumu tehlikeye atabilecek davranış sorunları 
- Maske ile temas bölgesinde deri lezyonları/travması 
- Etkilenen kişiye non-invaziv bir ara yüzün uygun şekilde yerleştirilememesi 
- Hem gece hem de gündüz ventilasyon, ancak etkilenen bireylerin aralarında geçiş yapmak için 

birden fazla ara yüze sahip olması durumunda bu etkili bir şekilde yönetilebilir. 
- Etkilenen kişinin yaşam kalitesi kararı. Etkilenen bazı bireyler veya aileler etkilenen kişinin 

yüzünün (ailesinin) görüşünü (etkilenen kişi) veya görüntüsünü gizleyen bir ara yüzünü basitçe 
istemezler. 
 

Trakeostomi 
Son yirmi yılda nöromusküler güçsüzlüğü olan etkilenmiş bireylerde hipoventilasyon ve uykuda 
solunum bozukluğunu düzeltmek için non-invaziv ventilasyon (NIV) kullanımı, trakeostomi yoluyla 
invaziv ventilasyona göre artan bir popülerlik kazanmıştır. [34-36] Bununla birlikte, trakeotomi (IMV-T: 
invasive mechanical ventilation through tracheostomy) yoluyla uzun süreli mekanik ventilasyon, 
solunum yetmezliği veya etkisiz NIV ile başarısızlık durumlarında veya etkilenen kişi tarafından tercih 
edildiğinde popüler ve sık bir solunum desteği modu olmaya devam etmektedir. NIV kullanarak etkisiz 
ventilasyon ve etkilenen bir kişinin güvenilir bir şekilde nefes alamadığı stabil olmayan bir üst hava yolu, 
trakeostomi tüpü yoluyla invaziv ventilasyon için tek mutlak iki endikasyondur. Trakeostomi tüpü bu 
sorunları hafifletebilirken, daha önemli olarak trakeostomi tüpünü sekresyonlardan güvenli bir şekilde 
uzak tutma zorluğunu ekler. Bu, sürekli yüksek düzeyde hemşirelik hizmeti veya iyi eğitilmiş bir bakım 
veren gerektirir. 
 
Özet 
 

1. Solunum yetmezliği, ilerleyen kas güçsüzlüğü olan herhangi bir durumun son noktasıdır. 
2. Erken teşhis, etkilenen bireyin işlevi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkiyi en aza indirmede 

kritiktir. 
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3. Ventilatör desteğini etkilenen birey için en iyi şekilde sağlamak üzere ventilasyonu ve ara 
yüzleri desteklemek için çeşitli farklı stratejiler var. 
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Hava Yolu Temizliği 
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Giriş 
Hava yolu temizlenmesi, hava yolu mukusunun ve mukusun 
yakaladığı partiküllerin (bakteriler, virüsler, alerjenler ve 
tahriş edici maddeler) harekete geçirilmesi ve dışarı 
atılmasıdır. Öksürük ve mukosiliyer temizlenme olmak üzere 
iki bileşeni vardır. KMD’de primer problem etkin olmayan 
öksürük temizliğidir. Normal öksürük döngüsü, 1) uyaran, 2) 
inhalasyon, 3) glottik kapanma, 4) intratorasik basınç 
oluşturmak için kapalı bir glotise karşı ekshalasyon ve 5) glotis 
açılırken dışarı atılan hava akışından oluşur. Etkili öksürük için 
gerekli olan ana kaslar diyafram, iç interkostallar ve 
trakealistir. Bu kasların herhangi birinin zayıflaması öksürüğün 
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bozulması ile sonuçlanır. Öksürük etkinliği, tepe öksürük akışı ile (‘Pulmoner Fonksiyon Testi’ 
Bölümünde tartışılmıştır) objektif olarak test edilir. Vital kapasite ve maksimum inspiratuar ve 
ekspiratuar basınçlar da öksürük etkinliğinin belirteçleridir. Bozulmuş öksürük fonksiyonu, tekrarlayan 
veya uzun süreli alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Önemli olarak, öksürüğün subjektif 
değerlendirmesi (örn. öksürük “güçlü veya gürültülü”) etkili bir öksürük olup olmadığını belirlemenin 
etkin bir yolu değildir. 
 

KMD'li etkilenen kişilerin çoğunun normal mukosiliyer işlevi vardır. Bununla birlikte, KMD'li 
etkilenen bazı bireyler, kronik aspirasyon veya tekrarlayan pnömoni ve atelektazi nedeniyle 
bronşiektazi geliştirir. Pnömoni ve bronşiyolit gibi akut alt solunum yolu enfeksiyonları, hava yolu 
salgılarının miktarını artırır ve salgılar daha kalın ve temizlenmesi daha zor hale gelebilir. 
 
Tedaviler 
Öksürük Arttırma (Cough augmentation):   A. Dik durma pozisyonu.    B. İnspirasyon sonrasında öksürük 

KMD'de yardımlı hava yolu 
temizlenmesinin ana bileşeni, mekanik 
yardımlı soluk alma/insüflasyon- soluk 
verme/eksüflasyondur. Bu, maksimum 
inhalasyonu ve ekshalasyonu destekler. 
Maksimum inspiratuar kapasiteye ulaşmak 
için seri inhalasyonun (nefesde tutulma, 
gastroözefagial solunum ya da torba maske 
kapak (valve) solunum) Duchenne 
musküler distrofisi olan etkilenen bireylerde vital kapasiteyi stabilize ettiği gösterilmiştir. [1] 
Maksimum inspiratuar kapasiteye ulaşma, ekspiratuar basıncını arttıran göğüs ve abdominal itme ve 
akımı takiben olur. Mekanik insuflasyon-eksüflasyon, bu manuel manevraların yerini büyük ölçüde 
almıştır. 
Çeşitli cihazlar (Cough Assist®, Philips Respironics, Carlsbad, California, ABD ve VitalCough®, Hill-Rom, 
Chicago, Illinois, ABD) mevcuttur. Bu cihazlar, daha derin bir inspirasyon ve ekshalasyona izin vermek 
için döngüsel pozitif inspiratuar ve negatif ekspiratuar basınç sağlar. Bir öksürük döngüsü, etkilenen 
bireyin nefes almasıyla, hastaya yönelik tetikleyici ayarlamaya bağlı otomatik olarak ya da bakım veren 
kişi tarafından manüel olarak tetiklenebilir. 
 
Mekanik soluk alma/insüflasyon- soluk verme/eksüflasyon önerilen tedavi başlama endikasyonları, 
beklenen FVC ≤ %50, MEP <60 cm H2O veya PCF <270 LPM'dir.  Mekanik öksürük arttırma, iyi durumda 
rutin günde iki kez ve solunum yolu rahatsızlıkları sırasında veya anestezi sonrasında daha sık 
kullanılmalıdır. Kullanım sıklığı iyi çalışılmamıştır, ancak gerçek etkilenen kişinin ihtiyacına 
dayanmaktadır. Bazı kurumlar, hastanede yatış sırasında kullanım sıklığını belirleyen klinik puanlama 
araçlarına sahiptir, ancak bunlar doğrulanmış veya yayınlanmış değildir.  
En iyi basınç ayarları, inspirasyon ve ekshalasyon sırasında sırasıyla uygulanan basınca göre, etkilenen 
kişinin göğüs genişlemesini takiben eğitimli bir terapist tarafından belirlenir.  
Bununla birlikte, iyi donanımlı bir solunum fonksiyon testi laboratuvarında, uygulanan basınca göre 
solunan havanın hacmini tam olarak ölçmek mümkündür. Bu, tabii ki, etkilenen bireyin konfor ve 
toleransına dayalı olarak değiştirilir. Etkilenen birçok kişi, zaman kısıtlılığı ve sosyal dikkat dağıtıcı 
unsurlar dahil, bu cihazların günlük kullanımının önündeki engelleri bildirmektedir. [2] Diğerleri, göğsün 
gerilmesi veya abdominal şişkinlik nedeniyle optimal basınçlarda rahatsızlık duyduklarını 
bildirmektedir. Bu nedenle, uzun vadeli uyumu sağlamak için, etkilenen bazı kişiler, terapötik ayarlara 
bir ara adım olarak alt terapötik basınçlardan faydalanabilir. 
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Mukus Mobilizasyonu (Mucus 
mobilization): Bu nedenle, etkilenen 
seçilmiş bireylerde mukus mobilizasyonunu 
hedefleyen tedavilerin eklenmesi yardımcı 
olabilir. KMD'de mekanik öksürüğün 
etkinliği ve manüel göğüs fizyoterapisi, 
yüksek frekanslı göğüs duvarı salınımı 
(HFCWO: high frequency chest Wall 
oscillation) ve intrapulmoner perküsif 
ventilasyon (IPV: ıntrapulmonary 
percussive ventilation) eklenmesi hakkında 
sınırlı veri mevcuttur. HFCWO, 
nöromusküler hastalığı olan çocuklarda 
güvenlidir ve tolere edilir [3] ve amiyotrofik 
lateral sklerozlu erişkinlerde sağlık hizmeti kullanımını etkileyebilir. [4] IPV, Duchenne musküler distrofi 
ve trakeostomisi [5] olan kişilerde faydalı olabilir ve özendirici spirometreden daha etkilidir. [6] 
 
Mukusu daha az kalın hale getirmek ve daha kolay temizlemek için ilaçların kullanılması nöromusküler 
hastalıklarda iyi çalışılmamıştır. Kalın veya yüksek oranda hücresel mukus için, potansiyel mukolitik 
ajanlar, inhaler normal salin, hipertonik (%3 veya %7 salin) ve ‘dornase alfa'yı (deoksiribonükleaz) 
içerir. Bunlar KMD'li etkilenen kişilerde rutin olarak kullanılmaz, ancak akut solunum yolu hastalığı 
nedeniyle hastaneye yatış sırasında kullanımı düşünülebilir. Etkilenen bazı kişiler, rutin olarak reçete 
edilecek şekilde mukolitik ajanları kullandıktan sonra iyileşir. İnce fakat bol miktarda salgı olması 
durumunda mukus üretimini azaltan veya kurutan ajanlar düşünülebilir, ancak salgıları kalın, yapışkan 
ve temizlenmesini zorlaştıracak şekilde çok fazla kurumamasını sağlamak için dikkatli bir şekilde 
kullanılır. Tekrardan, KMD'de kullanımlarını destekleyen veriler sınırlıdır. Enteral, transdermal veya 
soluma yoluyla uygulanan, nazal veya oral salgıları azaltan, glikopirolat, skopolamin ve ipratropium gibi 
antikolinerjik ajanlar tükürük salgısını azaltabilir. Alt solunum sekresyonlarının çok kuru ve mobilize 
edilmesini zorlaştırmamak için, dozları titre ederken dikkatli olmak çok önemlidir. Artmış oral 
sekresyonların bir etiyolojisi olarak gastroözofageal reflünün de düşünülmesi önemlidir. 
 
Mukosiliyer temizlenme, beta-adrenerjik agonistlerle de artırılabilir. Albuterol, siliyer atım sıklığını 
artırır ve mukus temizlenmesini iyileştirdiği varsayılmaktadır. [7,8] Antikolinerjik ajanların 
(ipratropium) siliyer atım sıklığını yavaşlattığı ve bu nedenle mukosiliyer klirensi azalttığı gösterilmiştir 
ve dikkatlice kullanılmalıdır.  
 
Özet 

1. Yetersiz hava yolu temizliğinin, tipik olarak bir akut hastalık sırasında etkili hava yolu 
temizliğine gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıktığı için, fark edilmesi zordur. 

2. Hem öksürüğün (öksürük yardım cihazı) yerini alacak etkili cihazlar hem de öksürük destek 
cihazı ile mukusu daha etkili bir şekilde hareket ettirmeye yardımcı olmak için kullanılabilecek 
diğer cihazlar ve ilaçlar vardır. 

3. Rutin bir hava yolu temizliğini başlatırken proaktif bir yaklaşım benimsemek, soğuk algınlığı, 
pnömoni veya bronşit sırasında ciddi solunum güçlüğü olasılığını azaltmak açısından kritiktir. 

4. Akut bir hastalık sırasında hem evde hem de acil serviste veya hastanede yatan hasta 
ünitesinde etkili bir hava yolu temizleme rejiminin uygulanması kesinlikle çok önemlidir. 
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Giriş 
Konjenital musküler distrofili çocuklar ve yetişkinler için akut bakım, ayaktan hasta yönetimi için 
önerilen dikkatli solunum ve multidisipliner bakımın kapsamını 
genişletir. Bununla birlikte, bakım verenler ve etkilenenler, 
KMD ile ilişkili ihtiyaçların ve risklerin tek tip olmadığını kabul 
etmelidir. Temel ilkeler genelleştirilebilir ancak, klinik bulgu ve 
hedeflere dayalı olarak etkilenen bireyin özel ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmelidir. Solunum yolu temizliğinin bozulması 
nedeniyle KMD'den etkilenen bireyler, toplum kaynaklı 
enfeksiyonlardan veya aspirasyondan kaynaklanan akut 
solunum dekompansasyonuna özellikle duyarlıdır. Akut 
hastalıklar veya üst ve alt solunum yolu hastalıkları, 
dehidratasyonlu gastroenterit, kemik kırığı yönetimi, doğum eylemi ve doğum ve planlanmış cerrahi 
işlemler gibi durum değişiklikleri sırasında da hastaneye yatış gerekebilir. Bir hastaneye yatış planlı 
olsun ya da olmasın, iyi bir klinik sonucun sağlanması için büyük bir planlama ve bakım koordinasyonu 
gereklidir. Aşağıdaki öneriler vaka raporları/ serileri, incelemeler, KMD ve diğer nöromusküler 
durumlar için önceki kılavuzlara [1-3] ve kabul edilen klinik uygulamaya dayanarak yapılmıştır. Mümkün 
olduğunda klinik spektrumu ve etkilenmiş bireye özel bakımı belirleyerek/tanıyarak; KMD tipine göre 
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öneriler özelleştirilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış konular, yayınlanmış ilgili literatür eşliğinde, 
öncelikleri temsil etmektedir: 

 
Değerlendirme ve Yönetim Öncelikleri 
KMD'li etkilenen bir bireyin solunum ihtiyaçlarının başarılı bir şekilde yönetilmesinde aşağıdaki 
faktörler önem sırasına göre kritiktir: 
 

1. Hava yolu açıklığının yeterli olması 
2. Ventilasyon durumu ve daha fazla destek için potansiyel ihtiyaç 
3. İkincil bakteriyel solunum enfeksiyonu potansiyeli 
4. Kalıcı kas fonksiyon kaybını önlemek için beslenme durumunu sürdürme ihtiyacı 

 
Evde erken evrelerde, ailenin ve diğer bakım veren kişilerin, normalden bir değişikliği fark etmesi ve 
bunu proaktif ve agresif bir şekilde yönetmesi kritiktir. Bunu yaparken, evde hangi düzeyde ve 
yoğunlukta bakımın sürdürülebilir olup olmadığı ve yatarak tedavi ortamında ne zaman ek bakımın en 
iyisi olabileceği konusunda kesin beklentilere sahip olmak da önemlidir. Açıktır ki, evde günde 2-4 kez 
rutin olarak yapılan yüksek yoğunluklu solunum bakımı, daha sık ihtiyaç duyulduğunda sürdürülebilir 
değildir. 
 
Tıbbi Nakil Hususları ve Acil Servis Değerlendirmesi 
Etkilenen kişiyi tedavi edebilecek ve etkili bir şekilde yönetebilecek veya bunu yapabilecek en yakın 
tıbbi merkeze nakil için, stabilize etmek ve güvenli ulaşım sağlamak için bir planın olması gerekir. Nihai 
konumdan bağımsız olarak, aşağıdaki genel önerilerin dikkate alınması gerekir: 
 

1. Birey veya aile, tıbbi ihtiyaçların kısa bir özetine, birincil hizmet sağlayıcıların listesine ve bakım 
protokollerine sahip olmalıdır. 

2. En yakın merkeze ulaşım, etkilenen kişinin hastalık derecesine, üçüncü basamak bir merkeze 
olan uzaklığına, pediatrik veya uzman ulaşım ekibinin varlığına, çevresel hususlara ve bakım 
hedeflerine dayalı olarak düşünülmelidir. 

3. Solunum desteği ve izleme hizmetlerinin araç kullanan bir kişi ve çocuğa/ yetişkine bakacak 
ikinci kişi ile mevcut olduğu varsayılarak, subakut olaylar sırasında kendi kendine ulaşım 
düşünülebilir. Etkilenen kişiyi arabada izleyecek ikinci bir kişi yoksa, Acil Servis Hizmetleri (EMS: 
emergency medical services) kullanılmalıdır. 

4. Sağlık tesisine olan uzaklık da ASH ihtiyacını belirleyecektir. 
5. KMD'li etkilenen bireyler için acil ulaşım, ileri kardiyak yaşam desteği kapasiteli ASH ve 

pediatristler aracılığıyla sağlanmalıdır. Varsa, özel bir pediatrik nakil ekibi tavsiye edilir. 
6. Aile, taşıma sırasında kullanılmak üzere ev ekipmanlarını (örneğin, BiPAP, ventilatör, öksürük 

yardım cihazı, maske ara yüzleri, gastrostomi adaptörleri) getirmelidir. 
7. İnvaziv olmayan ventilasyon kullanan etkilenen bireyler, acil durum personeli kullanmadan 

seyahat etmek için taşınabilir bir güç kaynağına ihtiyaç duyar: Bu mevcut değilse, Acil Servis 
Hizmetleri kullanılmalıdır. 

8. Büyük merkezler, Acil Bölümlerinde KMD'li bireylerin akut tedavisi için protokollere sahip 
olmayabilir veya ön değerlendirmedeki klinisyen, yönetimin önemli yönlerine aşina 
olmayabilir.  Bu durumda, birincil nöromusküler ekibin iletişim bilgilerini sağlayınız. 

 
Hastaneye Yatış (Yerel-Üçüncül-Üçüncü Basamak/ Uzmanlık Merkezi) 
 

1. Elektif veya akut hastaneye yatıştan bağımsız olarak, KMD'li çocuklar hem öksürük yardım 
teknikleri hem de non-invaziv ve invaziv ventilasyon dahil olmak üzere nöromüsküler hastalığı 
olan bireylerin yönetiminde uzmanlığa sahip bir hastanede hastaneye yatırılmalıdır. 

2. KMD'li yetişkinler, bir toplum hastanesinde hastaneye yatmayı düşünebilirler, ancak KMD'li 
etkilenen bireylerin yönetiminde deneyimli bir konsültana erişim kritiktir. Klinik durumdaki 
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herhangi bir değişiklik, KMD'li etkilenen bireylerin yönetiminde deneyimli bir merkeze transfer 
edilmesini gerektirmelidir. 

3. Başlangıçta en önemli tek faktör öksürük destek cihazı ile agresif hava yolu temizliğidir. 
4. Solunum zorluğu varsa, oksijen desteği sağlamak için herhangi bir değerlendirme yapılmadan 

önce ventilasyonu başlatma/ sürdürme yapılmalıdır. 
 
Yatan Hasta Bakım Yeri (ör. Genel servis, Ara veya Özel Birim, Yoğun Bakım Ünitesi-YBÜ) 
 

1. Triyaj, KMD tipine, yaşına, klinik durumuna, bakım hedeflerine ve kurumun özel olanaklarına 
bağlıdır. Tüm ekip, solunum değerlendirmesi ve yönetimindeki nüansların farkında olmalıdır. 
Problem/sıkıntı; etkilenmiş bireyin durumu stabil olup bakımları daha az akut/acil birimde 
yönetilebile kadar, daha yüksek derecede izlem ve destek kapasitesi (YBÜ) olmalıdır. 

2. Ventilasyon durumu stabil ve akut solunum yetmezliği geliştirme riski düşük KMD'li çocuklar 
ve yetişkinler, agresif hava yolu açıklığı sağlayacak şekilde donatılmış genel bir serviste 
yönetilebilir. 

 
Bakımın Amaçları / Resüsitasyon durumu 
KMD'li kişilere solunum ve diğer tıbbi destek sunmanın sağlayıcı/ kurumsal önyargılardan 
etkilenebileceği bilinmelidir. Bakım ekibinin lideri (servis veya ayaktan hasta doktoru), bakımın 
sınırlarını ve varsa etkilenen kişi ve aileyle konuşma sonrası, planı oluşturmalıdır. Akut olaylardan önce 
ve işlem öncesi planlamanın bir parçası olarak konuşmak en iyisidir, böylece etkilenen bireyin ve ailenin 
bakım istekleri hastanede tüm yatış boyunca karşılanabilir. 
 
Birincil Bakım ve Birincil Ekibin Katılımı (Genel ve Yan uzmanlık alanları) 
Bireyselleştirilmiş ileriye dönük bakım planları, akut hastalık sırasında ihtiyaç duyulan bakımın 
artırılması ve ayaktan hasta, aile yönetimi için geliştirilmelidir. Bu, acil bakımın artmasını sağlayan 
belirti ve bulguları içermelidir. Ayrıca, öksürük yardımı, diğer hava yolu açıklığı, ventilasyon, beslenme, 
hidrasyon, antibiyotikler ve acil temas dahil olmak üzere, izlenecek açık bir plan da olmalıdır. 
 
Artmış solunum bulgularının başlangıcında, bakımı yönlendirmeye yardımcı olmak ve hangi noktada 
arttırma ve hastane yönetimine ihtiyaç duyulabileceğini belirlemek için uzman bakım sağlayıcıları ile 
iletişim kurmak çok önemlidir. Bu aynı zamanda taburculuk planlamasının ve bakımın ayaktan tedavi 
ekibine geçişinin bir parçası olarak yapılmalıdır. 
 
İşlem Öncesi Yönetim (Anestezi / Sedasyon Değerlendirmesi [5, 6] ve Ağrı yönetimi) 
 

1. Anestezi ve işlem sedasyonu, KMD'yi bilen üçüncü basamak bakım merkezlerinde ve kapsamlı 
solunum destek protokolleri ile sağlanmalıdır. 

2. İşlem takibi, oksijenizasyon ve standart yaşamsal belirtileri gibi kapnografiyi de içermelidir. 
3. İnvaziv veya non-invaziv ventilasyonla ilgili kararlar, anestezi, kritik bakım, ayakta tedavi ekibi, 

aile ve etkilenen bireye danışıldıktan sonra, işlem sırasında etkilenen kişinin tıbbi stabilitesine 
odaklanılarak verilmelidir. 

4. İnvaziv ventilasyon kullanılacaksa, işlem sırasında, KMD'li etkilenen bir bireyin solunum 
sınırlamalarını hem bilen hem de yöneten, işlem sonrası başarılı ekstübasyon ve 
ventilasyondan ayırma için açık bir plana ihtiyaç vardır. 

5. Solunum stabilitesi güvence altına alınana kadar, işlem sonrası bakım için ilk olarak YBÜ 
düşünülmelidir. 

 
 
Etkilenen kişinin mevcut solunum durumunu ve gece solunum yetmezliğine ne kadar yakın 
olabileceğini ve mekanik ventilasyon ihtiyacını tam anlamak önemlidir. Eğer iyi belirlenmemişse hem 
oksijenizasyon hem de kapnografi ile polisomnografi (uyku çalışması) önemlidir. Zorunlu vital kapasite 
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(FVC: forced vital capacity) gibi solunum fonksiyon testi ve solunum kası fonksiyon testinin, solunum 
yetmezliğinin varlığını veya yokluğunu belirlemek için polisomnografinin yerini alması mantıklı değildir. 
 
KMD'li bireylerin bir işlemden sonra akciğer hacmini yeniden oluşturma ve sürdürmede 
karşılaşabilecekleri zorluklar nedeniyle, etkilenen kişiyi akciğer hacmi açma ve hava yolu temizleme 
tedavilerine sokarak, iyi olduğunda net bir ihtiyaç olmasa bile, sorunsuz bir ekstübasyon ve iyileşme 
sağlamada yardımcı olabilir. 
 
Miyokard Yetmezliği veya Proaritmik Durum Olasılıklı KMD Alt Tipli Etkilenen Bireyler İçin İşlem 
Öncesi Kardiyak Değerlendirme Önerilmektedir [7]: 
 
Zor hava yolu durumu, mandibular kontraktürlere, kısıtlı boyun hareketliliğine, pozisyon kısıtlamalarına 
ve diğer faktörlere bağlı olarak düşünülmelidir. Tüm KMD tiplerinde eş zamanlı hastalık sırasında 
elektif/ acil olmayan sedasyon/ anesteziyi ertelemek için düşük bir eşik dikkate alınmalıdır. İşlemsel 
sedasyon, hipoventilasyon riski önemli olduğundan ve yalnızca oksijen satürasyonu değerlendirmesiyle 
tanınmayabileceğinden veya oksijen desteğinin ampirik kullanımıyla engellenemeyeceğinden CO2 
monitörizasyonnu içermelidir. 
 
KMD, santral kor/ ryanodin reseptörü (RYR1) miyopatisi ve Duchenne veya Becker MD (15) için kaygı 
verici bir durum olan malign hipertermi ile ilişkili değildir, bu nedenle inhale ajanlarla standart anestezi 
tekniği düşünülebilir; total intravenöz anestezik (TIVA: total intravenous anesthesia) ve “açık” teknikler 
de sağlanabilir. [16] Depolarize edici nöromüsküler blokajın (süksinilkolin) kullanımı hakkında açık bir 
öneri yapmak için yeterli kanıt yoktur. Opiat bazlı analjezi, işlem sonrası rutin ağrı yönetiminin bir 
parçası olarak düşünülmelidir. Tüm KMD tipleri için bölgesel analjezi düşünülmelidir. Etkilenen 
nöromusküler hastalıklı bireyler, işlem sırasında; hava yolu problemleri, suboptimal ağrı kontrolü 
(kesinlikle takipneye neden olabilir ve bu da yetersiz ventilasyona neden olabilir), pulmoner 
komplikasyonlar, uzamış iyileşme süreleri ve yatak yarası ve kondisyon kaybı gibi komplikasyonlar dahil 
yüksek risk altındadır. [17, 18] 
 
Solunum Protokolleri [19-22] (Pulmoner/ Solunum Bakım Bölümünü de Kaynak Gösterir) 
 

1. Nöromüsküler bozukluklarda kesin solunum protokollerinin kullanımının klinik sonuçları 
iyileştirdiği gösterilmiştir. 

2. Temel desteklerin sürekli kullanımı (örn., Öksürük Yardımı®/ eksüflasyon ve non-invaziv 
ventilasyon (NIV)), hastaneye yatışa neden olan süreçten bağımsız olarak akut bakım 
yönetiminin merkezidir. 

3. Öksürük desteği, artırılmış sekresyon temizliği, doğal veya yapay hava yolu yoluyla etkili bir 
şekilde kullanılabilir. Basınçlar tipik olarak insuflasyon için + 30-40 cm H2O ve eksuflasyon için 
-30-40 cm H2O arasındadır; bununla birlikte, basınçlar, deneyimli bir solunum bakımı uzmanı 
tarafından etki edecek şekilde titre edilmelidir. 

4. Hipoksiyi düzeltmek için oksijen desteği, NIV veya invaziv ventilasyon gibi pozitif basınçla 
birlikte kullanılmalıdır. 

5. Altta yatan solunum kası zayıflığı nedeniyle, solunum kaslarını “koşullandırmak” için 
ekstübasyondan önce CPAP'a ayırma ve ventilasyonun kesilmesini içeren invaziv 
ventilasyondan kesme protokolleri asla kullanılmamalıdır. 

6. CPAP, ventilasyonu desteklemek için kullanılmamalıdır ve sadece solunum yetmezliği olmayan 
özgün obstrüktif uyku apnesinde etkilidir. 

 
Beslenme Bakımı 
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1. Erken sıvı ve beslenme desteği (etkilenen kişinin durumuna bağlı olarak parenteral veya 
enteral), KMD'li bireylerin düşük glikojen depoları olabileceğini bilmek çok önemlidir. Yetersiz 
kalori, solunum yetmezliğini ve kas zayıflığını daha da kötüleştirebilir. 

2. Etkilenen bir birey akut solunum yetmezliğindeyken ya da akut solunum yetmezliği 
gelişiyorken, uzun süreli açlık dönemlerinden kaçınılmalı ve akut solunum yetmezliği gidişinde 
erken dönemde parenteral beslenme düşünülmelidir. 

 
Taburculuğu Değerlendirme 
Etkilenen kişinin taburculuğunun mümkün olduğu noktaya gelmesinden çok önce, etkilenen kişinin ya 
hastaneye kabul edilmeden önce sahip olduğu bakım düzeyine ya da taburcu olduktan sonra geçici ya 
da kalıcı olarak ihtiyaç duyacağı seviyeye devam edebilmesini sağlamak için taburculuk planlamasına 
ihtiyaç vardır. Bu, evde hasta bakımı ve yeni tıbbi ekipman edinmeyi ve en önemlisi bakıcının/ ailenin 
bunları kullanma konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlamayı içerebilir. Son olarak, ayaktan hasta 
yönetim ekibinin hastanede yatış sırasında neler olduğunu ve kronik yönetimde ne gibi değişiklikler 
olabileceğini anladığından emin olmak çok önemlidir. 
 
Özet 
 

1. Akut solunum yolu hastalığının erken teşhisi ve hastalık seyrinin erken döneminde agresif 
bakım, hastalığın etkili ve yeterli yönetimi için kritik öneme sahiptir. 

2. Kullanmak için (hava yolu açıklığı ve vantilatör desteği) gerekli takım ve protokollerle bir eylem 
planının olması, akut bakım ortamında gereklidir. 

3. Benzer eylem planı, küçük işlemler ve / veya cerrahi için anestezi sonrası yönetim için 
gereklidir. 

4. Multidisipliner bir yaklaşım, akut solunum yolu hastalıklarının yatan hasta olarak 
yönetilmesinde ve ayakta tedavi ortamına geri dönülmesinde önemlidir. 
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Teşekkürler 
Cure CMD, bu kılavuzun yazarları tarafından yapılan muazzam gönüllü katkılar ve konjenital kas 
distrofisi olan etkilenen bireyler için akciğer bakımını iyileştirmeye yönelik devam eden bağlılıkları için 
minnettardır. Akciğer bakımı karmaşıktır ve hiçbir klinisyenin solunum komplikasyonları olan her olası 
hastalığı, özellikle de çok nadir durumlarda anlaması beklenemez. Pulmoner bakım ekibiniz konjenital 
kas distrofisinde bakım standartlarına aşina değilse, lütfen onları bu kılavuzu incelemeye ve ek 
konsültasyon için iletişime geçmeye teşvik ediniz. 
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Göğüs hastalıkları ekibiniz, bu akciğer bakımı kılavuzuna katkıda bulunan KMD akciğer uzmanlarından 
herhangi birine bir e-posta ile ulaşmak istiyorsa, lütfen bize info@curecmd.org adresinden ulaşınız. 
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Ek kaynaklar 
Cure CMD’nin misyonu; KMD tedavilerine yönelik araştırmaları ilerletmek ve topluluğumuzun katılımı ve 
desteği yoluyla KMD ile yaşayanların yaşamlarını iyileştirmektir. 
 
Konjenital Musküler Distrofi hakkında daha fazla bilgi edininiz:  
Web: curecmd.org 
YouTube: youtube.com/curecmd 
 
Konjenital musküler distrofiler hakkında bilgi ve rehberlere https://cmdtr.org/ sayfasından ulaşılabilir. 
 
Her bir alt tür için doğal gidişi daha iyi anladıkça, bu kılavuz periyodik olarak güncellenecektir. 
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