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Solunum Sistemi Hastalıklarında ve Cerrahisinde
Anestezi
Solunum sistemi hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi
uygulayabilmek için gerekli bilgi ve beceri basamaklarını
içeren öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Solunum sistemi hastalıklarında ve cerrahisindeanestezi
uzmanının sorumluluğunda ve direktifleri doğrultusunda
anestezi uygulayabilmek.
Genel Amaç
Bu modül ile hastane ve/veya teknik laboratuvar ortamında
gerekli araç gereç sağlandığında, solunum sistemi
hastalıklarında anestezi uzmanının sorumluluğunda ve
direktifleri doğrultusunda genel anestezi uygulabileceksiniz.
Amaçlar
1. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastaya,
hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun
olarak anestezi uygulayabileceksiniz.
2. KOAH’da hastanın ve cerrahinin özelliğine göre
tekniğine uygun olarak anestezi uygulayabileceksiniz.
3. Restriktif akciğer hastalıklarında, hastanın ve
cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun olarak
anestezi uygulayabileceksiniz.
4. Toraks cerrahisinde, hastanın ve cerrahinin özelliğine
göre
tekniğine
uygun
olarak
anestezi
uygulayabileceksiniz.
Donanım: Anestezi cihazı ve ekipmanları monitör ve
bağlantıları, anestezi masası, entübasyon malzemeleri (çeĢitli
boylarda yüz maskeleri, larengeskop, entübasyon tüpleri, kaf
enjektörü, tesbit flasteri ve bağları ) enjektör, anestezik
ilaçlar, anestezik gazlar, acil ilaçlar, kas gevĢetici ilaçlar,
antidotlar damaryolu açma malzemeleri, infüzyon
solüsyonları,
aspiratör,
aspiratör
sondası
(çeĢitli
numaralarda), form çeĢitleri, kalem çeĢitleri v.s.
Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım ve teknik laboratuvar.

ii

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Solunum sistemi, yaĢamın devamında ve anestezi uygulamalarında etkili olan en
önemli sistemlerden biridir. Birçok anestezik ilaç bu sistemden alınarak etki eder ve atılır.
Solunum sistemi hastalıklarında ve toraks cerreahisinde anestezi uygulamaları diğer
sistemlerden çok farklı uygulamaları ve yöntemleri kapsar. Solunum sisteminin fizyolojisini
ve anestezi uygulamalarında meydana gelen değiĢimleri bilmek, anestezi uygulamalarını
baĢarı ile sürdürerek sonlandırmayı kolaylaĢtırır.
Bu modül ile solunım sistemi hastalıklarında ve toraks cerrahisinde anestezi
uygulamalarını öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastaya, tekniğine uygun olarak anestezi
uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Ameliyathane ortamında solunum sistemi hastalıklarının anestezisinde hastaya verilen
pozisyonların solunum fizyolojisine etkilerini hastaları gözlemleyerek ve solunum
paremetrelerini inceleyerek not alınız. Elde ettiğiniz verileri arkadaĢlarınızla sınıfta
değerlendiriniz.

1. ÜST SOLUNUM YOLU
ENFEKSĠYONUNDA (ÜSYE) ANESTEZĠ
Solunum sistemi, hem anatomik hem fizyolojik özellikleri bakımından anestezi
uygulamaları için en önemli sistemlerden biridir. Anestezik ilaçların çoğunun bu yolla
atılması, bir kısmının burada metobolize olması, periferik veya santral yolla solunumu
etkilemesi, anestezi sırasında havayolunun kontrol altına alınması, yapay solunum iĢleminin
bu yolla yapılması solunum sistemini önemli yapan faktörlerdendir.
Üst solunum yollu enfeksiyonları anestezi uygulamalarını etkileyerek indüksyonda ve
postoperatif dönemde solunum yolu komplikasyonlarına yatkınlığı arttırır.

1.1. Anestezinin Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri
Anestezi uygulamaları; solunum fonksiyonlarını ve akciğerin biyolojik özelliklerini
hastaların genel özelliklerine, kullanılan anestezik ilaçlara ve anestezi derinliğine, anestezi
cihazı ve ventilatörün çalıĢma durumuna, hastaya yapılan giriĢimlerin özelliğine, bağlı
olarak çeĢitli oranlarda etkiler. Solunum fizyolojisine etkileri kısaca Ģöyledir.



Solunum; inhalasyon ajanlarının kullanımında hızlı ve yüzeysel, N2O ve
opioidlerin kullanımında ise yavaĢ ve derindir. Yüzeyel anestezide solunum,
düzensiz ve nefes tutma Ģeklinde, derin anestezide ise düzenlidir.
Akciğer volümü; fonksiyonel rezidüel kapasitede (FRC) anestezinin ilk
dakikalarından itibaren önemli derecede azalma olur. Supine pozisyonda FRC
0.8-1 L azalır, diyafagma yer değiĢtirir, pulmoner vasküler konjesyon oluĢur.
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ġekil 1.1: Anestezi altında sırt üstü pozisyon ile akciğer, diyafragma ve FRC durumu












Genel anestezi altındaki hastada inspiratuar tonus kaybolur, ekspiratuar tonus ve
intraabdominal basınç artar, diyafragma yukarı doğru itilir, FRC azalır.
Anestezik ajanlar ve kas gevĢetici etkisi ile oluĢan paralizi ile diyaframın pasif
gerginliği kaybolur.
FRC Hastaya verilen cerrahi pozisyonlarda genellikle düĢer. Ancak, prone
pozisyonda FRC yükselir. Yan pozisyonda altta kalan akciğer üzerine mediasten
basısından dolayı ventilasyon azalır. Ancak altta kalan akciğerde herhangi bir
patoloji olmadıkca anestezi altında yan pozisyon tolore edilir.
Anestezi uygulamasında endotrakeal tüp uygulaması, hastaya uygulanmıĢ
eksternal anestezi ekipmanlarının özellikleri nedeniyle de FRC’de azalma olur.
Bunun sonucunda havayolu direncinde artma, kollapsa yatkınlık ve atelektazi
oluĢur. Ayrıca, hipoventilasyonla birlikte intrapulmoner Ģant ve alveoler ölü
boĢluk artar. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonda ise inhibasyon oluĢur.
Perfüzyon ventilasyondan daha hızlı oranda artar. Apikal alanlarda V/Q oranı
yüksek, bazal alanlarda ise V/Q oranı düĢüktür.
Havayolu kapanma kapasitesi, yaĢla birlikte ve anestezi altında artar.
Uygulanan anesteziye bağlı olarak; alveoler kapiller permeabilite artar,
sürfaktan salınımı azalır. Alveoler makrofajların sayısı, aktivitesi ve
mukosiliyer klirensi düĢer Pulmoner nitrik oksit sentetaz aktivitesi artar.
Hastaya uygulanan cerrahi girişim akciğer fonksiyonları üzerinde;
diyafragma fonksiyonlarında bozulma, öksürük ve mukosilyer klirenste
inhibisyon, gaz alıĢveriĢinde bozulma, akciğer volümlerinde azalma ve
ventilasyon kontrolünde depresyon gibi olumsuz etkiler oluĢturur.

1.2. ÜSYE de Anestezi
Üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çocuklarda sık karĢılaĢılan bir durumdur.
Normal bir çocukta yılda 3-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geliĢebilir. Bunların bir
kısmı vazomotor rinit veya alerjik rinittir. ÜSYE’de enfeksiyon etkenleri çoğunlukla
virüslerdir. Klinik tablo virüsün tipi, enfeksiyonun aĢaması ve hastanın yaĢına göre değiĢir.
Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle alt solunum yollarını tutar.
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Solunum yollarındaki enfeksiyon, havayollarında hiperemi ve duyarlılık artıĢı buna
bağlı olarakta mukus sekresyonunda artıĢ, mukosilyer aktivitede azalma yapar. Hastada
burun akıntısı, boğaz ağrısı veya batma hissi, larenjit, kuru öksürük, yorgunluk, hafif ateĢ,
üst solunum yollarında konjesyon gibi belirtiler gözlenebilir. Bu belirti ve bulgular akut veya
kronik olabilir. Genellikle kronik üst solunum yolu enfeksiyonu orta kulak iltihabında
görülür.
Üst solunum yolu enfeksiyonları;




Diffüzyon kapasitesinin azalmasına,
Havayolu duyarlılığına
Kapanma volümünün artmasına ve kompliyansın azalmasına neden olur.

Kapanma volümünün artması, özellikle intrapulmoner Ģanta ve hipoksemiye yol açar.
Bu durum anestezinin fonksiyonel rezidüel kapasiteyi azaltıcı etkisi ile birleĢtiğinde hipoksi
derinleĢir.
Üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda; öksürük, stridor, soluk tutma, hipoksi,
laringospazm, atelektazi ve havayolu duyarlılığında artma gibi solunumsal komplikasyonlar
normal çocuklardan daha yüksek oranda görülür.
Yakın zamanda geçirilmiĢ veya geçirilmekte olan bir üst solunum yolu enfeksiyonu
durumunda elektif cerrahi giriĢim genellikle ertelenir. Hasta değerlendirmesi yapılırken ateĢ,
balgam, burun akıntısı, öksürük, dispne ve allerji hikâyesi araĢtırılır. Hastada bu belirtilerle
birlikte lökosit artıĢı varsa cerrahi giriĢim, acil değilse ertelenir. Çocuklarda trakeal
entübasyon gerektiren cerrahi iĢlem elektif vakalarda ÜSYE sonrası 5 hafta ertelenmelidir.
Otitis media, tonsillektomi veya adenoidektomi, yarık damak endikasyonu durumlarında bu
belirtiler ancak cerrahi giriĢimle ortadan kaldırılır.
Burun akıntısı varlığı, anestezi uygulaması ve cerrahi giriĢimin yapılabilmesi için
araĢtırılması gereken bir durumdur. Bazı çocuklarda ateĢ, halsizlik, iĢtahsızlık olmadan
sürekli bir burun akıntısı vardır. Bu durum alerjik rinite bağlı olabilir. Böyle hastalarda
cerrahi giriĢim ve anestezi uygulaması ertelenmez.

1.2.1. ÜSYE de Anestezi Uygulaması
Üst solunum yolu enfeksiyonlarının acil anestezi uygulamalarında genellikle bölgesel
anestezi veya inhalasyon ajanı ile entübasyon yapmaksızın genel anestezi uygulanır.
Solunum yolu kontrolü için larengeal maske tercih edilebilir.


Preanestezik değerlendirme

Preoperatif dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısından riskli hastaları
belirlemek ve preoperatif uygun tedaviyi planlamak, intraoperatif ve postoperatif problemleri
azaltır.
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Preanestezik visitte anemnez ile hastanın öyküsü fizik muayene ile dispne, öksürük
ve balgam çıkarma (Balgam mevcutsa gram boyama ve kültür yapılarak uygun antibiyotik
tedavisi baĢlanır.), viral enfeksiyon varlığı bulgularına ulaĢılır. Ayrıca hemoptizi varlığı,
wheezing, (potansiyel havayolu obstrüksiyonu göstergesidir), bronkodilatör ya da
kortikosteroid (sistemik/inhaler) kullanım hikayesi, daha önce geçirilen cerrahi sırasında
pulmoner komplikasyon durumu, sigara kullanımı hikayesi, hastanın yaĢı, solunum frekansı
ve ritmi, ekspirasyon-inspirasyon oranı, hastanın özellikleri; göğüs duvarı anomalileri,
travma, kifoskolyoz, obesite, trakeal deviasyon varlığı, yüzün maskeye uyum durumu, ağız
ve boynun endotrakeal entübasyon açısından değerlendirilmesi yapılır. Hastanın yaĢına
uygun aç kalma süresi dikkatle planlanarak aspirasyon riski azaltılır.
Premedikasyonda atropin yapılması, havayolunun koruyucu reflekslerin aĢırı
duyarlılığını azaltıp sekresyonların kontrolünü sağlayarak indüksiyon ve uyanma
dönemlerinin sıkıntılı geçmesini önleyebilir.


Ġntraoperatif anestezi yaklaĢımı ve uyandırma

ÜSYE’nin anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırması Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir.





ÜSYE’nin indüksiyonunda IM veya IV midazolam, ketamin gibi ilaçlar
yapılabilir.
Havayolu
duyarlılığını
artırdığından
tiopental
kullanılmamalıdır. Eğer hastaya endotrakeal entübasyon yapılması
gerekiyorsa hastaya uygun olan tüpten bir küçük boy tüp tercih edilir.
Tüp veya airwaye reaksiyonu azaltmak için lidokain kullanılabilir.
Glukokortikoid ilaçlar, havayolu duyarlılığını ve ödemi azalttığından
kullanılabilir.
ÜSYE’nin anestezi idamesinde N2O, sevofluran, kullanılabilir. Hastaya
kullanılan gazlar mutlaka nemlendirilir. Entübasyon ve ekstübasyon
iĢlemleri anestezi derin iken yapılır.
Postoperatif dönemde laringospazm, bronkospazm, stridor, pnömoni,
atelektazi ortaya çıkabileceğinden uyandırma sırasında ve derlenme
odasında çeĢitli acil ilaçlar ve acil durumlarda kullanılacak malzemeler
hazır bulundurulur.

1.2.1. Dikkat Edilecek Noktalar
Anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında aĢağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:





Malzeme hazırlığı yapılırken mutlaka hazırlanan malzemelerin çeĢitli boylarda
yedekleri bulundurulmalıdır.
Ġlaç hazırlığında, doktorun istediği ilaçlar doğru dozlarda hazırlanmalı yedekleri
de ulaĢılabilecek yerde bulundurulmalıdır.
Gerekli olabilecek acil ilaçlar, hastanın yakınında bulundurulmalıdır
(kortilosteroidler, bronkodilatörler, atropin v.b).
Hastanın monitörizasyonu ile birlikte özellikle solunum paremetrelernin takibi
dikkatli Ģekilde yapılmalıdır.
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Hastanın ateĢinin varlığı, aralıklarla değerlendirilmelidir.
Sekresyon varlığında sekresyonun havayollarının tıkamaması için hastanın irite
edilmeden aspirasyonu sağlanmalıdır.
Atelektaziyi önlemek için hastaya, ekstübasyon yapılmadan önce basınçlı
oksijen verilmelidir.
Uyandırma sırasında antikolinesterazların istenmeyen etkilerini azaltmak için
atropin yapılabilir.
Hasta transferinde ve derlenme odasında acil havayolu ekipmanları, acil
müdahale ilaçları, malzemeleri ve aspiratör ve malzemeleri mutlaka
bulundurulmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ÜSYE’li hastaya genel anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Cihazı bütün bağlantılarını yaparak
çalıĢtırmalısınız.
 Vaporizatörü kontrol ederek kullanılacak
inhalasyon
ajanın
vaporizatörünü
doldurmalısınız.
 Sodalimın
kontrolünü
yaparak
kirlenmiĢse değiĢtirmelisiniz.
 Mutlaka bakteri filtresi kullanmalısınız.
 Standart monitörizasyon ekipmanları ile
birlikte anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda ekstra monitörizasyon
ekipmanlarını da hazırlamalısınız.
 Ġntravenöz indüksiyonunda midazolam
veya ketamin tercih edebilirsiniz.
 Ġntravenöz
indüksiyonunda
barbütüratları tercih etmemelisiniz.
 Acil
ilaçlar
içerisinde
özellikle
kortikosteroidler ve bronkodilatatörleri
bulundurmalısınız.
 Ġlaçları eksiksiz hazırlamalısınız.
 Hastanın yaĢına uygun yüz maskesi ve
endotrakeal
tüp,
LMA,
airway,
larengoskop, kaf enjektörü, tüp bağını
hazır bulundurmalısınız.
 Anestezi uzmanının tercih edebileceği
düz
blaydli
larengoskop,
zor
entübasyonda kullanılabilecek gayd,
flaksble
bronkoskobuda
kolay
ulaĢılabilecek yerde bulundurmalısınız.
 Anestezi uygulamasında kullanılacak
yastık ve destek malzemelerinin hastada
alerji oluĢturmaması için dıĢ yüzlerini
kompreslerle kapatmalısınız.
 Küçük çocuklarda anneden ayrılma
korkusunu azaltmak ve ameliyathaneye
transferi
sırasında
hırçınlıklarını
önlemek için onların dikkatlerini
çekebilecek oyunlar üretebilirsiniz.

 Anestezi cihazını kullanıma hazır hale
getiriniz.

 Monitör ve bağlantılarını kullanıma
hazır hale getiriniz.

 Order edilen anestezide kullanılacak
bütün ilaçlarla birlikte acil durum
ilaçlarını hazırlayınız.

 Anestezi uygulamasında kullanılacak
bütün malzemeleri hazırlayınız.

 Hastayı ameliyat masasına alınız.
 Hasta dosyasını ve onay belgesini
kontrol ediniz.
 Hastayı
bilgilendirerek
iĢbirliği
sağlayınız.
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 Küçük çocuklarda çocuğun ağlaması
spazm oluĢturabileceğinden korku ve
endiĢelerini azaltlıktan sonra monitörize
 Hastanın vital bulgularını kontrol
etmelisiniz.
ediniz.
 Gözlenen bulguları anestezi formuna
kayıt etmelisiniz.
 Hastanın yaĢına ve fizik yapısına uygun
intraket kullanmalısınız.
 Hastanın damaryolunu açarak sıvı
 Ġkinci bir damar yolunu açmanız
infüzyonunu baĢlatınız.
gerekirse
indüksiyondan
sonra
açmalısınız.
 Hastayı monitörize ediniz.

 Hastanın
sağlayınız.

 Preoksijenasyon için kullanılan yüz
maskesini, hasta uyumadan önce ağızdan
preoksijenizasyonunu
bir miktar yukarıdan tutmalısınız.
 Hasta uyuduktan sonra yüz maskesini
ağız ve buruna tam oturtmalısınız.

 Anestezi
uzmanının
direktifleri
doğrultusunda,
özellikle
çocuk
hastalarda inhalasyon ajanları ile
indüksiyon uygulamalısınız.
 Histamin
salınımı
oluĢturabilaecek
ilaçlardan kaçınmalısınız. (pentothal,
atrakuryum,
mivakuryum,
morfin,
 Hastaya genel anestezi uygulamasını
meperidin)
baĢlatınız.
 Hıçkırık ve spazm olmaması için hasta
apneye girdikten sonra yüz maskesi ile
kontrollü solunumu baĢlatmalısınız.
 Gerekirse hastaya, anestezi uzmanını
direktifleri doğrultusunda kortikosteroid
uygulamalısınız.
 Airway uygulaması gerekli olursa
hastayı irrite etmeden yapmalısınız.
 LMA
veya
diğer
havayolu
ekipmanlarından
birini
anestezi
 Hastaya LMA uygulayınız.
uzmanının
direktifi
doğrultusunda
uygulamalısınız.
 Hastaya,
uygun
larengeskop
kullanmalısınız.
 Entübasyonu, hasta derin anestezide ve
yeterli gevĢeklikte iken yapmalısınız.
 Gerekirse
hastaya
endotrakeal
 Hastanın sekresyonu çok ise aspirasyon
entübasyon uygulayınız.
iĢlemini dikkatli uygulamalısınız.
 Entübasyon gerçekleĢtikten sonra tüpü
ağız kenarından iĢaretleyerek tespitini
güvenli hale getirmelisiniz
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 Hastaya cerrahi pozisyon verilirken
havayolu güvenliğini sağlayınız.

 Solunum
parametrelerini
verilerine göre ayarlayınız.

hasta

 Anestezik gazları, hastaya uygun dozda
ayarlayınız.

 Anestezi altındaki hastanın takibini
yapınız.

 Cerrahi giriĢimin sonlanmasına yakın
hastanın solunumunu değerlendirerek
spontan solunum yapmasını sağlayınız.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasını takiben
anestezik gazları azaltarak kapatınız.

 Trakeal tüp ile anestezi hortumunu
ayırmanız gerekirse hastayı, hipokside
bırakmamaya dikkat etmelisiniz.
 Pozisyon verilirken endotrakeal tüpün
iĢaretli yerinin oynamamasına dikkat
etmelisiniz.
 Pozisyon verme esnasında hastanın baĢ
ve boyun bölgesini desteklemelisiniz.
 Verileri girerken hastanın, yaĢını ve
kilosunu göz önünde bulundurmalısınız.
 Anestezi gazlarını anestezi uzmanının
direktifleri
doğrultusunda
ayarlamalısınız.
 Anestezik ajanların tercihinde öncelikle
sevofluran, desfuluran ve izofluranı
tercih edebilirsiniz.
 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini
takip etmelisiniz.
 Hastanın monitör bulgularını takip
etmelisiniz.
 Hastanın idame ilaçlarının uygulamasını
yapmalısınız.
 Hastayı, gerektiğinde, aspire etmelisiniz.
 Aldığı
çıkardığı
sıvı
takibini
yapmalısınız.
 Periferik sinir hasarı açısından bası
noktalarını kontrol etmelisiniz.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hipoksi yönünden takibini Ent tidal CO2
ve pulseoksimetre verileri ile birlikte cilt
ve dudak rengi kontrol ederek
yapmalısınız.
 Kas
gevĢetici,
anestezik
ajan
uygulamasını anestezi uzmanı direktifi
doğrultusunda yapmalısınız.
 Yapılan uygulamaları zamanında kayıt
etmelisiniz.
 Spontan solunumu döndürmek için
hastava kısa bir süre hipoventilasyon
uygulayabilirsiniz.
 Hipoventilasyon uygularken hastayı
hipoksiye sokmamak için Ent tidal CO2
ve
satürasyon
verilerini
kontrol
etmelisiniz.
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 Hastaya, % 100 oksijen veriniz.
 Anestezik gazları kapatmaya inhalasyon
ajanından baĢlayabilirsiniz.
 Hastanın spontan solunumunu ve vital
 Antagonist ilacı anestezi uzmanının
bulgularını izleyiniz.
direktifleri doğrultusunda hazırlayarak
 Spontan
solunumun
baĢladığında,
yapmalısınız.
antagonist ilacı yapınız.
 Apirasyon yaparken hastada iritasyon
oluĢturmamalısınız.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimaline
karĢı acil ilaçları, kullanıma hazır olarak
hasta
yakınında
bulunmasını
sağlamalısınız.
 Gerekirse tüp içi aspirasyonu yapınız.
 Aspirasyon sondasını kullanırken aseptik
Ģartlara uygun davranmalısınız.
 Aspirasyon süresini 10-30 saniye
arasında tutmalısınız.
 Aspirasyon sonrası, hastayı % 100
oksijenle ventile etmelisiniz.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimaline
 Aspirasyon
sonrası
oksijenasyonu
karĢı aspirasyonu travma oluĢturmadan
sağlayınız.
dikkatli Ģekilde yapmalısınız.
 Ekstübasyonu,
hastanın
solunumu
düzenli hale gelmeden yapmamalısınız.
 ĠĢlem öncesi endotrakeal tüp kafını
indirmelisiniz.
 Ekstübasyonu,
inspirium
sırasında
hastayı
travmatize
etmeden
 Hastayı ekstübe ediniz.
yapmalısınız.
 Ekstübasyondan sonra maske ile % 100
oksijen vermelisiniz.
 Laringospazm geliĢebileceği ihtimaline
karĢı havayolu malzemelerini hazır
bulundurmalısınız.
 Hastayı demonitörize etmeden önce
 Kas gücünün geri döndüğünü
gösteren
bulgulardan
emin
olmalısınız.
 Hastayı demonitörize ediniz.
 Vital bulguları kontrol etmelisiniz.
 Sözel uyarılarla hastanın bilincini
kontrol etmelisiniz.
 Hastayı sedyeye almadan önce, güvenlik
kayıĢı ve kol bağlarını çözmelisiniz.
 Hastanın transferini güvenli Ģekilde  Hastayı, tekniğine uygun Ģekilde
sağlayınız.
sedyeye almalısınız.
 Hasta hakkında ayrıntılı bilgi vererek
ayılma ünitesine teslim etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, anestezi açısından solunum yollarının önemini belirleyen
faktörlerdendir?
A) Anestezi sırasında havayolunun kontrol altına alınması.
B) Anestezide kullanılan bütün ilaçların buradan etki etmesi.
C) Hastaya kullanılan ilaçların burada metebolize olması.
D) Bütün ilaçların bu yolla atılması.
E) Solunumun düzenlenmesi sadece bu sistemde olması.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, anestezi altında akciğer volümlerinde oluĢan değiĢimlerden
değildir?
A) FRC azalır.
B) Ġnspiratuar tonus kaybolur.
C) Ġntraabdominal basınç artar.
D) Diyafragma yukarı doğru itilir.
E) Pulmoner perfüzyon azalır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, cerrahi giriĢimin akciğer fonksiyonları üzerine etkilerinden
değildir?
A) Akciğer volümlerinde azalma
B) Öksürük ve mukosilyer klirenste eksitasyon
C) Gaz alıĢveriĢinde bozulma
D) Ventilasyon kontrolünde depresyon
E) Diyafragma fonksiyonlarında bozulma

4.

AĢağıdakilerden hangisi, üst solunum yolu enfeksiyonlarının akciger fonksiyonları
üzerine etkilerindendir?
A) Diffüzyon kapasitesinin artması.
B) Kapanma volümünün artması.
C) Kompliyansın azalması.
D) Havayolu duyarlılığının azalması.
E) Hiperoksiye neden olması.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, üst solunum yolu
uygulamalarında kullanılan yöntemdir?
A) TĠVA.
B) Ġntravenöz indüksiyon ajanı ile genel anestezi.
C) Ġnhalasyon ajanı ile genel anestezi.
D) Opioid ve kas gevĢeticilerle anestezi.
E) Opioidlerle genel anestezi.

enfeksiyonlarının acil

anestezi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
KOAH’da hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun olarak anestezi
uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Göğüs hastalıkları kliniğine giderek kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan
hastalarla hastalığın baĢlangıcı, seyri ve tedavi sürecinde hastalıkları ile ilgili yaĢadıkları
değiĢiklikleri öğreniniz. Edindiğiniz bilgiler ıĢığında KOAH’lı hastanın anestezi açısından
risklerini sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

2. KRONĠK OBSTRÜKTĠF AKCĠĞER
HASTALIKLARINDA (KOAH) ANESTEZĠ
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH); amfizem, kronik bronĢit, astım
bronĢiti içine alan hastalıklardır. Ġnsidansı yaĢla artar, sigarayla yakın iliĢkilidir ve erkeklerde
daha sık görülür. Detaylı bilgi için “Solunum Sistemi Hastalıkları ve Solunum Sistemine
Etkili Ġlaçlar “ modülüne bakabilirsiniz.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ilerleyici, artmıĢ havayolu direnci ile
karekterize, sık rastlanan bir hastalıktır. Hava akımının engellenmesi, akciğerlerin elastik
yapısının bozulmasına veya iletici havayollarının obstrüksiyonuna bağlıdır. KOAH’da
değiĢik stimülasyonlarla havayolunda inflamasyon ve hiperreaktivite geliĢmesi, dispne,
öksürük ve wheezing atakları, bronĢial düz kas konstrüksiyonu, ödem, artmıĢ sekresyon ve
havayolu obstrüksiyonu görülür. KOAH’lı hastalarda, karbondioksite azalmıĢ solunum yanıtı
vardır. PaCO2’nin kronik artıĢı, BOS’ta bikarbonat konsantrasyonunu artırır. Medulladaki
solunumsal kemoreseptörler, yüksek CO2 konsantrasyonuna yanıtsız hale gelir. Bu
hastalarda solunumun uyarılması oksijene bağımlı hale gelir. Yüksek konsantrasyonda
oksijen verilirse hipoksik uyarının kalkması ve hiperkarbi hassasiyetine bağlı olarak bu
hastalarda hipoventilasyon görülür. Bunlara ek olarak % 100 O2 solutulması hipoksik
pulmoner vazokontrüksiyonu baskılayarak ventilasyon/ perfüzyon (V/Q) dengesizliğine yol
açar.
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Kronik akciğer hastalıkları, özellikle uzun süren ameliyatlar, toraks ve üst batın
ameliyatları, ĢiĢmanlık, yaĢlılık ve sigara içimi varlığında anestezi açısından ciddi risk
oluĢturur. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar, yüksek oranda
postoperatif atelektazi, pnomoni ve ölüm riskine sahiptir. Obstrüktif akciğer hastalıkları,
ekspirasyon akımında azalma ile karekterizedir. Kaba ve ıslak raller, balgam birikimini
gösterir. Obstrüktif hastalıklarda ekspiryum süresi uzun olur. Normal bir kiĢi, vital kapasiteyi
zorlu bir ekspiryumla 3-4 saniye içinde tamamlarken, bu hastalarda süre 4 saniyeden
uzundur.

2.1. Astım BronĢitli Hastada Anestezi
Astım, her yaĢ grubunu etkileyen kronik bir akciğer hastalığıdır. Mast hücreleri,
eosinofiller ve T lenfositler baĢta olmak üzere değiĢik hücreler, hava yollarında kronik
enflemasyon oluĢturur. Duyarlı kiĢilerdeki enflamasyon, nöbetler Ģeklinde gelen öksürük,
nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkıĢma hissine neden olur. Tedavi edilmediği veya
tedavinin yetersiz olduğu durumlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı geliĢir.
Astım, allerjik (ekstrensek) ve idiyosinkratik (intrensek) nedenlere bağlı olarak ortaya
çıkar. Her ikisinin altında da aĢırı havayolu duyarlılığı ve inflamasyon yatmaktadır. Nedeni
ise alerjik ve alerjik olmayan uyaranların etkileĢimidir.
Bazı durumlarda astıma benzer bulgular gözlenir. Bunlar;





Tümör kaynaklı üst ve alt havayolu obstrüksiyonu veya stenozu,
Yabancı cisim aspirasyonu bronĢial astımı taklit edebilir. Viral solunum yolu
hastalıklarında bronkospazm görülebilir.
Gastroözofagial reflü
Gastroözofagial aspirasyon, aĢırı havayolu duyarlılığına yol açabilir.

Astımın anestezi uygulamaları açısından önemi; ameliyat sırası ve sonrasında
havayolu ve akciğerlerle ilgili komplikasyonların çıkma olasılığının fazla olmasıdır. Astımda
pulmoner komplikasyonların çoğunu, postoperatif komplikasyonlar oluĢturur. Ġntraoperatif
dönemde hayatı tehdit eden komplikasyonlar geliĢir. Preoperatif wheezing varlığı tehdit edici
bir durumdur. Hastalarda klinik öykü önemlidir, septomların hiç olmaması veya minimal
olması anestezi için en uygun durumdur.


Preanestezik değerlendirme

Preanestezik dönemde hastanın akciğer grafisi, arteriyel kan gazı analizi, akciğer
fonksiyon testleri, bronkodilatatör tedavinin cevabı ve alerji öyküsü anestezi uzmanı
tarafından değerlendirilir.
Astım bronĢitli hastaların elektif giriĢim öncesi akciğer fonksiyonları, mümkün
olduğunca düzeltilir. Bu da fizyoterapi, bronkodilatatör ve steroid tedavisi ile sağlanır. Acil
giriĢimlerde aminofilin infüzyonu ve sempatomimetikler baĢlanır.
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Preanestezik dönemde pulmoner riski azaltacak en önemli faktörlerden biri, sigaranın
bıraktırılmasıdır.
Hasta sorgulaması ve fizik muayene sırasında anestezi uzmanının üzerinde durduğu
noktalar Ģunlardır; Hastada;















Dispne,
Öksürük ve balgam çıkarma,
Solunum sistemi enfeksiyonu mevcudiyeti,
Hemoptizi,
“Wheezing” ve bronkodilatör ya da kortikosteroid (sistemik/inhaler)
kullanım hikayesi,
Daha önceden geçirilen cerrahi giriĢimlerin ve giriĢimler sırasında
pulmoner komplikasyon varlığının sorgulanması,
Sigara kullanımı hikayesi,
Ġleri yaĢ; solunum ve kardiyak riski değerlendirme,
Solunum frekansı ve ritmi,
Göğüs duvarı anomalileri, travma, restriktif akciğer hastalığıyla birlikte
kifoskolyoz, obesite, ostrüktif sleep-apne varlığı,
Trakeal deviasyon varlığı, yüz maskesine uyumu, endotrakeal entübasyon
güçlüğü riski,
Ral, ronküs varlığı ve ekspirasyon-inspirasyon oranı,
Cerrahi planlanan alan; özellikle üst abdominal cerrahi perioperatif
pulmoner komplikasyon açısından değerlendirmesi,
Acil veya elektif cerrahinin değerlendirilmesinin yapılmasıdır.

Hasta hazırlığında korku ve stresin giderilmesi için premedikasyon uygulanır.
Premedikasyonda, benzodiazepinler, bronĢ spazmına yol açmayan narkotikler ve β 2
adrenerjikler kullanılabilir. Atropin,
havayolu direncini ve sekresyonları azaltır.
Definilhidramin histamin salınımı sonucu oluĢan bronkokontrüksiyonu inhibe eder ve sedatif
etkileri vardır.


Ġntraoperatif anestezi yaklaĢımı

Ġntraoperatif anestezi, genel veya bölgesel anestezi Ģeklinde uygulanır. Astım bronĢitli
hastalara mümkünse bölgesel anestezi uygulanır. Ancak, hasta uzun süre sırtüstü ve düz
yatmayı tolere edemeyebilir. Ġntraoperatif dönemde geliĢebilecek öksürük nöbeti hastayı
sıkıntıya sokabilir.
Genel anestezide amaç, anestezi derinliğinin hastaya uygulanan iĢlemin gerektirdiği
düzeyde Ģiddetine göre ayarlanması ile birlikte düzgün bir indüksiyon ve derlenmedir. Bu
amacı gerçekleĢtirmek için;




Laringoskopi ve entübasyondan önce havayolları refleksleri bloke edilir.
Havayolu düz kasları bloke edilir.
Biyokimyasal mediyatörlerin salınımı önlenir.
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Anestezi uygulamalarında önemli konulardan biri, hastanın havayolu açıklığının
sağlanmasıdır. Ağrı, heyecan veya yüzeyel anestezi sırasındaki uyarılar bronkospazmı
tetikleyebilir. Hastaya indüksiyon öncesi % 100 O2 ile preoksijenasyon sağlanması,
entübasyon iĢlemi süresince sık karĢılaĢılan oksijen satürasyonunun hızla düĢmesini önler.
Hastada entübasyon ve cerrahi uyaranlara yanıtı ortadan kaldıracak düzeyde bir
anestezi oluĢturmak, kullanılan ilaç ve yöntemlerden daha önemli bir yer tutar. Ketamin,
bronkodilatatör özelliği olan tek intravenöz ajandır. Ketamin ve teofilin kombine
kullanılması, nöbet aktivitesini tetikleyebileceğinden yüksek miktarda teofilin kullanan
hastalarda ketamin kullanılmamalıdır. YetiĢkinlerde tiyopental ençok kullanılan ajandır.
Fakat nadirende olsa aĢırı histamin salınımı sonucu bronkospazm oluĢturur. Propofol
pentothale göre daha iyi bir ajandır. Etomidat da indüksiyonda tercih edilebilir. Lidokain,
laringoskopi ve entübasyon sırasındaki uyarıları engellemek için intravenöz anestezik
ajanlara ek olarak kullanılabilir.
Ġnhalasyon ile indüksiyonunda havayolu refleksini önlemek için genellikle sevofluran
kullanılabilir. Bu ajanlar, izofluran ve enflurana göre havayoluna daha iyi uyum sağlar.
Halotan, anestezi sırasında kullanılan aminofilin ve β- adrenerjik agonistlere karĢı kalbin
duyarlılığını artırır. Bundan dolayı yetiĢkinlerde kullanılmamalıdır.
Kas gevĢeticilerden süksinilkolin, histamin salınımına yol açabilir. Nondepolorizan
kas gevĢeticilerden kürar da aynı etkiye sahiptir. Nondepolorizan ilaç olarak orta etkili
ajanlar tercih edilir. Veküronyum, roküronyum cisatrakuryum uygun kas gevĢeticilerdendir.
Atrakuryum ve mivakuryum histamin salınımına neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.
Astımlı hastaların anestezi idamesinde en uygun yöntem, inhalasyon anestezisidir.
Ġnhalasyon anestezikleri, solunum sistemi rezistansında iyileĢme, hiperinflamasyonda azalma
ve ekspiryum sonu basınçta azalma yapar. Ventilasyon mümkünse ısıtılmıĢ ve
nemlendirilmiĢ gazlarla sağlanır. Ġntraoperatif dönemde, mekanik ventilasyon uygularken
yeterli ekspiryuma izin vermek için PaO2 ve PaCO2 seviyeleri korunmak koĢuluyla solunum
sayısı düĢük tutularak (6-10 solunum / dakika), havayolu rezistansı artmıĢ hastalarda
ekspiryuma izin verilir. Bu yavaĢ solunum, uzun ekspiryum zamanına izin vermek için
yüksek inspiratuvar akım hızı ile birlikte uygulanır. Ekspirasyon sırasında havayolu
tıkanıklığı oluĢursa kapnografiye end-tidal CO2 düzeyinde gecikmiĢ bir yükselme Ģeklinde
yansır.
Astımlı hastada, intraoperatif bronkospazm geliĢirse anestezi derinliği artırılır. Durum
düzelmezse hastada;





Trakeal tüpte tıkanma, (kink, sekresyon)
BronĢial entübasyon,
Pulmoner ödem veya emboli,
Pnömotoraks geliĢmiĢ olabileceği düĢünülmeli
yönünden hasta takip edilerek değerlendirilmelidir.
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ve

bronkospazm

Bronkospazm; ß adrenerjik agonist bir ajanla (inhaler ya da aerosol) IV hidrokortizon
(glukortikoid tedavi hikayesi olan hasta) ile tedavi edilebilir.


Hastanın uyandırılması

Ekstübasyon, hasta uyanıkken veya derin anestezi altında yapılabilir. Bronkospazmın
sebeplerinden biride endotrakeal tüpün geç çıkarılmasıdır. Bu nedenle hasta derin inhalasyon
anestezi altında ve spontan solurken ekstübe edilmelidir.
Nondepolarizan nöromüsküler ajanların etkisini sonlandırmak için antikolinesterazlar;
uygun dozda antikolinerjik ajanla birlikte uygulanırsa, bronkospazmı önleyebilir.
Ekstübasyon, aspirasyon riski vb. güvenlik nedeni ile ertelendiğinde, hasta uyanana
kadar intravenöz lidokain (1-2 mg/kg) kullanımı uyanık hastada endotrakeal tüpe bağlı
oluĢabilecek havayolu stimülasyonunu azaltabilir.

2.2. Kronik BronĢit ve Amfizemde Anestezi
Kronik bronşit, son 2 yılın birbirini izleyen en az 3 ayının çoğu gününde görülen
balgam ve öksürük varlığı olarak tanımlanır. Nedenleri; sigara, hava kirliliği, tekrarlayan
akciğer enfeksiyonları ve ailesel faktörlerdir.
Kronik bronĢitte; hipertrofiye uğramıĢ bronĢial mukus bezlerinden salgılanan
sekresyonlar ve havayolundaki inflamasyona bağlı ödem havayolunda obstrüksiyona yol
açar. Astmatik bronĢit deyimi bu hastalarda kronik bronkospazm ön planda olduğunda
kullanılır. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları sıktır ve bronkospazmla iliĢkilidir.
Kronik bronĢitli hastada, rezidüel volüm artmıĢtır. Fakat total akciğer kapasitesi çoğu
hastada normaldir. Ġntrapulmoner Ģant artmıĢtır ve hipoksemi vardır. OluĢan kronik
hipoksemi sonucunda eritrositoz, pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül yetmezliği
geliĢebilir. Bu duruma mavi tıknefes “blue bloater” sendromu denir. Hastalık ilerledikçe
kronik CO2 retansiyonu olur. Solunum merkezinin CO2’ye duyarlılığı azalır ve hastaya
oksijen verildiğinde solunum depresyonu izlenebilir.
Amfizem, Alveoler duvarlarının elastik kolejen yapısının harap olması , hava
keselerinin aĢırı geniĢlemesi ile karakterizedir. Bununla beraber havayolu desteğinin kaybı,
havayolunun daralmasına ve ekspirasyon sırasında kollapsa neden olur. Gerilme
reseptörlerinin aĢırı uyarılması ile solunum sınırlanmıĢ olup dispne ve değiĢken öksürük
vardır. Ölü boĢluk artıĢı amfizemin en belirgin özelliğidir.
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Tanı BT ile konulabilir. Ciddi amfizem her zaman sigara içimiyle iliĢkilidir. Alfa1antitripsin eksikliğine bağlı olarak genç yaĢta görülebilir. Arteryel O2 basıncı normal veya
biraz azalmıĢ ve CO2 basıncı genelde tipik olarak normaldir. Amfizemli hastalar dispneik
olduklarında, küçük havayollarının ekspirasyonda kapanmasını geciktirmek için dudaklarını
büzerler. Bu tür hastalara pembe tıknefes (pink puffers) denir. Hastaların çoğunda kronik
bronĢit ve amfizem bir aradadır ve bu hastalara KOAH tanısı konulur. Hastalığın terminal
döneminde pulmoner hipertansiyon oluĢur. Bazı hastaların akciğerlerinde geniĢ kistik alanlar
veya büller geliĢir.


Preanestezik değerlendirme

Bu hastalar, elektif cerrahiye astımlı hasta gibi hazırlanır. Hastanın; akciğer grafisi,
solunum fonksiyon testleri ve arteryel kan gazı, lökosit ve hemotokrit, elektrolitler istenerek
anestezi uzmanı tarafından değerlendirilir.
Pek çok hastada kardiyak hastalıkta
bulunabildiğinden kardiyak muayene için konsültasyon istenebilir. Hastanın daha önce
cerrahi veya anesteziye bağlı problem yaĢayıp yaĢamadığı öğrenilir. Preanestezik vizitte
hastanın sigara içimi ve miktarı, dispne, balgam ve “wheezing” durumu, değiĢiklikler
açısından sorgulanır. Kullandığı ilaçlar ve alerji durumu öğrenilir.
Sekresyonların ve pulmoner komplikasyonların önlenmesi için operasyondan en az 68 hafta önce sigara kullanımının kesilmesi istenir.
Anestezi uzmanı hastanın fizik muayene bulgularında;




Solunum sayısı, hızı, derinliği ve yardımcı solunum kaslarının kullanımı
değerlendirir.
Juguler venöz dolgunluğu, hepatajeguler reflü ve periferik ödem varlığı,
sağ kalp yetmezliği bulgularını değerlendirir.
Nabız kontrolü, atım hacminin değerlendirilmesini ve arter gazı
değerlendirmesini yapar.

Preoperatif dönemde; hipokseminin, bronkospazmın düzeltilmesi, sekresyonların
azaltılması, enfeksiyonların tedavi edilmesi, postoperatif pulmoner komplikasyonları azaltır.
Bunun için hastanın, hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi; ilaç, postural drenej ve
fizyoyoterapi ile sekresyonların atılması sağlanır.
Kronik bronĢitin premedikasyonunda ketamin verilir. Amfizemde ise fenotiazinler
kullanılabilir. Opioid ve barbütüratlardan kaçınılmalıdır.


Ġntraoperatif anestezi yaklaĢımı

Rejyonal anestezi genel anesteziye alternatiftir. Yüksek spinal ya da epidural anestezi
akciğer volümünü, yardımcı solunum kaslarının kullanımını sınırlar; yetersiz öksürüğe
dolayısıyla dispneye ve sekresyonların birikimine neden olur.
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Hastaya standart monitörizasyonla birlikte kardiyak bozukluğu olanlarda
hemodinamik verileri gösteren monitörizasyon da uygulanır. Hastada pulseoksimetre ile
birlikte arteriyel oksijen basıncı ve arteryel CO2 ölçümü kullanılır. Arteryel kan gazı (AKG)
takibi tüm torasik ve büyük intraabdominal giriĢimlerde gereklidir. Ventilasyon normal
arterial pH sağlanmak üzere ayarlanmalıdır. FEV1 değeri %50 altında olan hastalar üst
abdominal ve torasik cerrahi sonrasında, postoperatif dönemde mekanik ventilatör desteğine
ihtiyaç duyabilirler. Pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda santral venöz basınç ölçümleri
yapılır.
Genel anestezi uygulanacak hastaya, indüksiyon öncesinde preoksijenasyon
yapılmalıdır. Ġndüksiyonda öksürük ve laringospazma neden olacak iĢlemlerden
kaçınılmalıdır. Genel anestezi indüksiyonu; barbütürat, benzodiyazepin, opioid, propofol,
etomidat veya ketaminden herhangi biri ile yapılabilir. Histamin salınımına yol açan ajanlar
bronkokontrüksiyona neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Ketamin, bronkodilatasyon
etkisinden dolayı tercih edilebilir.
Genel anestezi uygulanan hastalarda, entübasyon, kas gevĢemesi, solunum kontrolü ve
sekresyonların temizlenmesine imkân verecek yöntemler uygulanır.







Anestezi indüksiyonu gerçekleĢtikten sonra, entübasyon öncesi havayolu
reflekslerinin baskılanması gerekir. Hastaya volatil ajanlarla birlikte
maske ventilasyonunun yapılması, havayolu reflekslerini baskılar.
Entübasyon öncesi IV lidokain verilmesi havayolu reflekslerini
baskılayabilir. Nöromüsküler blokerlerden histamin salımına yol açan
atrakuryum ve tubokürarin gibi ilaçlar hariç herhangi bir nondepolarizan
ilaç yapılmasından sonra entübasyon gerçekleĢtirilebilir.
Pulmoner hipertansiyonu ve büyük bülleri olan hastalarda nitröz oksid
kullanılmaz.
BronĢ spazmı varsa 2 saatten uzun süren giriĢimlerde solunum gazları
nemlendirilir.
Astımlılarda olduğu gibi kronik bronĢit ve amfizemlilerde de ventilasyon,
küçük ve orta tidal volümlerle kontrol edilerek solunum sayısı düĢük
tutulur.

KOAH’lı hastanın intraoperatif sürecinde bronkokonstrüksiyon gözlenebilir. Böyle bir
durumda; %100 oksijenle yeterli ekspiratuar süresi sağlayacak Ģekilde manuel olarak
ventilasyon sağlanır. Endotrakeal tüp kontrol edilerek katlanmıĢ ise düzeltilir, karinaya
dayanıp dayanmadığı kontrol edilir, Yabancı cisim olabileceğinden kontrol edilmelidir.
Gerekirse aspire edilir. Ġnhalasyon ajanlarla anestezi derinleĢtirilir, beta adrenerjik agonistler
aerosol Ģeklinde endotrakeal tüpten, subkutan veya IV olarak uygulanır. Ayrıca IV olararak
lidokain, kortikosteroid yapılabilir. Bronkokonstrüksiyon, pulmoner ödem veya
pnömotorakstan kaynaklanıyorsa tedavi edilir.
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Hastanın uyandırılması

KOAH’lı hastaların bir kısmı, özellikle üst karın ve göğüs cerrahisi sonrası
uyandırıldıktan sonraki postoperatif süreçte yeniden entübasyon uygulanarak mekanik
ventilasyona ihtiyaç duyabilir. Bu durumu en aza indirmek için hastanın preoperatif
hazırlığının iyi yapılması gerekir. Hastanın uyadırıldıktan sonra solunum sayısı, solunum iĢi,
spontan tidal volümü, arter kan gazı paremetreleri ve vücut ısısı iyi değerlendirilir. Hasta
nöromüsküler blokerlerin ve anestestezik ajanın etkisinden tamamen kurtultuktan sonra
transfer edilir.
Genel olarak hastanın ekstübe edilmesi, derin anestezide yapılır. Derin anestezi altında
yapılan ekstübasyonda hasta spontan solumaktadır. Ancak inhalasyon ajanlarının etkisi ile
derin anestezi altındadır. Derin anestezi altında yapılan ekstübasyon uygulamalarından sonra
hastaların bazılarında uyandıktan sonra bronkospazm oluĢabilir. Aspirasyon riski taĢıyan ve
zor havayolu olan hastalar uyanık ekstübe edilir. Uyanık ekstübasyon uygulanacak
hastalarda havayolu reflekslerini baskılayacak önlemler alınmalıdır. Havayolu refleksini
baskılamak için IV veya intratrakeal lidokain ve aerosol beta-adrenerjik agonistler kullanılır.
Ġleri KOAH’da postoperatif komplikasyonlar: pnömoni, uzamıĢ entübasyon, inatcı
bronkospazm ve yoğun bakım unitesinde kalma suresinin uzaması ve ölümdür. Yüksek ASA
skoru, yüksek postoperatif pnömoni insidansı, uzamıĢ postoperatif entübasyon mortalite
riskini de artırır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
KOAH’lı hastaya anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Anestezi cihazını kullanıma hazır
hale getiriniz.

 Cihazı,
bütün
bağlantılarını
yaparak
çalıĢtırmalısınız.
 Vaporizatörü kontrol ederek kullanılacak
inhalasyon
ajanın
vaporizatörünü
doldurmalısınız.
 Sodalimenın kontrolünü yapmalısınız.
 Bakteri filtresi kullanmalısınız.

 Monitör
ve
bağlantılarını
kullanıma hazır hale getiriniz.







 Standart monitörizasyon ekipmanları ile
birlikte anestezi uzmanının direktifleri
Pulmoner hipertansiyonu olan
doğrultusunda
ekstra
monitörizasyon
hastalarda, santral venöz basınç
ekipmanlarını
da
hazırlamalısınız.
ölçümü için gerekli hazırlığı
yapınız.
 Ġntravenöz
indüksiyonunda
barbütürat,
benzodiazepin, opioid, propofol, etomidat veya
ketaminden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
Anestezide kullanılmak üzere
 Nöromüsküler blokerlerden histamin salımına
order edilen bütün ilaçlarla
yol açan atrakuryum ve d-tubokürarin gibi
birlikte acil durum ilaçlarını
ilaçlardan kaçınmalısınız.
hazırlayınız.
 Acil
ilaçlar
içerisinde
özellikle
kortikosteroidler ve bronkodilatatörleri ve beta
adrenerjik agonistleri bulundurmalısınız.
 Hastanın yaĢına uygun maske ve endotrakeal
tüp, LMA, airway, larengoskop blaydi, kaf
enjektörü ve tespit malzemelerini hazır
bulundurmalısınız.
Anestezi
uygulamasında  Anestezi uzmanının tercih edebileceği düz
kullanılacak bütün malzemeleri
blaydli larengeskop, zor entübasyonda
hazırlayınız.
kullanılabilecek gayd, fleksbl bronkoskobu da
kolay ulaĢılabilecek yerde bulundurmalısınız.
 Anestezi uygulamasında kullanılacak destek
malzemelerinin, hastada alerji oluĢturmaması
için dıĢ yüzlerini kompreslerle kapatmalı veya
antialerjik olanları tercih etmelisiniz.
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 Hastayı ameliyat masasına alınız.
 Asmatik bronĢiti ve dispnesi olan
hastaları, anestezi uygulanıncaya
kadar ameliyat masasında yarı
oturur pozisyonda tutunuz.
 Hasta dosyasını ve onay belgesini
kontrol ediniz.
 Hastayı bilgilendirerek iĢbirliği
sağlayınız.

 Küçük çocukların anneden ayrılma korkusunu
azaltmak ve ameliyathaneye transferi sırasında
hırçınlıklarını önlemek için onların dikkatlerini
çekebilecek oyunlar üretebilirsiniz.
 Ağrı, heyecan, stres bronkospazm oluĢumunu
uyarabileceği
için
hastayı
mutlaka
sakinleĢtirmelisiniz;
heyecan
ve
stres
oluĢturabilecek
durumları
azaltmalısınız.
(gürültü, hastabaĢındaki kalabalık gibi)

 Küçük çocuklarda spazm oluĢturmamak için
korku ve endiĢelerini azaltmadan monitörize
etmemelisiniz.
 Gözlenen bulguları anestezi formuna kayıt
etmelisiniz.
 Vital bulgulardaki herhangi bir anormallikte
 Hastanın vital bulgularını kontrol
anestezi uzmanını bilgilendirerek anestezi
ediniz.
uzmanının direktifleri doğrultusunda, gerekli
olabilecek oksijen uygulama, kortikosteroid
uygulama
gibi
tedavi
protokolünü
uygulamalısınız.
 Hastanın yaĢına ve fizik yapısına uygun
intraket kullanmalısınız.
 Ġkinci bir damar yolunu açmanız gerekirse
hastaya
anestezi
uyguladıktan
sonra
 Hastanın damar yolunu açarak
açmalısınız.
sıvı infüzyonunu baĢlatınız.
 Hastanın
astım
veya
KOAH
gibi
hastalıklarının özelliğine göre anestezi
uzmanının
direktifleri
doğrultusunda,
bronkodilatatör türü ilaçları da infüzyon
Ģeklinde uygulayabilirsiniz.
 Preoksijenasyonda yüz maskesini hasta
uyumadan önce ağzına oturtmamalısınız.
 Hasta uyuduktan sonra maskeyi ağız ve buruna
 Hastanın
preoksijenizasyonunu
tam oturtmalısınız.
sağlayınız.
 Kronik
bronĢiti
olan
hastaya,
preoksijenizasyon
uygularken
solunum
depresyonu oluĢturmamaya dikkat etmelisiniz.
 Hastayı monitörize ediniz.
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 Anestezi uzmanının direktifleri doğrultusunda
özellikle çocuk hastalarda inhalasyon ajanları
ile indüksiyon uygulamalısınız.
 Histamin salınımı oluĢturabilecek ilaçlardan
kaçınmalısınız. (atrakuryum, mivakuryum,
morfin, meperidin)
 Hastada hıçkırık ve spazmı önlemek için apne
oluĢmadan yüz maskesi ile ventilasyona
baĢlamamasınız.
 Hastada laringospazm ve bronkospazmı
önlemek için indüksiyonda;
 Laringoskopi
ve
entübasyondan
önce
 Hastaya
genel
anestezi
havayolları refleksleri bloke etmek için
uygulamasını baĢlatınız.
anestezi
düzeyini
yeterli
derinlikte
tutmalısınız.
 Kas
gevĢemesi
maksimum
düzeyde
entübasyon yapmalısınız.
 Entübasyonda
iritasyon
oluĢturacak
hareketlerden kaçınılmalıdır.
 Ġstenmeyen reflekslerin baskılanması için
lidokain türü ilaçlardan yararlanmalısınız.
 Gerekirse
hastaya
anestezi
uzmanını
direktifleri
doğrultusunda
kortikosteroid
uygulamalısınız.
 Airway uygulaması gerekli olursa hastada
irritasyon oluĢtumadan uygulamalısınız.
 Hastaya,
uygun
larengeskop
bleydi
kullanmalısınız.
 Entübasyonu, hasta derin anestezi altında ve
yeterli gevĢeme sağlandığında yapmalısınız.
 Hastanın sekresyonu çok ise aspirasyon
iĢlemini dikkatli uygulamalısınız.
 Zor entübasyonda anestezi uzmanının direktifi
doğrultusunda, LMA veya diğer havayolu
 Hastaya, endotrakeal entübasyon
ekipmanlarından birini de uygulayabilirsiniz.
uygulayınız.
 Entübasyon uygulamadan önce havayolu
reflekslerinin
baskılandığından
emin
olmalısınız. Havayolu refleksini baskılamak
için volatil ajanlarla maske ventilasyonu, IV
lidokain uygulayabilirsiniz.
 Entübasyon gerçekleĢtikten sonra tüpü ağız
kenarından iĢaretleyerek tespitini güvenli hale
getirmelisiniz.
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 Hastaya
cerrahi
pozisyon
verilirken havayolu güvenliğini
sağlayınız.

 Tüp ile anestezi hortumunu ayırmanız
gerekirse hastayı hipokside bırakmamalısınız.
 Pozisyon verilirken endotrakeal tüpün iĢaretli
yerinin oynamamasına dikkat etmelisiniz.
 Pozisyon verme esnasında hastanın, baĢ ve
boyun bölgesini desteklemelisiniz.

 Solunum parametrelerini hasta
 Verileri girerken hastanın yaĢını, kilosunu göz
verilerine göre ayarlayınız.
önünde bulundurmalısınız.
 Solunum
sayısını
6-10  Ventilasyonu, küçük ve orta tidal volümde
solunum/dakika olacak Ģekilde
ayarlamalısınız.
ayarlayınız.
 Anestezi gazlarını, anestezi uzmanının
direktifleri doğrultusunda ayarlamalısınız.
 Anestezik ajanların tercihinde, öncelikle
 Anestezik gazları hastaya uygun
sevofluranı tercih edebilirsiniz.
dozda ayarlayınız.
 Ventilasyonu,
mümkünse
ısıtılmıĢ
ve
nemlendirilmiĢ gazlarla sağlamalısınız.
 Pulmoner hipertansiyonu ve büyük bülleri olan
hastalarda nitröz oksid kullanılmamalısınız.
 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini takip
etmelisiniz.
 Hastanın monitör bulgularını takip etmelisiniz.
 Ġlaçların idame dozlarında uygulanmasına
azami dikkat etmelisiniz.
 Hastayı gerektiğinde aspire etmelisiniz.
 Bronkokonstrüksiyon gözlendiğinde;
 %100 oksijenle yeterli ekspiratuar süre
sağlayacak Ģekilde, manuel olarak ventilasyon
sağlamalısınız.
 Anestezi derinliğini artırmalısınız.
 Endotrakeal tüpü kontrol ederek katlanmıĢ ise
düzeltmelisiniz,
karinaya
dayanıp
 Hastanın anestezi takibini yapınız.
dayanmadığını kontrol etmelisiniz.
 Ekspirasyon sırasında havayolu tıkanıklığını
fark edebilmek için end-tidal CO2 düzeyini
kontrol ederek kapnografiye gecikmiĢ bir
yükselme varlığın gözlemlemelisiniz.
 Aldığı, çıkardığı sıvı takibini yapmalısınız.
 Periferik sinir hasarı açısından bası noktalarını
kontrol etmelisiniz.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hipoksi yönünden takibini Ent tidal CO2 ve
pulseoksimetre verileri ile birlikte cilt ve dudak
rengi kontrol ederek yapmalısınız.
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 Kas gevĢetici, anestezik ajan uygulamasını
anestezi uzmanı direktifi doğrultusunda
yapmalısınız.
 Yapılan uygulamaları, zamanında kayıt
etmelisiniz.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasına  Spontan solunumu döndürmek için hastaya
yakın
hastanın
spontan
kısa
bir
süre
hipoventilasyon
solunumunu döndürünüz.
uygulayabilirsiniz.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasını  Hipoventilasyon uygularken hastayı hipoksiye
takiben anestezik gazları azaltarak
sokmamak için Ent tidal CO2 ve satürasyon
kapatınız.
verilerini kontrol etmelisiniz.

Anestezik gazları kapatmaya, inhalasyon
 Hastaya, % 100 oksijen veriniz.
ajanından baĢlayabilirsiniz.
ilacı,
anestezi
uzmanının
 Hastanın spontan solunumunu ve  Antagonist
direktifleri
doğrultusunda
hazırlayarak
vital bulgularını izleyiniz.
yapmalısınız.
 Nondepolarizan
nöromüsküler
ajanların
 Spontan solunum baĢladığında,
etkisini sonlandırmak için antikolinesterazlarla
antagonist ilacı yapınız.
birlikte uygun dozda antikolinerjik ajan
uygulayabilirsiniz.

 Gerekirse
yapınız.

tüp

içi

 Aspirasyon yaparken hastada irritasyon
oluĢturmamalısınız.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimaline karĢı
aspirasyon
acil ilaçları kullanıma hazır olarak hasta
yakınında bulundurmalısınız.
 Aspirasyon sondasını kullanırken aseptik
Ģartlara uygun davranmalısınız.

 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimalinden
dolayı, aspirasyonu travma oluĢturmadan
 Aspirasyon sonrası oksijenasyonu
dikkatli Ģekilde yapmalısınız.
sağlayınız.
 Havayolu refleksini bastırmak için anestezi
uzmanının direktifleri doğrultusunda IV
lidokain uygulayabilirsiniz.
 KOAH’da ekstübasyon iĢlemini hasta derin
 Hastayı ekstübe ediniz.
anestezi
altında
spontan
solurken
yapabilirsiniz.
 Ekstübasyonu, hastanın solunumu düzenli bir
hale geldikten sonra yapmalısınız.
 Aspirasyon riski taĢıyan ve zor
havayolu olan hastaları uyanık  Endotrakeal tüpün kafını indirdikten sonra
ekstübasyon iĢlemini yapmalısınız.
ekstübe ediniz.
 Ekstübasyonu, inspirium sırasında hastayı
travmatize etmeden yapmalısınız.
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 Hastayı demonitörize ediniz.

 Hastanın
güvenli
transferini sağlayınız.

 Hastayı demonitörize etmeden önce;
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
bulguları takip etmelisiniz.
 Vital bulguları kontrol etmelisiniz.
 Sözel uyarılarla hastanın bilincini kontrol
etmelisiniz.

 Hastayı sedyeye almadan önce güvenlik kayıĢı
ve kol bağlarını çözmelisiniz.
 Hastayı tekniğine uygun Ģekilde sedyeye
Ģekilde
almalısınız.
 Hasta hakkında ayrıntılı bilgi vererek ayılma
ünitesine teslim etmelisiniz.
 Genel durumuna göre, hastayı yarı oturur
pozisyonda transfer edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Obstrüktif hastalıkların en önemli özelliği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hiperapne.
B) Ekspiryum süresi uzar.
C) Ġnspiryum süresi uzar.
D) Ekspiryum süresi kısalır.
E) Ġnspiryum süresi kısalır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, kronik akciğer hastalıkları varlığında anestezi açısından risk
oluĢturan durumlardan değildir?
A) Toraks ve üst batın ameliyatları.
B) Sigara içimi.
C) ġiĢmanlık.
D) Bebeklik.
E) YaĢlılık.

3.

Astım bronĢitli hastaların anestezi uygulamalarındaki en önemli komplikasyonu,
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Aspirasyon.
B) Derin anestezi.
C) Bronkospazm.
D) Entübasyon güçlüğü.
E) Kardiyak problemler.

4.

Astım bronĢitli hastalarda düzgün bir indüksiyon ve derlenme gerçekleĢtirmek için
aĢağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?
A) Entübasyondan önce hava yolu refleksleri bloke edilir.
B) Laringoskopiden önce havayolu refleksleri bloke edilir.
C) Havayolu düz kasları bloke edilir.
D) Biyokimyasal mediyatörlerin salınımı önlenir.
E) Yüzeyel anestezi ile havayolu refleksleri bloke edilir.

5.

AĢağıdaki hastaların hangisinde nitröz oksid kullanılmamalıdır?
A) Pulmoner hipertansiyonu ve büyük bülleri olan hastalarda.
B) Astım bronĢiti olan hastalarda.
C) Kronik bronĢiti olan hastalarda.
D) BronĢektazisi olan hastalarda.
E) Akciğer malignitesi olan hastalarda.
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6.

KOAH’lı hastada, intraoperatif anestezi sürecinde solunum nasıl olmalıdır?
A) Solunum sayısı 4-9 arasında tutulur.
B) Solunum sayısı küçük ve orta tidal volümlerle kontrol edilerek düĢük tutulur.
C) Solunum durumu yüksek frekansta ve yüksek basınçta tutulur.
D) Entidal CO2 düzeyi yüksek tutulur.
E) Hiperventilasyon yapılarak KĠB düĢük tutulur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 3
AMAÇ
Restriktif akciğer hastalıklarında, hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine
uygun olarak anestezi uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Göğüs hastalıkları kliniğine giderek restriktif akciğer hastalığı olan hastaların solunum
fonksiyon testlerini inceleyiniz. Elde ettiğiniz verilerden restriktif hastalıklar arasındaki
farklılıkları belirleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. RESTRĠKTĠF AKCĠĞER
HASTALIKLARINDA ANESTEZĠ
Restriktif akciğer hastalıkları, azalmıĢ akciğer kompliyansıyla iliĢkilidir. Akciğerin
ekspansiyonunu iç veya dıĢ nedenlerle (intrensek, ekstrensek) kısıtlayan hastalıklar veya
deformiteler bu gruba girer. Yeni terminolojide intertisiyel akciğer hastalıkları olarak
adlandırılır.
Restriktif akciğer hastalıkları, beĢ grup altında toplanır. Bunlar;






Primer akciğer hastalığı. (diffuse interstitial lung diseases-DILD interstitial lung
diseases-ILD, granülatöz hastalıklar, idiyopatik pulmoner fibrosiz gibi)
Toraks deformiteleri. (kifoskolyoz, spondilartrit)
YumuĢak doku hastalıkları. (dermatomiyozit, skleroderma)
Nöromüsküler hastalıklar. (myestenia gravis, müsküler distrofiler)
Plevral hastalıklar. (efüzyon, fibroz, neoplazm)

Restriktif akciğer hastalıklarında; FEV1 ve FVC azalır, ancak FEV1/FVC oranı
normaldir. Total akciğer kapasitesi (TC) ve akciğer volümleri azalır.
Restriktif akciğer hastalıklarından, pulmoner nedenli olanlar gaz değiĢimini bozarken
ekstrapulmoner nedenli olanlar mekanik olarak solunumu kısıtlayarak total akciğer
kompliyansını azaltır. Akciğerlerin ekspansiyonu efor gerektirir. Akciğer volümlerinde ciddi
azalmalara neden olurken, öksürme yeteneği azalır.
Restriktif akciğer hastalıklarında kesin tanı için klinik, laboratuvar bulguları ve çeĢitli
teĢhis yöntemleri kullanılır. TeĢhis yöntemlerinden solunum fonksiyon testleri tanıya
yardımcı olduğu gibi, preoperatif ve postoperatif yönetimde yol göstericidir. Anestezi
uzmanı hastanın hikayesi, radyolojik görünüm ve laboratuvar bulguları nedeniyle restriktif
akciğer hastalıklarından Ģüphelenirse göğüs hastalıkları uzmanından konsültasyon ister.
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3.1. Akut Ġntrensek Pulmoner Hastalıklarda Anestezi
Akut intrensek pulmoner hastalıklar pulmoner ödem (Akut Respiratuar Distres
Sendromu-ARDS dahil), infeksiyöz pnömoni ve aspirasyon pnömonisini kapsar. Bu
hastalıklarda kompliyansın azalmasının nedeni, pulmoner kapiller basınç veya permeabilite
artıĢından kaynaklanan ekstravasküler akciğer suyu artıĢıdır. Permeabilite artıĢı ARDS’de
görülürken basınç artıĢı, sol ventrikül yetmezliği veya sıvı yüklenmesi sonucu geliĢir.


Preanestezik yaklaĢım

Preanestezik dönemde hastanın dispne ve kan gazı parametreleri değerlendirilerek
gerekli önlemler alınır. Sigara içen hastalarda sigara, cerrahi giriĢimden 6-8 hafta önce
bıraktırılır. ġiĢman hastalara, zaman yeterli ise kilo vermesi önerilir.
Premedikasyonda narkotik analjezik kullanımdan kaçınılılır. Bu hastaların postoperatif
dönemde anesteziklerin etkisinden hızla kurtulması gerektiğinden diazepam gibi yarılanma
ömrü çok uzun ajanlar yerine azaltılmıĢ dozlarda midazolam kullanılabilir. Atropin
sekresyonu koyulaĢtırarak, atılımını zorlaĢtırabilir. Bu nedenle rutin olarak kullanılmaz.
Hastaların baĢ tarafı yükseltilmiĢ sedye ile rahat nefes alabildikleri pozisyonda
ameliyathaneye getirilmesi sağlanır.
Özellikle üst abdominal cerrahi ve torakotomi geçirecek olanlar, peroperatif veya
postoperatif solunum riski taĢırlar. Bunun yanında cerrahi yaklaĢımın tipi de önemlidir.
Solunumsal komplikasyonların ortaya çıkma ihtimali yüksek olanlarda cerrahi insizyon,
solunumu en az etkileyecek Ģekilde olmalıdır. Akut pulmoner hastalığı olanlarda elektif
cerrahi ertelenir. Acil durumlarda ise preoperatif dönemde oksijenasyon ve ventilasyon en
yüksek düzeye getirilmeye çalıĢılır. Hastadaki sıvı yükü, diüretiklerle düĢürülür, kalp
yetmezliği durumlarında vazodilatatörler ve inotropikler kullanılır. Plevral efüzyon için
drenaj uygulanır.


Ġntraoperatif anestezi yaklaĢımı

Restriktif akciğer hastalığı olanlar; ventilasyon iyi sağlandığında anesteziyi obstrüktif
akciğer hastalığı olanlardan daha iyi tolere ederler.
Genel anestezi veya bölgesel anestezi yöntemlerinden biri veya bölgesel anestezi ile
kombine yüzeyel anestezi seçilebilir.
Akut sıkıntılı solunum sendromu (Akut respiratuvar distres sendrom-ARDS),
kardiyojenik pulmoner ödem veya pnömoni gibi akut pulmoner hastalıklar anestezi açısından
kritik hastalıklardır. Bu hastalarda hemodinamik monitörizasyon uygulanır. Anestezik ajanın
seçimi hastaya uygun olmalıdır. Anestezi çoğu kez intravenöz, inhalasyon ajanların
kombinasyonu ve bir nöromüsküler bloker ajan ile dengeli anestezi sağlanır. Bu hastalarda
TĠVA’da tercih edilebilir.
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Restriktif akciğer hastalığı olan birçok hastanın ventilasyonu mekanik olarak
sağlanması daha uygundur. Anestezi süresince yüksek oksijen konsantrasyonlarına ve
PEEP’e ihtiyaç olabilir. Bu tür hastalarda end tidal CO2 artmıĢ olsa bile tidal volümler
düĢürülerek solunum sayısı artırılır.
Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi altında Ģantlar artar. YaĢlı ve obez hastalarda
Ģant geliĢme riski daha fazladır. Ġnhalasyon anestezikleri hipoksik pulmoner
vazokonstriksiyonu (HPV) bir miktar inhibe ederken, intravenöz anestezikler etmez. Tüm
volatil anestezikler atelektazi oluĢumuna ve FRC'de azalmaya neden olarak intraoperatif
hipoksi oluĢturabilir. Atelektazi, Ģant ve HPV arteriyel oksijen basıncını azaltan nedenlerdir.
Bu etki kalıcı değildir, anestezik kesildikten sonra ortadan kalkar. Bu yüzden seçilen
anesteziğin etkisinin postoperatif kalıcı olmamasına dikkat edilmelidir.
Volatil anesteziklerden eliminasyon yarı ömrü çok kısa olan desfluran veya sevofluran
seçilebilir. Ġzofluran solunum yolları için iritan olduğundan kullanılmamalıdır.
Ġnhalasyon anesteziklerinden enfluran bronĢların tonusunu azaltır. Ketamin bronkodilatör
etkiye sahiptir, istirahat ventilasyonunu çok az etkiler. Narkotik analjezik kullanımı solunum
merkezini etkileyerek gaz değiĢimini bozar. Ayrıca yüksek dozlarda solunum depresyonu
yapar. Remifentanil çok kısa etkili olup infüzyon kesildikten sonra 3 dakika sonra hastalar
konuĢabilir.
Restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda, genel anestezinin intravenöz yolla
sağlanması daha uygundur. Propofol veya midazolam gibi yarılanma ömrü çok kısa
intravenöz hipnotiklerle total intravenöz anestezi (TIVA) uygulanabilir. Propofol
anestezisinden uyanma hızlı, sakin ve sorunsuzdur.


Hastanın uyandırılması

Restriktif akciğer hastalıklarında anestezinin sonlandırılması pek farklılık göstermez.
Uyandırma döneminde hastanın spontan solunumunun yeterince geri dönmüĢ olması, kas
fonksiyonlarının yeterli olması ve hemodinamik paremetrelerinin hastaya uygun tolere
edilebilir düzeylerde olması ekstübasyon için yeterlidir. Hastalarda sekresyon birikimi
önlenir. Ağrı solunum fonksiyonlarını etkilediğinden kontrol altına alınır. Ağrı kontrolünde
torakal veya lomber epidural analjezi uygulanabilir. Birçok hastada postoperatif olarak
solunum desteği ihtiyacı gerekebilir. Bu tür hastalar, postoperatif dönemde solunum desteği
alacaklarsa uyandırılmadan entübe Ģekilde yoğun bakıma transfer edilebilirler.

3.2. Kronik Ġntrensek Pulmoner Hastalıklarda Anestezi
Kronik intrensek pulmoner hastalıklar, interstisyel akciğer hastalıkları olarak da
adlandırılır. Hastalık genel olarak, alveolar duvar ve perialveoler dokunun kronik sinsi
baĢlangıçlı pulmoner fibrozisi ile karekterizedir. Pulmoner fibrosiz ilerlediğinde, gaz
değiĢimini ve ventilasyonu etkileyebilir. Ġnflamatuar süreç ya akciğerlerle sınırlı kalır veya
diğer birçok organı da etkileyebilir.
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Kronik intrensek pulmoner hastalıkların nedenleri; hipersensitive pnömonisi(
mesleki ve çevresel kirlenmeye maruz kalma), ilaç toksisitesi (bleomisin ve nitrofurantion),
radyasyon pnömonisi, idiopatik pulmoner fibrozis, otoümmün hastalıklar ve sarkiodozdur.
Ayrıca ciddi ARDS, oksijen toksisitesi ve kronik pulmoner aspirasyonda kronik fibrozise
neden olabilir.
Kronik intrensek pulmoner hastalıklarda, efor dispnesi ve bazen de kuru öksürük
görülür. Kor pulmonale belirtileri, hastalık ilerlediğinde görülür. Fizik muayenede
akciğerlerin alt kısmında kuru raller dinlenir. Akciğer grafisinde buzlu cam ilerlediğinde ise
bal peteği görünümü vardır. Arteryel kan gazı verilerinde genellikle hafif hipoksemi ve
normokarbi gözlenir.


Preanestezik değerlendirme

Kronik intrensek pulmoner hastalıkların preoperatif değerlendirmesi rutin yapılması
gereken preanestezik vizit iĢlemlerinde olduğu gibidir. Bu hastalar da anestezi uzmanı
tarafından, arteriyel kan gazı, efor dispnesi, toraks grafisi ve solunum fonksiyon testleri
değerlendirilir.


Ġntraoperatif anestezi yaklaĢımı

Bu hastalarda anestezik ilaçların seçimi önem arzetmez. Anestezi yaklaĢımı, hastaların
özelliklerine göre diğer restriktif hastalarda olduğu gibidir. Bu tür hastalarda FRC’nin
azalması nedeniyle
indüksiyonda kolaylıkla hipoksi geliĢebilir. Ayrıca inhalasyon
ajanlarının alınımı hızlanabilir. Hastaya uygulanan mekanik ventilasyon sırasında yüksek
tepe inspiratuar basınçlar pnömotoraks riskini artırabileceğinden bu hastalarda normalden
daha düĢük tidal volüm ve daha yüksek solunum frekansı ayarlanmalıdır.


Hastanın uyandırılması

Kronik restriktif pulmoner hastalığı olan hastaların uyandırma ve tansferi diğer
restriktif pulmoner hastalıklarda olduğu gibidir.

3.3. Ekstrensek Restriktif Pulmoner Hastalıklarda Anestezi
Ekstrensek restriktif pulmoner hastalıklar; pnömotoraks, mediastinal kitleler, plevral
efüzyonlar, nöromüsküler hastalıklar, kifoskolyoz, pektus ekskavatum, intra abdominal
basınç artıĢı, gebelik veya kanamaları içine alır. Bu hastalıklar normal akciğer
ekspansiyonunu engelleyerek gaz değiĢimini etkiler.
Ekstrensek restriktif pulmoner hastalıklarda anestezik yaklaĢımı, restriktif pulmoner
hastalıklarda olduğu gibidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

 Anestezi
cihazını
hazırlayınız.

kullanıma

 Monitör
ve
bağlantılarını
kullanıma hazır hale getiriniz.
 Order
edilen,
anestezide
kullanılacak
bütün
ilaçlarla
birlikte acil durum ilaçlarını
hazırlayınız.

 Anestezi
uygulamasında
kullanılacak bütün malzemeleri
hazırlayınız.

Öneriler
 Cihazı
bütün
bağlantılarını
yaparak
çalıĢtırmalısınız.
 Vaporizatörü kontrol ederek kullanılacak
inhalasyon
ajanının
vaporizatörünü
doldurmalısınız.
 Sodalimenin kontrolünü yaparak kirlenmiĢse
değiĢtirmelisiniz.
 Bakteri filtresi kullanmalısınız.
 Standart monitörizasyon ekipmanları ile
birlikte anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda
ekstra
monitörizasyon
ekipmanlarını da hazırlamalısınız.
 Anestezi uzmanının direktifleri doğrultusunda
TĠVA uygulaması için hazırlık yapabilirsiniz.
 TĠVA uygulamasında propofolu tercih
edebilirsiniz.
 Hastanın yaĢına uygun yüz maskesi ve
endotrakeal tüp, LMA, airway, larengoskop ve
blaydi, kaf enjektörü, tüp bağını hazır
bulundurmalısınız.
 Anestezi uzmanının tercih edebileceği düz
blaydli larengoskop, zor entübasyonda
kullanılabilecek gayd ve flaksble bronkoskobu
da
kolay
ulaĢılabilecek
yerde
bulundurmalısınız.
 Anestezi uygulamasında kullanılacak destek
malzemelerinin hastada alerji oluĢturmaması
için dıĢ yüzlerini kompreslerle kapatmalı veya
antialerjik olanları tercih etmelisiniz.

 Hastayı ameliyat masasına alınız.
 Hasta dosyasını ve onay belgesini
kontrol ediniz.
 Hastayı bilgilendirerek iĢbirliği
sağlayınız.
 Hastayı monitörize ediniz.

 Solunum sıkıntısı olan hastaların baĢ tarafını
yükselterek
rahat
nefes
almalarını
sağlayabilirsiniz.
 Gözlenen bulguları anestezi formuna kayıt
etmelisiniz.
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 Vital bulgulardaki herhangi bir anormallikte
anestezi uzmanını bilgilendirerek onun
Hastanın vital bulgularını kontrol
direktifleri doğrultusunda gerekli olabilecek
ediniz.
oksijen uygulama, kortikosteroid uygulama
gibi tedavi protokolünü uygulamalısınız.
 Hastanın yaĢına ve fizik yapısına uygun
Hastanın damaryolunu açarak sıvı
intraket kullanmalısınız.
infüzyonunu baĢlatınız.
 Ġkinci bir damar yolunu açmanız gerekirse
indüksiyon sonrası açmalısınız.
 Preoksijenasyon için maskeyi hasta uyumadan
Hastanın
preoksijenizasyonunu
önce ağzından biraz yukarıdan tutmalısınız.
sağlayınız.
 Hasta uyuduktan sonra maskeyi ağız ve buruna
tam oturtmalısınız.
 Anestezi uzmanının direktifleri doğrultusunda,
özellikle çocuk hastalarda inhalasyon ajanları
ile indüksiyon uygulamalısınız.
 Histamin salınımı oluĢturabilaecek ilaçlardan
kaçınmalısınız. (atrakuryum, mivakuryum,
morfin, meperidin)
Hastaya
genel
anestezi
 Hastada hıçkırık, spazmı önlemek için apne
uygulamasını baĢlatınız.
oluĢmadan ventilasyona baĢlamamalısınız.
 Gerekirse anestezi uzmanını direktifleri
doğrultusunda
hastaya,
kortikosteroid
uygulamalısınız.
 Airway uygulaması gerekli olursa hastada
irritasyon oluĢturmadan uygulamalısınız.
 Hastaya
uygun
larengeskop
blaydi
kullanmalısınız.
 Entübasyonu, anestezi yeterli derinlikte, hasta
derin anestezide ve kas gevĢemesi maksimum
düzeye ulaĢtığında yapmalısınız.
 Hastanın sekresyonu varsa dikkatli bir Ģekilde
Hastaya endotrakeal entübasyon
aspire etmelisiniz.
uygulayınız.
 Anestezi uzmanının direktifi doğrultusunda
LMA veya diğer havayolu ekipmanlarından
birini de uygulayabilirsiniz.
 Entübasyon gerçekleĢtikten sonra tüpü ağız
kenarından iĢaretleyerek tespitini güvenli hale
getirmelisiniz.
 Tüp ile anestezi hortumunu ayırmanız
gerekirse hastayı hipokside bırakmamalısınız.
Hastaya
cerrahi
pozisyon
 Pozisyon
verilirken
endotrakeal
tüpün
verilirken havayolu güvenliğini
oynamamasına dikkat etmelisiniz.
sağlayınız.
 Pozisyon verme esnasında hastanın, baĢ ve
boyun bölgesini desteklemelisiniz.
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 Solunum parametrelerini hasta  Verileri girerken hastanın yaĢını, kilosunu göz
verilerine göre ayarlayınız.
önünde bulundurmalısınız.
 Anestezik gazlarını, anestezi uzmanının
 Anestezik gazları, hastaya uygun
direktifleri doğrultusunda ayarlamalısınız.
dozda ayarlayınız.
 Ġnhalasyon ajanlarından, öncelikle halotan
veya sevofluran tercih edebilirsiniz.
 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini takip
etmelisiniz.
 Hastanın monitör bulgularını takip etmelisiniz.
 Ġlaçların idame dozlarınıda zamanında ve
dikkatli vermeye özen göstermelisiniz.
 Hastayı gerektiğinde aspire etmelisiniz.
 Havayolu tıkanıklığını fark edebilmek için
end-tidal CO2 düzeyini kontrol ederek
kapnografiye gecikmiĢ bir yükselme varlığını
gözlemlemelisiniz.
 Aldığı çıkardığı, sıvı takibini yapmalısınız.
 Hastanın anestezi takibini yapınız.  Periferik sinir hasarı açısından bası noktalarını
kontrol etmelisiniz.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hipoksi yönünden takibini, Ent tidal CO2 ve
pulseoksimetre verileri ile birlikte cilt ve
dudak rengi kontrol ederek yapmalısınız.
 Kas gevĢetici, anestezik ajanların idamelerini
anestezi uzmanı direktifi doğrultusunda
yapmalısınız.
 Yapılan uygulamaları zamanında kayıt
etmelisiniz.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasına  Spontan solunumu döndürmek için hastava
yakın,
hastanın
spontan
kısa
bir
süre
hipoventilasyon
solunumunu geri döndürünüz.
uygulayabilirsiniz.
 Cerrahi giriĢimin sonlanmasını  Hipoventilasyon uygularken hastayı hipoksiye
sokmamak için Ent tidal CO2 ve satürasyon
takiben anestezik gazları azaltarak
verilerini kontrol etmelisiniz.
kapatınız.
 Anestezik gazları kapatmaya inhalasyon
 Hastaya, % 100 oksijen veriniz.
ajanından baĢlayabilirsiniz.
 Antagonist ilacı anestezi uzmanının direktifleri
 Hastanın spontan solunumunu ve
doğrultusunda hazırlayarak yapmalısınız.
vital bulgularını izleyiniz.
 Nondepolarizan
nöromüsküler
ajanların
etkisini
sonlandırmak
için
antikolinesterazlarla
 Spontan solunum baĢladığında
birlikte uygun dozda antikolinerjik ajan
antagonist ilacı yapınız.
uygulayabilirsiniz.
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 Apirasyon yaparken hastada irritasyon
oluĢturmamak için aspirasyon sondasını ağız
içine yerleĢtirdikten sonra çalıĢtırmalı, sondayı
çok fazla ileri geri hareket ettirmemeli, ağız
içine orta hattan ve tek yönlü ilerleyerek
Gerekirse tüp içi aspirasyonu
aspirasyon gerçekleĢtirmelisiniz.
yapınız.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimaline karĢı
acil ilaçları kullanıma hazır olarak hasta
yakınında bulundurmalısınız.
 Aspirasyon iĢlemini yaparken aseptik Ģartlara
uygun davranmalısınız.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimalinden
dolayı aspirasyonu, travma oluĢturmadan
dikkatli Ģekilde yapmalısınız.
 Aspirasyon iĢleminin 10-30 saniyeden fazla
Aspirasyon sonrası oksijenasyonu
sürmemesine özen göstermelisiniz.
sağlayınız.
 Aspirasyon sonrası % 100 O2 ile ventilasyon
sağlamalısınız.
 Havayolu refleksini bastırmak için anestezi
uzmanının direktifleri doğrultusunda IV
lidokain uygulayabilirsiniz.
 Ekstübasyonu, solunumun düzenli hale
gelmeden yapmamalısınız.
 Endotrakeal tüpün kafını indirdikten sonra
Hastayı ekstübe ediniz.
ekstübasyon iĢlemini yapmalısınız.
 Ekstübasyonu, inspirium sırasında hastayı
travmatize etmeden yapmalısınız.
 Hastayı demonitörize etmeden önce;
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
bulguları takip etmelisiniz.
Hastayı demonitörize ediniz.
 Vital bulguları kontrol etmelisiniz.
 Sözel uyarılarla hastanın bilincini
kontrol etmelisiniz.
 Hastayı sedyeye almadan önce güvenlik kayıĢı
ve kol bağlarını çözmelisiniz.
 Hastayı tekniğine uygun Ģekilde sedyeye
Hastanın
güvenli
Ģekilde
almalısınız.
transferini sağlayınız.
 Hasta hakkında ayrıntılı bilgi vererek ayılma
ünitesine teslim etmelisiniz.
 Hastanın genel durumuna göre yarı oturur
pozisyonda transfer edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri doğru/yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz.
1.

( ) Akut intrensek pulmoner hastalıklarda sekresyonu koyulaĢtırarak atılımını
zorlaĢtıracağı için atropin rutin olarak kullanılmamalıdır.

2.

( ) Akut intrensek pulmoner hastalıklarda, ent tidal CO2 artmıĢ olsa bile tidal volüm
düĢürülerek solunum sayısı artırılır.

3.

( ) Restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda, genel anestezinin inhalasyon yoluyla
sağlanması daha uygundur.

4.

( ) Restriktif akciğer hastalığı olan hastalar, mutlaka uyandırılmadan yoğun bakıma
transfer edilirler.

5.

( ) Restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda, propofol veya midazolam gibi
yarılanma ömrü çok kısa intravenöz hipnotiklerle total intravenöz anestezi (TIVA)
uygulanabilir.

6.

( ) Restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda, narkotik analjezik kullanımı solunum
merkezini etkileyerek gaz değiĢimini bozar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Toraks cerrahisinde, hastanın ve cerrahinin özelliğine göre tekniğine uygun olarak
anestezi uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Mezetolyama ile ilgili bilgi toplayınız.



Anestezi uzmanlarından mezetolyama cerrahisinde anestezi uygulamaları ve
farklılıklarını araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. TORAKS CERRAHĠSĠNDE ANESTEZĠ
Toraks cerrahisinde endikasyonlar ve teknikler sürekli geliĢmektedir. Toraks cerrahisi
aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılabilir;


Akciğer cerrahisi

Lobektomi, pnömonektomi vb.

Ampiyem tedavisi, dekortikasyon

Bronkoplevral fistül tamiri











Kalp cerrahisi.
Aort cerrahisi.
Timektomi, retrosternal tiroid, diğer mediastinal kitleler.
Özafagus cerrahisi.
Travma cerrahisi.
Hava yolları veya pulmoner damarların tamiri.
Akciğer rezeksiyonları.
Diagnostik giriĢimler.
Torakoskopi, mediastineskopi giriĢimlerinde uygulanmaktadır.
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Resim 4.1 Torokotomi

4.1. Toraks Cerrahisinde Fizyolojik DeğiĢiklikler
Toraks cerrahisinde, operasyon sırasında hastaya, çoğunlukla lateral dekübitis
pozisyonu verilir. Lateral dekübitis pozisyonu ve açık toraksta akciğerler kollabe olur.
Bunun sonucunda ise gaz değiĢimi olumsuz etkilenerek oksijenasyonun ve doku
perfüzyonunun bozulmasına neden olur. Bir akciğeri diğerinden ayırmak amacıyla
uygulanan tek akciğer ventilasyonu (TAV) tekniğide problem oluĢturabilecek
nedenlerdendir.




Ġki akciğer ventilasyonu: Yer çekimine bağlı olarak lateral dekübitis
pozisyonunda (LDP) pulmoner kan akımı dağılımında vertikal bir gradient
vardır. Buna bağlı olarak alt (dependent- bağımlı) akciğerde kan akımı, üstteki
(nondependen-bağımlı olmayan) akciğerden belirgin derecede fazladır. Ayakta
ve supin pozisyonda duran hastada sağ akciğer total kan akımının %55’ini
almasına karĢın sağ taraf üste gelecek Ģekilde yattığında, kan akımının yaklaĢık
% 45’ini alır. Sol akciğer için bu oranlar, sırası ile % 45 ve % 35’dir.
Tek akciğer ventilasyonu: Üstte olan akciğer ventile edilmediği zaman bir
kompansatuar mekanizma olan hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon (HPV) bu
akciğerdeki pulmoner damar direncini arttırarak kan akımını azaltır. HPV
cevabını inhibe edecek ya da bozacak bir faktör yoksa ventile olmayan
akciğerde HPV cevabı bu akciğere olan kan akımını % 50 azaltır ve üstteki
akciğerin kan akımı %40’dan %20’ye kadar düĢer. TAV’da ventile edilmeyen
akciğerdeki kanın tamamı Ģant akımına dönüĢür ve sağdan sola büyük bir Ģant
meydana getirir.
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ġekil 4.1: Lateral dekübitis pozisyonda ventilasyon perfüzyon durumları



Mediastinal ġift: Göğüs kapalı iken spontan solunumda her iki hemitoraksta
negatif basınç mevcuttur. P1evral basınç gradiyentine rağmen lateral dekübitis
pozisyonunda (LDP) mediastenin ağırlığı, alttaki akciğere doğru basıya neden
olur. Üstteki akciğer duvarının açılmasıyla atmosferik basınç alttaki akciğerin
negatif basıncını geçer. Akciğerler arasındaki bu basınç farkı, mediastenin iyice
aĢağıya doğru yer değiĢtirmesine sebep olur. Ġnspiryum sırasında alttaki
akciğerin kaudale doğru yer değiĢtirmesiyle erken negatif basınç yüzünden
mediasten iyice alttaki akciğere doğru yer değiĢtirir. Bu mediastinal yer
değiĢtirmeye bağlı olarak üstteki akciğerin tidal volümü azalır. Buna,
mediastinal Ģift denir.

Mediastinal Ģift LDP’da ve açık spontan soluyan hastada yetersiz ventilasyonu
açıklayan mekanizmalardan yalnızca biridir. Torakotomi sırasında oluĢan mediastinal Ģifti
engellemenin ve gaz değiĢimini düzeltmenin yolu, intermittan pozitif basınçlı ventilasyon
(IPPV) uygulamaktır.
Torakoskopiler ise sık olarak interkostal blok uygulanmıĢ, spontan soluyan hastalarda
yapılır. Torakoskopi sırasında spontan soluyan bir hastada, sağlam hemitorakstaki negatif
basınç, açık hemitorakstaki negatif basınçtan daha fazla olduğundan mediasten, hem aĢağı,
hem de alttaki (dependan) hemitoraksa doğru itilerek inspiryum sırasında mediastinal Ģift
görülebilir.
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Anestezi Altında-Açık Göğüs- Lateral Dekübitis Pozisyonu (LDP)

LDP’da anestetize ve göğsü kapalı bir hastada, göğüs duvarının ve plevral boĢluğun
açılması, alt ve üst akciğerler arasında pulmoner kan akımı dağılımında belirgin bir
değiĢikliğe sebep olmaz ancak ventilasyon dağılımında değiĢikliğe neden olur. ġöyle ki;
alttaki akciğer üstteki akciğerden daha iyi perfüze olmasına karĢın ventilasyonu kötüdür. Alt
ve üstteki akciğerler arasında ventilasyon/perfüzyon (V/Q) oranı bozulur. Supin pozisyonda
ve LDP’da abdominal içeriğin diyafragmaya basısı, bağımlı diyafragma kısmında (posterior
akciğer ve alt akciğer) en fazla ve bağımsız diafragma kısmında(anterior akciğer ve üst
akciğer) ise en azdır. Uyanık, spontan soluyan hastada, diafragmadaki normal aktif gerilim,
abdominal içeriğin ağırlığını yener ve diafragma bağımlı alanda en çok, bağımsız alanda en
az hareket eder. Kas gevĢemesi ve pozitif basınçlı solunum süresince, pasif ve gevĢek
diyafragma, abdominal içerik tarafından uygulanan pasif diyafragmatik harekete direncin en
az olduğu bağımsız alana doğru yer değiĢtirir, aksine pasif diafragmatik harekete abdominal
içerik tarafından oluĢturulan direncin en fazla olduğu bağımlı alanda diafragma minimal yer
değiĢtirir. Bu sağlıksız bir durumdur, çünkü bu durumun bir sonucu olarak en çok perfüze
olan alt akciğer alanında ventilasyon az, en az perfüze olan üst akciğer alanında ventilasyon
fazladır.
Hasta, lateral pozisyonda, anestezi altında, göğsü açık, paralizi durumda ve pozitif
basınçlı solunum yaptığında, akciğerlerin diyafragmayı toraksa doğru ittirmesine karĢı
oluĢturduğu direnç kaybolur, diyafragmanın yer değiĢimi üstteki akciğere doğru daha fazla
olmaya baĢlar. Bu durumda alttaki akciğerin ventilasyonu artarak V/Q uyumsuzluğunu daha
da arttırır.

ġekil 4.2: Lateral torokotomi pozisyonu

4.2. Tek Akciğer Ventilasyonu (TAV)
Toraks cerrahisi major bir cerrahi olmasının yanısıra anestezi için önemli bazı
fizyolojik sorunlara da neden olması bakımından önemlidir. Bu sorunlar lateral dekubitus
pozisyonu, açık pnömotoraks ve sıklıkla kullanılan tek akciğer ventilasyonunun neden
olduğu fizyolojik değiĢikliklerin sonucudur. Tek akciğer ventilasyonu (TAV), toraks
cerrahisi yapılan hastalarda en önemli anestezik yaklaĢımdır.
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1920’lerin baĢlarında 1.Dünya SavaĢı sonrası Ġngiltere’de Ivan Magill ve Stanley
Rowbotham tarafından geliĢtirilen kauçuk endotrakeal tüpler toraks ameliyatlarında modern
anestezi uygulamalarının baĢlamasını sağlamıĢdır. 1932’de Amerika Wisconsin’den Joseph
Gale ve Ralph Waters geliĢtirdikleri bronĢiyal tüplerle ilk kez tek akciğer ventilasyonunu
tarif etmiĢlerdir.1950’ li yıllarda Eric Carlens’in, geliĢtirdiği çift lümenli endobronĢiyal
tüpler ilk kez bir torakotomi hastasını entübe etmesi ile torasik anestezi hızlı bir geliĢme
göstermiĢtir. Yıllar içinde çeĢitli modifikasyonlara uğrayan bu tüplere son hali 1962’de
Frank Leonard Robertshow tarafından verilmiĢtir.
Carlens tipte olan çift lümenli tüpler; sol ve sağ yönlü olarak iki çeĢittir. Karinaya
oturan kısımda çengeli vardır. Bryce-Smith ve Robertshaw, çengelsizdir. Ortalama tüp
boyutları ise 41, 39, 37, 35, 28 Fransız ölçümüdür (Ġç çap-ID= 6.5, 6.0, 5.5, 5.0 ve 4.5 mm)
(ġekil 4.3 ve 4.4)
Sol çift lümenli tüp daha basit ve güvenli yerleĢim sağlar. Sağ veya sol akciğer
izolasyonunda kullanılabilir. Sağ çift lümenli tüp yerleĢimi daha zor ve yanlıĢ yerleĢim sıktır.
Sağ çift lümenli tüp uygulamalarında üst lop obstrüksiyon riski vardır. Çift lümenli tüpler
sağ veya sol akciğer izolasyonunda kullanılabilir.

ġekil 4.3: Çift lümenli- çentikli Carlens
tüp

ġekil 4.4: Çift lümenli Robertshaw tüp

Günümüzde TAV’da çift lümenli tüp (CLT) yerleĢtirmek için (Resim 4.1), bronĢiyal
bloker (Resim 4.2) ve tek lümenli endobronĢiyal tüp (Resim 4.3-4) kullanılmaktır.
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Resim 4.1: Çift lümenli tüp

Resim 4.2: BronĢiyal blokerli endotrakeal
tüp (Univent tüp)

Resim 4.3: Ġlerletilebilir balon kateter içeren
tek lümenli endotrakeal tüp

ġekil4.5: Univent ve bronĢiyal blokerli tüp

TAV endikasyonları, hastayla veya prosedürle ilgili olabilir. Tek akciğer
ventilasyonunda (TAV) hastayla ilgili endikasyonları;







Sağlıklı akciğerin enfeksiyon, masif kanama ve sekresyon ile aspirasyon
riskinin önlenmesi,
Akciğerlerin ayrı ayrı ventilasyonu,
Bronkoplevral fistül,
TrakeobronĢiyal hasar,
Büyük akciğer kisti veya bül varlığı,
Tek akciğerin hastalığına bağlı ciddi hipoksemidir.

Prosedürle ilgili endikasyonları ise;







Torasik aortik anevrizma onarımı,
Akciğer rezeksiyonu; pnömonektomi, lobektomi, segmental rezeksiyon,
Torakoskopi,
Ösafagus cerrahisi,
Tek akciğer transplantasyonu,
Torasik vertebraya anterior yaklaĢım,
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Bronkoalveolar lavaj,
Minimal invaziv kardiyak cerrahidir.

Tek akciğer ventilasyonuna imkan veren uygulanan çift lümenli tüp uygulamasının
çeĢitli avantaj, dezavantaj ve kontrendikasyonları vardır. Bunlar aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir.
Avantajları
 Her
iki
akciğere
bağımsız ulaĢma imkanı
sağlar.
 Derin aspirasyon imkanı
sunar.
 Akciğerlerin
tamamından
bağımsız
bronkoskopi,O2 ve/veya
CPAP
uygulanabilme
imkanı sağlar.
 GiriĢim
yapılan
akciğerin
söndürülebilmesini
sağlar.

Dezavantajları
 Sağ/sol
entübasyon
tüplerinin farklı olması,
 Postoperatif ventilasyon
gereksiniminde
tüp
değiĢtirme zorunluluğu
olması.
 TrakeobronĢiyal travma
riskinin tek lümenli tüpe
göre daha fazla olması.

Kontrendikasyonları
 Hava yolu lezyonları
 Entübasyon güçlüğü
 Dolu mide veya yüksek
aspirasyon riski.
 25-35 kg altındaki çok
zayıf hastalar.
 Çok genç hastalar < 8-12
yaĢ.

Tablo 4.2: Çift lümenli tüp uygulamanın çeĢitli avantaj, dezavantaj ve kontrendikasyonları

Çift lümenli endobronĢiyal tüp kullanımının esas avantajları; nispeten kolay
yerleĢtirilmeleri, akciğerleri ayrı ayrı veya aynı anda ventile edebilmesi ve her bir akciğeri
ayrı aspire edebilmesidir. En sık kullanılan ÇLT disposabl Robertshaw tipidir. ÇLT birbirine
bağlı iki kateterden oluĢur. Her lümen, akciğerlerden birini ventile etmek içindir. Tüm ÇLT’
lerde proksimal balon (kaf) trakea için, distal balon (kaf) ise ilgili ana bronĢ içindir.
Sol ÇLT’lerde, sol kateter ucu sol ana bronĢa yerleĢir, sağ kateter ucu trakeada
sonlanır. Sağ ÇLT’lerde ise sağ kateter ucu sağ ana bronĢa yerleĢir; sol kateter ucu ise
trakeada sonlanır. Farklı olarak sağ ÇLT, sağ üst lobun havalanması için, üst lob ventilasyon
açıklığına sahiptir. KiĢilerin anatomik farklılıkları, sağ ÇLT ile sağ üst lobun ventilasyonunu
bozabilir. Bu nedenle sağ ÇLT sol, sol ÇLT sağ torakotomiler icin dizayn edilmesine
rağmen, pek çok anestezist sıklıkla sol ÇLT kullanıp sol ana bronĢun klemplenmesinden
önce tüpü trakeaya çeker.
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ġekil 4.5. Çift lümenli tüpün sağ sol yerleĢimi

Çif lümenli tüp seçerken hastanın yaĢı, cinsiyeti, boyu, trakea çapı, bronĢ çapı dikkate
alınır. Çift lümenli tüp uygulama tekniğinde; uygun olan en büyük tüp kullanılmalı (otoPEEP artıĢı için), tüp ucu vokal kordları geçer geçmez tüp içerisindeki stile çıkartılır.
Trakeadaki tüp hangi yöne yerleĢtirilecekse o yöne 90º çevrilerek hafif dirençle
karĢılaĢıncaya kadar itilir. Direnç, genelde tüp ana bronĢa çarptığında oluĢur. ÇLT
yerleĢiminin derinliğini tahmin etmek için hastanın boyu göz önüne alınır. Referans yerleĢim
derinliği ağız köĢesi, 170cm boyundaki biri için 29 cm ve boyda her 10 cm artıĢ veya azalıĢ
için ortalama yerleĢim derinliği 1 cm lik değiĢime denk gelir. Trakea balonu < 5ml, bronĢ
balonu 1- 2 ml enjektöre çekilen hava ile yavaĢ olarak ĢiĢirilir. Pozisyonun doğrulanması
ise göğüs duvarı hareketlerinin izlenmesi, oskültasyon, hava yolu basınçlarının izlenmesi,
kapnograf değerlerinin takibi, spirometri, radyografi ile yapılır.
ÇLT’un yerleĢimi genellikle oskültasyonla doğrulandıktan sonra anestezi uzmanı
tarafından fleksibl fiberoptik bronkoskopla kontrol edilir. Bronkoskop trakeal lümene
yerleĢtirildikten sonra itilip karina görülür. Sol ÇLT kullanıldıysa tüpün bronĢiyal ucunun sol
ana bronĢa girdiği yer ve ek olarak bronĢiyal kafın üst kenarı görülür. Fakat bu kaf karina
üzerine yayılmamalıdır. BronĢiyal kafın üst kenarı görülmüyorsa tüp, sol üst lop giriĢini
kapayacak Ģekilde derinde olabilir. Hastaya lateral dekübitus pozisyonu verildikten sonra
tüpün pozisyonu tekrar bronkoskopla doğrulanmalıdır.
ÇLT komplikasyonları: Tüp pozisyonuna ve tıkanmaya bağlı hipoksemi, travmatik
larenjit, bronĢiyal kafın fazla ĢiĢirilmesine bağlı trakeobronĢiyal rüptürü, cerrahi sırasında
tüpün bronĢa dikilmesidir. (Bu durum ekstübasyon sırasında tüpün çıkarılmasında
zorlanılması ile fark edilir.)
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Çift lümenli tüp uygulamalarda postoperatif döneminde pulmoner barotravma ve
enfeksiyon riskini azaltmak için pek çok hasta erken ekstübe edilir. Solunum rezervi sınırlı
olan hastalar ekstübasyon kriterleri sağlanıncaya kadar ekstübe edilmemelidir. Hastalar
yoğun bakım ünitesinde bir gece ya da daha fazla gözlenmelidir. Postoperatif hipoksemi ve
respiratuar asidoz yaygındır. Bunun nedeni cerrahi kompresyona bağlı atelektazi ve ağrı
nedeniyle yüzeyel solunumdur. Kollabe akciğerin hızla tekrar ĢiĢirilmesi sonucu, ödem
olabilir. Rutin postoperatif bakım sırasında yarı oturur pozisyon, %40-50 oksijen desteği,
yakın EKG takibi ve hemodinamik monitörizasyon, radyografiler ve ağrı tedavisi cok
önemlidir.

4.3. Toraks Cerrahisinde Anestezi Uygulaması
Toraks cerrahisinin gerek anatomik gerekse fizyolojik olarak solunum ve dolaĢım
sisteminin doğal yapısını doğrudan bozucu ya da tehdit edici olması, preoperatif ve
postoperatif mortalitenin ve morbiditenin artmasına neden olur.
Cerrahiye ait risklerin yanısıra hastalara ait risklerin bilinmesi ve en aza
indirilmesinde preanestezik değerlendirme büyük önem taĢır. Bu hastaların büyük
çoğunluğu, kronik sigara bağımlısı oldukları, aterosklerotik damar hastalığı, iskemik kalp
hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner vasküler rezistans artıĢı gibi yandaĢ
hastalıkları olabilecekleri, toraks içi kitleleri, intraplevral efüzyonları nedeni ile ya da
anfizemli akciğerleri ve daralmıĢ solunum yolları gibi nedenlerle restriktif, obstrüktif veya
mix tipte solunum fonksiyon bozukluklarına ve son derece sınırlı bir solunum rezervine de
sahip olabilirler. Anestezi yaklaĢımları, bu durumlar göz önünde bulundurularak uygulanır.

Resim 4.4: Akciğer rezeksiyonları

4.3.1. Preanestezik Hazırlık
Toraks cerrahisinin ameliyat öncesi hazırlığı, yapılan genel değerlendirmenin yanı sıra
solunum fonksiyon testleri ve gerektiğinde arter kan gazlarının değerlendirilmesini de içerir.
Akciğer rezeksiyonu planlanan hastalarda hem mevcut durumun hem de tolere edebilecekleri
parankim kaybı boyutlarının saptaması amacıyla uygulanması gereken fonksiyonel
değerlendirme son derece önemlidir. Bu amaçla yapılacak solunum fonksiyon testlerinin
(SFT) sonuçları genellikle cinsiyet, yaĢ ve boya göre düzenlenmiĢ normal değerlerin yüzdesi
olarak ifade edilir.
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Postoperatif komplikasyonlar açısından yüksek riskli hastalar;

MBC < % 50

FEV1 < %50 (< 2 L)

FVC < %50 (<2 L)

Rezidüel volüm / total akc kapasitesi > %50

PaO2 < 65 mmHg

PaCO2 >45 mmHg
Ameliyat öncesi değerlendirme ile oluĢabilecek komplikasyonların belirlenmesinden
sonra bunların kontrolü için sigara kullanımının sonlandırılması, enfeksiyon veya kronik
obstrüktif akciğer hastalığı varsa medikal tedavisi ve uygun olgularda pulmoner
rehabilitasyon için fizyoterapi planlanır. Kapsamlı bir değerlendirme için anestezistin hastayı
ameliyattan hemen öncesi görmesi yeterli olmaz. Kapsamlı araĢtırmanın yapılabilmesi için
ameliyat kararı verildikten hemen sonra görmesi gerekir. Yine göğüs hastalıkları ve göğüs
cerrahisi uzmanları ile birlikte yapılacak değerlendirme, hastanın ameliyat öncesinde optimal
duruma getirilmesinde en ideal yaklaĢımıdır.
Torakotomi için hazırlık; sigaranın bırakılmasının sağlanması, sekresyonların
azaltılması ve atılmasının kolaylaĢtırılması, havayolu dilatasyonu ve postoperatif bakımı
kolaylaĢtırmak için motivasyon ve kiĢileri eğitici önlemleri kapsar.

4.3.2. Monitorizasyon
Toraks cerrahisinde non invazif standart monitorizasyona ek olarak çoğunlukla
invaziv monitorizasyonda uygulanır. Pulse oksimetre ve kapnografinin yanı sıra tek akciğer
ventilasyonunda, periferik sirkülasyonun etkilendiği durumlarda, hipotermi varlığında, acil
tedaviyi gerektiren; akut hemodinamik değiĢliklikler, büyük kan kaybı ve ritm bozuklukları
gibi tedavi gerektiren komplikasyonların oluĢabileceği durumlarda ve toraks cerrahisinin
bütün giriĢimlerinde teknik ne olursa olsun mutlaka invazif kan basıncı, sürekli arter kan
gazları takibi, CVP takibi ve infüzyonlar için santral venöz kateterizasyon yapılır. Pulmoner
arter kateteri, TEE veya diğer invazif monitorizasyon endikasyonları, her hasta için ayrı ayrı
değerlendirilerek uygulanır.

4.3.3. Anestezi Ġndüksiyonu ve Ġdamesi
Toraks cerrahilerinin genel anestezi uygulamalarında anestezik, analjezik ve kas
gevĢeticiler konusunda neredeyse hiçbir sınırlandırma yoktur. Seçenek içerisinden
kontrendikasyonlar ve etkileĢimler göz önünde tutularak kısa etkili; kontrolü daha kolay
ilaçlar tercih edilmelidir, çünkü bu Ģekilde özellikle yüksek riskli ve postoperatif erken
ekstübasyonu tercih edilen vakalarda yeterli solunum derlenmesi sağlanabilir. Yüksek
konsantrasyonda volatil anestezikler HPV’yi inhibe ederek Ģant volümünü arttırabilirler.
Bundan dolayı, 1 MAC altında volatil anestezikler opioidlerle ve propofolle kombine edilir.
Propofol bronĢiyal tonüsü ve pulmoner damar direncini azaltarak Ģant fraksiyonunu ve
oksijenasyonu düzeltir.

47

Toraks cerrahisinin anestezi indüksiyonunda genellikle narkotik analjezik ile bir
hipnotik ajanın kombine kullanımı tercih edilen yoldur. Ġndüksiyonun baĢlangıcında hasta
spontan solunumla % 100 O2 ile preoksijenize edilir. Fentanil, (3-5 μg/kg) solunum
yüzeyelleĢene kadar IV yoldan verilir. Solunumun yüzeyelleĢmesi ve sözel emirlere yanıtın
zayıflamasından sonra propofol (1-2 mg/kg) solunum tamamen kaybolana kadar verilir.
Kirpik refleksinin kaybı ve apneyi takiben % 100O2 ile ĠPPV baĢlanır. Kas gevĢetici
verilerek paralizi sağlandıktan sonra çift lümenli tüple hasta entübe edilir. Genellikle
etübasyon iĢleminden önce entübasyona refleks yanıtı önlemek amacıyla IV yoldan 1 mg/kg
lidokain yapılabilir. Anestezi idamesi halojenli inhalasyon anestezikleri ve narkotik
analjeziklerle sağlanır. Narkotik analjeziklerin tekrarlayan yüksek dozlarda kullanımı
operasyonun bitiminde ekstübasyonu zorlaĢtıracak solunum depresyonuna neden
olabildiğinden bu ajanlar kontrollü kullanılır.
Operasyon süresince kas gevĢetici gereksinimi bir nöromusküler blokaj monitörü ile
takip edilebilir. Nöromusküler blokaj monitörü paralizinin derecesini göstererek kas
gevĢeticinin uygun periyodlarda yapılmasını sağlar ve gereksiz kas gevĢetici yapılmasını
önler.
Toraks cerrahisinin intraoperatif sıvı yönetiminde ise akciğer rezeksiyonlarından sonra
geliĢebilen pulmoner ödem riskine karĢı kristalloid infüzyonu kısıtlanarak sıvı gereksinimi
gerekirse kolloid ile karĢılanır.


Ġnhalasyon Anestezikleri

Elektif torasik cerrahisinin büyük çoğunluğunda en güvenilir anestezi yöntemi,
kontrollü ventilasyonla birlikte halojenli volatil anesteziklerin kullanıldığı genel anetezi
uygulamasıdır. Halojenli anesteziklerin bronkokonstrüksiyonu inhibe etmelerinin yanı sıra,
derin anestezi altında nonspesifik bronkodilatatör etkiye sahip olmaları torasik cerrahi
kullanımdaki avantajlarını oluĢturur. Halojenli volatil anestezikler, anestezi kaybı olmaksızın
yüksek miktarda inspire edilen 02 konsantrasyonu (FiO2) dağılımına izin veren ve aynı
zamanda hızlı elimine edildikleri için operasyon sonunda hastaların kolayca ekstübe
olmasını sağlayarak postoperatif ventilasyon gereksinimini ortadan kaldıran anestezik
maddelerdir. Rölatif olarak yüksek dozlarda kullanılan IV anestezikler (narkotik analjezikler,
benzodiazepinler, propofol ve barbitüratlar) postoperatif ventilasyon gereksinimine sebep
olabilirler. AlıĢılmıĢ klinik dozlarda (yaklaĢık 1MAC) halojenli anestezik ilaçlar,
kardiyovasküler stabilite sağlayarak hemodinamik değiĢiklikleri önler.
BaĢlıca inhalasyon ajanlarından biri olan nitröz oksit (N 2 O) de HPV’u inhibe etmesi
nedeniyle toraks cerrahisi anestezisinde dikkatli kullanılması gereken bir ajandır.
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IV Anestezikler

Narkotik analjezikler (özellikle de fentanil), torasik cerrahi planlanan hastalarda
güvenle kullanılabilecek ajanlardır. Eğer uygun kan seviyeleri sağlanılabilmiĢse hastanın iyi
bir Ģekilde uyanmasını sağlayacak Ģekilde yumuĢak geçiĢ sağlar. Operasyon süresince uygun
dozlarda kullanılan narkotik analjezikler cerrahi anestezi seviyesi sağlamak için gereken
volatil halojenli anestezik gereksinimini de azaltır. Torasik anestezide narkotik analjeziklerin
yanı sıra hipnotik anestezik ajanlar (propofol, tiyopental ve benzodiazepinler) da miykardiyal
depresan etkileri göz önünde bulundurularak kullanılabilir. Ketamin özelikle acil torasik
cerrahi yapılacak kritik hastalarda anestezi indüksiyonunda hipotansif ve bradikardik etkileri
bulunmadığı için kullanılabilir. Ayrıca astmatik hastalarda bronkospazmı azaltıcı etkileri
vardır.


Akciğer ventilasyonu

Toraks cerrahisinde genellikle TAV uygulanır. TAV’da ise en büyük problem bu
tekniğin gaz değiĢimini etkilemesidir. Çünkü TAV ile gaz değiĢimi sağlanabilen alveol
sayısı azaltılmıĢtır. TAV süresince ventile edilmeyen fakat perfüze olmaya devam eden
akciğer vakadan vakaya değiĢebilir oranlarda venöz karıĢmaya (sağ-sol Ģant) neden olur ve
bu hastaların büyük kısmında arteryel PO2 basıncında belirgin azalmaya yol açar. ġantın en
önemli belirleyicileri; akciğer perfüzyonundaki dağılım,
hipoksik pulmoner
vazokonstriksiyonun (HPV) etkisi ve ventile edilen akciğerde gaz değiĢiminin kalitesidir.
Ventile edilen akciğerdeki gaz değiĢiminin kalitesi de çeĢitli faktörler tarafından etkilenerek
Ģantın miktarını artırır.
Önceden az perfüze olan hasarlanmıĢ akciğerlerde PaO2 düĢüĢü yavaĢ olur. Fakat
sağlıklı iyi perfüze olan bir akciğer dokusu ventile olmadığında, bu düĢüĢ çok belirgin olur.
Tek akciğer ventilasyonu sırasında sık aralıklarla arteryel kan gazı analizleri yeterli
oksijenasyoun idamesi için Ģarttır. TAV sırasında önemli bir nokta da hemodinamik
değiĢikliklerdir. Tek akciğer ventilasyonu HPV yoluyla pulmoner vasküler basınçta artıĢa
neden olur.
Tek akciğer ventilasyonu uygulama öncesinde hastanın, lateral pozisyona alınmasını
takiben, çift lümenli endotrakeal tüp pozisyonu yeniden kontrol edilmelidir. Mümkün
olduğunca çabuk çift akciğer ventilasyonuna geçilmeli, ancak tek akciğer ventilasyonu
gerekli olduğunda %100 FiO2 kullanılmalıdır. TAV sırasında ventilasyon önemlidir.
Solunum hızı, PaCO2 değerini 35 ± 3 mm Hg’da tutacak Ģekilde ayarlanmalıdır Tek akciğer
ventilasyonu baĢlatıldıktan sonra akciğer patolojisi ve hipoksik pulmoner
vazokonstriksiyonun derecesine bağlı olarak PaO2, 45 dk. kadar düĢmeye devam eder.
Operasyon süresince sık arteryel kan gazı kontrolü yapılmalı ve oksijen satürasyonu sürekli
izlenmelidir. Cerrahi ekip ile koordine çalıĢmak önemlidir. Eğer tüpün pozisyonu ile ilgili bir
sorun varsa fakat fiberoptik bronkoskop yoksa cerrah tüpü palpe ederek yerini bulup doğru
yere yönlenmesine yardımcı olabilir.
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Tek akciğer ventilasyonu uygulanırken hipoksiden kaçınılmalıdır. Buna ek olarak
inspiratuar havayolu basınçlarının yükselmesinin ve akciğerin aĢırı ekspansiyonunun
engellenmesi ile yüksek PEEP’in önlenmesi gerekir. Tek akciğer ventilasyonu sırasında
hipoksemi oluĢursa tüpün pozisyonu bir fiberoptik bronkoskop ile yeniden kontrol
edilmelidir. Sağ ana bronĢun entübe edildiği sol torakotomilerde sağ üst lobun da
havalandığı garantilenmelidir. Tüpün pozisyonu doğrulandıktan sonra üstteki akciğer bir kez
ekspanse edildikten sonra CPAP uygulanmalıdır. Nadiren PaO2 düzeyi düĢük kalabilir, bu
durumda cerrahi ekiple koordinasyon kurularak çift akciğer ventilasyonu baĢlatılmalıdır.
Tek akciğer ventilasyonu sırasında pik havayolu basıncı, tidal volüm(bir spirometre
ile), kapnogramın eğimi ve mümkünse basınç-volüm eğrileri sürekli olarak izlenmelidir. Pik
havayolu basıncındaki ani bir artıĢ cerrahi manüplasyona bağlı olarak tüpün pozisyonunun
değiĢmesi sonucudur ve ventilasyonu bozabilir. Ayrıca alttaki akciğerin bir stetoskop ile
aralıklı dinlenmesi gereklidir.
Hastanın stabilitesine ait herhangi bir kuĢku oluĢtuğunda veya hastada hipotansiyon,
siyanoz ya da taĢikardi geliĢirse, problem çözülene dek iki akciğer ventile edilmelidir.
Özellikle sol torakotomi sırasında perikardın manüplasyonu ve büyük damarların çekilmesi
kardiyak aritmi ve hipotansiyona neden olabilir. Toraks cerrahisinde kardiyotonik ilaçlar da
hazır bulundurulmalı ve kullanılır durumda tutulmalıdır.

4.3.4. Uyandırma ve Erken Postoperatif Dönem
Torasik cerrahide postoperatif dönemde pulmoner komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
Komplikasyon riskinin artması ise preoperatif, intraoperatif ve postoperatif nedenlerle
olabilir; cerrahi sırasındaki manüplasyonlar ve akciğere yapılan giriĢimler akciğer
fonksiyonlarını değiĢik derecelerde bozarak postoperatif pulmoner komplikasyon
insidansının artmasına neden olabilir. Operasyonun, en ağrılı cerrahi giriĢimlerden olan
torakotomi ile yapılması postoperatif dönemde Ģiddetli ağrı nedeniyle öksürmeyi
engelleyerek ve solunum derinliğini etkileyerek akciğerde biriken sekresyonların
atılamamasına neden olur. Bu durum postoperatif pnömoni ve atelektazi geliĢimini
kolaylaĢtırır. Bundan dolayı uyandırma döneminde hastanın özelliğine göre yerleĢtirilen
epidural kateterden yapılacak aneljezik özellikli ilaçlarla oluĢabilecek ağrının Ģiddeti
azaltılabilir.
Yüksek riskli kardiyovasküler hastalar hariç, ekstübasyon, ameliyathanede yapılabilir.
Lobektomiden sonra toraks kapatılmadan önce tüm atelektazik alanların açılmasına özen
gösterilir. Atelektazik alanların açılması için aspirasyon, pozitif ekspiryum sonu basınç
uygulaması (pozitive end ekspiratuar pressure /PEEP) ve sürekli pozitif havayolu basıncı
(continue pozitive airway pressure /CPAP) uygulamaları yapılır.
Hastayı uyandırma iĢlemi, riskli ve solunum paremetreleri düĢük hastalar hariç genel
anestezi uyandırma kriterlerine göre uygulanır. Hastanın solunum ve kardiyolojik
parametrelerinin stabilitesi olmadan, kas gücü toparlamadan, hasta tüpe karĢı reaksiyon
göstermedikçe ekstübasyon yapılmamalıdır. Hastanın uyandırılması sırasında yapılan tüp içi
aspirasyonlardan sonra PEEP uygulaması ile atelektazik oluĢumlar açılır.
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4.4. Özel Torasik GiriĢimlerde Anestezi
Bronkoplevral fistül (BPF), ampiyem, kistler ve akciğerlerdeki bül oluĢumları ile
trakeal rekonstrüksiyon gibi vakaların çoğunda yüksek frekanslı ventilasyon teknikleri
uygulanır.
Yüksek-Frekanslı Ventilasyon:
Klasik pozitif basınçlı ventilasyon teknikleri ile tidal volüm ve solunum hızı genellikle
normal, spontan soluyan bir hastanınki kadar ya da biraz daha yüksektir. Yüksek frekanslı
ventilasyon, daha küçük VT ve daha yüksek solunum hızı kullanımı ile klasik ventilasyon
yöntemlerinden ayrılır.
Üç farklı tipte yüksek frekanslı ventilasyon vardır. Bunlar; yüksek frekanslı pozitif
basınçlı ventilasyon (HFPPV), yüksek frekanslı jet ventilasyon (HFJV), yüksek frekanslı
osilasyon ventilasyon (VFO) yöntemleridir.
Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon (HFPPV), açık ya da kapalı bir sistem ile
verilebilir. Bu teknik, bronkoskopi sırasında, trakeal rezeksiyonda ve rekonstrüktif cerrahide
kullanılır. Açık sistemler kullanıldığında, gazın geri çıkıĢı mekanik olarak
sağlanamayacağından doğal havayolları ile olur. Kapalı bir sistemin kullanılması, açık
sistemlerden farklı olarak PEEP uygulamasına da izin verir.
Yüksek frekanslı jet ventilasyon (HFJV), hem açık hem de kapalı sistemlerle
kullanılabilir. Oksijenasyonu arttırmak için PEEP de kullanılabilir. Ayrıca anestezi
cihazından yüksek akımlı taze gaz kullanımı, gaz karıĢımına inhalasyon anesteziklerinin
eklenmesine olanak sağlar.
Yüksek frekanslı osilasyon ventilasyon, gaz akımını 400-2400 soluk/dk hızında osile
ettiren bir sistemdir. Toraks cerrahisi giriĢimlerinde kullanıbilir. Bu sistemde VT küçüktür
(50-80 ml), gaz değiĢimi moleküler difüzyon ve koaksiyel hava akımı ile olur.

4.4.1. Bronkoplevral Fistül ve Ampiyem
Bronkoplevral fistül (BPF) bronĢiyal ağaç ile plevral kavite arasında anormal bir iliĢki
olmasıdır. BPF, sık olarak karsinoma için pulmoner rezeksiyon sonrasında geliĢir. Diğer
nedenler; bronĢ ya da bül, travmatik rüptürü (barotravma ya da PEEP), penetran göğüs
yaralanması, bir ampiyem kavitesi veya akciğer kistinin bronĢiyal ağaca spontan drenajdır.
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BPF cerrahisinin anestezisinde, genellikle hasta uyanık ve spontan soluyorken bir çift
lümenli endotrakeal tüp ile trakea entübasyonu yapılır. ĠĢlem yapılırken hastaya oksijen
uygulanarak sürekli cesaretlendirir. Koopere bir hasta sağlamak için nöroleptanaljezi
yapılabilir, daha sonra havayoluna topikal anestezi uygulanır. Trakeaya oturacak en geniĢ tüp
seçilir. EndobronĢiyal tüp seçilirken BPF’ın aksi tarafında olanı tercih edilmelidir. Tüp
trakeaya yerleĢtirildiğinde, ampiyem mevcutsa trakeal lümenden püy gelebilir, bu nedenle bu
lümen hemen geniĢ lümenli bir aspirasyon sondası ile aspire edilmelidir. Oksijenasyon ve
ventilasyonun yeterliliği pulse oksimetre ve arteryel kan gazı analizleri ile değerlendirilir.
Ketamin veya tiyopentalin ardından bir kas gevĢetici ile hızlı indüksiyon tekniği de
uygulanabilir, fakat kontaminasyon ve tansiyon pnömotoraks riski taĢır.

4.4.2. Akciğer Kistleri ve Büller
Akciğeride bulunan içi hava dolu kistler, ince duvarlı içi hava ile dolu alveolerde doku
hasarı oluĢturan bir yapıdadır. Genelde akciğerin amfizematöz yıkımının son evresi olarak
ortaya çıkar. KOAH’na eĢlik edebilir.
Akciğerlerdeki bül nedeniyle dispne tolere edilemez hale gelmiĢse, büller çok
geniĢlemiĢse, yineleyen pnömotoraks durumlarında veya büller geniĢ bir akciğer alanına bası
yaptığında cerrahi büllektomi gerekebilir. Hastaların çoğunda KOAH’da vardır ve CO 2
retansiyonu gösterirler, respiratuar rezervleri sınırlıdır. Eğer bül çok komplike ise tidal
volümün bir kısmı boĢa gidecektir (ölü boĢluk). Bu durumda bül hacmini arttıracağından
nitröz oksit kullanılmamalıdır. Göğüs açıldığında göğüs duvarının sınırlaması ortadan
kalkacağı için tidal volümün daha da büyük bir kısmı bül içine girmeye baĢlar. Bu nedenle
bül kontrol edilinceye kadar ventilasyonun arttırılması gerekir.
Endotrakeal tüp yerleĢtirildiğinde, her bir akciğer ayrı ayrı kontrol edilir .Ġndüksiyon
ve idame sırasında özellikle bülün bronĢiyal ağaçla ortaklığının olmadığı veya çok az olduğu
durumlarda yumuĢak, hızlı, düĢük tidal volümlü ve 10 cmH 2 O’u aĢmayan pozitif basınçlı
ventilasyon uygulanmalıdır. Cerrahi uygulanırken büller rezeke edildikçe hava kaçağı
kontrolü ve baĢka bül varlığının araĢtırılması için opere edilen akciğer tek baĢına ventile
edilir.
Pozitif basınçlı ventilasyon göğüs açılmadan önce uygulanmak zorunda ise tansiyon
pnömotoraks riski unutulmamalı ve tedavi için hazır olunmalıdır. Tanı, solunum seslerinin
tek taraflı azalması (büllöz hastalığı olan bu hastalarda güç olabilir), ventilasyon basıncında
artıĢ, wheezing veya kardiyovasküler değiĢiklikler ile konur. Tedavi, göğüs tüpü
yerleĢtirilmesinden ibarettir.

4.4.3. Akciğer Volüm Azaltma Cerrahisi
KOAH’ın neden olduğu hastalarda bronĢiyollerin dıĢa doğru dairesel Ģekilde
çekilmeleri bozulduğundan ekspirasyon sırasında kollabe olamazlar. Ciddi dispneli,
geniĢlemiĢ göğsü, düzleĢmiĢ diyafrağması olan hastalarda fonksiyon görmeyen ancak
nonbüllöz alanın cerrahi olarak rezeksiyonu dispneyi düzeltir. Bu durumda akciğer
volümündeki azalma pulmoner mekaniği düzeltebilir.
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Anestezik yönetiminde; bronkodilatör tedavi operasyon sabahına kadar sürdürülür.
Bronkoskop ve trakeal tüpün yerleĢtirilmesini kolaylaĢtırmak için morfin ve atropin
premedikasyonu uygulanır. Steroidlere ek olarak bronkodilatörler de intraoperatif süreçte
kullanılır. Anestezi indüksiyonundan önce oturur pozisyonda T3-T4 düzeyinden bir torasik
epidural kateter yerleĢtirilebilir. Anestezi indüksiyonu sırasında nöromusküler blokajdan
sonra intratorasik basınç artıĢından kaçınılmalıdır. Amfizematöz hastaların cerrahisinde
giriĢimden sonra mümkün olduğunca kısa bir sürede spontan ventilasyona geçilmesi gerekir.
Bu nedenle kısa etkili nöromusküler blokerler (roküronyum, sisatraküryum, veküronyum vb)
tercih edilmelidir. Ağrı tedavisi mümkün olduğunca çabuk baĢlatılmalı, erken trakeal
ekstübasyon ve mobilizasyon sağlanmalıdır. Tek akciğer ventilasyonu kesin endikedir, çift
lümenli tüp kullanımı daha uygun bir seçenektir. Bununla birlikte hangi tip tüp kullanılırsa
kullanılsın respiratuar rezervi sınırlı olan bu hastalarda akciğer izolasyonu mükemmel olmalı
ve bunun için fiberoptik kontrol de yapılmalıdır.

4.4.4. Trakea Rezeksiyonu için Anestezi
Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapma) teknik olarak zor ve anestezi
uygulamaları açısından sıkıntılı bir süreçtir. Bu tip bir cerrahi için endikasyonlar arasında
konjenital lezyonlar (agenez, stenoz), neoplazi (primer, sekonder), yaralanmalar (doğrudan,
dolaylı), enfeksiyonlar ve entübasyon sonrası yaralanmalar (endotrakeal tüp veya
trakeotomiye bağlı) yer alır.
Trakea rezeksiyonu yapılacak hastaların çoğunda orta veya ciddi derecede havayolu
obstriksiyonu olduğu için premedikasyon çok tercih edilmez. Bu hastaların monitörizasyonu;
sol radyal artere (innominat -brakiosefalik artere bası olduğunda da basıncın izlenebilmesi
için) arteryel kanül yerleĢtirilmesini içerir. Steroidler trakeal ödem ihtimalini azaltmak için,
yüksek FiO2 yeterli oksijenasyonu sağlamak için kullanılır.
Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyon uygulanacak ciddi obstrüksiyonu olan
hastalarda inhalasyon ajanlarla indüksiyon yavaĢ olarak yapılır. Ġndüksiyon sırasında spontan
ventilasyona devam edilir. Hastada oluĢan paraliziyi takiben havayolunu tıkayabileceği için
nöromüsküler blokerler tercih edilmez. Laringoskopi hasta derin anestezide iken yapılır.
Daha sonra cerrah lezyonu değerlendirmek ve dilate etmek için rijit bronkoskopi yapabilir.
Bronkoskopiyi takiben, gerektiği zaman darlıktan geçebilecek küçük bir endotrakeal tüp ile
entübasyon yapılır.
Trakeal rezeksiyon veya rekonstrüktif cerrahi sonrasında anostomoz hattının
zorlanmaması için hasta, boynu ve baĢı fleksiyonda tutulmalıdır. Bazı hastalarda bu, çeneyi
göğsün ön duvarına sütürasyon ile sağlanır. Endotrakeal tüp ve kafına bağlı travmayı en aza
indirmek için mümkün olduğunca çabuk ekstübasyon gerçekleĢtirilmelidir.
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4.4.5. Bronkopulmoner Lavaj
Bu iĢlem, akciğerler ve bronĢiyal ağacın irigasyonundan ibarettir ve alveolar
proteinozis, radyoaktif duman inhalasyonu, kistik fibroz, bronĢiektazi ve astmatik bronĢit
tedavisinde kullanılır. Akciğer lavajı, genel anestezi altında sağlam akciğerin etkilenmesini
önlemek amacıyla çift lümenli tüp ile ventile edilen hastalarda yapılır.
Hastalara premedikasyon yapılarak oksijen desteği ile operasyon odasına alınır.
Anestezi, intravenöz bir ajanla baĢlatılarak, bir inhalasyon anesteziği ile devam ettirilir.
Mümkün olduğunca yüksek bir FiO2 kullanılır. Kas gevĢeticilerle çif lümenli tüp,
yerleĢimini kolaylaĢtırılır. Kaf basıncı kontrol edilir. Monitörizasyonda bir arteryel kanül ile
kan basıncı takibi ve ventile edilen akciğerde rallerin (lavaj sıvısının sağlam akciğere
geçtiğini gösterir) duyulması için bir stetoskop mutlaka bulundurulur. ĠĢlem süresince FiO2
%100 olmalıdır. Lavaj öncesinde akciğerler denitrojenize (azottan arındırılması) edilmeli,
yalnızca oksijen ve karbondioksit kalmalıdır. Sıvı instilasyonu (ilaçlı bir çözeltinin bir
mukoza yüzeyiyle temasa getirilmesi) bu gazların absorbe olmasına olanak sağlar, böylece
daha fazla alveolar mesafeye sıvı ulaĢabilir.
Trakeal entübasyon gerçekleĢtirildiğinde, hasta lavajın yapılacağı tarafa döndürülür ve
çift lümenli endotrakeal tüp pozisyonu ve kaçak bir kez daha kontrol edilir. BaĢ yukarı
pozisyonda, hazırlanan sıvı alttaki (dependan) akciğere yer çekiminden yararlanılarak infüze
edilirken üstteki (nondependan) akciğer ventile edilir. Sıvının akıĢı kesildiğinde, (genellikle
eriĢkinlerde 700-1000 ml) hasta bu kez baĢ aĢağı pozisyona alınarak sıvının dıĢarı drene
olması sağlanır. Daha sonra berrak sıvı geri alınana dek lavaj sürdürülür; bu noktada akciğer
aspire edilerek büyük tidal volümlerle ventilasyon yeniden baĢlatılır (sürfaktan kaybı
nedeniyle komplians azalmıĢtır). Her bir lavajda giren ve çıkan sıvı miktarları izlenmeli,
diğer akciğere sıvı kaçmadığından emin olunmalıdır. Her bir lavajda verilen volümün en az
%90’ı geri alınmıĢ olmalıdır. Çift akciğer ventilasyonu yeniden baĢlatılır, kompliyans
düzelir, hava-oksijen karıĢımı (nitrojen ilavesi) ile alveolar açıklık sürdürülür. Hasta bir süre
ventile edildikten sonra operasyon odasında ekstübe edilebilir. Tedavi sonrasında hastalar
öksürmeleri için teĢvik edilir, tedavi edilen akciğerin ekspansiyonu için solunum eksersizleri
yaptırılır. 3-7 gün sonra diğer akciğerin lavajı için hasta, yeniden operasyon odasına
alınabilir.

4.4.6. Miyastenia Gravis
Torasik anestezist, mutlaka timektomi (tedavi için seçilecek yöntemlerden biri) için
miyastenia gravisli (MG) bir hastaya anestezi vermek zorunda kalabilir. MG, nöromusküler
kavĢağın hastalığıdır.
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Genel Anestezi Ġdaresi: Önce hastaların fiziksel ve emosyonel durumu düzeltilir.
Kullanmakta olduğu ilaç tedavisi gözden geçirilir ve muhtemel ilaç etkileĢimleri dikkate
alınır. Eğer hastanın bir respiratuar hastalık öyküsü veya bulber tutulumu varsa preoperatif
değerlendirmede respiratuar fonksiyon testleri de bulunur. Solunum eksersizleri ve
spirometre kullanımının öğretilmesi gerekir. Hastalara operasyon sonrasında entübe ve
ventilatörde kalabilecekleri söylenir. MG hastaları günün ilk hastası olarak planlanır. Steroid
tedavisi alan hastalarda perioperatif steroid tedavisi uygulanır. Premedikasyon bir
benzodiazepin ya da barbitürat ile sağlanabilir. Respiratuar depresyon riski nedeniyle
opioidlerden kaçınılmalıdır.
Monitörizasyon, hastanın durumu ve planlanan cerrahiye göre belirlenir, fakat
nöromusküler iletimi etkileyecek ilaçlar kullanılacaksa nöromusküler iletimin takibi
(mekanogram, elektromiyografik monitör veya akselograf) yapılmalıdır. Anestezi
indüksiyonu kısa etkili bir barbitürat veya propofol ile sağlanabilir. Miyastenik hastalar,
potent inhalasyon anesteziklerinin nöromusküler depresan etkisine normal hastalardan daha
duyarlıdır. Elektif vakalarda potent inhalasyon anestezikleri trakeanın entübasyonu, idame ve
kas gevĢekliği için yeterli olur. Anestezinin inhalasyon anestezikleri ile derinleĢtirilmesi
entübasyon için yeterli koĢulları sağlar.
MG hastaları nondepolarizan kas gevĢeticilerin etkilerine duyarlıdır. Bazı hastalarda
potent inhalasyon anesteziklerinin kardiyovasküler depresan etkisi tolere edilemediğinden
nöromusküler blokerler etkileri monitörize edilmek kaydıyla kullanılabilir. Klasik dozlarının
1/10-1/20’si dozda kullanılabilir. Atraküryum, kısa eliminasyon ömrü (20 dk), ufak
distribüsyon volümü kümülatif etkisinin olmaması ve yüksek klirensi nedeniyle tercih edilen
ajan olabilir. Hofmann eliminasyonu, atraküryumun etkisinin iyi monitörize etmek kaydıyla,
geri döndürülmesine gerek bırakmaz. Sisatraküryum da uygun bir seçenek olabilir. Potent
inhalasyon anestezikleri nondepolarizan blokerlerin etkisini arttırır.
Miyastenik hastalar, süksinilkolinin nöromusküler bloker etkisine dirençlidir. Klinikte
klasik dozlarda kullanıldığında yeterli kas gevĢekliği ve normal derlenme süreleri sağlar.
Nadiren faz II bloğa neden olur. Trakeanın hızlı entübasyonu planlandığında, etkisi hızlı
baĢlayan süksinilkolin ilk tercih, uzayan etkileri nedeniyle nondepolarizan kas gevĢeticilerin
orta dozları ikinci tercih olmalıdır.
Nöromusküler blok özelliği bulunan ilaçların MG hastalarında kullanımına, özellikle
relaksanlar kullanılacaksa dikkat edilmelidir. Bu tip ilaçlar arasında antiaritmikler (kinidin,
prokainamid, kalsiyum kanal blokerleri), diüretikler (hipokalemi), kinin ve aminoglikozid
gibi antibiyotikler yer alır. Dantrolen MG hastasında güvenli bir Ģekilde kullanılılabilir.
Bu hastalar anesteziden çıkıĢta dikkatlice monitörize edilmelidir. Hastalar yanıt verir
ve 20 cmH2O basıncından daha fazla negatif inspiratuar basınç oluĢturabilir duruma
geldiklerinde ekstübe edilir. Ekstübasyon sonrasında derlenme odasında ya da yoğun
bakımda dikkatlice izlenir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Torasik cerrahide anestezi uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

 Anestezi cihazını kullanıma hazır
hale getiriniz.

 Monitör
ve
bağlantılarını
kullanıma hazır hale getiriniz.

 Order
edilen
anestezide
kullanılacak
bütün
ilaçlarla
birlikte acil durum ilaçlarını
hazırlayınız.

 Anestezi
uygulamasında
kullanılacak bütün malzemeleri
hazırlayınız.

Öneriler
 Cihazı,
bütün
bağlantılarını
yaparak
çalıĢtırmalısınız.
 Vaporizatörü kontrol ederek kullanılacak
inhalasyon
ajanın
vaporizatörünü
doldurmalısınız.
 Sodalime kontrolünü yaparak kirlenmiĢse
değiĢtirmelisiniz.
 Bakteri filtresi kullanmalısınız.
 Standart monitörizasyon ekipmanları ile
birlikte, anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda
ekstra
monitörizasyon
ekipmanlarını da hazırlamalısınız.
 Mutlaka invazif kan basıncı, sürekli arter kan
gazları takibi, CVP takibi ve infüzyonlar için
santral venöz kateterizasyon hazırlığını
yapmalısınız.
 Tüm toraks cerrahilerinin genel anestezi
uygulamalarında anestezik, analjezik ve kas
gevĢeticiler
konusunda
bilindik
kontrendikasyonlar ve etkileĢimleri göz
önünde tuturak kısa etkili; kontrolü daha kolay
ilaçları tercih etmelisiniz.
 Myestenia Gravis hastalarda nondepolarizan
kas gevĢeticilerden atraküryumu tercih
edebilirsiniz.
 Hastanın yaĢına uygun maske ve endotrakeal
tüp, LMA, uygun boylarda sağ ve sol çif
lümenli endotrakeal tüp, doktor istemine göre
ünivent tüp, stile, aspirasyon sondası, airway,
uygun büyüklükte blaydli larengoskop, kaf
enjektörü, tüp bağını hazır bulundurmalısınız.
 BPF cerrahisinin anestezisinde, trakeaya
oturacak en geniĢ tüpü seçmelisiniz.
 Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyon
uygulanacak hastalar için hastaya uygun tüpün
ve obtrüksiyonun durumuna göre küçük tek
lümenli endotrakeal tüp hazırlamalısınız.
 Trakeal rezeksiyonu ve rekonstrüksiyon
yapılacak hastalar için steril solunum devresi
veya steril bağlantı hortumu da hazır
bulundurmalısınız.
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 Anestezi uzmanının tercih edebileceği düz
blaydli larengeskop, flaksble bronkoskobuda
kolay ulaĢılabilecek yerde bulundurmalısınız.
 Anestezi uygulamasında kullanılacak destek
malzemelerinin hastada alerji oluĢturmaması
için dıĢ yüzlerini kompreslerle kapatmalı veya
antialerjik olanları tercih etmelisiniz.
 Küçük çocukların anneden ayrılma korkusunu
 Hastayı ameliyat masasına alınız.
azaltmak ve ameliyathaneye transferi sırasında
hırçınlıklarını önlemek için onların dikkatlerini
 Hasta dosyasını ve onay belgesini
çekebilecek oyunlar üretebilirsiniz.
kontrol ediniz.
 Solunum sıkıntısı olan hastaların baĢ tarafını
yükselterek ve oksijen vererek rahat nefes
almalarını sağlayabilirsiniz.
 Hastayı bilgilendirerek iĢbirliği

Akciğer rezeksiyonu planlanan hastalarda
sağlayınız.
solunum
fonksiyon
testlerinin
(SFT)
sonuçlarını mutlaka kontrol etmelisiniz.
 Küçük çocukların korku ve endiĢelerini
 Hastayı monitörize ediniz.
azaltmadan monitörize etmemelisiniz.
 Gözlenen bulguları anestezi formuna kayıt
etmelisiniz.
 Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanan
hastalarda, solunum seslerinin tek taraflı
 Hastanın vital bulgularını kontrol
azalması (büllöz hastalığı olan hastalarda güç
ediniz.
olabilir),
ventilasyon
basıncında
artıĢ,
wheezing veya kardiyovasküler değiĢiklikler
olduğunda,
tansiyon
pnömotoraks
olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

 Hastanın damaryolunu açarak sıvı
infüzyonunu baĢlatınız.

 Hastanın yaĢına ve fizik yapısına uygun
intraket kullanmalısınız.
 Ġkinci bir damar yolu açmak gerektiğinde,
indüksiyondan sonra sonra açmalısınız.
 Akciğer rezeksiyonlarından sonra geliĢebilen
pulmoner ödem riskine karĢı kristalloid
infüzyonunu kısıtlayarak sıvı gereksinimi
gerekirse kolloid ile karĢılamalısınız.

 Preoksijenasyon sağlamak için maskeyi hasta
uyumadan önce ağızın biraz yukarısından
tutmalısınız.
 Hastanın
preoksijenizasyonunu  Hasta uyuduktan sonra maskeyi ağza ve
sağlayınız.
buruna tamamen oturtmalısınız.
 Oksijenasyon ve ventilasyonun yeterliliğini
pulse oksimetre ve arteryel kan gazı analizleri
ile değerlendiriniz.
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 Hastaya
genel
anestezi
uygulamasını baĢlatınız.

 Anestezi uzmanının direktifleri doğrultusunda,
özellikle küçük çocuk hastalarda inhalasyon
ajanları ile indüksiyon uygulamalısınız.
 Histamin
salınımına
neden
olabilecek
ilaçlardan
kaçınmalısınız.
(atrakuryum,
mivakuryum, morfin, meperidin)
 Hastada hıçkırık ve spazm olmasını önlemek
için apne oluĢtuktan sonra maske ile kontrollü
solunum yaptırmalısınız.
 Gerekirse
hastaya
anestezi
uzmanını
direktifleri
doğrultusunda
kortikosteroid
uygulamalısınız.
 Airway uygulaması gerekli olursa hastada
irritasyon oluĢturmadan uygulamalısınız.
 Trakea rezeksiyonu ve rekonstrüksiyon
uygulanacak
ciddi
obstrüksiyonu
olan
hastalarda;






 Hastaya endotrakeal entübasyon
uygulayınız.




 inhalasyon indüksiyonunu yavaĢ yapınız.
 Ġndüksiyon sırasında spontan ventilasyona
devam ediniz.
 Laringoskopiyi hasta derin anestezideyken
yapınız.
 Entübasyonu darlıktan geçebilecek küçük
bir endotrakeal tüp ile yapınız.
Akciğer volüm azaltıcı cerrahi anestezisinin
indüksiyonu sırasında nöromusküler blokajdan
sonra intratorasik basınç artıĢından kaçınmak
için etomidat gibi bir ajanla stabil bir anestezi
indüksiyonu ve basıncı düĢük bir ventilasyon
uygulayabilirsiniz.
Hastaya uygun blayd kullanmalısınız.
Entübasyonu, hasta derin anestezide ve yeterli
kas
gevĢekliği
sağlandıktan
sonra
yapmalısınız.
Hastanın sekresyonu çok ise dikkatli bir
Ģekilde aspirasyon uygulamalısınız.
Anestezi uzmanının direktifi doğrultusunda
LMA veya diğer havayolu ekipmanlarından
birini de uygulayabilirsiniz.
Entübasyon gerçekleĢtikten sonra tüpü ağız
kenarından iĢaretleyerek tespitini güvenli hale
getirmelisiniz.
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 Ampiyemi olan hastaya, trakeaya tüp
yerleĢtirildiğinde, trakeal lümenden püy
gelebilir; bu nedenle lümeni hemen uygun
ebatta bir aspirasyon sondası ile aspire
etmelisiniz.
 Tüp ile anestezi hortumunu ayırmanız
gerekirse hastayı hipokside bırakmamak için
devreyi
kısa
süreli
ayırmaya
özen
 Hastaya
cerrahi
pozisyon
göstermelisiniz.
verilirken havayolu güvenliğini
 Pozisyon verilirken endotrakeal tüpün iĢaretli
sağlayınız.
yerinin oynamamasına dikkat etmelisiniz.
 Pozisyon verme esnasında hastanın baĢ ve
boyun bölgesini desteklemelisiniz.
 Verileri girerken hastanın yaĢını, kilosunu göz
önünde bulundurmalısınız.
 TAV sırasında ventilasyonda solunum hızını,
PaCO2 değerini 35 ± 3 mm Hg’da tutacak
Ģekilde ayarlamalısınız.
 Tek akciğer ventilasyonu uygulanacak
durumlarda,
hasta
lateral
pozisyona
alındığında, çift lümenli endotrakeal tüpün
pozisyonunu yeniden kontrol edilmelidir.
 Solunum parametrelerini hasta
Mümkün olduğunca çabuk çift akciğer
verilerine göre ayarlayınız.
ventilasyonuna geçilmeli, ancak tek akciğer
ventilasyonu gerekli olduğunda, %100 FiO2
kullanmalısınız.
 Akciğer kisti veya bülü olan hastalarda
indüksiyon ve idame sırasında özellikle bülün
bronĢiyal ağaçla ortaklığının olmadığı veya
çok az olduğu olgularda olmak üzere
yumuĢak/nazik, hızlı, düĢük tidal volümlü ve
10 cmH 2 O’u aĢmayan pozitif basınçlı
ventilasyon uygulanmalıdır.

 Anestezik gazları hastaya uygun
dozda ayarlayınız.

 Anestezik
gazları,
anestezi
uzmanının
direktifleri doğrultusunda ayarlamalısınız.
 Anestezik ajanların tercihinde, öncelikle
izofloran ve sevofluran tercih edebilirsiniz.
 Akciğer bülü bulunan hastada, nitröz oksit, bül
hacmini arttıracağından kullanmamalısınız.
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 Gerektiğinde cerrahla iĢbirliği
içerisinde tek akciğer ventilasyonu
uygulayınız.

 Tek akciğer ventilasyonu uygulanırken
hipoksiden kaçınmalısınız
 Tek akciğer ventilasyonu sırasında pik
havayolu basıncını, tidal volümü (bir
spirometre ile), kapnogramın eğimini ve
mümkünse basınç-volüm eğrilerini sürekli
olarak izlemelisiniz.

 Tek akciğer ventilasyonu sırasında
sık aralıklarla arteryel kan gazı
analizlerini takip etmelisiniz.

 Arteryel kan gazı analizlerini yeterli
oksijenasyon idamesi için takip etmelisiniz.

 Hastanın anestezi takibini yapınız.

 Anestezi derinliğinin klinik belirtilerini takip
etmelisiniz.
 Hastanın
monitör
bulgularını
takip
etmelisiniz.
 Hastanın ilaçlarının idamesini yaparken
dozlarına azami dikkat etmelisiniz.
 Gerektiğinde hastayı aspire etmelisiniz.
 Aspirasyonun 10-30 saniyeyi geçmemesine
dikkat etmelisiniz.
 Tek akciğer ventilasyonu sırasında hipoksemi
oluĢursa
tüpün
pozisyonunu
kontrol
etmelisiniz.
 Ekspirasyon sırasında havayolu tıkanıklığını
fark edebilmek için end-tidal CO2 düzeyini
kontrol ederek kapnografiye gecikmiĢ bir
yükselme varlığını gözlemlemelisiniz.
 Aldığı çıkardığı sıvı takibini yapmalısınız.
 Periferik sinir hasarı açısından bası
noktalarını kontrol etmelisiniz.
 Hastanın vücut ısısını aralıklarla kontrol
etmelisiniz.
 Hipoksi yönünden takibini Ent tidal CO2 ve
pulseoksimetre verileri ile birlikte cilt ve
dudak rengini kontrol ederek yapmalısınız.
 Kas gevĢetici ve anestezik ajan uygulamasını
anestezi uzmanı direktifi doğrultusunda
yapmalısınız.
 TAV uygulanan hastanın stabilitesine ait
herhangi bir kuĢku oluĢtuğunda veya hastada
hipotansiyon, siyanoz ya da taĢikardi
geliĢirse problem çözülene dek iki akciğeri
de ventile etmelisiniz.
 Yapılan uygulamaları, zamanında kayıt
etmelisiniz.
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 Yüksek frekanslı ventilasyon yöntemleri
uygulanırken ekspirium havasının çıkıĢında
zorluk olması, kateterin kan ile tıkanması
veya
yer değiĢtirmesi, distale
kan
aspirasyonundan
kaynaklanabileceğinden
dikatli olmalısınız.
Cerrahi giriĢimin sonlanmasına  Lobektomiden sonra toraks kapatılmadan
önce tüm atelektazik alanların açılması için
yakın hastanın spontan solunumunu
aspirasyon, PEEP ve CPAP uygulamaları
geri döndürünüz.
yapmalısınız.
Cerrahi giriĢimin sonlanmasını  Spontan solunumu döndürmek için hastaya
takiben anestezik gazları azaltarak
kısa
bir
süre
hipoventilasyon
kapatınız.
uygulayabilirsiniz.
 Hipoventilasyon
uygularken
hastayı
hipoksiye
sokmamak
için
end
tidal
CO2
ve
Hastaya % 100 oksijen veriniz.
satürasyon verilerini kontrol etmelisiniz.
 Anestezik gazları kapatmaya inhalasyon
ajanından baĢlayabilirsiniz.
Hastanın spontan solunumu ve vital
 Antagonist
ilacı,
anestezi
uzmanının
bulgularını izleyiniz.
direktifleri
doğrultusunda
hazırlayarak
yapmalısınız.
 Nondepolarizan nöromüsküler, ajanların
Spontan solunumun baĢladığında
etkisini
sonlandırmak
için
antagonist ilacı yapınız.
antikolinesterazlarla birlikte uygun dozda
antikolinerjik ajan uygulayabilirsiniz.

 Gerekirse
yapınız.

tüp

içi

 Aspirasyon yaparken hastada iritasyon
oluĢturmamalısınız.
 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimaline karĢı
acil ilaçları kullanıma hazır olarak hasta
aspirasyonu
yakınında bulundurmalısınız.
 Aspirasyon iĢlemi sırasında aseptik Ģartlara
uygun davranmalısınız.
 TAV
uygulanan
hastaya,
tüp
içi
aspirasyonlardan sonra PEEP uygulaması
yaparak atelektazik oluĢumu önlemelisiniz.

 Aspirasyon sonrası oksijenasyonu
sağlayınız.

 Bronkospazm geliĢebileceği ihtimalinden
dolayı aspirasyonu travma oluĢturmadan
dikkatli Ģekilde yapmalısınız.
 Havayolu refleksini bastırmak için anestezi
uzmanının direktifleri doğrultusunda IV
lidokain uygulayabilirsiniz.
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 Hastayı ekstübe ediniz.

 Hastayı monitörden ayırınız.

 KOAH’da ekstübasyon iĢlemini hasta derin
inhalasyon anestezi altında spontan solurken
yapabilirsiniz.
 Ekstübasyonu spontan solunum düzenli hale
gelmeden yapmamalısınız.
 Myastenia Gravisli hastalar verilen uyarılara
yanıt verir ve 20 cmH2O basıncından daha
fazla negatif inspiratuar basınç oluĢturabilir
duruma geldiklerinde ekstübe edilir.
 Endotrakeal tüpün kafını indirmeden
ekstübasyon iĢlemini yapmamalısınız.
 Ekstübasyonu inspirium sırasında hastayı
travmatize etmeden yapmalısınız.
 Hastayı monitörden ayırmadan önce
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
bulguları takip etmelisiniz.
 Vital bulguları kontrol etmelisiniz.
 Sözel uyarılarla hastanın bilincini
kontrol etmelisiniz.

 Hastayı sedyeye almadan önce güvenlik
kayıĢı ve kol bağlarını çözmelisiniz.
 Hastayı tekniğine uygun Ģekilde sedyeye
almalısınız.
 Hastanın genel durumuna göre yarı oturur
pozisyonda transfer edebilirsiniz.
 Hastanın güvenli Ģekilde transferini
sağlayınız.
 Trakeal rezeksiyon veya rekonstrüktif cerrahi
sonrasında anostomoz hattının zorlanmaması
için hastanın, boynunu ve baĢını fleksiyonda
tutmalısınız.
 Hasta hakkında ayrıntılı bilgi vererek ayılma
ünitesine teslim etmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, toraks cerrahisinde, problem oluĢturabilecek durumlardan
değildir?
A) Lateral dekübitis pozisyonu.
B) Doku perfüzyonunun bozulabilmesi.
C) Tek akciğer ventilasyonu.
D) Gaz değiĢiminin ve buna bağlı olarak oksijenasyonun bozulabilmesi.
E) Soldan sağa Ģant olması.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, tek akciğer ventilasyonunda FRC’deki oluĢan azalmanın
nedenlerinden değildir?
A) Abdominal içeriğin basısı.
B) Genel anestezi.
C) Mediastinal yapıların basısı.
D) Lokal anestezi.
E) Paralizi.

3.

AĢağıdaki sol çift lümenli tüp ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Daha basit ve güvenli yerleĢim sağlar.
B) Tüp yerleĢimi daha zor.
C) YanlıĢ yerleĢim sıktır.
D) Üst lop obstrüksiyon riski.
E) Alt lop obstrüksiyon riski.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, tek akciğer ventilasyonu (TAV) endikasyonlarından
değildir?
A) Bronkoplevral fistül.
B) TrakeobronĢiyal hasar.
C) Büyük akciğer kisti veya bülü.
D) Bronkoskopi.
E) Akciğer rezeksiyonu.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, tek akciğer ventilasyonu (TAV) kontrendikasyonlarından
değildir?
A) Hava yolu lezyonları
B) YaĢlı hastalar
C) Entübasyon güçlüğü
D) Dolu mide veya yüksek aspirasyon riski
E) Çok zayıf < 25-35 kg hastalar

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, anestezi uygulamalarında oluĢan fizyolojik değiĢikliklerden
değildir?
A) Havayolu kapanma kapasitesi artar.
B) Perfüzyon ventilasyondan daha hızlı oranda artar.
C) Ġntrapulmoner Ģant ve alveoler ölü boĢluk artar.
D) Alveoler kapiller permeabilite azalır.
E) Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonda ise inhibasyon oluĢur.

2.

Hastada, burunda akıntı, boğaz ağrısı veya batma hissi, larenjit, kuru öksürük,
yorgunluk, hafif ateĢ, üst solunum yollarında konjesyon gibi belirtiler gözlendiğinde
anestezi açısından aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Hasta değerlendirmesi yapılarak gerekirse elektif cerrahi giriĢim genellikle
ertelenir.
B) Hastaya, mutlaka endotrakeal entübasyon yapılır.
C) Hasta tam uyanmadan ekstübasyon yapılmaz.
D) Tiopental, havayolu duyarlılığını azaltmak için kullanılmalıdır.
E) Trakeal entübasyon yüzeyel anestezide uygulanmalıdır.

3.

Kronik akciğer hastalıklarının anestezi uygulamalarında, aĢağıdakilerden hangisi ciddi
risk oluĢturur?
A) Kısa süren ameliyatlar.
B) Toraks ve üst batın ameliyatları.
C) Genç hastalar.
D) Ektremite anomalisi olan hasta.
E) Elektif cerrahi planlanan hasta.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, KOAH’lı hastaların intraoperatif anestezi sürecinde
bronkokonstrüksiyon gözlenirse yapılması gereken iĢlemlerden değildir?
A) %100 oksijenle yeterli ekspiratuar süre sağlayacak Ģekilde manuel olarak
ventilasyon sağlanır.
B) Endotrakeal tüp kontrol edilerek katlanmıĢ ise düzeltilir.
C) Endotrakeal tüpün karinaya dayanıp dayanmadığı kontrol edilir.
D) Anestezi derinliği yüzeyel duruma getirilir.
E) Yabancı cisim olabileceğinden kontrol edilir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, astım bronĢitli hastaların anestezi idamesinde yapılmaz?
A) Ventilasyon, mümkünse ısıtılmıĢ ve nemlendirilmiĢ gazlarla sağlanır
B) Havayolu rezistansı artmıĢ hastalarda solunum sayısı düĢük tutularak ekspiryuma
izin verilir.
C) Anestezi idamesinde inhalasyon anestezisi tercih edilir.
D) Kas gevĢeticilerdenden, atrakuryum mivakuryum kullanılmalıır.
E) Ġntraoperatif bronkospazm geliĢirse anestezi derinliğini azaltılır.
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6.

KOAH’lı hastaların uyandırmasında aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Hasta nöromüsküler blokerlerin anestestezik ajanın etkisinden tamamen
kurtulduktan sonra transfer edilir.
B) Ekstübasyon genellikle derin anestezide yapılır.
C) Aspirasyon riski taĢıyan ve zor havayolu olan hastalar uyanık ekstübe edilir.
D) Aspirasyon riski taĢıyan ve zor havayolu olan hastalar derin anestezide ekstübe
edilir.
E) Havayolu refleksini baskılamak için IV veya intratrakeal lidokain ve aerosol betaadrenerjik agonistler kullanılır.

7.

AĢağıdakilerden hangisi, restriktif akciğer hastalıklarının özelliklerinden değildir?
A) Akciğerlerin ekspansiyonu efor gerektirir.
B) Akciğer volümleri artmıĢtır.
C) Öksürme yeteneği azalmıĢtır.
D) Total akciğer kompliyansı azalmıĢtır.
E) Pulmoner nedenli olanlarda gaz değiĢimi bozulurken, ekstrapulmoner nedenli
olanlarda mekanik olarak solunumu kısıtlanmıĢtır.

8.

AĢağıdakilerden hangisi, restriktif akciğer hastalığı olan hastaların genel anestezinin
yönetiminde yapılanlardandır?
A) Total intravenöz anestezi (TIVA) uygulanabilir.
B) Solunum yollarını uyarması için izofluran kullanılabilir.
C) Anestezi süresince oksijen düĢük konsantrasyonlarda verilmelidir.
D) Tidal volümler düĢük tutulur.
E) Solunum sayısı düĢük tutulur.

9.

AĢağıdakilerden hangisi toraks cerrahisinin intraoperatif anestezi yaklaĢımlarındandır?
A) Toraks cerrahisinde non invazif standart monitorizasyon yeterlidir.
B) Kontrollü ventilasyona solunumun yüzeyelleĢmesi ve sözel emirlere yanıtın
zayıflamasından sonra baĢlanır.
C) Anestezi indüksiyonunda sadece hipnotik ajan tercih edilir.
D) Anestezi idamesi halojenli inhalasyon anestezikleri ve narkotik analjeziklerle
sağlanır.
E) Narkotik analjeziklerin tekrarlayan dozları yüksek tutularak hastanın uyandırılması
ve solunumu geciktirilir.

10.

Tek akciğer ventilasyonu uygulananan hastada aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Hasta lateral pozisyona alındığında, çift lümenli endotrakeal tüp pozisyonu yeniden
kontrol edilir.
B) Operasyon süresince sık arteryel kan gazı kontrolü yapılır ve oksijen satürasyonu
sürekli izlenir.
C) Eğer tüpün pozisyonu ile ilgili bir sorun varsa hemen tüp çıkartılarak yeniden
entübasyon gerçekleĢtirilir.
D) Solunum hızı, PaCO2 değerini 35 ± 3 mm Hg’da tutacak Ģekilde ayarlanır.
E) Tek akciğer ventilasyonu uygulanırken hipoksiden kaçınılır.
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11.

AĢağıdakilerden hangisi, akciğer bülü olan hastanın ventilasyonunda uygulanmalıdır?
A) YavaĢ ve yüksek tidal volümlü pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmalıdır.
B) DüĢük tidal volümlü ve 10 c mH 2 O’u aĢmayan pozitif basınçlı ventilasyon
uygulanmalıdır.
C) Bül hacmini arttırması için nitröz oksit kullanılmalıdır.
D) Bül kontrol edilinceye kadar ventilasyonun azaltılması gerekir.
E) Hastada tansiyon pnömotoraks oluĢturmak için göğüs açılmadan önce pozitif
basınçlı ventilasyon uygulanmalıdır.

12.

AĢağıdakilerden hangisi, amfizemli hastanın anestezisinde yapılmalıdır?
A) GiriĢimden sonra mümkün olduğunca kısa bir sürede spontan ventilasyona
geçilmesi gerekir.
B) Uzun etkili nöromusküler blokerler tercih edilmelidir.
C) Çift akciğer ventilasyonu kesin endikedir.
D) Ġntratorasik basınç artıĢı için erken entübasyon gerçekleĢtirilmelidir.
E) Hastaya, basıncı yüksek bir ventilasyon uygulanmalıdır.

13.

AĢağıdakilerden hangisi, alveolar proteinozis, radyoaktif duman inhalasyonu, kistik
fibroz, bronĢiektazi ve astmatik bronĢit tedavisinde kullanılanır?
A) Trakea rezeksiyonu.
B) BronĢ rekonstrüksiyonu.
C) Akciğer volüm azaltma cerrahisi.
D) Pnömonektomi.
E) Bronkopulmoner lavaj.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
B
C
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
D
C
E
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
A
C
B
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

D
A
B
D
E
D
B
A
D
C
B
A
E
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