
NEDİR:
Otonom Disrefleksi (AD), omurilik yaralanması 
(SCI) olan kişilerde nörolojik seviyelerin altında 
uygulanan zarar verici, ağrılı veya yaralayıcı 
uyaranlardan kaynaklanan, kan basıncında 
normalden 20-40 mmHg sistolik daha yüksek 
olan ani bir artıştır. Karşı konulmaz büyük 
sempatik boşalmanın neden olduğu bu durum, 
öncelikle torasik T6 seviyesinin üzerinde 
yaralanması olanlarda ortaya çıkar. Tedavi 
edilmezse felç, nöbet ve hatta ölüme neden 
olabilir.

Otonomik Disrefleksi 
acil bir tıbbi durumdur.  

 
YAYGIN NEDENLER:
 ∙ Şişmiş mesane
 ∙ Kabız olmuş bağırsak
 ∙ Basınç yaralanmaları
 ∙ Kırık kemikler
 ∙ Cilt yanıkları
 ∙ İdrar yolu enfeksiyonları
 ∙ Batık ayak tırnakları
 ∙ Ağrı veya rahatsızlığa neden olabilecek ancak 
nörolojik yaralanma seviyesinin altında yer 
alan herhangi bir durum veya prosedür

Yetişkin Baskısı 

OTONOMİK
DİSREFLEKSİ
(AD)

 ∙ Hastayı dik (90 derece) oturtun.

 ∙ Her 2-3 dakikada bir BP'yi (Kan Basıncı) kontrol 
edin.

 ∙ Disrefleksinin kaynağı olabilecek yaralanma 
seviyesinin altındaki şişmiş mesane/bağırsak 
ve diğer organ sistemleri için karın dahil hızlı 
muayene.

 ∙ Kalıcı bir idrar sondası yerinde değilse, kişiyi 
kateterize edin. Kalıcı kateter yerindeyse, sistemi 
bükülme, katlanma, daralma veya tıkanıklık 
açısından kontrol edin.

 ∙ Sistolik kan basıncı >150 ise, AD nedenleri 
araştırılırken hızlı başlangıçlı ve kısa süreli bir 
antihipertansif verin. 

 ∙ Nitro Paste—1”, topikal olarak yaralanma 
seviyesinin üzerine her 30 dakikada bir uygulayın, 
BP stabil olduğunda silin, gerektiğinde tekrar 
uygulayın. Hasta 24 saat içinde PDE5 inhibitörleri 
(yani Viagra, Cialis, vb.) almışsa bekleyin.

 ∙ Nifedipine IR (eğer Nitro macun yoksa)—
doz başına 10 mg, dilaltı formunda veya 
çiğnenerek, gerektiğinde her 20-30 dakikada bir 
tekrarlanabilir.

 ∙ IV Antihipertansifler— yalnızca izlenen bir 
ortamda kullanın (I.C.U.)

 ∙ Bir AD nöbetinin geçmesinden sonra 
semptomları ve BP’yi en az 2 saat takip edin.

 ∙ AD nöbetlere, felce veya ölüme yol açabilir!

*DOKTORUN DİKKATİNE*
Aşağıdakiler, Otonom Disrefleksi (AD) 

olan yetişkinler için kullanılabilecek 
tedavi önerileridir.

 
 
Ad:

______________________________________

 
HASTALIK ÖYKÜSÜ

Kan Basıncı Referans Değeri:

______________________________________

Vücut Sıcaklığı Referans Değeri:

______________________________________

Yaralanmanın Nörolojik Lokasyonu:

______________________________________

Birincil Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

Alerjiler:

______________________________________

 
ACİL DURUMDA ULAŞILACAK KİŞİ

 
Acil Çağrı Halinde:

______________________________________

Yakınlık Derecesi:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

BİLGİLERİM

Bu yayın, %100’ü Toplum Yaşamı İdaresi (ACL)/ABD 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) tarafından 
fonlanan, toplamda 8.700.000 ABD Doları finansal 
yardımın bir parçası olarak ACL ve HHS tarafından 
desteklenmektedir. İçerikler yazar(lar)a aittir ve ACL/HHS 
veya ABD Hükümetinin resmi görüşlerini veya onayını 

temsil etmez.



YAYGIN BELİRTİLER VE SEMPTOMLAR NE YAPMALI

YARALANMA SEVİYESİNİN 
ÜZERİNDE
 ∙ Hipertansiyon (Kan basıncında, normalden 
20-40 mm Hg sistolik daha yüksek, hızlı bir 
artış)
 ∙ Bradikardi (yavaş kalp hızı) veya  
Taşikardi (hızlı kalp atış hızı)
 ∙ Zonklayan baş ağrısı
 ∙ Tedirginlik, endişe veya huzursuzluk 
hissi
 ∙ Görüşteki değişiklikler
 ∙ Burun tıkanıklığı
 ∙ Terleme
 ∙ Kızarmış cilt
 ∙ Tüylerin diken diken olması
 ∙ Karıncalanma hissi

YARALANMA SEVİYESİNİN 
ALTINDA
 ∙ Mide bulantısı
 ∙ Ateşsiz üşüme
 ∙ Soğuk ve nemli
 ∙ Serin
 ∙ Solgun

Dik oturun—Dik oturun veya başınızı 90 

derece kaldırın.

ÖNEMLİ: Kan basıncı normal seviyeye gelene 

kadar oturmaya veya dik durmaya devam edin.

Çıkarın—Dar veya kısıtlayıcı olan her şeyi 

çıkarın.

Kan basıncını kontrol edin—Referans   değerinizin 

20 mm Hg üzerindeyse, kan basıncınızı her 5 

dakikada bir kontrol edin.  Uygun boyutta bir kaf 

kullandığınızdan emin olun.

Mesaneyi kontrol edin—Mesanenizi boşaltın  

(örn. mesanenizi kateterize edin). Kalıcı bir 

kateteriniz varsa, bükülme ve tıkanıklık olup 

olmadığını kontrol edin.

Bağırsağı kontrol edin—Anestetik jel veya 

merhem yerleştirdikten sonra bağırsağı 

boşaltın. 

Cildi kontrol edin—Cildi yeni yaralar, basınç 

yaralanmaları, yanıklar, kesikler, böcek 

ısırıkları vb. açısından inceleyin.

Diğer kaynağı bulun—Semptomlar 

geçmediyse, diğer olası zarar verici/

ağrılı uyaran veya tahriş edici kaynakları 

değerlendirin.

Yardım bulun—Semptomları kendi başınıza 

hemen çözemezseniz, daha fazla yardım için 

sağlık uzmanınızı arayın veya size en yakın 

acil servise gidin. 

ÖNEMLİ: Personele disrefleksi olabileceğinizi, 
kan basıncınızın kontrol edilmesi gerektiğini, 
dik oturmaya devam etmeniz gerektiğini ve 
aranan sorunun nedenlerinin bulunmasına 
ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

636 Morris Turnpike, Suite 3A
Short Hills, NJ 07078

Telefon:  800-539-7309
Telefon:  973-379-2690

www.ChristopherReeve.org

707 North Broadway
Baltimore, MD 21205

Telefon:  443-923-9230
Faks:  443-923-9215

www.spinalcordrecovery.org

Bu hayati kaynak, 
AD komplikasyonları 
nedeniyle çok genç yaşta, 
çok erken vefat eden, 
uzun süredir Reeve Vakfı 
yönetim kurulu üyesi ve 
omurilik yaralanmasıyla 
yaşayanlar topluluğu 
üyeleri için şampiyon olan 
ve bizlere bu hayat kurtarıcı bilgilerin 
önemini hatırlatan Jon O'Connor anısına 
dağıtılmaktadır. 


