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ÖZ 

Giriş: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve 
Hiperbarik Tıp Kliniği 01.11.2016 tarihinde kurulan ve halen iki uzman hekim, üç basınç odası operatörü, iki 
hemşire, bir tıbbi sekreter ve bir yardımcı personel olmak üzere toplam 9 personeli ile hizmet vermekte olan bir 
kliniktir. Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) kapalı bir basınç odası içinde tamamen basınç altına alınan hastaya 
maske, başlık, endotrakeal tüp ya da ortamdan 2-3 ATA (atmosphere absolute) basınçlarda %100 oksijen 
solutulması esasına dayalı medikal bir tedavi yöntemidir. HBOT endikasyonları Sağlık Bakanlığı tarafından 2001 
yılında yayımlanan yönetmelikle belirlenmiştir . 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde HBOT Barotech marka basınç odasında gerçekleştirilmektedir. Oda çift bölmeli, 
12 hasta kapasiteli (multiplace) olup acil rekompresyon tedavileri için de elverişlidir. Bu çalışmada 01.01.2017- 
31.12.2019 tarihleri arasındaki üç yıllık süreçteki kayıtlarımızın incelenmesi sonucu HBOT uyguladığımız hasta ve 
seans sayıları  ile endikasyonlara göre uygulanan seans sayı ve oranları hesaplanarak veriler elde edilmiştir. 

Bulgular: Kliniğimizde 3 yıllık süreçte toplam 771 hasta tedavi edilmiştir. Bu dönemde hastalara uygulanan seans 
sayısı ise toplam 1285’tir. Tedavi edilen tüm hastaların %24’ünü diyabetik ayak ülserleri oluşturmaktadır. 
%23.3’lük oran ile ani işitme kayıpları ise ikinci sırada yer almaktadır. Acil tedaviye aldığımız karbonmonoksit 
intoksikasyonu ve dekompresyon hastalığı olgularının oranları ise sırasıyla %8.6 ve %8.2’dir.    

Sonuç: Bundan sonraki süreçte, radyonekroz, crush yaralanma ve kompartman sendromu gibi hastalara daha 
fazla ulaşmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Halen araştırılmakta olan endikasyonlarımız içinse ilgili dal 
uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışmayı hedefliyoruz.   

SUMMARY 

Introduction: University of Health Sciences(UHS) Izmir Bozyaka Education and Research Hospital Underwater 
and Hyperbaric Medicine Clinic was established on 01.11.2016 and currently serves with 9 specialists, two 
physicians, three pressure chamber operators, two nurses, a medical secretary and an assistant. Hyperbaric 
oxygen therapy (HBOT) is a medical treatment method based on the principle of 100% oxygen breathing at 2-3 
ATA (atmosphere absolute) pressures from the mask, hood or endotracheal tube to the patient who is fully 
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pressurized in a closed pressure chamber. HBOT indications were determined by the regulation published by the 
Ministry of Health in 2001. 

Material and Method: In our clinic, HBOTs are carried out in the Barotech pressure chamber. Chamber has two 
compartments, 12 patient capacity (multiplace) and is also suitable for emergency recompression treatments. In 
this study, as a result of the examination of our patient files between 01.01.2017 and 31.12.2019, data were 
obtained by calculating the total number of patients and sessions we applied hyperbaric oxygen therapy and the 
number and rates of sessions applied according to the indications. 

Results: In our clinic, a total of 771 patients were treated in a 3-years period. The number of sessions applied to 
patients during this period is 1285. According to the data obtained, 24% of the patients we treated were diabetic 
foot ulcers. Sudden hearing loss is in the second place with a rate of 23.3%. Among our emergency indications, 
the rates of carbon monoxide intoxication and decompression disease are 8.6% and 8.2%, respectively. 

Conclusion: In the next period, we think that we should reach more patients such as radionecrosis, crush injury 
and compartment syndrome. We also aim to work in closer cooperation with relevant branch experts for our 
indications that are still under investigation.
 

GİRİŞ 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), tamamen 
kapalı bir basınç odasına alınan hastaya maske, 
başlık, endotrakeal tüp ya da ortamdan, 2-3 ATA 
basınçlarda %100 oksijen solutulması esasına 
dayalı medikal bir tedavi şeklidir. Tedavi tek kişilik 
(monoplace) ya da çok kişilik (multiplace) 
kabinlerde gerçekleştirilir.  

Hiperbarik oksijenin etki mekanizması iki şekilde 
ortaya çıkar. İlki yüksek basıncın doğrudan 
etkisidir. Boyle Gaz Yasası uyarınca sabit bir 
sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacminin çarpımı 
sabittir. HBO tedavisinin bu etkisinden, arteriyel 
gaz embolileri ve dekompresyon hastalığının 
tedavisinde yararlanılır (1-2).  

HBOT’nin ikinci etkisi ise çözünmüş oksijen 
üzerinden gerçekleşen etkilerdir (3-5). Bunlar, 
antiödem etki, antitoksik etki, antienfeksiyöz etki 
ve yara iyileşmesi üzerine olan etkileridir. 
Antiödem etki, oksijenin vazokonstrüktif etkisi ile 
total perfüzyonun azalması, kapiller geçirgenliğin 
düzenlenerek ekstravasküler kompartmana sıvı 
geçişinin önlenmesi sayesinde gerçekleşir. Bu 
etki crush yaralanma gibi lokal travmatik iske-
milerde, beyin ödemi ve yanık gibi durumlarda 
fayda sağlar (6-7). Antitoksik etkiden, başta 
karbonmonoksit (CO) ve siyanid olmak üzere 
kimi gazlarla oluşan intoksikasyonların tedavisin-
de yararlanılır. HBO tedavisi ile CO’in hemo-
proteinlerinden ayrışması hızlandırılırken, doku-
daki hipoksi de plazmada çözünmüş oksijen 
sayesinde ortadan kaldırılır. Bu sayede beyin 
hücrelerindeki lipid peroksidasyonu önlenerek 
serebral ödem azaltılır (8-9). HBO tedavisinin 
antienfeksiyöz etkisi 3 ayrı yoldan ortaya çıkar. 
Aanaerob bakteriler ile mikroaerofilik aeroblar 

üzerine bakterisid (clostridyal miyonekroz) ya da 
bakteriostatik etki gösterir. Hiperbarik oksijenas-
yon aminoglikozitler, kinolonlar, betalaktam anti-
biyotikler ve vankomisin-teikoplanin gibi ajanların 
etkisini artırır (10-11). Ayrıca konak savunma 
mekanizmalarının düzenlenmesinde rol alarak 
antienfeksiyöz etkiye katkı sağlar (2,10-11). 

Hiperbarik oksijenin yara iyileşmesi üzerine etkisi 
fibroblast proliferasyonu, kollagenin sentez, 
salınım ve fibrilleşmesi ve anjiogenezin uyarıl-
masıyla vasküler endoteliyal büyüme faktörlerinin 
(VEGF) ekspresyonunu artırması sayesinde 
gerçekleşir (11-13). Ayrıca hiperbarik oksijenas-
yon endoteliyal progenitör hücreler ile kök 
hücrelerin kemik iliğinden mobilizasyonuna yol 
açar (14). 

HBOT endikasyonları Sağlık Bakanlığı’nca 2001 
tarihinde yayımlanan yönetmelikle belirlenmiştir 
(15). Bunlar dekompresyon hastalığı, hava ve 
gaz embolisi, karbonmonoksit, siyanid intoksikas-
yonları, akut duman inhalasyonu, gazlı gangren, 
yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları 
(derialtı, kas, fasya), crush yaralanmaları, kom-
partman sendromu ve diğer akut travmatik iske-
miler, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diya-
betik ve non-diyabetik), kronik refrakter osteo-
miyelit, aşırı kan kaybı, radyasyon nekrozları, 
riskli deri greft ve flepleri, termal yanıklar, beyin 
absesi, anoksik ensefalopati, ani işitme kaybı, 
retinal erter oklüzyonu,  kafa kemikleri, sternum 
ve vertebraların akut osteomiyelitleri ile kemiğin 
idiopatik avasküler nekrozudur. Hiperbarik oks-
ijen tedavisinin kesin kontrendikasyonu ise tedavi 
edilmemiş pnömotorakstır. Tedavi sırasında ortaya 
çıkabilecek yan etkiler basınca bağlı baro-
travmalar ile pulmoner ve santral sinir sitemi 
oksijen toksisiteleridir (2, 10-11).  
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GEREÇ VE YÖNTEM 

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği 
01.11.2016 tarihinde kurulan ve halen iki uzman 
hekim, üç basınç odası operatörü, iki hemşire, bir 
tıbbi sekreter ve bir yardımcı personel olmak 
üzere toplam 9 çalışan ile hizmet vermekte olan 
bir kliniktir. Kliniğimizde hiperbarik oksijen 
tedavileri Barotech marka 12 kişilik multiplace 
basınç odasında gerçekleştirilmektedir (Şekil 1-
2). Tedavi sırasında hastalar oksijeni özel dalış 
maskeleri ile kapalı devre solurlar. Kliniğimizde 
hastaların hiperbarik oksijen tedavisine kabul 
edilmeden önce endikasyon ve kontrendikasyon 
durumları ayrıntılı değerlendirilir. 

 

Şekil 1. Kliniğimizde yer alan Barotech marka 12 kişilik 
basınç odası- Dış görünüm 

 

 

Şekil 2. Kliniğimizde yer alan Barotech marka 12 kişilik 
basınç odası- İç görünüm 

 

Bu çalışmada hastane kayıtlarının incelenmesi 
sonucu 01.01.2017- 31.12.2019 tarihleri arasın-
daki üç yıllık süreçte kliniğimizde hiperbarik 
oksijen tedavisi uygulanan hasta ve seans 
sayıları ile endikasyonlara göre uygulanan seans 

sayı ve oranları hesaplanarak veriler elde 
edilmiştir. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Klinik araştırma Etik Kurulundan onay 
almıştır. 

BULGULAR 

Kliniğimizde 3 yıllık süreçte toplam 771 hasta çe-
şitli tanılarla tedavi edilmiştir. Bu dönemde hasta-
lara uygulanan toplam seans sayısı ise 1285’tir.  

Hastaların endikasyonlara göre dağılımı Tablo 1 
ve Şekil 3’te gösterilmiştir. Buna göre sıklık 
açısından ilk sırada diyabetik ayak ülserleri 
(DAÜ) ikinci sırada ise ani işitme kayıpları (AİK) 
gelmektedir(Sırasıyla %24 ve %23.3). Üçüncü 
sırada yara iyileşmesinin geciktiği diyabet dışı 
diğer kronik ülserler %11.3 oranı ile yer 
almaktadır. Daha sonra %8.6 ve %8.2 oranlarıyla 
karbonmonoksit (CO) intoksikasyonu ve dekom-
presyon hastalığı (DH) gelmektedir. Avasküler 
nekroz (AVN) tüm hastalar içinde %7.9, periferik 
vasküler hastalıklar (PVH) %4.7, kronik osteom-
yelit %4.2, santral retinal arter oklüzyonu (SRAO) 
%2.7, radyonekrozlar %1.7, crush yaralanmalar 
%0.5, diyabetik el ülserleri (DM-El) %0.3 ve diğer 
hastalıklar da %2.7oranı ile yer almaktadır. Yıl 
bazında değerlendirildiğinde de benzer oranlar 
elde edildi (Tablo 2, Şekil 4).  

Tablo 1.2017-2019 yıllarına ait toplam hasta sayıları 

 ENDİKASYON SAYI ORAN 

DAÜ 185 24,0 

AİK 180 23,3 

Kronik Ülser 87 11,3 

CO İntoksikasyonu 66 8,6 

DH 63 8,2 

AVN 61 7,9 

PVH /Buerger 36 4,7 

KROM 32 4,2 

SRAO 21 2,7 

Diğer 21 2,7 

Radyonekroz 13 1,7 

Crush Yaralanmalar 4 0,5 

DM-El 2 0,3 

TOPLAM 771 100,0 
 

DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, AİK: Ani işitme kaybı, DH: 
Dekompresyon hastalığı, AVN: Avasküler nekroz, 
PVH: Periferik vasküler hastalık, KROM: Kronik 
osteomyelit, SRAO: Santral retinal arter oklüzyonu, 
DM-El: Diyabetik el ülserleri 
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Endikasyonlara göre seans sayılarına bakıldı-
ğında ilk sırada ortalama 25.1 ile avasküler 
nekroz hastalarının yer aldığı görülmektedir. Kr. 
osteomyelitte ortalama seans sayısı 23.9, 
diyabetik ayak ülserlerinde 22.7, kronik ülserlerde 
21.3, radyonekrozda 19.5, periferik vasküler 

hastalıklarda 17, dekompresyon hastalığında 15, 
ani işitme kayıplarında 14.3, crush yaralanma-
larda 14, diyabetik el ülserlerinde 8, santral 
retinal arter oklüzyonlarında 6, karbonmonoksit 
intoksikasyonlarında ise 1.4 olarak gerçekleş-
miştir. Veriler Tablo 3 ve Şekil 5’tegösterilmiştir.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 3.2017- 2019 Yıllarına ait toplam hasta sayıları 

DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, AİK: Ani işitme kaybı, DH: Dekompresyon hastalığı, AVN: Avasküler nekroz, PVH: 
Periferik vasküler hastalık; KROM: Kronik osteomyelit, SRAO: Santral retinal arter oklüzyonu,  
 
 

 

Şekil 4. 2017-2019 Arası yıl bazında hasta sayıları 

DH: Dekompresyon hastalığı, AİK: Ani işitme kaybı, DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, PVH: Periferik vasküler hastalık, 
SRAO: Santral retinal arter oklüzyonu, AVN: Avasküler nekroz, KROM: Kronik osteomyelit, DM-El: Diyabetik el 
ülserleri 



Cilt 25, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart; 2021     33 

 

 

Şekil 5.Endikasyonlara göre gerçekleşen ortalama seans sayıları 
 
AVN: Avasküler nekroz, KROM: Kronik osteomyelit, DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, PVH: Periferik vasküler hastalık, 
DH: Dekompresyon hastalığı, AİK: Ani işitme kaybıSRAO: DM-El: Diyabetik el ülserleri, Santral retinal arter 
oklüzyonu 
 

 

 

Tablo 2. 2017-2019 arası yıl bazında hasta sayıları 

 ENDİKASYON 2017 2018 2019 TOPLAM 

DH 21 26 16 63 

AİK 52 53 75 180 

DAÜ 83 57 45 185 

CO İntoksikasyonu 28 15 23 66 

PVH /Buerger 18 9 9 36 

SRAO 5 9 7 21 

AVN 10 17 34 61 

Kronik Ülser 31 15 41 87 

KROM 13 14 5 32 

Radyonekroz 7 5 1 13 

Crush Yaralanmalar 0 4 0 4 

DM-El 0 2 0 2 

Diğer 6 7 8 21 

TOPLAM 274 233 264 771 
 
DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, AİK: Ani işitme kaybı, DH: Dekompresyon hastalığı, AVN: Avasküler nekroz, PVH: 
Periferik vasküler hastalık, KROM: Kronik osteomyelit, SRAO: Santral retinal arter oklüzyonu, DM-El: Diyabetik el 
ülserleri 
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Tablo 3.Endikasyonlara göre ortalama seans sayıları 

HASTALIK 
ORTALAMA SEANS 
SAYISI 

AVN 25,1 

KROM 23,9 

DAÜ 22,7 

Kronik Ülser 21,3 

Radyonekroz 19,5 

PVH/ Buerger 17 

DH 15 

Diğer 14,4 

AİK 14,3 

Crush 14 

DM-El 8 

SRAO 6 

CO İntoks 1,4 
 
AVN: Avasküler nekroz, KROM: Kronik osteomyelit, DAÜ: Diyabetik ayak ülseri, PVH: Periferik vasküler hastalık, 
DH: Dekompresyon hastalığı, AİK: Ani işitme kaybı, DM-El: Diyabetik el ülserleri, SRAO: Santral retinal arter 
oklüzyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTIŞMA 

Bir kongre bildirisi dışında literatürde ülkemizde 
HBOT merkezlerinde tedavi edilen hastave seans 
sayı ve oranlarını içeren çalışma bulunmamak-
tadır (16).  

Kliniğimizin 3 yıllık verileri incelendiğinde tedavi 
edilen tüm hastalar arasında ilk sırada diyabetik 
ayak ülserlerinin yer aldığı görülmektedir. 
%24’lük oran toplumda giderek artan diyabet 
sıklığı ile de uyumludur. Merkezin kurulduğu ilk 
yıla göre izleyen iki yılda oransal azalma olsa da 
diyabetik ayak ülserleri 3 yıllık toplamda en sık 
tedavi edilen hasta grubu olmuştur. Diyabet dışı 
diğer kronik ülserler de hesaba katıldığında 
günlük pratiğimizde tüm hastaların yaklaşık üçte-
birinin kronik yara olduğu görülmektedir. İkinci 
sıklıkta tedaviye aldığımız ani işitme kayıpları 
yıllar içerisinde oransal olarak artmış, 2019 yılın-
da ise diğer yıllardan daha fazla hasta başvurusu 
olmuştur. Bu artışta, Amerikan Otolaringoloji- Baş 
ve Boyun Cerrahisi Akademisi’nin (American 
Academy of Otolaryngology-Head and Neck 
Surgery) güncellediği tedavi rehberinde 
HBOT’niilk iki hafta içerisinde steroidle birlikte bir 
tedavi seçeneği olarak öneriyor oluşunun da 
etkisi olduğu düşünülmektedir(17-18).  

Kliniğimizin 2019 yılı Eylül ayına dek tüm Ege 
Bölgesi’nin kamudaki tek HBO tedavi merkezi 

olması nedeniyle özellikle kış aylarında hem İzmir, 
hem de çevre illerden karbonmonoksit intoksi-
kasyonu olguları acil tedaviye kabul edilmektedir. 
Bu nedenle CO intoksikasyonları tüm hastalar 
arasında %8.6 oranında yer almaktadır.Bir diğer 
acil endikasyonumuz ise dekompresyon hasta-
lığıdır. Son yıllarda ülkemizde deniz patlıcanı 
avcılığının yaygınlaşması beraberinde dalış 
kazalarındaki artışları getirmiştir. Kliniğimizde 
büyük çoğunluğu deniz patlıcanı avcısı olan 
toplam 63 vaka tedavi edilmiş olup bunların genel 
hasta populasyonundaki oranı %8.2 olarak ger-
çekleşmiştir. Kemiğin idiopatik avasküler nekrozu 
birkaç yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
geri ödeme listesine alınmasına rağmen yoğun 
başvuru almamız, bu hastalıkta tedavi seçenek-
lerinin kısıtlı oluşu ile açıklanabilir. Trafik kazası 
ya da kırıklar sonucu oluşan kr. osteomyelitlerin 
tamamı lokalizasyon olarak ekstremite kemiklerini 
kapsamaktadır ve ortopedi kliniklerinden sıkça 
yönlendirilen hasta grubu değillerdir. Santral 
retinal arter oklüzyonları bir başka acil HBOT 
endikasyonumuz olup, 3 yıllık seride 21 hasta acil 
tedaviye alınmıştır. Radyonekrozlar hiperbarik 
oksijen tedavisi uyguladığımız ve yüz güldürücü 
sonuçlar aldığımızbir diğer endikasyonumuz olup, 
bundan sonraki süreçte bu grup hastalara daha 
fazla tedavi hizmeti vermemiz gerektiği düşüncesi 
ile üniversite ve eğitim hastaneleri ile işbirliği 
yapılması amaçlanmıştır. Aynı şekilde bifosfanat 
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kullanımına bağlı mandibula osteonekrozlarının 
hiperbarik oksijen tedavisi ile sonuçlarının araştı-
rılması amacıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
ve Ege Üniversitesi diş hekimliği fakültelerinin 
çene cerrahisi birimleriyle ortak çalışma yapılması 
planlanmıştır. Crush yaralanmaları, kompartman 
sendromu gibi akut travmatik iskemiler HBO 
tedavisi ile olumlu sonuçlar aldığımız bir başka 
hastalık grubu olsa da kliniğimizde 3 yıllık süreçte 
bu tanı ile tedaviye alınan hasta sayısı çok azdır. 
HBO tedavisinden yarar görebilecek bu hasta-
ların başvurdukları sırada hiperbarik tıp kliniğin-
den görüş alınması için ortopedi uzmanlarındaki 
farkındalığın artırılması gerektiği düşüncesin-
deyiz. Üç yıllık süreçte ‘Diğer’ başlığı altında riskli 
greft ve flepler, dekübit ülserleri, dissit, nekrotizan 
fasiit, termal yanıklar ve yılan sokması tedavi 
edilmiştir. Buna karşılık anoksik ensefalopati, 
gazlı gangren ve hemorajik sistit gibi hastalıklar 
olasılıkla farklı ICD kodlarıyla sisteme girildiği için 
listemizde yer almamaktadır. 

Seans sayıları açısından baktığımızda ise en sık 
tedavi ettiğimiz diyabetik ayak ülserlerinde orta-
lama seans sayısı 22.9 olarak gerçekleşmiştir. 
2009 yılında yapmış olduğumuz bir çalışmada 
diyabetik ayak ülseri olgularında bu sayı 39.01 
olarak kaydedilmişti(19). Seans sayısının bu grup 
hastalarda tedavi sonucuna etkisini araştırmak 
için ayrıca bir çalışma tasarlanması yerinde 

olacaktır. AVN hastaları, ortalama seans sayıla-
rına göre tedavi uyumu ve devamlılığı en yüksek 
hastalar olarak izlenmektedir. AİK olgularında ise 
ortalama seans sayısı 14.3 olarak gerçekleşmiş, 
bu hastaların bir kısmı iyileştiği için tedavisi 20. 
seanstan önce sonlandırılmıştır. Dekompresyon 
hastalığının acil tedavisinde her biri 5-6 saat 
süren özel rekompresyon tedavileri uygulanmak-
tadır (20).Tedavi edilen 63 dekompresyon 
hastası için ortalama seans sayısı 15 olup, 
toplam 42 adet US Navy-Tedavi Tablosu-5 ve 40 
adet US Navy Tedavi Tablosu-6 rekompresyon 
tedavisi uygulanmıştır. 

SONUÇ 

3 yıllık hastalarımızın değerlendirildiği bu 
çalışmada elde ettiğimiz verilere göre tedavi 
ettiğimiz hastaların büyük kısmını diyabetik ayak 
ülserleri ve diğer kronik ülserler oluşturmaktadır. 
Bundan sonraki süreçte endikasyon listemizde 
olmasına rağmen yeterince hastaya tedavi 
hizmeti veremediğimiz hastalıklar içinilgili dal 
uzmanlarıyla daha yakın işbirliği içinde çalışmayı 
ve özellikle mandibula osteonekrozu olgularında 
hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğini araştıran 
çalışmalar yapmayı planlamaktayız. 
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