Pompe hastalığında görülen solunum problemleri

Pompe hastalığına sahip olan pek çok bebek,

çocuk ve yetişkin, kaslar güçsüzleştikçe daha
da ciddi hale gelebilen solunum problemlerinin
ilk işaretlerine sahiptirler. Bu problemler yavaş
bir şekilde ilerleyebilir, ya da birden ortaya
çıkabilir. Bu durum, hastalığınızın içinde
bulunduğu şiddet dönemine göre değişir. Bu
broşür, en sık görülen solunum problemlerini
ve bunların nasıl yönetileceğini anlatmaktadır.
Broşür aynı zamanda, acil bir durumda ya da
bir ameliyata gereksiniminiz olduğunda,
akciğer fonksiyonunu eski haline getirmek
veya muhafaza etmek için hangi adımların
atılması gerektiğini de belirtmektedir.
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Pompe hastalığına sahip kişiler
neden solunum problemleri
geliştirirler?
Pompe hastalığı, diyaframı
(akciğerlerin altında buluna ve
göğüs kafesi bölgesi ile karın bölgesini
birbirinden ayıran kas), ve göğüs kafesinde
bulunan kasları zayıflatır. Bu kaslar,
solunumda önemli rol oynamaktadırlar.
Bunlar zayıfladıkları zaman,
akciğerlerinizi hava ile doldurmak ve
karbondioksiti (CO2) dışarı atmak için
yeterince derin nefes almak zorlaşabilir.
Bu durum, kanınızda karbondioksit (CO2)
birikmesine sebep olur, ve sizi güçsüz
düşür ve genel sağlığınızı olumsuz etkiler.
Bu medikal duruma, solunum yetersizliği
adı verilmektedir. Solunum kaslarının
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giderek güçsüzleşmesi öksürmeyi de
güçleştirir. Eğer öksürüğünüz, solunum
yollarınızı mukustan temizlemek için
yeterince güçlü değil ise, bu durum akciğer
enfeksiyonlarına ve diğer sağlık
problemlerine yol açabilir.
Pompe hastalığındaki solunum
problemleri, bir kişi hale yürüyebiliyorken
de ortaya çıkabilir. Diğer nöromasküler
bozukluklarda, solunum problemleri
sadece, insanlar artık yürüyememeye
başladıklarında ortaya çıkmaktadır. Eğer
hala tekerlekli sandalyedeyken
semptomlarınız teşhis edilmedi ise, bu
durum hemen tedavi almanızı
engelleyebilir. İşte bu yüzden,
semptomlarınıza kulak kabartmalı ve
ortaya çıkarlar ise ne yapılmasını
gerektiğini bilmelisiniz.
‘nin parasal destiği ile

Pompe hastalığının diğer isimleri
Asit alfa-glukozidaz yetersizliği, asit maltaz yetersizliği (AMD), II.tür glikojen depolama bozukluğu (GSD), ve lizozomal alfa-glukozidaz
yetersizliği. Dünyanın farklı yerlerinde, Pompe hastalığı ‘pom-pey’, ‘pom-pu’, ya da ‘pom-pii’ şeklinde telaffuz edilebilmektedir.

Pompe hastalığında görülen solunum problemleri (devamı)
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probleminiz olduğu anlamına gelmez.
Ancak gün içerisinde faaliyet göstermenizi
zorlaştıran ya da gece gürültülü bir şekilde
uyku uyumanıza sebep olan semptomların
farkına varmak onları yönetmeye yönelik
adım atmanıza yardımcı olabilir.

Pompe hastalığına sahip bir
kişideki bir solunum probleminin
işaretleri nelerdir?
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Akciğerler giden havanın
azalmasından kaynaklanan bir
solunum problemi olan solunum
yetmezliğinin pek çok işaret ve semptomu
vardır. Bunlar:

Eğer derin bir şekilde nefes
alamıyorsanız ne tür sağlık
problemleri ortaya çıkabilir?
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Günlük aktiviteler üzerindeki etki
• Konsantre olmak ya da alarmda
kalmak konusunda zorluk çekmek
• Performansta kayda değer azalma
(Örneğin, okul notlarında düşüş
veya işteki görevleri yerine
getirmek için daha fazla zaman
ihtiyaç duymak)
• Durağan halde iken ya da fiziksel
efor veya egzersiz sonrasına nefes
darlığı çekmek
• İştah azalması veya yeme isteğinin
azalması
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Derin nefes almak akciğerlerin
hava ile dolu kalmasını sağlar. Bu
güçlü proses, akciğerlerin, normal akciğer
fonksiyonu için gerek duyulan tüm havayı
tutmasını sağlar. Zaman içerisinde, çok
zayıf biçimde nefes almak, akciğerlerin
tuttuğu hava miktarını ya da akciğer
hacmini azaltır.
Uyku sırasında Hiperventilasyon
Ciddi biçimde azalmış akciğer hacmine
sahip olan (normalin %40’ının altında)
Pompe hastalığına sahip kişiler, uykuları
sırasında hiperventilasyon geliştirebilirler.
Bu, akciğerlerin içine ve akciğerlerden
dışarı doğru normal hava akışını muhafaza
etmek için yeterince derin nefes
almadığınız anlamına gelmektedir. Boğaz
kasları ve dil kasları zayıf olan bazı kişiler,
aynı zamanda, solunum yolu tıkalı olduğu
zaman ortaya çıkan solunumu tıkayıcı
uyku apnesi de sergileyebilmektedirler. Bu
durum, uyku sırasında kısa süreler ile
solunumun durması anlamına gelmektedir.
Hipoventilasyon ve uyku apnesi,
nöromasküler hastalıklarda özel tecrübe
sahibi olan bir uyku labaratuarında teşhis
ve tedavi edilmelidir.

Uyku problemleri
• Gün içerisinde çok uykulu veya
yorgun olmak
• Uykuya dalmada ya da uykuda
kalmada güçlük çekmek
• Sık olarak kabus görmek
Diğer problemler
• Endişe
• Depresyon
• Sabahları başağrısı
• Zayıf hapşırma veya öksürme
• Nefes almaya yardımcı olmaları
için, boyun ya da omurgadaki
kasları kullanmak

Enfeksiyon riski
Soğuk algınlığınız ya da bronşitiniz olduğu
zaman, zayıf öksürme yeteneği, zatürre (bir
akciğer enfeksiyonu) geçirme riskinizi
arttırır.

Bu semptomlardan bir yada birkaç tanesine
sahip olmak, her zaman bir solunum
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•

Solunum yetmezliği
Eğer, Kanda normal miktarda oksijeni
muhafaza edecek ve akciğerlerden
karbondioksiti atacak kadar, yeterince
derin nefes alamazsanız, solunum
yetmezliği sergileyebilirsiniz. Eğer doğru
şekilde tedavi edilmez ise, bu durum,
solunum iflasına, yani kendi başınıza nefes
almak için çok zayıf kalmanız durumuna,
sebep olabilir. Solunum iflası medikal bir
acil durumdur. Solunuma tekrar devam
edebilmek için, nefes borusuna bir tüp
sokulur.

Akciğer enfeksiyonu riskini
azaltmak için zamanı geldiğinde,
düzenli olarak check-up alın, her
yıl grip aşısı olun ve zatürre aşısı
olun.
• Bir akciğer enfeksiyonunun
başlangıcından şüphelendiğiniz
zaman, hekiminizi arayın ki
böylece mümkün olduğunca çabuk
antibiyotik almaya başlayabilesiniz.
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Solunum problemlerine sahip
kişilere ne tür terapiler yardımcı
olabilir?
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Bu sağlık problemlerini
engellemek için neler
yapabilirim?
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Mekanik ventilasyon, akciğerlere
hava göndererek, Pompe
hastalığına sahip kişilerin, solunum
problemlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Makinelerin kullanımı (ya da
venitlatörlerin kullanımı), solunum
yetersizliğine sahip olan çocuklar ve
yetişkinler için yaşam kalitesini ciddi
ölçüde iyileştirebilir. İlk başta, uyku
sırasında normal hava akışını muhafaza
etmek için terapiye ihtiyaç olabilir. Burna
ya da hem burna hem de ağza yerleştirilen
bir maske ile sürekli bir hava akımı
sağlamak için bir portatif makine
kullanılabilmektedir. Pompe hastalığına
sahip kişiler tarafından iki tür ventilatör sık
olarak kullanılmaktadır :
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Aşağıdaki adımları atarak, ciddi
sağlık problemlerinin ortaya
çıkmasını engelleyebilirsiniz :
• Akciğer fonksiyonunu kontrol
ettirmek amacıyla düzenli olarak,
dik oturuma ve yatma
pozisyonlarında test olmak (her iki
pozisyonda da test olmak, diyafram
zayıflığının tespit edilmesini
sağlar).
• Solunum iflasına dair diğer işaret
ve semptomlara dikkat etmek.
Örneğin, solunum darlığı, hızlı
nefes alma, baş ağrısı, uyku hali,
kafa karışıklığı, terleme, hızlı
nabız, ya da siyanosiz (dudaklar,
deri ve tırnakların mavimsi bir renk
alması)
• Nefes almayı düzeltmek için
derhal tedavi alın
• Yardım alarak öksürmeyi öğrenin
ve zayıf bir öksürüğünüz var ise,
öksürük-yardım cihazı kullanın.

•

•
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BiPAP veya (Bi-pap)
ventilatörler, nefes aldığınızda
daha fazla hava basıncı vermek ve
nefes veredğinizde daha az hava
basıncı vermek üzere
ayarlanabilirler.
Hacim-döngü ventilatörleri, hava
basıncı yerine hava hacminin
miktarını ayarlamanızı sağlar, ve
böylece ihtiyacınız olduğu zaman
daha derin nefes alabilirsiniz

Pompe hastalığında görülen solunum problemleri (devamı)
CPAP (ya da C-pap) adı verilen farklı bir
tür cihaz da, sabit bir basınç seviyesinde
hava verir, ancak, güçsüz solunum
kaslarına sahip kişilere, ihtiyaçları olan
solunum desteğini veremez. CPAP sadece,
uyku apnesini tedavi etmek amacıyla
Pompe hastalığına sahip kişilerde ender
durumlarda kullanılmalıdır.

pulmonoloğun ya da solunum terapistinin
gözetimi altında bulunması ve böylece acil
durumların önlenmesi için zamanında
solunum desteğinin başlatılabilmesi çok
önemlidir.

S

Yakında bir ameliyat olacağım ve
genel anesteziye ihtiyaç duyma
olasılığım var. Solunum problemlerini
ya da akciğer enfeksiyonlarını önlemek
için ne adımlar atmalıyım?

Terapi aynı zamanda, akciğerleri ve göğüs
kaslarını esnetebilir ve öksürmeyi
kolaylaştırabilir. Metotlar şunlardır :
• Hava depolama, ventilasyon
cihazı kullanır ve bir dizi derin
nefes alarak akciğerlerinizde
tutabileceğiniz hava miktarını
arttırmanızı sağlar
• Yardım alarak öksürme, el ile ya
da bir öksürtme-yardım cihazı ile
yapılır ve yeterince güçlü bir
şekilde öksürmenizi sağlar ve bu
şekilde hava yolunuzdaki mukusu
öksürük yolu ile atabilirsiniz
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Eğer bir ameliyat genel anestezi
gerektiriyor ise, medikal ekibi çok
öncesinden, ameliyattan sonra nefes
almanız ve öksürmeniz için ilave desteğe
ihtiyacınız olacağına dair haberdar
etmelisiniz. Hangi opsiyonu istediğinizi
mutlaka belirtin. Pompe hastalığına sahip
bazı kişiler, invazif olmayan ventilasyon
(BiPAP ventilatör ve öksürük-yardım
cihazı gibi) tercih edebilirler. Diğerleri,
(soluma tüpü) gibi invazif ventilasyonun
daha etkili olacağını düşünürler. Ameliyat
sonrası iyileşme döneminde, size yardımcı
olacak aile bireyleri, bu ekipmanı nasıl
kullanacağını öğrenmek durumundadır. Bir
solunum terapisti gerekli eğitimi bu
kişilere verebilir. Aynı zamanda, eğer hali
hazırda bir ventilatör kullanıyorsanız,
cerrahi ekibe bunu söylemelisiniz ki,
önceden sizin anestezi ihtiyaçlarınızı en
sorunsuz şekilde karşılayacak bir plan
yapılabilsin.

Eğer bir kişi, akut olunum iflasına sahip
ise, ya da, tedavi etmesi çok zor olan bir
solunum enfeksiyonu geliştirir ise,
ventilasyonu sürdürmek için deriyi
yararak, nefes borusuna bir solunum tipi
yerleştirmek gerekebilir. Bu cerrahi
prosedüre traçestomi adı verilmektedir.
Pompe hastalığına sahip olan pek çok kişi,
invazif olamayan (ameliyat gerektirmeyen
ve maske ya da ağızlık kullanılan terapiler)
terapilerin bir kombinasyonunu kullanarak
ihtiyaçları olan solunum desteğini
alabilmelidirler. Bazen, bir hastalık
sırasına takılmış olan bir solunum tüpü
daha sonra çıkartılabilir. Solunum
problemlerine sahip olan insanların, bir
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Oksijen kullanımı ile ilgili olarak
sağlık uzmanlarına ne söylemem
gerekir?

Pek çok sağlık uzmanı, nefes almakta
güçlük çeken Pompe hastalarına oksijen
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vermenin önerilmediğinin farkında
değillerdir. Aslında, bu tehlikeli
olabilmektedir. Unutmayın ki Pompe
hastalığındaki solunum problemleri akciğer
hastalığından değil, zayıf kaslardan
kaynaklanmaktadır. Esasında, Pompe
hastalarının çoğu sağlıklı akciğerlere
sahiplerdir. Daha derin bir şekilde nefes
almanıza yardımcı olmaktansa oksijen
hücmu, normal nefes alma hareketinizi
bastırır. Kanınızda bulunan karbondioksit
seviyesi hızla yükselir ve sizi solunum
iflası riski ile karşı karşıya getirir. Bu

durum, derin bir nefes alabilmenizi
sağlayan ventilasyon terapisi verilerek
önlenebilir. Acil bir durumda kendinizi
korumak için, bir medikal-uyarı bileziği
takabilir ya da pulmonoloğunuzdan veya
solunum uzmanınızdan aldığınız bir yazılı
uyarı ve yönlendirme taşıyabilirsiniz.
Oksijen hastanede sadece, aynı zamanda
zatürre gibi bir akciğer hastalığı da
geçiriyorsanız ya da Pompe hastalığının
ileri safhalarında rahatlık vermek için
kullanılabilir.

Nerden daha fazla bilgi alabilirim?
Pompe hastaları için solunum terapisine yönelik daha fazla öneri ve bilgi almak için
aşağıdaki gruplar ile temasa geçebilirsiniz:
The International Pompe Association (IPA- Uluslar arası Pompe Birliği), sizi tüm
dünyadaki Pompe hasta gruplarına yönlendirebilir. Ülkenizde bir kontak bulmak için,
www.worldpompe.org adresindeki IPA web sitesini ziyaret ediniz. Bu web sitesi aynı
zamanda, seyahat sırasında gerekli olabilecek solunum desteği hakkında da bilgi
vermektedir.
INFORESP, nöromasküler hastalıklar ile bağlantılı olan solunum problemleri hakkında
kamu bilincini arttırmaya çalışan bir bilgi servisidir. Bu servise şu adresten ulaşabilirsiniz :
http://www.inforesp.org
Uluslar arası Ventilatör Kullanıcıları Ağı, insanların ventilatör ile yaşamaya alışmalarına
ve diğer kullanıcılar ve aileleri ile temasa geçmelerine yardımcı olmaktadır. Internet adresi :
www.post-polio.org/ivun
Ayrıca, Dr.John Bach’ın, www.doctorbach.com adresinde bulunan web sitesinde de,
ventilasyon yönetimi hakkında faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Dr. Bach, nöromasküler
hastalıklara sahip kişilere yönelik solunum terapisi üzerine uzmandır ve kendisi aynı
zamanda invazif olmayan mekanik ventilasyonun büyük bir destekçisidir.

Deze publicatie is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en wordt verspreid door de International Pompe Association als service, met
dien verstande dat de International Pompe Association geen medische of andere professionele dienstverlening verricht. De medische wetenschap is
constant in beweging en menselijke fouten en veranderingen in de praktijk maken het onmogelijk om de exacte nauwkeurigheid van zulke
complexe materialen te bepalen. Bevestiging van deze informatie vanuit andere bronnen, vooral de eigen arts, is noodzakelijk.
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