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• Kanın akciğerlerde yeterince oksijenlenmesinin engellenmesidir.
a-Ortamdaki oksijen yetersizliği
-Oksijen olmaması
-Diğer gazların artmış olması
b-Oksijenin solunum yollarına girişinin engellenmesi
-Tıkanma
-Karın-göğüs baskılanması
c-Solunum hareketlerinin felci
-Elektrik çarpması
-Zehirlenmeler

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.

Tanım

Anemik asfiksi (Anemik hipoksi/anoksi)

Asfiksinin iki tanımı:
1-Nabız alınamaması
2-Hipoksi/Anoksi

• Kanın oksijen taşımasındaki yetersizliğidir.
-CO zehirlenmesi
-Nitrit zehirlenmesi
-Akut masif kanama

Normal değerler
Erişkin; PO2: 80-98 mmHg
PCO2: 40 mmHg
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Sınıflama

Stagnant asfiksi (Staz hipoksi/anoksi)

1-Anoksik asfiksi (Hipoksik hipoksi/Anoksik anoksi)
2-Anemik asfiksi (Anemik hipoksi/anoksi)
3-Stagnant asfiksi (Staz hipoksi/anoksi)
4-Histotoksik asfiksi (Histotoksik hipoksi/anoksi)

• Dokulara oksijen ulaşmasının yavaşlamasıdır.
-Çeşitli tipte şoklar, kardiyojenik vb.
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Histotoksik asfiksi (Histotoksik hipoksi/anoksi)
Kan dolaşımında yeterli miktarda oksijen bulunur, ancak oksijenin dokular
tarafından kullanımı bozulmuştur.
a. Ekstrasellüler tip: Enzim sistemleri inhibe olur. Örneğin siyanür
zehirlenmesinde sitokrom oksidaz enzim sistemi inhibe olur.
b. Perisellüler tip: Hücrenin membran permiabilitesindeki azalma nedeni ile
oksijen hücreye geçemez. Kloroform, halotan gibi halojenli hidrokarbon
içeren, lipidlerde eriyen anestezik maddeler bu tip hipoksiye yol açar.
c. Substrat madde eksikliğine bağlı tip: Hücrelerde etkili ve metabolizma için
gerekli maddelerde eksiklik vardır. Örnek: Serebral iskemi.
d. Metabolit maddelerin birikmesinin etkili olduğu tip: Hücre solunumundan
açığa çıkan ürünlerin atılamaması nedeniyle metabolizmanın engellenmesi.
Örnek: Üremi, CO2 zehirlenmesi.

Asfikside dış bulgular

Siyanoz

• Siyanoz
• Peteşi (kemosis gibi)
• Konjesyon ve ödem
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Asfikside iç bulgular
• İç Organlarda Ödem
• Hiperemi
• Kanın Akıcılığı
• Seröz Boşluklarda Sıvı Birikimi
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Siyanoz
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Peteşi

Oksijenin solunum yollarına girişinin
engellenmesi (Karın-göğüs sıkışması)

Solunum
Yollarının
Yabancı Cisim
ile Tıkanması
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Olası suda boğulma belirtileri
• Mantar Köpüğü
• Ölü lekeleri
• Çamaşırcı eli ve ayağı (Washerwoman’s skin)
• Kaz derisi
• Çürümenin başlangıç noktası
• Artefaktlar
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Suda Boğulma
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Otopsi bulguları
• Asfiksiye bağlı genel bulgular
• Akciğer bulguları
• Vücut boşluklarında sıvı birikimi
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Suda boğulmanın kesin delili aşağıdakilerden hangisidir? (2013
Sonbahar TUS)
A) Böbrek, beyin ve kemik iliğinde ortam suyundaki diatomların
görülmesi
B) Kaz derisi görünümü
C) Ölü lekelerinin açık kırmızı renkte olması
D) Çamaşırcı eli görünümü
E) Vücudun üzerinde çamur ve kum bulunması
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