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Yükseklik ve Akut Da¤ Hastal›¤›
ALTITUDE AND ACUTE MOUNTAIN DISEASE

M. Mümtaz Maz›c›o¤lu1

Özet

Summary

760 mm Hg bas›nç alt›nda ve 15 C° s›cakl›kta bir noktan›n deniz seviyesine dik uzakl›¤› olarak tan›mlanan gerçek yükseklik
hem t›rman›lan yüksekli¤in ölçülmesi hem de da¤ hastal›¤›n›n
ortaya ç›kt›¤› seviye aç›s›ndan önemlidir. Yükseklik artt›kça
azalan k›smi oksijen bas›nc› da¤ hastal›¤›n›n ana sebebi olarak
kabul edilmektedir.

Real altitude which is defined as the distance of a point vertically to the sea level at 760 mm Hg and 15 C°, is very important both for the measurement of the climbed altitude and occurence level of mountain sickness. The decrease in partial
oxygen pressure due to the increase in altitude, is accepted to
be the main cause of mountain sickness .

‹nsan organizmas›n›n kolayca uyum sa¤layabilece¤i fizyolojik
irtifa 0-10.000 ft’tir. 10.000 ft’ten sonra bulant›, kusma, baﬂ
dönmesi, iﬂtahs›zl›k ve uykuya dalmada zorluk ortaya ç›kabilmektedir. Belirgin hipoksi 22.000 ft’te oluﬂmaktad›r.

The physiological altitude to which human organism can be
adapted easily is defined to be 0-10 000 ft. Over 10 000 ft nausea, vomiting, dizziness, decreased appetite and trouble in falling asleep can be seen. Apparent hypoxia occurs at 22 000 ft.

Akut da¤ hastal›¤› yukar›daki belirtilerin bir ya da birkaç› ile ortaya ç›kabilir. Baﬂlang›çta beyin ödemi, akci¤er ödemi ya da
gözle ilgili belirtiler görülebilir. Fatal beyin ya da akci¤er ödemi ilk bulgu olabilir. H›zl› t›rman›ﬂ, artan fiziksel aktivite, cinsiyetin kad›n olmas›, dehidratasyon ve beslenme tarz› gibi baz›
faktörler; akut da¤ hastal›¤›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n› h›zland›rabilir.

Acute mountain sickness appears with one or more of the
symptoms mentioned above. It can also present with cerebral
edema, pulmonary edema, or ocular symptoms initially. Fatal
cerebral edema or pulmonary edema can be the first symptom. Some factors like; fast climbing, increased physical activity, female gender, dehydration and dietary profile can accelerate the occurence of acute mountain sickness.

Bulunulan yüksekli¤in terkedilmesi ve h›zl› iniﬂ ilk tedavi olarak
tan›mlanmas›na ra¤men, t›rman›ﬂ öncesi aklimatizasyon ve yavaﬂ t›rman›ﬂ en iyi korunma önlemi olabilir.
Anahtar sözcükler: Yükseklik, akut da¤ hastal›¤›, hipoksi

üzy›l› aﬂk›n bir süredir giderek daha fazla ilgi duyulan da¤c›l›k, bilimsel çal›ﬂmalara da konu olmuﬂtur. Cumhuriyet döneminde, ülkemizde da¤c›l›k, baﬂta erkek ve kad›n sporcular taraf›ndan bireysel
çabalarla, sonra da da¤c›l›k federasyonu ve kulüplerin
organizasyonlar› çerçevesinde yürütülmüﬂtür. Sporcular›m›z›n, son y›llarda dünyan›n belli baﬂl› zirvelerine kendi gayretleri ile t›rmanmalar› konuya duyulan ilgiyi art›rm›ﬂt›r. Bu derleme, da¤c›l›¤a ilgi duyanlara ›ﬂ›k tutmas›
amac›yla yap›ld›.

Y

Yükseklik ﬂöyle s›n›fland›r›labilir:
1)

Although leaving the present altitude and fast descending is
defined as first line therapy, acclimatisation before climbing
and slow climbing would be the best preventive measures.
Key words: Altitude, acute mountain sickness, hypoxia

Bas›nç yüksekli¤i: Deniz seviyesinde 760 mm Hg bas›nç ve 15 C° hava s›cakl›¤› irtifa için standart s›f›r noktas›d›r.
Mutlak yükseklik: Havadan herhangi bir noktan›n
yere olan mesafesidir.
Hakiki yükseklik: Havadaki bir cismin deniz seviyesine olan uzakl›¤›d›r (760 mm Hg, 15 C°).
Atmosferin 64.750 km mesafeye kadar uzand›¤› bilinmektedir. Pratikte s›n›r 2200 km olarak al›n›r. Fizyolojik olarak 50.000 ft’in üzerindeki yükseklik uzay hekimli¤i, bunun alt›ndaki yükseklikler ise hava hekimli¤i-
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nin ilgi alan›na girer. Atmosfer %78 N2 ve %21 O2’den
oluﬂur. O2 her 3000 y›lda, N2 her 100 milyon y›lda bir yenilenmektedir.
Deniz seviyesinden yukar› ç›k›ld›kça atmosfer bas›nc› azalmakta,1 (Tablo 1)2 PO2 bas›nc›n›n de¤iﬂimi solunum fonksiyonlar›n› etkilemektedir.
Deniz seviyesinde 760 mm Hg olan barometrik bas›nç 25 000 ft’de 281.9 mm Hg’ya düﬂmektedir.1 Yükseklik art›ﬂ›na paralel olarak ortam ›s›s› da atmosferik
olaylardan ba¤›ms›z olarak belirgin düﬂüﬂ gösterir.
Yeryüzü ile temas eden atmosfer tabakas› troposferdir; bu tabaka tüm atmosfer kal›nl›¤›n›n 3/4’ünü oluﬂturur. Troposferin kal›nl›¤› kutuplarda 30.000 ft., ekvatorda 60.000 ft’tir. Ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›n etkisi irtifa ile birlikte artar; bu etki 50.000 ft’te deniz seviyesine oranla 28 kat yüksektir. Deniz seviyesinden uzaklaﬂ›ld›kça ortaya
ç›kan özellikleri aç›s›ndan atmosfer 3 tabakaya ayr›l›r.1
Fizyolojik irtifa: 0-10 000 ft. Bu s›n›rlara insan vücudu uyum sa¤lar, ancak baﬂ dönmesi, bulant›, kusma görülebilir.
Fizyolojik olarak zorluk çekilen bölge: 10.00050.000 ft. oksijen kullan›m›n› gerektirir.
Uzay bölgesi: 50.000 ft-120 mil. Bas›nçl› elbise kullan›lmal›d›r.
63.000 ft’te hava bas›nc› 46 mm Hg’d›r ve vücut s›v›lar› 37 C°’de kaynar. 80.000 ft üzerinde seyreden araçlarda bas›nçl› kabin sistemi gereklidir.1
Yükseklik ile O2 bas›nc› de¤iﬂimi: Deniz seviyesinde PO2 100 mm Hg; 10.000 ft’de 60 mm Hg; 18.000
ft’de 38 mm Hg; 22.000 ft’de 30 mm Hg’d›r.
Normalde 10.000 ft’de yaﬂanabilir, ancak ek O2 al›nmazsa gece görüﬂü %25 oran›nda azal›r. 18.000 ft’te belirgin hipoksi oluﬂur, 30 dakikal›k faydalan›labilir ﬂuur
zaman› azal›r, devam›nda ﬂuur kayb› baﬂlar. Aktivite
faydalan›labilir ﬂuur zaman›n› azalt›r. Ç›k›lan yükseklik
22.000 ft olunca bu süre 5-10 dakikaya iner.1

22.000 ft’den itibaren belirgin hipoksi oluﬂur. En erken hipoksi bulgusu entellektüel bozulmad›r. Düﬂünce
yavaﬂlar, muhakeme zay›flar, reaksiyon süresi uzar.
28.000 ft’te faydalan›labilir ﬂuur zaman›n› 2.5-3 dakikad›r. S›ras›yla takipne, siyanoz, ﬂuur bulan›kl›¤›, muhakeme zay›fl›¤›, kas koordinasyon bozuklu¤u ve ﬂuur kayb›
geliﬂir. 10.000-15.000 ft aras›nda kiﬂiye ba¤l› olmak üzere öfori ve deliryum görülebilir. 12.000-15.000 ft aras›nda 10-15 dakikada hipoksinin sinir sistemi üzerine etkileri ortaya ç›kmaya baﬂlar; uyku hali, muhakeme bozuklu¤u, zihni uyan›kl›k ve kas aktivitesinde azalma önde
gelen nörolojik bozukluklard›r. 15.000-20.000 ft’te grayout (görme alan›nda kararma, bilinç kayb›) ve tunnel-vision (görme alan›nda daralma) ortaya ç›kar. Tüm bu de¤iﬂiklikler kiﬂinin yap›s›na ve aklimatizasyon düzeyine
göre daha yüksek irtifalarda ortaya ç›kabilir. Burada kastedilen fiziksel dayan›kl›l›k de¤il, sinir sisteminin hipoksiye uyum kabiliyetidir.1

Aklimatizasyon
Organizman›n yüksekli¤e yavaﬂ yavaﬂ uyum sa¤lamas›d›r. Aklimatizasyon süresi; 2.300 m’ye kadar 2 hafta,
bundan sonra 4.500 m’ye kadar her 610 m için 1 haftad›r
(Da¤c›lar için yükselti 1.500-3.000 m üzeri yükseklik olarak tan›mlanmaktad›r). Yüksek irtifa dönüﬂü yukar›da
bahsedilen süreler geçtikten sonra aklimatizasyon bozulur.
Aklimatize olmak için yüksekte geçirilen süre, iniﬂ sonras›nda aklimatizasyonun devam edece¤i süreye eﬂittir.3,4
Yüksekte geçirilen 11 gün sonras›nda eritrosit say›s›nda art›ﬂ baﬂlar, 2 ay içerisinde hemoglobin miktar›nda
gerçek art›ﬂ gerçekleﬂir. Bir ay içerisinde eritrosit say›s›ndaki art›ﬂ optimum düzeye ulaﬂ›r. Kasta kapilarizasyon baﬂlar, kan laktik asit düzeyi düﬂer.
‹ﬂtahs›zl›k yüksekli¤e uyum güçlü¤ünün önemli iyi
bir göstergesidir. Bunu takiben s›v› elektrolit kayb›, yorgunluk ve baﬂ a¤r›s›n›n yol açt›¤› psikolojik çöküntü ile
birlikte bitkinlik oluﬂur. Yetersiz aklimatizasyonun ilk
belirtisi ise uykusuzluktur. Uyku ilaçlar›na dirençli uy-

Tablo 1
Düﬂük atmosferik bas›nc›n alveoler gaz konsantrasyonu ve arteryel oksijen satürasyonuna etkisi
Hava solunumunda
Yükseklik

Saf O2 solunumunda

Havada PO2

Alveoler PO2

Alveoler PO2

(ft)

Barometrik
bas›nç
(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

760
523
349
226
141
87

159
110
73
47
29
18

40
36
24
24
24
24

(Guyton 1981)
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Alveoler O2

Alveoler O2

(mmHg)

Arteryel O2
saturasyonu
(%)

(mmHg)

(mmHg)

Arteryel O2
saturasyonu
(%)

104
67
40
21
8
1

97
90
70
20
5
1

40
40
40
40
36
24

673
436
262
139
58
16

100
100
100
99
87
15

bulgular›n ortaya ç›k›ﬂ›n› h›zland›r›r. Aklimatize olmam›ﬂ kiﬂilerde 7.000 m üzerinde her an koma geliﬂebilir.
Ana kamplara ulaﬂ›mda kullan›lan araçlar da nörofizyolojik belirtilerin ortaya ç›kma zaman›n› etkilemektedir.
T›rman›ﬂa gelenlerden; deniz seviyesi ya da buna yak›n
yükseltilerde yaﬂayanlarda daha yüksek irtifada yaﬂayanlara göre ve ana kampa hava yolu ile gelenlerde, kara yolu ile gelenlere oranla daha fazla rahats›zl›k görülmektedir. Kabin bas›nc› ayarlanmam›ﬂ uçaklarla 7.000 m’den
9.000 m’ye ç›k›ﬂta hafif a¤r›lardan ölüme dek uzanan
farkl› tablolar görülebilmektedir (dekompresyon, disbarizm hastal›¤›).1

Tablo 2
Atmosferik bas›nç ve ›s› de¤erleri de¤iﬂimi
‹rtifa
(fit)

(metre)

Bas›nç
(mmHg)

Is›
(C°)

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000

0.0
609.6
1219.2
1828.8
2438.4
3048.0
3657.6
4267.2
4876.8
5486.4
6096.0
6705.6
7315.2
7924.8
8534.4
9144.0

760.0
706.6
656.3
609.0
564.4
522.6
483.3
446.4
411.8
379.4
349.1
320.8
294.4
269.8
246.9
225.6

15.0
11.0
7.1
3.1
0.8
-4.8
-8.8
-12.7
-16.7
-20.7
-24.6
-28.6
-32.5
-36.5
-40.5
-44.4

Deteryorizasyon

kusuzluk daha a¤›r tablolar›n geliﬂece¤inin habercisi olabilir. Aklimatizasyon bozuklu¤u bireysel de¤iﬂkenlikler
gösterebilir.5-7
Yüksekli¤in Fizyolojik Etkileri: ‹rtifa art›ﬂ› akut dönemde pulmoner hipertansiyon,8 koroner dilatasyon, retinal kanama,9 kronik dönemde karotis cisminde hiperplazi ve koroner kapilarite art›ﬂ›na yol açar. Peru’da yap›lan bir çal›ﬂmada 1.500-4.375 m aras›nda kalp h›z›, kalp
at›m hacmi ve pulmoner arter bas›nc›nda art›ﬂ oldu¤u
gösterilmiﬂtir.10,11
Himalaya, And ve Pamir da¤lar›nda sürekli 3.962
m’nin üzerinde yaﬂayan çok say›da kiﬂi bulunmaktad›r.
Peru And da¤lar›nda 5.334 m’de oturan ve her gün 5.791
m’deki maden oca¤›nda çal›ﬂmaya giden köylüler vard›r.
Bu kiﬂilerde gö¤üs çap› artmakta, pulmoner arter bas›nc›
yüksek bulunmakta, boy k›sal›¤› ve kardiyomiyopati görülmektedir.12 Himalayalarda ﬁerpalar 7.000 m üzerindeki zirve t›rman›ﬂlar›nda 35-40 kg yük taﬂ›yabilmekte,
8.000 m’lik yükseklikte uzun süre oksijensiz kalabilmektedirler. ﬁerpalar›n maksimum iﬂ kapasitesi düﬂük irtifada yaﬂayanlara oranla daha yüksektir.11,13 ‹lk kez
1977’de 8.800 m’ye oksijensiz t›rman›ﬂ› gerçekleﬂtiren
Reinhold Messner olmuﬂtur.11
Aklimatize olmam›ﬂ bir kiﬂinin deniz seviyesindeki
maksimum iﬂ kapasitesi 5.181 m’de %50 azal›r. ‹yi aklimatizasyon ile bu oran %68’e ulaﬂabilir. Do¤al aklimatize olmuﬂ kiﬂinin 4.023 m’de maksimum iﬂ kapasitesi
%87’dir.2
Hipoksinin serebral etkileri 2.700-3.000 m’den itibaren baﬂlamakla beraber 4.500 m’de iyice belirgin hale
gelmektedir.14 T›rman›ﬂla, düﬂünce, idrak, haf›za, konsantrasyon ve ince motor hareketler bozulur. T›rman›ﬂ
süresinin k›sal›¤› ve aklimatizasyon bozuklu¤u serebral

Deteryorizasyon bitiﬂ, çöküﬂ ve tükeniﬂ anlam›nda
kullan›lmaktad›r. Stres oluﬂturan faktörler t›rman›ﬂ öncesi haz›rl›ktan itibaren özellikle ana kampta baﬂlar. 3.000
m’den itibaren fizyolojik ve psikolojik stres belirgin ﬂekilde artar. Deteryorizasyon genetik yap› ve ö¤renmeye
ba¤l› olarak kiﬂileraras› de¤iﬂiklikler gösterir. Kiﬂisel
hassasiyet, kavray›ﬂ yetene¤i, psikofizyolojik ve biyokimyasal özellikler ile kiﬂinin tecrübesi önemli olmakla
birlikte akut da¤ hastal›¤› ve deteryorizasyon daha önce
hiç bu tür s›k›nt›lar› olmayan tecrübeli bir da¤c›da bile
ortaya ç›kabilir.7,11
Hipotalamus otonom ve merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri ile çevresel streslere karﬂ› ayk›r› sert cevaplar verir. Bu cevaplar geçmiﬂ tecrübeler ›ﬂ›¤›nda çevresel
yeni bilgilerin de¤erlendirilmesi ile oluﬂur. De¤erlendirme, emosyonel parametrelerin de göz önüne al›nd›¤› limbik sistemde olur.11
Retiküler sistem ise merkezi sinir sisteminin aktivasyon düzeyini belirler. Uyaran›n ﬂiddetine göre çeﬂitli düzeylerde davran›ﬂlar ortaya ç›kar. Uyan›kl›k, merakl›l›k,
çabuk idrak, dikkat, korku, otonomik rahats›zl›klar ve
sonuçta organize olmam›ﬂ motor aktivite ile birlikte panik ve terör ortaya ç›kabilir. Hipoksi d›ﬂ›nda so¤uk, rüzgar gibi atmosferik de¤iﬂiklikler, yorgunluk, solunum
yetersizli¤i, korku, yaln›zl›k ve endiﬂe gibi iç etkenler kiﬂiyi uygunsuz durumlara düﬂürebilir.3,11
Kendine yeterli kiﬂilik yap›s›na sahip olanlarda fizyolojik fonksiyonlarda azalma çok büyük olmad›kça mental çöküﬂ az görülmektedir. T›rman›ﬂta daha h›zl› ve yo¤un çöküﬂ gösteren d›ﬂa dönük kiﬂiler hem kendileri hem
de grup arkadaﬂlar› için tehlike oluﬂturabilirler. E¤er deteryorizasyon al›ﬂ›lm›ﬂ bir çevrede ortaya ç›k›yorsa, kiﬂi
da¤c›l›¤› zay›f egosunu tatmin için seçmiﬂse çöküﬂ daha
h›zl› olmaktad›r.11

Akut da¤ hastal›¤›
Yükse¤e ç›k›ﬂtan sonraki birkaç saat ile birkaç gün
içerisinde kendini gösterir. Akut ve kronik olarak iki ay-
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r› formda incelenebilir. Temel patoloji hipoksidir. ‹stirahatteki arteryel oksijen satürasyonunun daha düﬂük oldu¤u kiﬂilerde daha erken ortaya ç›kar.15
1. Hafif formda akut da¤ hastal›¤›

d. Fiziki aktivite art›ﬂ›
e. Daha yükse¤e ç›kmak
f. SCUBA (Self controlled underwater breathing apparatus) ile dal›ﬂ tecrübesinin olmas›2

a. Akut da¤ hastal›¤› (ADH)

g. Gaz yap›c› g›dalar

2. A¤›r formda akut da¤ hastal›¤›

h. Sabah saatleri

a. Solunum sendromlar› (yüksek irtifada akci¤er öde-

i. Dehidratasyon

mi)

2. Kiﬂisel etkenler
b. Beyin sendromlar› (yüksek irtifada beyin ödemi)

a. ‹leri yaﬂ

c. Göz sendromlar›

b. Obezite

Bu formlardan herhangi biri ikili, üçlü, dörtlü kombinasyonlar halinde ortaya ç›kabilir.11
Akut da¤ hastal›¤› oluﬂumunda:

c. Cinsiyet (Bayanlarda daha s›k ADH görülür)
d. Yükse¤e ç›k›ﬂ yolu (kara yolu yerine havayolu ile
gelme)

a. Da¤c›n›n akut da¤ hastal›¤› hakk›nda bilgisi olmadan t›rmanmaya devam etmesi,

e. Genel sa¤l›k durumunun bozuk olmas›

b. Da¤c›n›n akut da¤ hastal›¤›n› bildi¤i halde dikkatsizlik nedeniyle t›rman›ﬂa devam etmesi,

g. Kiﬂisel hassasiyet

c. Da¤c›n›n akut da¤ hastal›¤›n› bildi¤i ve semptomlar›n fark›na vard›¤› halde t›rman›ﬂa devam etmesi
önemli etkenlerdir.
Akut da¤ hastal›¤›n›n a¤›r formu akci¤er, beyin ve
göz sendromlar› ile ortaya ç›kar ve yüksek mortalite ile
seyreder.16
Akut da¤ hastal›¤›n›n belirti ve bulgular›:
1. Genel bulgular: Baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi, bulant›,
kusma, ishal, iﬂtahs›zl›k, bitkinlik, uykusuzluk, çabuk sinirlenme, ruhi durgunluk ya da öfori, geçici s›rt, omuz ve
gö¤üs a¤r›lar› ile periferik ödem.
2. Solunum bulgular›: Düzensiz solunum, takipne,
dispne, siyanoz, akci¤er ödemi ve akci¤er enfarktüsü.
3. Beyin bulgular›: Analjeziklerle geçmeyen baﬂ a¤r›s›, oryantasyon bozuklu¤u, baﬂ dönmesi ataksi, koordinasyon bozuklu¤u, aﬂ›r› iritabilite, halüsinasyonlar, unutkanl›k, kraniyal sinir paralizileri, uykusuzluk, kusma,
ambliyopi, anormal solunum, papilla ödemi, stupor, koma ve paraliziler.
4. Göz bulgular›: Görme bulan›kl›¤›, retina damarlar›nda daralma, papilla ödemi, vitreus kanamas›, retinal
ve preretinal kanamalar, retinal dolaﬂ›m zaman›n›n k›salmas› ve tam görme kayb›d›r.11
Akut da¤ hastal›¤› (ADH) baz› faktörlerin varl›¤›nda
daha h›zl› ve daha a¤›r seyreder. Bunlar:
1. Genel etkenler
a. T›rman›ﬂ›n h›zl› olmas› (Günde 500 m’den h›zl›
yükselme)14
b. Yüksekte kal›ﬂ süresinin uzamas›
c. Düﬂük ›s›
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f. Yaralanma
h. T›rman›ﬂ öncesi anksiyete düzeyinin yüksek olmas› ﬂeklinde s›ralanabilir.
Akci¤er ve beyin ödemi genellikle akﬂam saatlerinde
uyku öncesi baﬂlamaktad›r. Uykuda 3-10 saniyeden 15
saniyeye dek uzayan apne nöbetleri görülebilmektedir.14,17,18
Ulaﬂ›m›n türüne göre:
Yaya gelen erkeklerde %42, uçakla gelen erkeklerde
%53; yaya gelen kad›nlarda % 51, uçakla gelen kad›nlarda %62 oran›nda ADH görülmektedir.11
Akut da¤ hastal›¤›n› hafif formunda iﬂtahs›zl›k, uykusuzluk ve bitkinlik gibi ilk ortaya ç›kan belirtileri takiben; çabuk sinirlenme, depresif görünüm, öfori, geçici
s›rt, omuz, gö¤üs a¤r›lar›, parastezi, sersemlik, mental
zay›flama, koordinasyon bozuklu¤u, oryantasyon bozuklu¤u, bulant› ve çarp›nt› görülebilir.19 Gö¤üs a¤r›s› özellikle retrosternal tazyik ﬂeklindeyse, eforla ﬂiddetleniyorsa hemen istirahate geçilmeli ve daha düﬂük irtifaya inilmelidir. Akci¤er ödemi ve beyin ödeminin prodromal
safhas›nda solunum derin, düzensiz ve s›k olabilir. Yüz,
eller ve ayaklarda tek ya da birçok noktada periferik
ödem geliﬂebilir.
Özellikle 4.000 m üzerindeki h›zl› t›rman›ﬂlarda düzensiz solunum, akci¤er ödemi ve enfarktüs geliﬂebilir.
Bu tablo 2-48 saat içerisinde kendini gösterebilir. 3.500
m’nin alt›nda beyin belirtileri nadir görülür. Görme bulan›kl›¤› ve retinal arterlerde daralma gibi göz bozukluklar› 4.000 m üzerinde görülmeye baﬂlarken, 8.000 m üzerine ç›kan her üç da¤c›dan birinde retinal kanama tespit
edilmiﬂtir.11

Akut da¤ hastal›¤›n›n tedavisi
Tedavide ilk ve vazgeçilmez ﬂart hemen iniﬂe geçmektir. Hastalanan da¤c›n›n aﬂa¤›ya taﬂ›nmas›nda güçlükler, hava ﬂartlar›n›n uygun olmamas› gibi nedenlerle
iniﬂe geçilemiyorsa bulunulan irtifada istirahate geçilip
tedaviye baﬂlanmal›d›r.20 T›rman›ﬂ s›ras›nda protein ve
ya¤dan fakir karbonhidrat a¤›rl›kl› beslenmenin koruyucu etkisinden bahsedilebilir.21
Günde iki kez verilen asetazolamid solunumu uyar›c› ve oksijenasyonu kolaylaﬂt›r›c› etkisiyle rahatlama
sa¤layabilir,22 ancak el, ayak ve dudaklarda paresteziye
yol açabilir. Sulfonamid alerjisi olanlarda kullan›lmamal›d›r. Daha öncesinde ADH hikayesi yoksa profilaktik
kullan›m› önerilmez.
Deksametazon 4 mg PO/IM 6 saat arayla günde iki
kez verilebilir. Yarar› tart›ﬂmal›d›r. Son dozdan sonraki
18 saat içerisinde t›rman›ﬂa devam edilmesi kesinlikle
önerilmez. H›zla kesilirse rebound geliﬂebilir.
Beyin ödemi varl›¤›nda 8 mg IM deksametazon verildikten sonra 4 mg PO/IM deksametazon günde iki kez
verilerek tedaviye devam edilir. 4 lt/dk h›z›nda O2 4-6 saat süre ile verilir. Ayr›ca 4-6 saatlik hiperbarik tedavi uygulanabilir.
Akci¤er ödemi geliﬂmiﬂ ise da¤c› s›cak tutulur, yürütülmez. Nifedipin 10 mg dilalt› verildikten sonra PO 10
mg ile tedaviye devam edilir. PO2 %99-100 olacak ﬂekilde 4-6 lt/dk h›z›nda O2 verilir. 4-6 saat süreyle her saat
baﬂ› da¤c› ç›kar›l›p kontrol edilerek hiperbarik tedavi uygulan›r. Günde iki kez 80 mg furosemid IV/IM verilir.
Tedavinin temelini t›rman›ﬂ›n durdurularak iniﬂe geçilmesi, 4-6 lt/dk h›z›nda O2 verilmesi oluﬂturmaktad›r.
Mümkünse bulunulan yükseklikte hiperbarik O2 tedavisine baﬂlanmal›d›r. Profilakside t›rman›ﬂ h›z›n›n yavaﬂlat›lmas›, t›rman›ﬂ öncesi aklimatizasyon, diyet düzenlenmesi ve asetazolamid verilmesi önemlidir. Beyin ödemi
varl›¤›nda deksametazon önerilmektedir. Akci¤er ödemi
geliﬂmesi halinde da¤c›n›n iniﬂ için yürüyüﬂe zorlanmamas›, bulunulan irtifada hiperbarik O2 verilmesi ile birlikte furosemid ve nifedipin kullan›lmas› önerilmektedir.
Çok yüksek irtifaya ç›k›ﬂta ADH’n›n a¤›r formlar›n›n
geliﬂiminin tan›narak hemen tedaviye geçilmesi hayat›
tehdit eden komplikasyonlar›n önlenmesi bak›m›ndan
önemlidir.
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