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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Anestezi uygulamaları, anestezik ilaçlar ve cerrahi giriĢim açısından bakıldığında, tüm
vücut sistemlerini ve organlarını ilgilendiren çok önemli bir uygulamadır. Bu nedenle
anestezik ilaçların ve uygulamaların vücut sistem ve organlarında yapacağı etkileri iyi
değerlendirmek için vücudun yapısını çok iyi bilmek gerekir.
Hastaların anatomik ve fizyolojik özelliklerinin iyi öğrenilmesi; anestezi
uygulamalarında seçilecek anestezi yöntemi, uygulanacak anestezik ilaçlar ve araç-gereçlerin
seçiminin doğru yapılmasını sağlar. Hastaya uygun seçilecek araç gereç, ilaç ve doğru
yapılan tüm uygulamalar anestezi uygulamalarının komplikasyonlarını azaltarak baĢarıyı
arttırır.
Bu nedenle 9. Sınıfta “Anatomi ve Fizyoloji” dersinde öğrenmiĢ olduğunuz
modüllerden sonra anestezi uygulamaları yönünden hastaların anatomik ve fizyolojik
özelliklerini doğru değerlendirebilmek için bu modüldeki bilgileri öğrenmeniz
gerekmektedir. Bu modül ile kazanacağınız bilgi ve beceriler, meslek hayatınız boyunca
kullanacağınız en önemli bilgilerdir.
Bu bilgileri öğrendiğinizde, hastaların anatomik ve fizyolojik özelliklerini anestezinin
hangi yönde etkilediğini bilerek hastanızda olası durumlar ile bunların dıĢında geliĢen
komplikasyonları fark ederek değerlendirme becerilerini kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Solunum sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını anestezi yönünden dikkatli bir Ģekilde
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Anestezinin hangi amaçlar için uygulandığını araĢtırınız.
Eter anestezisine göre anestezi safhaları ve özellkleri nelerdir, araĢtırınız.

1. SOLUNUM SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠ
Anestezi uygulamaları, tüm vücut sistemlerini ve organlarını ilgilendiren çok önemli
bir uygulamadır. Bu nedenle anestezik ilaçların ve uygulamaların vücut sistem ve
organlarında yapacağı etkileri iyi değerlendirmek için vücudun yapısını çok iyi bilmek
gerekir.
Bu faaliyet kapsamında, vücut sistemlerine anestezinin etkisinin daha iyi
anlaĢılabilmesi için öncelilkle kısaca anestezinin tanımı, amaçları ve anestezi uygulamaları
hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. Daha sonra anestezi uygulmaları açısından solunum
sistemi organlarının anatomi ve fizyolojisinin önemini öğreneceksiniz.

1.1. Anestezi
Bu günkü anlamda anestezi sözcüğü ise ilk kez Yunanlı Filozof Dioscorides
tarafından kullanılmıĢtır.

Bu ve buna benzer birçok çalıĢma ve araĢtırılma gerçekleĢtirilmiĢtir. Anestezi
uygulamalarını hastaya uygulanan teknikler açısından aĢağıdaki gibi sınıflandırmıĢlardır:
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GeliĢen teknolojiyle beraber her geçen gün anestezi uygulamalarında bu amaçlara
ulaĢılmasını sağlayan teknikler ve ajanlar geliĢtirilmektedir. Bu geliĢmelere parelel olarak da
kısaca modern anestezinin amaçları Ģöyle sıralanmaktadır:
Modern Anestezinin Amaçları





Amnezi oluĢturmak (Bilinç kaybı)
Analjezi sağlamak (Ağrısızlık)
Arefleksi sağlamak (Refleks yanıtın baskılanması)
Kas gevĢekliği sağlamak
olarak özetlemek mümkündür.

Cerrahi giriĢim gerektiren bir hastaya genel, bölgesel veya kombine anestezi
tekniklerinden hangisinin uygulanacağına preanestezik vizite elde edilen klinik ve labaratuar
bulguları ile hastanın yaĢı, cerrahi giriĢimin özelliği ve hastanın genel durumu (kronik
hastalığı veya mental durumu) dikkate alınarak karar verilmektedir.

1.1.1. Genel Anestezi
Genel Anestezi, hastanın vital fonksiyonlarında bir değiĢiklik olmadan, geçici bilinç
kaybı ve refleks aktivitede azalma ile karakterize olan durumdur. Bilinç kaybı ve reflekslerin
baskılanması yanında kas gevĢemesinin de genel anestezinin önemli bir komponenti olup
üçü birlikte genel anestezi triadını oluĢturmaktadır.
Cerrahi giriĢim gerektiren bir hastaya, genel kesin kural olmamakla birlikte bazı
ilkeler göz önünde tutularak genel anestezi uygulaması tercih edilmelidir, bunlar;



Hastanın yaĢı (bebek ve küçük çocuklarda kooperasyon sağlamak ve onları
uzun süre belirli bir pozisyonda tutmak güçtür).
GeniĢ kapsamlı cerrahi giriĢimler (özellikle karın ve göğüs boĢluğunda yapılan,
solunumun kontrolünü gerektiren giriĢimler, intrakranial giriĢimler solunumun
kontrolünü gerektirdiğinden genel anestezi tercih edilmelidir).
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Mental bozukluğu olan hastalar (doğuĢtan zekâ engeli olan veya psikolojik
bozukluğu olan hastalarda iletiĢim kurma güçlüğü, sorulan sorulara doğru cevap
alınamama riski ve cerrahi rahatlığın sağlanması için genel anestezi tercih
edilmelidir).
Bölgesel anestezi yöntemlerinin süresini aĢan uzunluktaki cerrahi giriĢimler,
Bölgesel anestezinin uygun veya yeterli olmadığı cerrahi giriĢimler,
Lokal anesteziklere karĢı beklenmedik reaksiyon hikâyesi veren hastalar,
Lokal anestezinin sakıncalı olabileceği antikoagülan ilaç kullanan hastalar,
Israrla genel anestezi isteyen hastalarda da genel anestezi tercih edilemelidir.

1.1.1.1. Genel Anestezi Verme Yolları
GiriĢim için genel anestezi uygulaması tercih edilen hastalara genel anestezi verme
yolları çeĢitlidir. Genel anestezik maddeler hastaya;






Ġnhalasyon
Ġntravenöz enjeksiyon,
Ġntramusküler,
Oral
Rrektal yol kullanılarak verilir.

Son yıllarda bazı yeni uygulama yolları ve sistemleri de alternatif olarak ortaya
çıkmaya baĢlamıĢtır. Bukkal ve transdermal preparatlar üretilmiĢ olmasına rağmen bunlar
daha çok premedikasyon amaçlı kullanılmaktadır.

1.1.1.2. Genel Anestezi Uygulama Safhaları
Genel anestezi uygulaması, uygulama tekniği yönünden üç safhaya ayrılır.


Ġndüksiyon: Anestezinin baĢlangıç safhası olup hasta için mümkün olduğunca
rahat ve hoĢa gidecek Ģekilde yapılması gerekir. Hastanın hatırlayabileceği tek
safha olarak daha sonraki uygulamalar için belirli bir deneyim oluĢturur. Kötü
bir indüksiyon hasta için çok ürkütücü olabilir. Ġndüksiyon; olayın psikolojik
yönünün yanında, solunum sistemi ve kardiovasküler sistemde akut ve dramatik
değiĢikliklerin meydana geldiği safha olması nedeniyle de önemlidir. Anestezi
indüksiyonu çeĢitli Ģekillerde yapılabilir:





Ġntravenöz indüksiyon
Ġnhalasyon indüksiyonu
Ġntramüsküler indüksiyon
Rektal indüksiyon

Ġndüksiyonu takiben hastada bilinç kaybı gerçekleĢtikten sonra endotrakeal
entübasyonu kolaylaĢtırmak için kas gevĢetici verilir ve laringoskop aracılığı ile hasta entübe
edilir; böylece indüksiyon ve entübasyon aĢaması tamamlanmıĢ olur.
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Resim 1.1: Genel anestezi uygulanan hasta



Ġdame (anestezinin devamı): Ġndüksiyondan sonra, anestezinin cerrahi giriĢim
boyunca ve bu giriĢimin gerektirdiği derinlikte, belirli bir düzeyde sürdürüldüğü
safhadır. Anestezinin devamı için günümüzde en yaygın uygulama O2/N2O
(oksijen/azotprotoksit) karıĢımına düĢük yoğunlukta, etkin bir inhalasyon
anesteziğinın eklenerek devam ettirildiği, monitörden izlemlerin yapıldığı
uygulama safhasıdır.



Ayılma (anestezinin sonlandırılması): Anesteziden ayılma, kullanılan
yönteme göre farklı Ģekillerde olur. Seçilen anestezi yöntemin özelliklerinin
yanında kullanılan anestezik ilaçlarında özelliklerini iyi bilmek gerekir. Ayılma,
kullanılan ajanın yağda erirliği ve anestezi süresine göre hastanın genel durumu
değiĢir. Bununla birlikte havayolu reflekslerinin çoğu 10 dakkika içinde hava
yolunu koruyabilecek duruma gelir.

1.1.2. Lokal Anestezi
Lokal anestezi; bilinç kaybı olmaksızın, belirli bir bölgede duyunun kalkması
durumudur. Bu bölge lokal infiltrasyonda olduğu gibi çok küçük veya epidural, spinal
anestezide olduğu gibi geniĢ bir alan olabilir. Lokal anestezi, vücudun belirli bir bölgesinde,
sinir iletiminin geçici olarak durdurulması ile elde edilir. Bu nedenle "Ġletim Anestezisi"
olarak da bilinmektedir.

Resim 1.2: Lokal anestezi uygulaması

Lokal anestezi uygulaması için lokal anestezik ilaçlar kullanılmaktadır. Lokal anestezi
uygulamada çeĢitli teknikler vardır. Bunlar;
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Topikal veya yüzey anestezisi: Ġlacın deri veya mukozaya temas ettirilmesi ile
elde edilir. Krem, merhem, sprey gibi lokal anestezik ilaçlar bu yolla
uygulanabilmektedir.
Ġnfitrasyon anestezisi: Ġlacın kesi, yara veya lezyon yerine bir enjektörle
infiltre edilmesidir.
Saha bloğu: Ameliyat yeri çevresinde bir anestezi hattı oluĢturulur. Örneğin cilt
altına, periton içine ve ameliyat yapılacak sahaya lokal anestezik ilaç
uygulanarak yapılır.
Sinir blokları: Belli bir bölgeyi ilgilendiren sinir veya sinirlerin ya da daha
geniĢ bir alanda lokal anestezi veya otonom blok sağlamak üzere uygulanır.
Sinir bloklarını, periferik ve santral olarak iki grupta toplamak mümkündür.
Buna göre; periferik sinir, gangliyon ve pleksus blokları periferik blok, spinal
ve epidural bloklar da santral blok olarak adlandırılmaktadır.
Ġntravenöz bölgesel anestezi (RIVA): Bir turnike ile sistemik dolaĢımdan
izole edilmiĢ ekstremiteye intravenöz olarak lokal anestezik verilmesi ile elde
edilir.
Soğutma anestezisi: Günümüzde nadiren kullanılır. Eter ve dietil klorûr
solüsyonunun cilde püskürtülmesi ile solüsyonun hızla buharlaĢmasının dokuda
yaptığı soğuma etkisinin sinir iletimini durdurarak analjezi sağlamasından
faydalanılmaktadır.

1.1.3. Lokal ve Genel Anestezi Kombinasyonu
Günümüzde genel anestezi uygulamasına ilave olarak hastaya epidural veya spinal
anestezi uygulaması da yapılmaktadır. Özellikle büyük cerrahi giriĢimlerde anestezi sonrası
postoperatif ağrıyı gidermek ve geliĢebilecek stres yanıtı azaltmak amacıyla
uygulanmaktadır. Genel durumu kritik olan hastalarda postoperatif dönemde ağrıya bağlı
geliĢebilecek solunumsal veya kardiyovasküler komplikasyonları azaltmaktadır. Ayrıca lokal
ve rejyonel anestezi altındaki hastalarda meydana gelen olumsuzluklar ve yetersizlikler
nedeniyle de lokal ve genel anestezi kombinasyonları yapılabilmektedir.

1.2. Solunum Sistemi
Hem anatomik hem de fizyolojik bakımdan anestezi uygulaması için en önemli
sistemlerden biri, solunum sistemidir. Solunum sistemimi;





Anestezide kullanılan inhalasyon anesteziklerinin alınması ve vücuttan
atılımlarının doğrudan akciğerlerde gerçekleĢmesi,
Anesteik ilaçların periferik veya santral yolla solunumu etkilemesi,
Genel anestezi sırasında havayolunun kontrol altına alınması gerekliliği,
Solunumun yeterli bir Ģekilde sürdürülebilmesi için yapılan entübasyon ve
yapay solunum iĢlemlerinin bu sistem üzerinde gerçekleĢmesi nedeniyle
solunum sistemi, anestezi uygulamalarında çok önemli bir yere sahiptir.

Bu nedenle anestezi açısından solunum sistemi anatomi ve fizyolojisine ait ayrıntılı
bilgileri bu konuda öğreneceksiniz.
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1.2.1. Solunum Sistemi Anatomisi
Burun, ağız, farenks, larenks, trakea, bronĢlar, bronĢioller ve alveoller solunum
sistemini oluĢturan yapılardır. Solunum yolları ağız ve burun deliklerinden baĢlayıp
alveollerin giriĢinde sonlanır. Solunum yolları, alt ve üst solunum yolları olmak üzere iki
bölüme ayrılır.

1.2.1.1. Üst Solunum Yolları
Ağız; dıĢarda dudaklar ve yanaklar, içerde diĢ etleri ve diĢler arasında yer alan
vestibül ile alveoler kavis, yumuĢak ve sert damak, dilin 2/3 ön kısmı ve orofaringeal istmus
arasında kalan ağız boĢluğundan oluĢur.
Ağız ve ağız boĢluğundaki bu yapıların
anatomisindeki değiĢiklikler, solunum
açısından önemli oldukları kadar
laringoskopi ve entübasyon iĢlemi
bakımından da çok önemlidir.
ġekil 1.1: Ağızı oluĢturan yapılar

Burun, solunum yolunun baĢlangıcı ve havanın ilk giriĢ yoludur. Burun iskeletinin bir
kısmı kemik, bir kısmı kıkırdaktan oluĢmuĢtur. Burun boĢluğu mukozası titrek tüylerle kaplı
olup solunum havasının temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlendirilmesini sağlar. Böylece
soluduğumuz hava; akciğerlere ulaĢmadan önce ısıtılmıĢ, süzülmüĢ, temizlenmiĢ, filtre
edilmiĢ ve nemlendirilmiĢ olur. Burnun bu yapısı ve fonksiyonu sayesinde hastalıklardan
korunmuĢ olunur.
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ġekil 1.2: Burun boĢluğu yapısı

ġekil 1.3: Burundaki kılcal damarlar

Burnun aynı zamanda koku alma ve vokal rezonans gibi önemli görevleri de vardır.
Anestezi uygulamaları açısından ise;




Solunum için burun pasajının açıklığı,
Nazal entübasyon uygulama bölgesi olması,
Buruna ilaç uygulanması bakımından burnun yapısı ve fonksiyonu çok
önemlidir.

Burun mukozasının kan damarlarından zengin olması, topikal olarak uygulanan
ilaçların hızlı emilimini sağlar. Ancak, nazal entübasyon ve küçük travmalarda da kan
damarlarından zengin olması nedeniyle de kolaylıkla kanama meydana gelir. Kanamalar
nazal entübasyon ve ilaç uygulamalarında sorun yaratır. Ayrıca hastalarda entübasyon ve
trakeostomi iĢleminin uygulanmıĢ olması burunun soluk havasını ısıtıcı ve nemlendirici
fonksiyonunu ortadan kaldırır. Zamanla adaptasyon olsa da bu Ģekilde kuru hava veya gazlar
mukozada kuruma ve mukosilier aktivitede bozulmaya sebep olur.
Farenks; kafatası kaidesi altında ve burunun arkasından baĢlar, aĢağıda C6 vertebra
hizasında özofagus ve larenks ile devam eder. Farenks, solunum ve sindirim sisteminde
görevli bir organdır. YumuĢak damak ile birbirinden ayrılan ağız ve burun delikleri farinkste
birleĢmektedir. Bu nedenle solunan hava ile ağızdan alınan besinlerin geçiĢi aynı anda
olmamaktadır. Besinlerin yutulmasında, gırtlak kapağı (epiglot) solunum ve sindirim
yollarını birbirinden ayırır; dolayısıyla besinler solunum yollarına, hava da sindirim yollarına
girmemiĢ olur.
Anatomik olarak farenks;




Nazofarenks
Orofarenks
Laringofarenks olmak üzere üçe ayrılır.

Bu pasaj açıklığının sürekli açık kalması hayati önem taĢır. Bilinci kapalı veya genel
anestezi altındaki hastalarda, kasların gevĢemesi ve dilin geriye sarkması kolaylıkla larenksi
tıkayabilir. Anestezi uygulayıcılarının en önemli görevlerinden biri, kolay tıkanabilen bu
pasajın açık tutulmasını sağlamaktır. Bunun için çene, boyun ve baĢın pozisyonunu
düzenleyecek manevralar yapılması veya hastanın yan pozisyona getirilmesi gibi gerekli
önlemlerin alınması gerekir.
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1.2.1.2. Alt Solunum Yolları


Larenks, anestezi uygulaması açısından çok önemli bir bölgedir. Kıkırdaklar,
ligamentler ve kaslardan oluĢan bu yapı; erkekte 44 mm, kadında 36 mm
uzunluğundadır. Larenksin transvers çapı da sırası ile 36 ve 26 mm dir. Tiroid,
krikoid, aritenoid (iki), kornikulat (iki), kuneiform (iki) kıkırdaklar ve
epiglot'un arasında oluĢan ve krikoid kıkırdağın alt kenarına kadar uzanan
laringeal açıklık burada bulunur. Larenksin yapısını ve bölümlerini gösteren
Ģekil 1.4.„yi inceleyiniz.

ġekil 1.4: Larenks yapısı

Larenkse bir laringoskopla bakıldığında, önde epiglot, yanlarda aryepiglottik mukoza
kıvrımları, arkada arytenoidlerle çevrili larenks giriĢi, daha aĢağıda laringeal vestibül,
vestibüler kıvrımlar (yalancı) ve vokal (gerçek) kordlar görülür.
Larinksin fonksiyonları ise Ģunlardır:





Valvüler bir mekanizmayla pulmoner sistemin hava pasajını sağlar.
Solunum yolunu yabancı maddelere karĢı korur.
Öksürüğün oluĢabilmesi için, intrapulmoner basıncın artırılmasında rol alır.
Ġntrapulmoner basıncı ayarlayarak, intratorasik basıncı etkiler.

Vokal kordlar: Önde tiroid kıkırdağın açısından, arkada arytenoid kıkırdakların vokal
çıkıntılarına uzanan, fîbröz vokal ligament ve onu döĢeyen sedef renkli mukozadan oluĢan
simetrik yapılardır. Laringoskopi esnasında vokal kordların görülülerek endotrakeal
entübasyon yapılması gerekir. Laringoskopi esnasında entübasyon güçlüğü olan hastalarda
vokal kortlar görülemeyebilir.
EriĢkinde larenksin en dar olduğu yer, kordların arasında glottis adı verilen yerdir.
Çocuklarda larenksin en dar yeri vokal kordların hemen altında krikoid kıkırdak
hizasındadır. Larenksin bu anatomik farklılığı nedeniyle eriĢkinde vokal kordlar arasından
geçen tüp trakea için küçük, özellikle küçük çocuklarda ise krikoid kıkırdak içinden
geçemeyecek kadar büyük gelebilmektedir.
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Glottisin Ģekli fonasyon, solunum, öksürük ve laringeal koruyucu refleksler gibi
istemli ve istemsiz iĢlevler sırasında değiĢir.
Yandaki ġekil 1.5‟ü dikkatle inceleyiniz.
Larenks, epiglot ve hipofarenksteki
reseptörlerin uyarılması ile vokal kordların
adduksiyonu ve glottisin kapanmasını
göreceksiniz. Ġnspirium sırasında kordlar
açık iken, ekspiriumda orta hatta döner,
fonasyon sırasında ise birbirlerine değerler.

ġekil 1.5: Vokal kordların adduksiyonu ve
kapanması



Trekea (soluk borusu) ve bronĢial ağaç: Bu yapının fonksiyonu üst solunum
yollarında filtre edilen ve nemlendirilen solunum gazlarının alveollere doğru ve
alveollerden dıĢarı akımını sağlamaktır. Trekeanın yapısı endotrakeal tüpün
uygulama bölgesi olması nedeniyle anestezi açısından önemlidir. Bu nedenle
yapısını iyi bilmek gerekir. Trakeanın yaklaĢık olarak yarısı boyun bölgesinde,
yarısı da toraks bölgesinde yer alır. Krikoid kıkırdak altından ve C6 vertebra
hizasından baĢlar sternal açı veya T4 vertebranın alt kenarı hizasında
bifurkasyonla karinada sonlanır. Trakeanın uzunluğu 10–13 cm, transvers çapı
2.3 cm ve ön-arka çapı 1.8 cm‟dir. Trekea 18–22 adet U Ģeklinde kıkırdak
halkadan oluĢur. Kapasitesi 30 ml‟dir. Trekea anatomik ölü boĢluğun % 20‟sini
oluĢturur. Motor ve sensorial sinirlerini vagustan, arteriel dolaĢımını alt tiroid
arter ve bronĢial arterlerden alır.

ġekil 1.6: Trakea yapısı

Yukarıdaki Ģekil 1.6‟ inceleyiniz. Trakea karinada sağ ve sol ana bronĢ olmak üzere
ikiye ayrılır. Sağ ana bronĢ orta hatta daha dar bir açı yapar. Sağ ana bronĢ 1,2 cm, sol ana
bronĢ 4-6 cm uzunluğundadır. Bu farklılık endobronĢial entübasyon iĢlemi açısından
önemlidir. Bu nedenle de aspire edilen yabancı cisimler, endotrakeal tüp veya aspirasyon
kateterleri daha çok sağ ana bronĢa girer.
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Pulmoner havayolları: BronĢlar terminal bronĢiolleri oluĢturacak Ģekilde dallara
ayrılır. Bu pulmoner hava yolları üç ana grupta toplanabilir;
1. Kıkırdaklı bronĢlar.
2. Membranöz bronĢlar.
3. Gaz değiĢim kanalları.
BronĢların düz kasları ve bezleri, motor innervasyonu vagus siniri yolu ile otonom
sistemden alırlar. BronĢioller innervasyondan daha zengin olup sinirlerin çoğu sempatik
sistemden gelir. Respiratuar bronĢiollere kadar, hava yolu mukozası siliar epitelden oluĢur.
Silialar sürekli olarak ve ağıza doğru bir dalgalanma hareketi içindedir. Bu siliar hareketlilik
genel anestezik maddelerin etkisiyle deprese edilir. Buradan sonra epitel giderek alçalır ve
nihayet alveol epiteli haline gelir.

ġekil 1.7: Trekea ve enine
kesiti

ġekil 1.8: Treka yapısı

Resim 1.3: Trekeanın silier
mukoza yapısı

Yukarıda Ģekil 1.7 ve 1.8 „de trekea yapısına ait kesitleri ve resim 1.3. „te ise elektron
mikroskobu altında trekeanın siliar mukoza yapısı görülmektedir. Hem kıkırdak hem de
membran yapısındaki hava yolları sistemik dolaĢımdan (bronĢial arter) beslenirken gaz
değiĢim kanalları pulmoner dolaĢımdan beslenir. Gaz değiĢim kanallarının pulmoner
dolaĢımdan beslenmesinin bir sonucu olarak sistemik venlere verilen herhangi bir ilaç ilk ve
en belirgin Ģekilde bu yapıları etkilemektedir. Venöz kan ise pulmoner venlere giderek
fizyolojik bir Ģant oluĢturur.


Akciğerler: Solunum fonksiyonunda akciğer kitlesinin dağılımı ve kalbin
akciğere göre konumu önemlidir. Akciğerlerin; soluk alma ve soluk verme
iĢlemini gerçekleĢtirmek (solunumu sağlamak), gaz alıĢ veriĢini
gerçekleĢtirmek, metabolizmaya yardımcı olmak ve asit baz dengesini sağlamak
gibi görevleri vardır. Ġnsanda terminal solunum ünitesi yaklaĢık 100 alveoler
kanat ve 2000 alveolden oluĢur. Bronkopulmoner dallanma intrauterin dönemde
tamamlanır. Ancak, alveol sayısı 10 yaĢına kadar artarken, diğer yapıların ve bu
yaĢtan sonra alveollerin geliĢimi sadece büyüklük açısından olur. Normal
eriĢkin akciğeri 500 g'ı kan, 500 gr.'ı akciğer dokusu olmak üzere 1000 gr.
ağırlığındadır.
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Alveoller: Respiratuar dallanmanın son kısmıdır ve akciğerlerin primer gaz
değiĢim ünitleridir. Alveollerin ortalama çapı 0.2 mm'dir. Her alveol pulmoner
kapiller ağ ile yakından bağlantılıdır. Solunum gazları solunum membranını hızla
geçer. AĢağıdaki resimde alveollerden oksijen küçük kan dolaĢımındaki kılcal
damarlara; karbondioksit de küçük dolaĢımdaki kandan alveollere geçiĢini
inceleyiniz.

Alveoller birbirlerine
küçük boĢluklarla bağlıdır.
Sağdaki resimde bu
boĢluklardan bir detay
görülüyor.

ġekil 1.9: Alveoller geçiĢ

Akciğer hücreleri: Akciğerin fonksiyonu açısından alveoller tip II hücreleri ve
alveoller makrafajlar fonksiyon açısından en önemlileridir. Her aveolde bir adet tip II hücre
vardır. Bunların sürfaktan yapımı ve geniĢ alveol epiteli kaynağı olmaları gibi iki önemli
görevi vardır. Alveoller makrafajlar ise akciğerin diferansiye olmamıĢ hücrelerinden
kaynaklanır ve fagositozla akciğerden yabancı materyalin uzaklaĢtırılmasını sağlar.
Akciğerler ve alveoller için önemli olan sürfaktan, intrauterin 23-24. haftalarda yapılmaya
baĢlar. Sürfaktan, büyük ölçüde fosfolipit olmak üzere nötral lipit, protein ve karbonhidrat
içeren bir maddedir. En önemli görevi, alveoldeki yüzey aktif kuvvetleri azaltarak yüzey
gerilimini düĢürmek, bu Ģekilde akciğer mekaniği ve sıvı dengesini korumaktır. Ancak,
sürfaktanın görevi alveollerle sınırlı olmayıp küçük havayollarının stabilizasyonunda da
önemli rol oynar. Ayrıca sürfaktan havayolu obstrüksiyonu ve küçük bronĢiollerde kollaps
geliĢimini engeler. Sürfaktanın plevranın kolay kayması, bronĢların temizliği, mukusun
hareket etmesi, enfeksiyondan korunma, lenf drenajının kolaylaĢtırılması, metastatik
hücrelerin hareketinin önlenmesi ve akciğer ödemine karĢı koruyucu iĢlevleri de vardır.
Pulmoner DolaĢım: Akciğerlerin dolaĢımı pulmoner ve bronĢiyal olmak üzere iki
yoldan sağlanır. TrakeobronĢiyal ağacın respiratuar bronĢiyollere kadar olan kısmının
gereksinimleri sol kalpten gelen bronĢiyal dolaĢım ile karĢılanır. Daha alttaki kısımlardaki
akciğer dokusu ise alveoler gaz ve pulmoner dolaĢım ile sağlanır.
Pulmoner kapillerler, tek bir eritrositin geçiĢine izin verecek geniĢliktedir (10 µm).
Ayakta duran bir insanda akciğer apeksindeki büyük alveollerden geçen kan miktarı daha az,
bazellerdeki küçük alveoller etrafındaki kapiller damarlardan geçen kan miktarı ise daha
fazladır. Pulmoner makrofajlar genellikle interstisyel alanda ve alveollerin içinde görülür,
bakteriyel enfeksiyonlardan ve küçük yabancı partiküllerden organizmayı korur. Lenfatik
kanallar ise akciğerler içindeki lenfatik kanallar, büyük septaların interstisyel alanlarından
köken alır. GeniĢ endotel kavĢak yapısından dolayı pulmoner lenflerin protein içeriği yüksektir.
Total lenf akımı 20 ml/ dakikadır. Büyük lenfatik damarlar havayolları boyunca yukarı doğru
devam eder ve trakeobronĢiyal lenf nodu zincirini oluĢturur. Her iki akciğerden gelen lenfatik
drenaj kanalları, trakea ile bağlantılıdır. Sol akciğerden gelen sıvı torasik kanala, sağdan gelen
ise sağ lenfatik kanala boĢalır.

13

1.2.2. Solunum Fizyolojisi
Solunum yani spontan ventilasyon; atmosfer havasının alveollere girmesi,
alveollerdeki havanın ise atmosfere atılması sonucu gaz değiĢiminin gerçekleĢmesinin
sağlanması olayıdır. Bütün memeliler vücut ağırlıkları ile lineer logaritmik bir iliĢki gösteren
miktarlarda (ml/dk) oksijen tüketir ve kabondioksit üretirler.
Bu iliĢkiyi Brody aĢağıdaki formüllerle ifade etmiĢtir;

Oksijen tüketimi (ml/dk) = Ağırlık (kg) 3/4x10
Karbondioksit üretimi (ml/dk) = Ağırlık (kg) 3/4x8

Oksijen tüketimi ve karbondioksit üretimi için gerekli miktarlarda gazın değiĢimi için;





Pulmoner ventilasyon yani havanın alveollerle atmosfer arasında gidip geliĢi,
Oksijen ve karbondioksitin alveolle kan arasındaki difüzyonu,
Oksijen ve karbondioksitin kan ve vücut sıvıları ile taĢınması,
Solunumun regülâsyonu gerekir.

Solunum iĢinin gerçekleĢmesi hayati önem taĢır. Solunum, ister spontan olsun isterse
mekanik ventilatöre bağlı olsun anestezi uygulamalarında çok önemlidir. Bu nedenle
aĢağıdaki konularda solunum fizyolojisine dair bazı noktalara ve tanımlamalara açıklık
getirilmektedir.

1.2.2.1. Ventilasyon
Akciğerler, diyaframın ve kostaların hareketi ile ritmik olarak geniĢleyip uzayan,
kısalıp daralan göğüs kafesi içinde ĢiĢer ve eski halini alır. Böylece solunum kaslarının
hareketi ile soluk alıp (inspiryum) soluk verme ( ekspiryum ) gerçekleĢir. Her nefes alıp
verdiğimizde diyafram ile birlikte göğüs boĢluğu da hareket eder.
Soluk alma, verme sırasında diyaframın pozisyonunda, göğüs boĢluğunun hacminde
ve pozisyonunda değiĢiklikler meydana gelmektedir. AĢağıdaki resim1.10 da bu değiĢikleri
inceleyebilirsiniz.
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ġekil 1.10: Solunuk alıp verme

Ġnspirium daima diyaframın inspiratuar hareketi ile sağlanır. Ekspirium ise akciğer ve
göğüs kafesinin elastik özelliği ile pasif olarak gerçekleĢir. Zorlu solunum sırasında ise bu
yeterli olmaz ve karın kaslarının da kasılarak ekspiriumun aktif olarak yapılması gerekir
Ventilasyonun meydana gelmesi için atmosfer ile alveoller arasında basınç farklılıkları
oluĢması ve buna bağlı olarak hava akımı oluĢması gerekir.
Hava akımı: Hava akımı yalnızca basınçlar arasında farklılık olduğu zaman ortaya
çıkmaktadır. Difüzyon kurallarına göre hava daima basıcın yüksek olduğu alanlardan düĢük
olduğu alanlara doğru akmaktadır. Basınç farkı ne kadar fazla ise akım da o kadar büyük
olmaktadır.
Alveoler basınç: Bu basınç alveoller içinde ölçülen, cm H 20 birimi ile ifade bir
kavramdır. Alveoler basınç atmosfer basıncı referans alınarak ifade edilir ve daima atmosfer
basıncına ulaĢma eğilimindedir. Alveoler basıncın pozitif olması atmosfer basıncın üzerine
çıkmasını ifade eder ki bu durum ekspiryumda ortaya çıkar. Negatif alveoler basınç ise
inspiryum sırasında oluĢur, alveol içi basıncın atmosferik basıncın altına düĢmesi anlamına
gelir. Ġnspiryum ve ekspiryum sonunda hava akımı durur, çünkü atmosferik basınçla arasında
fark kalmamıĢtır.
Plevral basınç: Akciğerleri çevreleyen ve plevra içinde ölçülen basınçtır. Normal
solunum sırasında plevral basınç hep negatiftir.
Transpulmoner basınç: Plevral basınç ile alveoler basınç arasındaki farkı ifade eder.
Bu basınç akciğer hacmini belirler. Transpulmoner basınç ne kadar büyük ise akciğer hacimleri de
o kadar büyüktür. Ayakta duran bir insanda yerçekimi nedeniyle akciğerlerin bazelindeki
plevral basınç apekslerden daha büyük yani daha az negatiftir. Buna bağlı olarak da
akciğerlerin apeksinde transpulmoner basınç daha büyüktür ve bazele göre daha fazla ekspanse
olur. Aktif ekspirasyon sırasında diyafragmanın yukarı doğru itilmesi sonucu plevral basınç
pozitif hale gelir ve bronĢioller kollabe olur, hava giriĢi azalır. Alveol içindeki basınç, alveoller
kollabe değil ise daima intratorasik basınçtan yüksektir.
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ġekil 1.11: Solunum sırasında volüm, intrapîevral basınç, akım ve alveoler basınç değiĢiklikleri

Alveoler basınç inspiryum ve ekspiryum sonunda atmosferik yani O'dır. Ekspiryum
sonunda plevral basınç - 5 cm H20, transpulmoner basınç ise +5 cm H 20 'dur. Ġnspirasyon
sırasında diyafragmanın ve interkostallerin kasılması ile göğüs geniĢler ve plevral basınç - 7.5
cm H20‟ya düĢer, alveoler basınçta -1, -2 cm H20 kadar azalır. Alveoler basıncın azalmasına bağlı
olarak hava alveollere akar. Ġnspirasyonun sonunda alveoler basınç atmosferik olur, gaz akımı
durur, plevral basınç hala düĢüktür, transpulmoner basınç ise + 7.5 cm H20 olur. Akciğer
ekspansiyonu azalmaya devam eder. Ekspirasyon sırasında diyafragmanın gevĢemesine bağlı
olarak plevral basınç -5 cm H20 olur. Elastik karĢı koymanın da etkisi ile alveollerdeki hava dıĢarı
atılır.
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1.2.2.2. Ventilasyon Mekanikleri




Akciğerler ve toraksın esnekliği (komplians): Basınç değiĢikliklerine karĢı
akciğerin volüm değiĢikliğidir (geniĢleyebilme yeteneğidir). Hem akciğerlerin
hem de göğsün elastik yapıları vardır. Normal akciğer ve toraksın birlikte
kompliansı (total pulmoner esneklik) 0.13 l/cm H20 olup, alveol içi basınç 1
cmH20 arttığında akciğerler 130 ml geniĢlemektedir. Göğüs ekspanse olma,
akciğerler ise kollabe olma eğilimindedir. Ancak akciğerlerin elastin yapıları ve
daha da önemlisi yüzey gerilim kuvveti akciğerlerin kollapsını ve göğsün deforme
olmasını engeller.
Yüzey gerilim kuvveti: Yüzey gerilim arttığı ve alveoler volüm azaldığı zaman
alveoller kollabe olur. Pulmoner sürfaktan alveoler yüzey gerimi azaltır. Sürfaktanın
yüzey gerilimi azaltma yeteneği konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Alveol
küçülürken sürfaktan konsantre hale gelir. Böylece yüzey gerilim daha da azalır.
Aksine alveoller distansiyona uğradığı zaman sürfaktan konsantrasyonu azalır ve
yüzey gerilim artar. Sürfaktanın etkisi, alveolleri stabilize etmektedir. Büyük
alveolleri büyümekten, küçük alveolleri küçülmekten alıkoyar.

Supine pozisyonunda göğüs kompliyansı azalır. Akciğer kompliyansı normalde 150–200
ml/cm H20‟dir. Akciğer kompliansını etkileyen diğer faktörler ise Ģunlardır:





Akciğer volümü
Pulmoner kan volümü
Ekstravasküler akciğer sıvısı
Fibrozis ve inflamasyon gibi patolojik değiĢiklikler.

Total kompliyans 100 ml/cm H20, normal göğüs duvarı kompliyansı ise 200 ml/cm
H20'dur. Bu değerler yapay mekanik ventilatörle hastaların solutulduğu anestezi
uygulamalarında çok önemlidir. Çünkü hastanın yaĢına ve kilosuna uygun değerleri
ventilatör modları üzerinde ayarlamak gerekir. Eğer akciğer volüm ve kapasitesinin üzerinde
değer ayarı girilirse ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar geliĢebilir.


Solunum iĢi: Daha önce bahsedildiği gibi solunum kasları aktif olarak sadece
inspirium sırasında iĢ görür. Ekspirium sırasında ise herhangi bir solunum iĢi
yoktur. Normal ve sakin bir solunum sırasında, solunum kaslarının çalıĢmasının
çoğu akciğerlerin geniĢlemesi için sarf edilir. Büyük miktarda havanın hızla
hareket etmesi gereken hızlı ve derin solunum sırasında ise solunum iĢinin
büyük bir kısmı hava yolu direncinin yenilmesine harcanır. Pulmoner
hastalıklarda ise bu iĢlerin hepsi değiĢik derecelerde olmak üzere artar.

Normal ve sakin bir solunum sırasında vücudun harcadığı toplam enerjinin % 2-3'ü
pulmoner solunum için harcanırken ağır egzersiz sırasında bu değer 25 misline çıkmaktadır.
Fakat bu sırada total enerji salımı da 15-20 misli arttığından artan solunum iĢinin gerektirdiği
enerji total enerji sarfının % 3-4'ünü geçmemektedir. Ancak, bazı akciğer hastalıklarında
solunum iĢi o kadar artar ki, toplam enerjinin 1/3'i, hatta daha fazlası solunum iĢine harcanır.
Bu hastalarda, özellikle postoperatif dönemde solunumsal sorunlar gözlenebilir.
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1.2.2.3. Akciğer Volüm ve Kapasiteleri
Akciğer volümü, akciğerin maksimum ĢiĢme yeteneğidir. Akciğer kapasitesi ise iki
veya daha fazla volümün oluĢturduğu klinik olarak ölçülen parametrelerdir. Akciğer
volümleri dört tane olarak tanımlanmıĢtır. Bunların kombinasyonları ile de akciğer
kapasiteleri ortaya çıkmıĢtır.
AĢağıda verilen bu değerler yaklaĢık olup, kadınlarda % 20-25 daha azdır.
Akciğer volümleri Ģunlardır:







Tidal volüm (VT) : Bir normal solunum sırasında inspire veya ekspire edilen
hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde miktarı 500 ml‟dir.
Ġnspitaruar yedek volüm (IRV): Normal tidal volüm üzerine zorlu bir
inspiriumla alınabilen hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde inspitaruar yedek
volüm miktarı 3000 ml‟dir.
Ekspiratuar yedek volüm (ERV): Normal bir ekspiriumdan sonra zorlu bir
ekspiriumla çıkarılan hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde ekspiratuar yedek
volüm miktarı 1100 ml‟dir.
Rezidüel volüm (RV): Zorlu bir ekspiriumdan sonra akciğerlerde kalan ve
atılamayan hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde rezidüel volüm miktarı 1200
ml‟dir.

Akciğer kapasiteleri ise Ģunlardır:









Ġnspiratuar kapasite: Tidal volüm inspiratuar yedek volüm olup normal
bir ekspiriumdan sonra maksimum inspirasyonla alınabilen hava miktarıdır.
Normal bir eriĢkinde miktarı 3500 ml‟dir.
Vital kapasite: Ġnspiratuar yedek volüm + tidal volüm + ekspiratuar yedek
volüm olup zorlu bir inspiriumdan sonra, zorlu bir ekspiriumla çıkarılabilen
hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde miktarı 4600 ml‟dir.
Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC); ekspiratuar yedek volüm + rezidüel volüm
olup, normal bir ekspiriumdan sonra akciğerlerde kalan hava miktarıdır. Normal bir
eriĢkinde miktarı 2300 ml‟dir.
Total akciğer kapasitesi: Zorlu bir inspiriumdan sonra akciğerlerde bulunan
toplam hava miktarıdır. Normal bir eriĢkinde miktarı 5800 ml‟dir.
Kapanma Kapasitesi (CC): Küçük hava yollarında kartilaj yapıların olmaması
nedeniyle, dokunun etrafındaki elastik karĢı koyma alveolleri açık tutar. Bu
durum akciğer bazellerinde özellikle önem kazanır ve alveollerin açık kalması
tamamen volüme bağımlı hale gelir. Hava yollarının kapanmaya baĢladığı
volüm kapanma kapasitedir.
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Hava yollarında kapanma olmaması için kapanma kapasitesinin fonksiyonel rezidüel
kapasiteden küçük olması gerekir. Sigara içilmesi, yaĢ, ĢiĢmanlık ve yatar pozisyon ile
kapanma kapasitesi artar. Orta yaĢlı sağlıklı kiĢide yatar pozisyonda kapanma kasitesi
fonksiyonel rezidüel kapasiteye eĢit iken, 60 yaĢ üzerinde ayakta eĢittir. Akciğerin elastik
güçlerinin azaldığı, hava yolu direncinin arttığı, hava yollarının yapısal olarak zayıfladığı ya
da daraldığı amfizem, bronĢit veya astma gibi hastalıklarda ve akut solunum yetmezliğinde
basınç farkı azalır, hatta negatif olur ve hava yolları kapanır. Kapanma kapasitesi bu tür
hastalık ve sorunları olan hastalarda anestezi altında ve postoperatif dönemde solunumsal
komplikasyonlara neden olabilir.
Ölü boĢluk: her solukla solunum yollarını dolduran, ancak gaz değiĢimine katılmayan
havaya ölü boĢluk havası denir. Ġnspirium sırasında taze havanın bir kısmı; alveollere
ulaĢmadan önce burun boĢlukları, farenks, bronĢ ve bronĢioller gibi çeĢitli ölü boĢluk
alanlarını doldurur. Ekspirium sırasında ise alveol havası atılmadan önce ölü boĢluktaki hava
atılır; böylece, ölü boĢluk havası hiçbir zaman alveollere ulaĢmaz. Normal ve genç bir
eriĢkinde ölü boĢluk volümü 150 ml olup yaĢla birlikte hafif artar. Bu volüm gaz değiĢim
alanları, yani alveol ve terminal bronĢiollere kadar olan alanların tamamını kapsar ve
anatomik ölü boĢluk adını alır. Normal kiĢilerde ölü boĢluk/tidal volüm oranı % 30'dan az,
yani solunum verimi 70‟in üzerinde olmalıdır. Bazen alveollerin kendileri çeĢitli nedenlerle
kısmen veya tamamen fonksiyon dıĢı kalarak ölü boĢluk oluĢturabilir ve buna da patalojik
ölü boĢluk denir. Normal kiĢide bütün alveoller fonksiyon gördüğünden anatomik ve
fizyolojik ölü boĢluk volümleri hemen hemen eĢittir.
Endotrekeal entübasyon anatomik ölü bosluğu üçte bir oranında azaltırken maskeler,
solunum devreleri ve konnektörler ise ölü boĢluğu artırır.
Havayollarında akım Ģekilleri: Solunum sisteminde üç tip akım Ģekli görülmektedir.
Solunum sistemindeki hava akımı çeĢitleri;




Laminar akım
Türbülan akım
Orifıs akımıdır.

Akciğerdeki akımlar daha çok laminar ve türbülan akım karıĢımıdır. Solunum
yollarındaki hava akımı, büyük hava yollarında türbülan ve küçük hava yollarında ise
laminer akım tipindedir.
Ġnspire edilen gazların ısıtılması ve nemlendirilmesi: Solunum yolları, solunum
havasının taĢınmasının yanında, ısıtılma, nemlendirilme ve süzülmesi fonksiyonlarını da
yapar. Hava; alveollere vücut ısısında, neme doymuĢ ve süzülmüĢ olarak ulaĢır. 10
mikrondan büyük partiküller burunda tutulur. Daha aĢağıda partiküller mukus tarafından
tutulur ve siliar epitelin 10-15 mm/san hızdaki itici hareketi ile farenkse doğru itilir, orandan
da tükrükle yutulur. Normal koĢullarda, sürekli olarak enfeksiyöz materyelle karsılaĢsa da
mukus steril kalır. Ancak hastalık halinde enfekte olur. Soğuk hava, dehidratasvon, toksik
gazlar veya yüksek miktarda oksijen, solunum yolu enfeksiyonları, endotrakeal entübasyon,
genel anestezikler, kuru gazlar mukus sekresyonunu ve akımını deprese eder.

19

Anestezinin spontan solunuma etkisi: Hastanın supin pozisyona gelmesi ile
abdominal solunum baskın hale gelir. Yüzeyel anestezi sırasında solunum düzensizleĢir,
derinlik arttıkça solunum daha düzenli bir hal alır; ancak değiĢiklik ajana göre farklılık gösterir.
Ġnhalasyon anestezikleri ile solunum hızlı ve yüzeyel iken; opioid - N20 anestezisi sırasında derin
ve yavaĢ olur. Ġndüksiyon sırasında ekspiratuar kaslar aktive olur ve ekspirasyon aktif hale
gelir.

1.2.2.4.Ventilasyon-Perfüzyon ĠliĢkisi ve Oranı
Akciğerlerin, solunum havasında bulunan gazların kana geçisinde önemli görevi
olduğunu biliyoruz. Ayrıca, yaĢamın devamı için gerekli olan oksijeni alveollerdeki gaz
değiĢimi sayesinde dokulara aktardığını, vücut için zararlı olan karbondioksiti dıĢarı
atılmasında aracı olduğunu ve bazı anestezik ilaçların solunum gazlarına ile karıĢtırılarak
akciğerlerin fonksiyonu sayesinde uygulandığı konularına daha önce değinilmiĢti. Bu
nedenle akciğerlerdeki kanlanma ve havalanma oranları bizim için anestezi uygulamaları
açısından önemlidir. Solunum havasındaki gaz değiĢiminin en önemli koĢulu, akciğerlerin
ventilasyonunun ve perfüzyonunun uyumlu olmasıdır.
Perfüzyon: Akciğerlerdeki kan akımını ifade eder. Akciğerlerden dakikada geçen kan
miktarı yaklaĢık olarak 5 l/dk‟dır. Bu volümün ancak 70 - 100 ml' si gaz değiĢimine katılır.
Akciğerlerdeki kan akımının dağılımını etkileyen en önemli özellik yerçekimi olmakla
birlikte akciğerin farklı bölgelerindeki akciğer ekspansiyonunun farklı olması ile birlikte
perivasküler ödem ve hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon gibi diğer faktörler perfüzyonu
etkiler. Bu faktörlerin etkisi ile akciğerin çeĢitli bölgelerinde kan akımı farklıdır. Dikey
pozisyonda sağ ventrikülden pulmoner artere atılan kanın basıncı, akciğerde yükselirken her
cm yükseklik için 1 cmH20 azalır.
Ventilasyon: Akciğerlerden 1 dakikada atılan hava volümü olarak tanımlanır.
AĢağıdaki Ģekil 1.12‟de akciğerlerin ventilasyon alanlarını gösteren Ģekli dikkatlice
inceleyiniz.

ġekil 1.12: Akciğerlerin ventilasyon eğrisi
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Ventile edilen hava karıĢımının % 53' ü sağ , % 47 'si ise sol akciğerlere yönelir.
Ayakta duran bir insanda her iki akciğerin bazelleri apekslerine göre daha iyi ventile olma
eğilimindedir. Bunun en önemli nedeni yerçekimidir
Havayolu rezistansı, pulmoner ventilasyonun bölgesel farklılıklar göstermesine neden
olur. Eğer inspirasyon süresi sınırsız olsa idi alveollerin inspiratuar volümü yalnızca kopliyansa
bağlı olacaktı. Oysa gerçekte inspirasyon süresi sınırsız değildir. Bu sınır alveollerin belli bir
volüm üzerine çıkmasını engeller. Havayolu direncinin farklılık göstermesi alveollerin
dolmasında da farklılıklara yol açar. Bazı alveoller dolarken bazıları boĢalır. Eğer solunum çok
hızlanırsa buna bağlı olarak ventilasyonun dağılımı değiĢir ve akciğerlerin üst kısımları daha
kolay ventile olur.
Ventilasyon/perfüzyon (VA/Q) oranı; akciğerlerin değiĢik bölgelerinde ventilasyon
ve perfüzyonun farklı olması nedeniyle ventilasyon perfüzyon oranıda değiĢir.
Normal koĢullarda bir dakikada;





Alveoler ventilasyon (V) = 4 IV dk
Pulmoner kapiller perfüzyon (Q) = 5 L/ dk
V/Q = 4/5 = 0.8
V/Q oranı 3 ile 0.3 arasında değiĢir.

Bu oran akciğer apeksinde yüksek, bazellerde daha düĢüktür.

Ayakta duran bir kiĢi için geçerli olan bu durum, değiĢik vücut pozisyonlarında da
akciğer veya akciğer kısımları için geçerli olmaktadır. Sırt üstü pozisyonda; abdominal
organların sınırlaması ile özellikle posterior kısmı olmak üzere diayfram yüksekte olup
fonksiyonel rezidüel kapasite ve total akciğer kapasitesini azaltır. Diyaframın daha yukarda
olması, özellikle posterior liflerinin daha çok uzaması ve gerilmesine, dolayısıyla daha güçlü
bir kontraksiyona ve bu bölgedeki akciğerin daha iyi ventile olmasına neden olur. Altta kalan
bölgeler daha iyi perfüze olduğundan bu bölgede gaz değiĢimi daha etkindir. Yan
pozisyonda; uyanık hastada yer çekimi etkisi ile altta kalan akciğerde kan akımı artar
komplians daha fazla olduğu için ventilasyon da fazladır. Böylece ventilasyon perfüzyon
oranı değiĢmez.
Pulmoner ġantlar (Kısa devreler): Akciğerlerin bazı bölgelerinde Ģantlar vardır.
ġant, fizyolojide pulmoner Ģant sağ kalpten sol kalbe oksijenize olmadan dönen kan volümünü
ifade eder. Teorik bir alveol ve kapillerden oluĢan gaz değiĢim ünitesi normal olarak hem
ventile hem de perfüze olur.
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1.2.2.5. Difüzyon
Difüzyon; gaz moleküllerinin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama olan geçiĢlerini
ifade eder. Aveollerin taze hava ile dolmasını takiben oksijen veya inhalasyon gazlarının
alveolden pulmoner kana, karbondioksit aksi yönde pulmoner kandan alveole geçmesi yani
diffüze olur. Bu iĢlem basit bir iĢlem gibi görünmekte ise de diffüzyon olayının hızı ve bunu
etkileyen faktörler oldukça önemlidir. Çünkü inhalasyon yolu ile uygulanan genel
anestezide, solunum gazlarının yanı sıra ilave buharlaĢabilen anestezik ilaçlar da (anestezik
gazlar) solunum havası ile birlikte hastaya verilmektedir. Anestezi cihazlarına entegre edilen
vaporizatörler sayesinde uygulanabilen bu gazların alveoller membrandan kana geçerek
vücut sistemelerini etkilemeleri sayesinde çok rahatlıkla cerrahi giriĢim yapılabilmesi
sağlanmaktadır. Bu nedenle alveoller, havanın bileĢimi ve solunum gazlarının difüzyonu
anestezi uygulamalarında önemlidir.
Alveoler havanın bileĢimi: Atmosfer havası ile alveoler havanın bileĢimi çeĢitli
nedenlerle farklılık gösterir. Alveoler hava her solunumla atmosfer havası ile sadece kısmen
değiĢir, oksijen ve karbondioksit sürekli olarak aksi yönlerde ve değiĢik hızda diffüzyona
uğrar ve son olarak da kuru atmosfer havası alveole ulaĢmadan nemlendirilir. Normal
ekspiriumdan sonra akciğerde kalan hava 2300 ml kadardır. Alveoller içine her solukta 350
ml taze hava ulaĢtığına ve bu miktarda hava atıldığına göre, her solunumla mevcut havanın
yedide biri yenilenmektedir. Alveoller havanın bu Ģekilde yavaĢ değiĢime uğraması kanda
gaz yoğunluklarının aniden düĢmesini önlemek açısından önemlidir. Bu sayede solunumun
kontrol mekanizması daha sabit olarak iĢlemekte ve doku oksijen, karbondioksit, pH
değerleri, solunumun deprese olduğu veya kısa süre ile durduğu hallerde aniden
değiĢmemektedir. Bu durum inhalasyon anesteziklerinin alınmasında da önemli olup kana
hızla ve büyük miktarlarda anestezik madde ulaĢmasına engel olunur.
Gazların solunum membranından difüzyonu: Alveol düzeyinde hava ve kan fazını
ayıran alveolo-kapiller veya respiratuar membran denilen bir yapı mevcuttur. Ortalama 0.20.6 mikron kalınlığında olup yaklaĢık 70 m2'lik bir gaz değiĢim alanı sağlar. Akciğerlerde
alveoller düzeyde solunum gazlarının difüzyonunu sağlayan respiratuar membran ve
yapılarını aĢağıdaki Ģekil 1.13 inceleyebilirsiniz.
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ġekil 1.13: Respiratuar membran ve yapıları

Solunum gazlarının ve anestezik gazların respiratuar membrandan diffüzyonunda
etkili olan faktörler vardır. Bunlar;





Membran kalınlığı,
Yüzey alanı,
Gazın suda erime kat sayısı,
Membranın iki tarafındaki basıncının farkıdır.

Gaz difüzyon hızı, membran kalınlığı ile ters orantılı olduğundan pulmoner ödem ve
akciğerin fibrotik hastalıkları gibi membranı kalınlaĢtıran veya membranın yüzey alanını
daraltan durumlarda hastalığın derecesine göre gaz difüzyonu bozulmaktadır.
Karbondioksitin molekül ağırlığı 44 oksjenin 32 olup karbondioksitin erirliği oksijenin
24 katıdır. Bu farklılıkların sonucu olarak karbondioksit membrandan oksijenin 20 katı hızda
diffüze olmaktadır. Oksijende azotun 2 katı hızda diffûze olmaktadır. Oksijende olduğu gibi
alveol içindeki basınç, kandakinden fazla ise diffüzyon alveolden kana, karbondiksitte
olduğu gibi kandaki basınç, alveoldekinden fazla ise kandan alveole doğru diffüzyon
olmaktadır. Buna göre parsiyel basıncı alveol içinde 104 mmHg, pulmoner venöz kanda ise
40 mmHg olan oksijen, 64 mmHg'lik basınç farkı ile kana diffüze olmaya baĢlar ve kısa
sürede basınçlar eĢitlenene dek diffüzyon devam eder. Bu Ģekilde oksijene doyan pulmoner
kapiller kan, sistemik arteriyel dolaĢıma geçerken bronĢial dolaĢımdan gelen venöz kanla
karıĢarak oksijen satürasyonu %98-99‟a, parsiyel oksijen 95 mmHg‟ya düĢer.
Karbondioksit difüzyonu: Hücre düzeyinde ve ters yönde karbondioksit
diffuzyonuna bakılacak olursa sürekli olarak ve büyük miktarlarda açığa çıkan karbondioksit
(200 ml/dk), diffüzyon yeteneğinin fazlalığı nedeniyle hızla interstisiyel aralığa oradan da
kapiller içine diffüze olmaktadır.
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Hücre içinde 46 mmHg olan parsiyel karbondioksit (PCO2), interstiyel sıvıda ise 45
mmHg‟dir. Diffüzyon kapasitesi yüksek olduğundan, bu 1 mm‟lik basınç farkı diffüzyon için
yeterli olmaktadır. Arteriel kanda 40 mmHg olan parsiyel karbondioksit kapiller içinde 45
mmHg‟ye yükselir.
Oksijen satürasyonu: Hemoglobinin oksijene bağlama kapsitesinin % olarak ifade
edilmesidir. Akciğerlerde hemoglobin hemen hemen % 100 oranında satüredir. Doku
seviyesinde satürasyon % 40 – 50 civarına düĢer; çünkü hemoglobin hızla oksijeni dokulara
vererek desatüre hale gelir. Normal sağlıklı bir insanda parmak ucu veya kulak memesinden
pulsoksimetre ile ölçülebilen normal oksijen satürasyon değeri % 98-99‟dur.

1.2.2.6. Solunum Gazlarının TaĢınması
Oksijen, arteriyel kanda iki Ģekilde taĢınır. Arteriyel kana geçen oksijenin;



% 97‟si hemoglobinle birleĢerek,
% 3‟ de plazmada erimiĢ halde taĢınır.

Normal kiĢide hemoglobin (Hb) miktarı 15 g/dl olduğuna ve 1 g hemoglobine 1.34 ml
oksijen bağladığına göre hemoglobine % 100 satüre olduğunda, 100 ml kan 20 ml oksijen
taĢıyabilmektedir; ancak arteriyel kanın satürasyonu % 97 olduğunda oksijen taĢıma
kapasitesi de 19.4 ml olmaktadır. Bu kapasite kapiller düzeyinde 14.4 ml'ye düĢer. Yani
dokular 100 ml kandan 5 ml oksijen almaktadır. Solunan oksijen miktarı veya basıncı
artırıldığında plazmada eriyen oksijen miktarı artmaktadır.
Karbondioksit, venöz kanda üç Ģekilde taĢınır. Normal ve istirahat koĢullarında her
100 ml kan dokulardan akciğerlere 4 ml karbondioksit taĢır. Venöz kanda karnondioksit;




% 5-7 plazmada erimiĢ halde,
%70 bikarbonat Ģeklinde eritrosit içinde karbondioksit, karbonik anhidraz
enzimi eĢliğinde su ile birleĢerek karbonik asit oluĢturarak.
% 15 -25 Hb ile (karbomino hemoglobin) ve diğer plazma proteinleri ile gevĢek
Ģekilde birleĢerek taĢınır.

Yukarıda sözü edilen ve venöz kan için geçerli olan özellikler arteriel kanda biraz
farklıdır. Arteriel kanda karbondioksitin % 90'ı bikarbonat, %5' i erimiĢ, % 5'i de karbomino
Ģeklinde taĢınmaktadır.

1.2.2.7. Solunumun Düzenlenmesi (Regülasyonu)
Ritmik solunumun merkezi pons bulbusta yer alır ve buradan sağlanır. Bu merkez,
inspiratuar, ekspiratuar ve apnöstik olmak üzere üç kısımdan oluĢur. Bunlar içinde
inspiratuar merkez en önemlisi olup solunumun düzenlenmesi Ģu faktörlerden
etkilenmektedir:


Kandaki karbondioksit ve H+ iyonları: Karbondioksit ve hidrojen iyonları
fazlalığı solunum merkezini doğrudan uyararak, solunumun hızını ve derinliğini
artırırken, PC02'in düĢmesi apneye yol açar. Normal koĢullarda solunumun
düzenlenmesi bu yolla olmaktadır.
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Vücut ısısındaki değiĢmeler: Isı artıĢı solunumun hız ve derinliğini artırır.
Hering-Breuer refleksi: Akciğerlerin aĢırı gerilmesi sonucu, bronĢ ve bronĢiol
duvarındaki gerilme reseptörleri uyarılır ve vagal yolla inspirium durdurulur.
Kemoreseptörler: Arteria karotis bifurkasyonundaki karotit ve aort kavsindeki
aortik cisimler PO2 düĢtüğünde uyarılır, buradan kalkan uyarılar da solunum
merkezini stümüle eder. Bu cisimler, daha az olmak üzere karbondioksit ye H +
iyonlarına da duyarlıdır; ancak bu özellik zayıf olup solunumun
düzenlenmesinde önemli rolü yoktur. Bu bölgelerden kalkan hipoksik uyarılar
oldukça güçlü olup ağır hipoksi nedeniyle solunum merkezinin deprese olduğu
durumlarda solunumu sürdüren tek mekanizma olabilir.
Baroreseptörler: Aort arkusu, karotid cisim, büyük venler, sağ atrium ve
pulmoner arterde mevcut basınç reseptörleride solunum merkezine uyarılar
göndererek solunumun düzenlenmesinde rol oynar.
Hipotalanus ve serebral korteksten kalkan refleksler
BOS’daki PCO2 ve H+ iyonu değiĢikliklerine duyarlı kemoreseptörler
Diğerleri: KonuĢma ve yutma sırasındaki refleksler, ağrı, egzersiz, hastanın
iradesi, heyecan durumu ve SSS lezyonları da solunumu çeĢitli Ģekilde
etkileyebilmektedir.

1.2.2.8. Akciğerin Solunum DıĢı Fonksiyonları
Akciğerlerin gaz değiĢimine ilave olarak filtrasyon, sıvı alıĢ-veriĢi, endokrin ve
metabolik iĢlevleri de vardır.
Filtrasyon: Pulnoner kapillerin çapından büyük maddeler akciğerde tutulur. Bunlar
içinde intravasküler koagülasyon veya trombosit agregasyonu sonucu ortaya çıkan fibrin,
pıhtı, yağ hücreleri, kemik iliği, trombosit ve lökositler, iv sıvılar içindeki partiküller
sayılabilir. Böylece akciğerleri bu fonksiyonu ile venöz sistemdeki bir embolinin arteriyel
tarafa geçerek vital bir organ arterini tıkaması engellenir.
Sıvı alıĢ veriĢi: Normal koĢullarda akciğerden günde 250 ml sıvı kaybedilir. Bu sıvı
kaybı ateĢ ve hiperventilasyonla artar.
Metabolik iĢlev: Akciğerlerde, hormonlar ve enzimler gibi bazı biyoaktif maddelerin
sentezi veya aktive edilmesi yanında karaciğerde olduğu gibi mikrozomal enzimlerin varlığı
ile metabolik olaylar da gerçekleĢmektedir. Pulmoner dolaĢım, serotonin, bradîkinin,
noradrenalin ve prostaglandinler gibi vazoaktif maddeleri inaktive ettiği veya dolaĢımdan
uzaklaĢtırdığı gibi bunlarla iliĢkili adrenalin, anjiotensin II, oksitosin ve vazopressin gibi
maddelerin serbest olarak geçiĢine olanak vererek kandaki vazoaktif madde miktarını
düzenlemektedir.
Endokrin iĢlev: Akciğerlerin diğer farmakokinetik iĢlevi endokrin olup bazı vazoaktif
hormonların kana salınması veya uzaklaĢtırılmasından sorumludur. Örneğin, anjiotensin I,
burada daha aktif Ģekil olan anjiotensin II'ye çevrilmektedir.
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Solunum yolu ile alınan maddelerin kana geçebilmesi de inhalasyon yolu ile anestezi
verilmesini sağlamaktadır. Bu yolla veya topikal uygulama ile diğer bazı ilaçlarla tedavi de
mümkündür. Anestezikler veya birlikte kullanılan ilaçlar, akciğerlerin bu metabolik ve
endokrin fonksiyonlarını etkileyebilmektedir.

1.3. Anestezi Altında Solunum
Anestezi uygulayıcılarının, tüm hastaları çok dikkatli ve özenli bir Ģekilde anesteziye
hazırlayarak uygulama yapması gerekir. Bunun için preanestezik muayene ve hazırlıklarda
dikkat edilmesi gereken özel noktalar olduğu gibi anestezi altında da dikkat edilmesi gereken
önemli noktalar vardır. Bunlardan biri entübasyon sırasında seçilecek endotrekeal tüp
seçimidir. Tüp seçiminde eriĢkin ve çocuktaki anatomik farklılıklar göz önünde
bulundurulmalıdır. AĢağıdaki Ģekil 1.14‟te, eriĢkin ve çocuktaki havayollarının anatomik
yapı farkını inceleyebilirsiniz.

ġekil 1.14: EriĢkin ve çocukta hava yoları yapısının karĢılaĢtırılması

Özellikle anestezi altında solunum, hayati önem taĢımaktadır. Bazen anestezi
uygulamaları esnasında cerrahi iĢlemin durdurulmasına kadar varan klinik sorunlar
yaĢanmaktadır. Bunların bazıları solunumsal, bazıları da sistem komplikasyonlarına yönelik
geliĢebilmektedir. Anestezi öncesi ve anestezi esnasında, hiçbir bulgunun gözden
kaçırılmaması gerekir. Hasta ve hastaya ait monitör parametrelerini takip etmenin, çok özel
ve dikkat gerektiren iĢlemler olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda anestezi altında
solunumla ilgili konulara açıklık getireceğiz.
Anestezinin solunum fonksiyonuna etkisi çok yönlüdür. Anestezik ve diğer ilaçların
etkisi, anestezi derinliği, solunumun preoperatif durumu, anestezi ve cerrahinin özellikleri,
kas gevĢetici kullanılması, anestezi aygıtı ve ventilatörün düzenli çalıĢması gibi birçok
etkenin ortak sonucu olarak ortaya çıkar. Bu etkiler, solunum fonksiyonları önceden
bozulmuĢ hastada daha önemli boyutlara varabilir. Anestezinin solunuma olan etkileri;
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Santral depresyon: Solunumun santral kontrolü narkotikler, barbütüratlar ve
inhalasyon anesteziklerinin çoğu tarafından doza bağımlı olarak deprese olur.
Solunumun PCO2‟ye yanıtının depresyonu sonucu olarak normal premedike bir
hastada anestezi altında spontan solurken, solunumun derinliği azalmıĢtır. Derin
anestezi altında abdominal kasların gevĢemesi ile bu depresyon yapay solunum
gerektirecek derecededir. Cerrahi uyarı, anestezi derinliği ne olursa olsun
anesteziklerin bu etkisini antagonize eder ve spontan soluyan hastada bu,
solunumun hızlanıp derinleĢmesi ile klinik olarak da fark edilir. Bu, hipoksi
geliĢtiğinde hastanın solunumunu artırmasına engel olduğu gibi, solunumun
hipoksik uyarıya bağımlı olduğu kronik obstrüktif akciğer hastalarında
indüksiyondan sonra apne geliĢmesine de neden olur.
Kompliyans azalması: Anestezik ajanların akciğere direkt etkisi, hava yolu
kapanması, atelektazi, sürfaktanda miktar ve kalite değiĢikliği, interstisyel sıvı
birikimi ve gaz dağılımının değiĢmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Periferik kemoreseptörlerin depresyonu: Özellikle hipoksiye duyarlılıkları
azalabilir.

Ventilasyon/perfüzyon oranı ve fonksiyonel rezidüel kapasitede değiĢme:
Anestetize hastada perfüzyonundağılımında bir farklılık olmazken ventilasyonun
dağılımında solunumun spontan veya kontrole olduğuna göre önemli değiĢiklikler olur. Bu
nedenle anestezi sırasında inspire edilen oksijen yoğunluğunun % 30 altına düĢürülmemesi
gerekir. AĢağıdaki Ģekil 1.15‟te sırtüstü pozisyonda uyanık- spontan soluyan hastanın
solunumla ilgili çizmlerini dikkatlice inceleyiniz. Kesik çizgi diyaframın ekspirium
sonundaki konumunu göstermektedir.

Anestetize-spontan soluyan

Anestetize-kas gevĢetici verilmiĢ

KiĢide diyaframın konumu ve
hareket sınırları

ġekil 1.15 Sırtüstü pozisyonda uyanık-spontan soluyan hastanın diyafram konumları



Yan pozisyonda; altta kalan akciğer üzerine mediastenin basısı da burada
ventilasyonu azaltır; ancak, altta kalan akciğerde önemli bir patoloji olmadıkça
anestezi altında yan pozisyon iyi tolere edilir.
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Hastaya kasgevĢetici verildiğinde; FRC'yi azaltan kas fonksiyonu ortadan
kalkar; ancak bu kez de paralitik diyaframın abdominal organlar tarafından
yukarı itilmesi ile aynı ölçüde FRC azalması söz konusudur. Ġtilme altta kalan
bölgede daha fazla olup diyafram IPPV (intrapelevral pozitif basınç) ile pasif
olarak hareket etmektedir. Bu hareket de üstte kalan ve abdominal organlarca
daha az itilen diyafram bölgesinde daha kolay olur. Böylece, kontrollü
solunumda üstteki akciğer daha iyi ventile, alttaki akciğerde daha iyi perfüze
olarak her iki akciğerde de ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu geliĢebilir.
Anestezi indüksiyonundan hemen sonra FRC'nin azalmasının, bunun havayolu
çapı, kapanması, kompliyans ve gaz değiĢimine önemli olumsuz etkileri vardır.
Havayolu çapında değiĢiklik; FRC'deki azalma havayolu rezistansında artma
olacağını düĢündürür; ancak volatil anesteziklerin bronkodilatör etkisi bunu
engeller. Anestezi sırasında, havayolu direncinde artıĢ patolojiktir:












Potent inhalasyon anestezikleri, havayolu reflekslerinin depresyonu,
bronĢ düz kasında gevĢeme, ß-adrenerjik tonusun artması ve enflamatuar
mediatörlerin salımının inhibisyonu gibi mekanizmalarla havayolu çapını
etkiler. Bu etkilerin sonucu olarak baĢta halotan olmak üzere enfluran ve
izofluran havayollarında daralmayı önler veya ortadan kaldırır.
Barbitüratlar, özellikle tiopental anestezisi yüzeyel olduğunda hava yolu
reflekslerinde duyarlılık, histamin salımı ve direkt etki ile havayollarında
daralma yapabilir.
Ketamin, direkt vagolitik ve sempatomimetik etkileri ile havayollarını
geniĢletir.
Kas gevĢeticiler ise histamin salımı ve düz kas üzerindeki muskarinik
etkileri ile havayolu çapını etkileyebilirse de bu, klinik uygulamada
önemli bir sonuç doğurmaz.
Lokal anestezikler de düz kas üzerine direkt gevĢetici etki, mediatör
sallımının önlenmesi ve refleks arkın kırılması ile bronkospazmı
önleyebilir veya tedavi edebilir.

Ölü boĢluk artıĢ: Fizyolojik ölü boĢluk iyi perfüze olmayan alanların
ventilasyonu ile % 50 kadar artar. Bu durum havayolu direncindeki artıĢla
birlikte solunum iĢini artırır; ancak entübasyon ile anatomik boĢluğun azalması,
fizyolojik ölü boĢluğun artıĢını kompanse edebilir.
Gaz değiĢiminde azalma: Solunumun dakika volümünde azalma, ölü boĢluk
ve Ģantlarda artma sonucu geliĢir.
Pulmoner dolaĢım ve hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon: Ġyi ventile
olmayan lokalize bir akciğer bölgesinde geliĢen hipoksi refleks yolla o bölgede
vazokonstriksiyon yaparak iyi ventile olmayan bölgenin perfüzyon oranını
korumaya çalıĢır. Böylece, ventilasyon/perfüzyonyon oranı korunmaya çalıĢılır.
Bu refleksin ortadan kaldırılması Ģantı artırır ve PO2 düĢer. Ġnhalasyon
anestezikleri, bu refleksi deprese eder. Cerrahi sırasında akciğere direkt travma,
hatta akciğerlerin kollabe olması ve tekrar ĢiĢirilmesi gibi bu refleksi inihibe
eden veya ortadan kaldıran etkenler de olaya eklenir.
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Anestezi altında geliĢen hasta ile ilgili sorunlar: Dilin havayollarını kapaması,
laringospazm, bronkokonstriksiyon sekresyonlar, kan ve mukus birikmesi, havayolu
tümörleri solunumu olumsuz etkiler.
Cihazlara ait problemler: Anestezi cihazının yetersiz oksijen vermesi, küçük
endotrakeal tüpler veya konektörlerin kullanılması, valvin iĢlevsel bozuklukları,
solunum devrelerindeki tıkanma veya kıvrılmalar, solunumu engeller.
Diğer etkenler: Mukosilyer aktivitenjn depresyonu ile sekresyonların
atılamaması, kuru ve soğuk gazların inhalasyonu, aĢırı miktarda intravenöz sıvı
verilmesi, kardiak output'ta azalma, oksijen tüketiminde artma, pozisyon, kas
gevĢetici etkisi ilesolunum iĢlevi engellenir.
Anestezi altında özel dikkat gerektiren durumlar: Akut akciğer hastalığı
(pulmoner enfeksiyon, atelektazi), sistemik hastalığı (sepsis, kalp ve böbrek
yetmezliği veya multipl travma) olanların acil ameliyatları, çok sigara içenler ve
hiperaktif havayolu olanlar, klasik amfizem ve bronĢiti olanlar, konjestif kalp
yetmezliği sınırında olanlar, FRC'nin anestezi sırasında düĢeceğinden Ģüphe
edilen ĢiĢman hastalar, göğüs deformitesi olan hastaları, çok yaĢlı hastalara
anestezi altında özel dikkat gerektiren grubu oluĢturur.
Bazı intraoperatif özel durumlar: Cerrahi pozisyon, masif kan kaybı,
akciğerlere bası vb. gaz değiĢimini bozar. Örneğin bazı cerrahi pozisyonlar;
litotomi, çakı ve böbrek pozisyonu ve cerrahi maniplasyon sağlanması için
yapılan ekartasyonlar, kardiak out-put 'u düĢürür, spontan solunumlu hastada
hipoventilasyona neden olur ve FRC 'yi azaltır.

Anestezi altında solunumun devamı, hastanın yaĢamı, anestezi uygulayan kiĢinin
bilgisine, dikkatine ve özenli çalıĢmasına bağlıdır. Öğrendiğimiz bilgiler, yapacağımız
dikkatli gözlem ve takipler ile oluĢabilecek solunumsal ve sistemik komplikasyonlara
zamanında ve doğru müdahale ile hastalarımızın hayatını kurtaracaktır.

29

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Solunum sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını anestezi yönünden inceleyebileyiniz.
ĠĢlem Basamakları
 Solunum yolu organlarını
üzerinde gösteriniz.

Öneriler
maket

 Solunum sistemi organlarını baĢlangıç
yollundan
baĢlayarak
sırasıyla
gösterebilirsiniz.

 Burnun
yapısal
ve
fonksiyonel
özelliklerini maket üzerinde gösteriniz.
 Burun ve farenksin; solunum ve anestezi
uygulaması
açısından
önemini
 Farenksin bölümlerini maket üzerinde
araĢtırabilirsiniz.
gösteriniz.
 Anestezi uygulaması yapılan hastaneye
giderek
gerçek model
üzerinde;
larengeal açıklığı, yalancı ve gerçek
 Larenksin yapısını ve anestezi açısından
vokal kordları görebilirsiniz.
fonksiyonlarını inceleyiniz
 Larenksin eriĢkin ve çocuklardaki en dar
yerine dikkat etmelisiniz.
 Trekea bronĢial ağacı Ģekil üzerinde
gösteriniz.
 ÇizilmiĢ Ģekilden
faydalanabilirsiniz.
 Alveollerden oksijen ve karbondioksitin
difüzyonunu, Ģekil üzeride gösteriniz.

ve

görsellerden

 Gerçek model üzerinde, solunum iĢini  Gözlem
sırasında,
göğüs
gözleyiniz.
hareketlerine dikkat etmelisiniz.
 Oturur ve yatar pozisyonda akciğer
 ġekil
çizerken farklı
ventilasyon /perfüzyon iliĢkisini Ģekil
faydalanabilirsiniz.
üzerinde gösteriniz.
 Akciğer volümlerini ve kapasitelerini  Ġki grubada
gruplandırarak tablo çiziniz.
vermelisiniz.
 Solunumun düzenlenmesini
faktörlerin listesini yapınız.

sağlayan

 Akciğerlerin
solunum
fonksiyonlarını sayınız.

dıĢı

çizilen

renklerden
tabloda

 Detaylı araĢtırma yapabilirsiniz.

 Anestezi altında solunumu etkileyen
faktörlerin listesini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, alt solunum yollarına ait bir yapıdır?
A) Nazofarenks
B) Ağız
C) Larenks
D) Laringofarenks
E) Burun

2.

AĢağıdaki Ģıklardan hangisi, larengeal açıklığa bir laringoskop ile bakıldığında
görülmez?
A) Yalancı vokalkordlar
B) Epiglot
C) Laregeal vestibül
D) Vokal kordlar
E) BronĢioller

3.

AĢağıdakilerden hangisi, trekea ve bronĢial ağaça ait bir özellik değildir?
A) Karinada sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Sol ana bronĢ daha uzundur.
C) 18–22 adet U Ģeklinde kıkırdaktan oluĢur.
D) Sağ ana bronĢ daha uzundur.
E) Trekea krikoid kıkırdak altından ve C6 hizasından baĢlar.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, anestezi altında özel dikkat gerektiren durumlardan biri
değildir?
A) Akut akciğer hastalığı
B) Kalp yetmezliği olan hastanın acil ameliyatları
C) Göbek fıtığı
D) Çok sigara içenler
E) Çok yaĢlı hastalar

5.

Her solukla solunum yollarını dolduran ve gaz değiĢimine katılmayan ölü boĢluk
havası kaç ml‟dir?
A) 120 ml
B) 100 ml
C) 150 ml
D) 85 ml
E) 50ml

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.

31

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
DolaĢım sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını, anestezi yönünden dikkatli bir Ģekilde
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Bir kalp maketi tasarlayınız.
Kardiyovasküler sistem ve anestezi konulu bir afiĢ hazırlayınız.

2. DOLAġIM SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠ
DolaĢım (kardiyovasküler) sistemi, solunum sistemi gibi tüm sistem ve organlarımızı
etkileyen bir yapıya sahiptir. Hatırlamak için anatomi atlasından dolaĢım sistemini oluĢturan
yapıları inceleyebilirsiniz. DolaĢım sistemi sayesinde oksijen, karbondioksit, besin ve diğer
bütün sıvılar tüm vücut hücrelerine ulaĢtırılır. Ġntravenöz veya inhalasyon yoluyla verilen
anestezik maddelerde dolaĢıma katılarak tüm organlara dağılır. Anestezi uygulamalarında,
dolaĢım sistemine ait etkilerin yanında cerrahininde etkileri ile çeĢitli fonksiyonlarda
değiĢiklikler yanında birçok ciddi sorunlarda yaĢanabilir. Anestezi uygulaması öncesinde,
dolaĢım sistemine ait yapı ve organların iĢlevlerini iyi değerlendirmek gerekir. Bu
faaliyetimizde kardiyovasküler sistemin özelliklerini, anestezi ve cerrahinin etkileri
açısından ele alacağız.

2.1. DolaĢım Sistemi
DolaĢım sistemi kalp, kan damarları ve kanı içerir. DolaĢım sisteminin ana iĢlevi,
oksijenize kanı ve hücre yaĢamı için gerekli maddeleri dokulara iletmek ve metabolizma
sonucu oluĢan C02' nin akciğerlerden atılmasını sağlamaktır. Kalp, kanı seri Ģekilde bağlı iki
alana göndermekle yükümlüdür. Bunlardan birincisi sistemik dolaĢım, diğeri ise pulmoner
dolaĢımdır.

2.1.1. Kalp ve Kalp Kasının Özellikleri
Kalp, iki atriyum ve iki ventrikülden oluĢmuĢ bir pompadır. Atriyumlar, sistemik ve
pulmoner dolaĢımdan gelen kan için rezervuar depo görevi yapar. Ventriküller ise kanı
sistemik ve pulmoner dolaĢıma pompalayan oluĢumlardır. Sağ atriyum ile sağ ventrikül
birbirlerinden triküspit kapakla aynlırken solda atriyum ve ventrikül arasında bu iĢlev mitral
kapak tarafından yapılır. Böylece, büyük dolaĢım ve küçük dolaĢım sayesinde tüm vücut
hücrelerine kanla birlikte oksijen ve diğer maddeler taĢınmaktadır. AĢağıda büyük ve küçük
dolaĢıma ait Ģekil 2.1.‟yi dikkatle inceleyiniz.
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Vücutta kanın hareketini
gösteren büyük ve küçük
dolaĢım

ġekil 2.1: Büyük ve küçük dolaĢım

Kalp hücreleri ilk bakıĢta iskelet kasına çok benzer. Ġskelet kasından çok daha
küçüktürler (30 x 100 \x m). Hücreler ard arda kavĢak oluĢturacak Ģekilde dizilmiĢtir. Bu
yapısal özellik, iletimin hızlı olmasını sağlar. Kalp kasının değiĢik bölgelerinin, farklı
iĢlevlerine göre değiĢen derecede iletkenlik, kontraksiyon ve ritmik özellikleri vardır.
Kalbin Ġletim sistemi: Kalp kası, sağ atriumla vena cava superior arasında yer alan
sinoatrial (SA) düğüm tarafından uyarılır. SA düğüm sempatik ve parasempatik liflerle
innerve edilir ve otomatik olarak uyarı çıkarır. Buradan baĢlayan depolarizasyon
atrioventriküler (AV) düğüme ulaĢır. Buradan çıkan his huzmesi de interventriküler
septumun iki tarafından gidecek Ģekilde ikiye ayrılır. Daha sonra bu dallar da Purkinje ağ
sistemini oluĢturacak Ģekilde dallanır. Bu iletim sisteminin tamamı ve anormal koĢullarda
miyokardın kendisi spontan olarak uyarı çıkarabilir. Ancak SA düğüm en hızlı olduğu için
normalde kalbin uyarı merkezi (pacemaker) burasıdır.

ġekil 2.2: Kalbin iletim sistemi

Kalbin innervasyonıı: Kardioinhibitör lifler vagus sinirinden, kardioakseleratör lifler
yüzeyel ve derin kardiak pleksus aracılığı ile servikal ve üst torasik sempatik
gangliyonlardan gelir. AĢağıdaki Ģekil 2.3 te sinir sistemi, hormonal sistem ve bunlara bağlı
organların aktivasyonu ile kalbin çalıĢması Ģematik olarak gösterilmiĢtir.
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ġekil 2.3: Kalbin innervasyonu

Kardiak siklus: Sistol ve diastolden meydana gelir. Atım hızı 75/dk iken bir siklus,
300 msan'si sistol, 500 msan'side diastol olmak üzere 800 msan sürer. Ekzersizle diastol
süresi çok daha fazla kısalır, bu da ventrikülün dolmasını sınırlar. Böylece, kardiak siklus
tamamlanmıĢ olur.

2.1.2. Koroner DolaĢım ve Miyokardın Oksijen Tüketimi
Kalp kasının çalıĢmasını sağlayan kan koroner arterlerden sağlanır. ġekil 2.4‟ ü
inceleyiniz. Venöz drenajın 2/3'ü koroner arterleri izleyen ve koroner sinüse açılan venlerle
sağ atriuma gelir. Geri kalanı ise küçük venlerle ve doğrudan kalp kavitesi içine gelir.
Koroner arterler, aralarında az sayıda anastomoz olmakla birlikte temelde terminal
damarlardır.
Koroner damarların büyük bir dalının tıkanması söz konusu olduğunda, tıkanan o
bölge yeterince oksijenlenemez. Yeterince kanlanamayan ve oksijensiz kalan o bölgede,
dokunun ölümüne neden olur. Bu nedenle kalp kasının koroner arterlerden gelen kan ile
dolaĢımının sağlanması ve oksijenlenmesi çok önemlidir.
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ġekil 2.4: Koroner damarların yerleĢimi

Koroner kan akımı: 225-250 ml/dk veya istirahat kardiak output'unun % 5'i kadardır.
Bu akım kardiak siklus boyunca sürekli olup çoğu diastolde gerçekleĢir. Koroner damarlar
üzerinde vagal uyarının etkisi yoktur. Sempatik uyarı koroner damarlarda hafîf daralma
yapar.
Koroner kan akımı ile miyokardın oksijen tüketimi arasında yakın bir iliĢki vardır ve
koroner kan akımını artırtığı durumlar Ģunlardır;








Kardiak output artıĢı,
Egzersiz,
Kanın pH'sında artıĢ,
Vücut ısısında artıĢ,
Kanın oksijen satürasyonunun düĢmesi,
Aortik kan basıncında yükselme,
Sol ventrikül diastol sonu basıncında düĢme.

Miyokardın oksijen tüketimi istirahatte 40 ml/ dk veya total vücut tüketiminin %
15'i kadardır. Miyokardın oksijen tüketimini etkileyen en önemli faktörler; kalp hızı,
miyokardın kasılma gücü ve duvar gerilimidir. Buna göre kalp hızı, kontraktilite veya
intramiyokardial duvar gerilimini artıran (hipertansiyon veya sol ventrikül dolma basıncının
artması) nedenler miyokardın oksijen tüketimini de artırır.
Koroner arterlerde, 100 ml kanda 20 ml olan oksijen miktarı, koroner sinüste 5 ml'dir
(oksijenin % 75'i alınır). Metabolik gereksinimin arttığı durumlarda, bu değer 1 ml'ye kadar
düĢer. Miyokarda gelen oksijen miktarı ile miyokardın oksijen tüketimi arasındaki denge,
oksijen miktarının azalması veya tüketiminin artması ile bozulduğunda, bozulmanın
derecesine bağlı olarak miyokardda iskemi geliĢir.
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Oksijen sunumunun azalması ve oksijen tüketimini artıran nedenler aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
Miyokardın oksijen sunumunu azaltan
nedenler

Miyokardın oksijen tüketimini artıran
nedenler

 Diastol süresini kısaltan taĢikardi

 TaĢikardi

 Diastolik olmak üzere hipotansiyon

 Ön ve son yük (pre ve afterload) artıĢı

 Önyük artıĢı

 Miyokard kontraktilitesinin artması

 Anemi

 Hipertansiyon

 Hipoksi
 Koroner damarları daraltan hipokapni ve
koroner arter hastalığı
 OksiHb dissosiyasyonunun güçleĢmesi
Tablo 2.1: Miyokardın oksijen sunumunu azaltan ve artıran nedenler
Oksijen tüketimini artıran nedenlerin birçoğu peroperatif dönemde ortaya çıkarak
miyokard iskemisine yol açabilirse de iyi bir uygulama ile bunların çoğu anestezist
tarafından kontrol altına alınabilir.
Koroner arter hastalığında temel sorun, gereksinim artığında koroner kan akımının
artırılamaması ve kalbin değiĢik bölgeleri arasında kanın dağılımı bakımından farklılık
olmasıdır. Bunun sonucunda geliĢen iskemi, ağrıya ve miyokard fonksiyonunda bozulmaya
neden olur.
Total kan volümü; 85 ml/kg veya vücut ağırlığının % 7.7‟si kadardır. Genellikle
vücut ağırlığını ve boyu esas alan nomogramlardan hesaplanır. Kan volümü statik (damar içi
ve dıĢındaki onkotik ve hidrostatik basınçlar) ve dinamik (kan akımı, lenfatik drenaj)
güçlerce sabit tutulur. Kanın arter duvarına yaptığı basınçla oluĢur. Kanın kalpten atıldığı
sıradaki değeri en yüksek (sistolik basınç), diastol sonundaki değeri en düĢük (diastolik
basınç) olup iki değer arasındaki fark da nabız basıncıdır.
Arteriyel kan basıncı: Kardiak output ve periferik direnç tarafından belirlenir.
Arteriyel kan akımına en büyük direnç arterioller tarafından gösterilir. Burada basınç 95
mmHg'dan 35 mmHg'ya düĢer ve nabız basıncı ortadan kalkar. Arterler, venler ve
kapillerlerin bu yöndeki etkisi daha zayıftır. Böylece arteriel kan basıncını belirleyen en
önemli etken arteriol duvarındaki düz kasların tonusu olmaktadır.
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Kan basıncının kontrolü: Kan basıncı otonom ve hümoral yolla kontrol edilir.
Karotit ve aort arkusundaki baroreseptörler aracılığı ile refleks yolla kalbi yavaĢlatırlar.
Sempatik vazokonstriktör merkezi inhibe edilerek periferik direnci düĢürülür. Böylece kan
basıncının daha fazla yükselmesi önlenir.
Anestezi sırasında kan basıncının kontrolü: Sağlıklı kiĢilerde anestezinin
kardiovasküler parametrelere, kan basıncına etkisi genellikle önceden tahmin edilebilir.
Bunun ötesinde, bazı cerrahi giriĢimler sırasında istemli olarak kan basıncı değiĢiklikleri
istenebilir. Bu değiĢiklikler kan basıncının düĢürülmesi veya yükseltilmesi Ģeklinde olabilir.
Ġstemli olarak kan basıncının düĢürülmesi istenebilecek durumlar;





Kan kaybını azaltmak,
Cerrahi görüĢü iyileĢtirmek,
Serebral anevrizma cerrahisi sırasında cerrahi alanda intravasküler basıncı
azaltmak,
Miyokardm oksijen tüketimini azaltmak gerekebilir.

Ġstemli olarak kan basıncının yükseltilmesi istenebilecek durumlar;




Karotid ve serebral cerrahi sırasında olduğu gibi kan akımının azaldığı
bölgelerde perfüzyonu sürdürmek,
Ġstemli hipotansiyondan sonra hemostazı değerlendirilmek,
Bölgesel anestezi ile geliĢen değiĢikliği düzeltmek gerekebilir.

2.1.3. Kalp Hızı
Kalp hızı, vagusun inhibitor, sempatik liflerin neksitatör etkisi arasındaki denge ve
bunu etkileyen faktörlerce belirlenir. Bu faktörler; hipoksi ve hiperkapni gibi
kemoreseptörleri uyaran periferik uyaranlar, vücut ısısında veya dolaĢan katekolaminlerde
artma gibi direkt uyaranlar, intrakranial basınç artıĢı, solunumun derinliği ve ani korku gibi
kranial uyaranlar veya vasküler refleksler olabilir. Bunlar arasında vasküler refleksler en
önemli olandır. Atrium ve büyük damarların mediasında bulunan basınca duyarlı reseptörler
(baroreseptörler) kan basıncı değiĢikliklerine; aortik ve karotid cisimdeki kemoreseptörler
PO2 ve PCO2 değiĢikliklerine duyarlıdır.
Venöz basınç: venlerin tonusu ve içlerindeki kanın volümünün oluĢturduğu venöz
basınç, büyük venlerde (santral venöz basınç, SVB) 3-10 cmH20, periferik venlerde ise
bundan 10 cm daha fazladır.
Santral venöz basıncını yükselten faktörler;






Kusma,
Öksürme,
Ikınma,
Sıvı verilmesi,
Trendelenburg pozisyonu,
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Valsalva manevrası,
IPPV (aralıklı pozitif basınç ventilasyonu),
Katekolaminler

Santral venöz basıncını düĢüren faktörler;





Oturur veya ayakta durur pozisyon,
Hipovolemi,
TaĢikardi,
Venöz tonusu azaltan ilaçlar (gangliyon bloke ediciler, histamin, nitritler,
nitroprüssid, barbitüratlar)

Santral venöz basınç, sağ kalbin çalıĢma gücü ve kendisine gelen kanı atabilme
yeteneğini gösterdiğinden sıvı açığı ve kalp yetmezliğinin ayırıcı tanısında çok değerli bir
izlem yöntemidir.
Kardiak output: Kalbin bir dakika içinde attığı kan miktarı olup atım hacmi (stroke
volume) ile kalp hızı tarafından belirlenir. Kalp hızı sinoatrial düğümün intrensek ritmi ve
buna dıĢarıdan etki eden hümoral ve nöral etkenlerle belirlenir. Normal kiĢide ve dinlenme
halinde, kalp hızı kardiak output'u önemli derecede etkilemez; ancak egzersiz sırasında
kardiak output'un artmasında önemli rolü vardır.
Atım hacmi ise kalbe dönen venöz kan (preload), miyokardial kontraktilite, afterload
ve duvar hareketleri ile belirlenir. Anestezik ilaçlar, bu parametrelerin her birini etkileyerek
kardiak output'u değiĢtirebilir.
Kardiak output, genç eriĢkinde 5-6 1/dk kadar olup pozisyon, egzersiz, yemek, uyku,
değiĢiklikler, çevre ısısı, gebelik gibi fizyolojik etkenlerden, anksiyete, hipoksi, ateĢ,
hipertiroidi, anemi, çeĢitli sistemik ve kardiovasküler hastalıklardan etkilenir.
Kardiak indeks: Normal eriĢkin erkekte 3.5 1/dak/m2 olup yaĢabağlı olarak giderek
azalır. 60 yaĢ üzerinde 2.5 l/dk/m2ye düĢer. Özellikle, kalp hastalıkları olan hastaların
anestezi ve cerrahi giriĢimlerinde risk oluĢturabilirler. Bu nedenle preanestezik vizitte
preoperatif dönemde gerekli tüm tetkikler kontrol edilmeli ve hastalardan kardiyoloji veya
dahili hastalıklar konsültasyonu istenmelidir.
Sağ ventrikül ve pulmoner dolaĢım: Normal koĢullarda ve istirahatte sağ ventrikül
aktif bir pompadan çok bir geçit rolü oynar.
Elektrokardiografi (EKG)’ nin yararları;






Kalbin ritmi,
Hızı,
Ġletim sisteminin durumu,
Elektrik aktivitesindeki değiĢiklikleri,
Kalp lezyonunun yeri ve sınırlarını gösterir.
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Bunun yanında ilaç, elektrolit değiĢiklikleri, hipoksi, hiperkapni, refleks uyarılar gibi
anestezi sırasında sık görülebilecek olayların etkilerini de izleme olanağı sağlar; ancak kalbin
kasılma gücünü, hemodinamik durumu göstermez. Ayrıca, anestezi altında hastanın
monitörize edildiği durumlarda monitörizasyonda; kalp ritmi, nabız, arteriyel kanbasıncı gibi
parametreler izlenirken EKG dalgaları, hastanın fizyolojik parametrelerinin
değerlendirilmesinde önemli veri kaynağı oluĢturur.

2.2. Anestezi ve Cerrahinin DolaĢım Sistemine Etkileri
Anestezi uygulamaları ve cerrahinin etkileri tüm sistemlerde farklı etki oluĢturur.
Kardiyovasküler sisteme olan etkilerini de ayrı baĢlıklar altında öğreneceğiz.

2.2.1. Anesteziklerin Etkileri
Anestezi, kardiovasküler sistemi doğrudan veya otonom sistem aracılığı ile dolaylı
olarak çeĢitli Ģekillerde etkilemektedir.




Yetersiz solunum sonucu geliĢen hipoksi, hiperkapni ve asidoz miyokardı
deprese ederek aritmi eğilimini artırabilir.
Otonom sistem aracılığı ile kalp hızı, ritmi, miyokard kontraktilitesi ve damar
tonusunü değiĢtirebilirler.
Doğrudan miyokard depresyonu yapabilirler.

Bütün bu etkilerin sonucu olarak arteriyel ve venöz basınçlarda, kardiak output'ta, kalp
hızı ve ritminde değiĢiklik olmaktadır.

2.2.2. Cerrahinin Etkileri
DolaĢım sistemine cerrahinin etkileri; ameliyatın tipi, süresi, giriĢimin aciliyeti ve
giriĢim sırasında görülen bazı faktörlere bağlı olarak değiĢir. AĢağıda bu faktörlerden kısaca
bahsedeceğiz.





Ameliyatın tipi: Kardiovasküler hastalarda cerrahi risk, ameliyatın tipi ile
artmaktadır. Fıtık onarımı veya transuretral prostatektomide, cerrahi risk kardiak
sorunu olmayanlardan çok farklı değilken safra kesesi, mide veya barsak
ameliyatlarında mortalite iki misli artmaktadır. Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda,
büyük vasküler cerrahi, torasik ve üst karın giriĢimlerinde mortalite 2-3 katına
çıkmaktadır.
Ameliyatın süresi: Genellikle, süre uzadıkça riskin arttığı kabul edilmektedir;
ancak uzun süren ameliyatların daha büyük giriĢimler olduğu da unutulmamalı
ve süre bağımsız bir etken olarak düĢünülmemelidir.
Acil giriĢimler: Yukarıda bahsedilen benzer ameliyatlar, acil olarak
yapıldıklarında, planlanarak yapıldıklarına göre 2-5 misli mortaliteye neden olur.
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Cerrahinin neden olduğu ağrı, volüm kaybı ve strese yanıt: DolaĢımdaki
katekolaminlerin artması Ģeklinde olmaktadır. Bu da kardiak output artıĢı, su tutulması
ve vital organların perfüzyonunun artmasına neden olmasıdır. Bu değiĢikliklerin
metabolik bedeli, miyokardın oksijen tüketiminin artmasıdır. Normal kiĢide tolere
edilebilen bu durum, koroner arter hastasında iskemiye, sol ventrikül fonksiyon
bozukluğu olan hastada yetmezliğe ya da elektriksel olarak stabil olmayan bir miyokard da aritmilere neden olur. Ayrıca ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek
taĢikardi ve hipertansiyon da miyokardın oksijen gereksinimini artırarak durumu
kötüleĢtirir.

Bu nedenle yapılacak tüm anestezi uygulamalarında, anestezinin ve cerrahinin
etkilerini göz önünde bulundurarak hareket edilmelidir. Hastalar, kardiyovasküler sistem
etkileri yönünden anestezi uygulaması süresince ve sonrasında çok dikkatli takip edilerek
bulgular doğru değerlendirilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
DolaĢım sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını anestezi yönünden inceleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Ġnceleme yaparken anatomi atlası, maket
veya kasaptan alınan hayvan kalbinden
faydalanabilirsiniz.

 Kalbin anatomik yapısını inceleyiniz.

 Kalbin
innervasyonunu
yapıların yerini gösteriniz.

 Kalbin atrium, ventrikül yapılarını ve
kalp kapaklarının yerleĢim yerlerini
dikkatli incelemelisiniz.

sağlayan

 Kalbin üzerinde koroner arterlerin yerini
gösteriniz.

 Maket
veya
faydalanabilirsiniz.

afiĢlerden

 Miyokardın oksijen tüketimini artıran ve
 Artıran ve azaltan nedenleri konusunda
miyokardın oksijen sunumunu azaltan
karĢılaĢtırma yapmalısınız.
nedenleri yazınız.
 Kalbin kan basıncı kontrolünü Ģematik
olarak çiziniz.
 Kardiyovasküler sisteme,
etkilerini inceleyiniz.
 Kardiyovasküler
sisteme
etkilerini inceleyiniz.

anestezinin  Anestezi uygulanan hastada gözlem
yapabilirsiniz.
cerrahinin
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Koroner kan akımını artırtığı durumlardan biri değildir?
A) Egzersiz,
B) Kanın pH'sında artıĢ,
C) Vücut ısısında artıĢ,
D) Kanın oksijen satürasyonunun düĢmesi,
E) Kardiak outputun azalması

2.

AĢağıdakilerden hangisi, kalp kasını besleyen arterin adıdır?
A) Koroner arter
B) Radial arter
C) Aort arter
D) Vena cava kardiaarter
E) Arteri vena porta

3.

AĢağıdakilerden hangisi, miyokardın oksijen sunumunu azaltan nedenler arasında yer
almaz?
A) Diastol süresini kısaltan taĢikardi
B) Anemi
C) Hipoksi
D) Kroner arter hastalığı
E) Miyokard kontraktilitesinin artması

4.

AĢağıdakilerden hangisi, kardiak out-put‟u etkilemez?
A) Pozisyon
B) Uyku
C) Normal egzersiz
D) Gebelik
E) Hipoksi

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kardiyovasküler sisteme cerrahinin etkileri arasında yer
almaz?
A) Ameliyatın tipi
B) GiriĢimin aciliyeti
C) Ameliyatın süresi
D) Ameliyatın zamanı
E) Cerrahinin neden olduğu ağrı, volüm kaybı ve strese yanıt

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
Sinir sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını, anestezi yönünden dikkatli bir Ģekilde
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Sinir Sisteminin anestezi açısından önemini belirten bir afiĢ hazırlayınız ve sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. SĠNĠR SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠ
Sinir sistemi, vücudun en karmaĢık ve anestezi uygulamaları açısından en önemli
sistemlerinden biridir. Sinir Sistemi, sinir hücreleri ve sinir liflerinden oluĢur. DeğiĢik duyu
organlarından gelen binlerce bilgi; bu sistem sayesinde taĢınır, iĢlenir ve bunlara uygun
cevaplar oluĢturulur. Sinir hücreleri aracılığı ile ilgili organ ve yapılara emirler giderek
yanıtlar oluĢturulur. ġekil 3.1‟de sinir sisteminin yapısı Ģematize edilerek gösterilmiĢtir.
Anestezik ilaçların direkt sinir sistemine etkili olması, bazı anestezik ilaçların BOS(
beyin omurilik sıvısı ) içine uygulanması, yine anestezide kullanılan kas gevĢetici ilaçların
sinir-kas iletimini bozması ve anestezik ilaçların otonom sinir sisteminin her düzeyinde bir
etkileĢim içerisinde olması bakımından anestezi uygulamalarında sinir sistemi çok önemlidir.
“Sinir ve Endokrin Sistem ” modülünü daha önce almıĢ olduğunuzdan dolayı burada
anestezi açısından önemli olan yapılar ve fonksiyonlar üzerinde durulacaktır.

3.1. Serebral Fizyolojisi
Beyin kan akımının, % 90'ı karotid ve % 10'u vertebral arterlerle sağlanır. Sol karotid
ve subklavian arterler doğrudan aort arkusundan; sağdakiler ise innominat arterden çıkar.
Karotid arterler C4 vertebra hizasında eksternal ve internal dallara ayrılır. Eksternal karotid
arter baĢ ve yüzün kas, kemik ve bezleri ile dura matere; internal karotid arter ise beyin içine
kan götürür. Subklavian arterlerden çıkan vertebral arterler ise spinal kordun ön kısmı ve
beynin arka kısmına kan taĢır. Karotid ve vertebral arterler Willis halkası ile birbirine
bağlanır. Venöz drenaj, sinüsler oradan internal juguler venyolu ile v. cava superior'a olur.
Böylece, serebral kan dolaĢımı sağlanmıĢ olur.
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Sinir Sistemi

Merkezi Sinir
Sistemi
Medulla
Spinalis

Beyin

Beyin sapı
Serebellum
Serebrum

Periferik
Sinir Sistemi

Duyusal

Motor

Otonom
Parasempatik

Kalp Kası
GĠS Düz
Kasları
Salgı Bezleri
Damar düz
kasları

Somatik
Sempatik
Ġskelet
Kası

ġekil 3.1: Sinir Sistemi

3.1.1. Serebral Kan Akmı ve Otoregülasyonu
Total serebral kan akımı (SKA) 750 ml/dak 'dır. 100 g beyin dokusuna yaklaĢık 50
ml/dk kan sağlamaktadır. Beyin, kardiyak debiden en fazla oranda kan alan dokudur (%15 20) . Metabolik aktivite ile iliĢkili olarak 10-300 ml/100 g/dak arasında değiĢir. Serebral kan
akımı 20-25 ml/100 g/dakika altına düĢerse serebral fonksiyonlar yetersizleĢir ve EEG' de
yavaĢlama ile karakterize görüntü ortaya çıkar.
Serebral kan akımının otoregülasyonu; serebral perfüzyon basıncı, serebral vasküler
yapılar ve ekstrensik mekanizmalar ile sağlanmaktadır.


Serebral perfüzyon basıncı (CPP) ; ortalama arter basıcı ile intrakranial
basınç (IKB) arasındaki farktır. CPP normal koĢullarda 70 - 100 mmHg' dır. Eğer
serebral perfüzyon bassıncı 50 mm Hg altına düĢerse EEG'de yavaĢlama, 25- 40
mm Hg arasında izoelektrik EEG ve 25 mm Hg altında ise geri dönüĢümsüz beyin
hasarı geliĢir.



Otoregülasyon; Serebral vasküler yapılar, CPP 'deki değiĢikliklere hızla uyum sağlar.
Ortalama arter basıncı 60-160 mmHg arasında olduğu zaman, serebral akım hemen
hemen sabittir. Çünkü bu ortalama arter basınç sınırları içinde CPP' deki azalmalar
vazodilatasyon, yükselmeler ise vazokonstriksiyon ile dengede tutulur. Eğer arterial kan
basıncı ( OAB=MAP > 160 mm Hg) yükselirse serebral kan akımı basınca bağımlı hale
gelir ve kan - beyin bariyeri bozulur. Bu olaylar, serebral ödem ve kanama ile
sonuçlanabilir.
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Ekstrensik mekanizmalar: Bunlar; respiratuvar gaz basınçları, ısı, kan vizkozitesi ve
otonomik etkiler baĢlıkları altında toplamak mümkündür.

3.1.2. Serebral Metabolizma
Beyinin 02 tüketimi, organizmanın toplam tüketiminin % 20'sidir. Serebral metabolik
hız (CMR), serebral 02 tüketimi (CMR02 ) ile eĢ anlamlı olarak kullanılır. Serebral 02
tüketimi 3-3.5 ml/ dakika ( 100 ml beyin dokusuna) = 50 ml/dakika (total beyin dokusuna)
Serebral 02 tüketiminin büyük kısmını serebral korteksin gri cevheri (75ml / lOOg)
kullanır. Tüketim kortikal aktivite ile doğru orantılı olarak artar. Eğer bir Ģekilde serebral kan
akımı azalır ve Pa02 30 mm Hg altına düĢerse 10 saniye içinde bilinç kaybı geliĢir. Serebral
kan akımı sağlanmadığı takdirde 3-8 dakika ATP depoları tükenir ve hasar geri dönüĢümsüz
hale gelir. Hipoksiye beyin genel olarak çok duyarlı olmakla birlikte, hipotalamus ve
serebellum en hassas alanlardır.
Nöronlar, primer enerji kaynağı olarak glukozu kullanırlar. Glukoz tüketimi 100 gram
beyin dokusu için 5 mg/dak' dır. Bu glukozun % 90' dan fazlası aerobik yolla metabolize
edilir. Bu nedenle serebral 02 tüketimi ile glukoz tüketimi paralellik gösterir. Açlıkta bu
denge bozulur ve keton en önemli enerji kaynağı haline gelir. Akut hipoglisemi de aynı
hipoksi gibi etki gösterir. Hiperglisemi de asidoz ve beyin hücresi hasarı oluĢturarak serebral
iskemiye neden olur.

3.1.3. Ġntrakranial Basınç (ĠKB)
Ġntrakranial yapıların, % 80‟ ini beyin dokusu, % 10' unu kan ve % 10' unu BOS oluĢturur.
Beyin dokusunun da yaklaĢık % 60'ı sudur. Bu komponentler, bebeklikten sonra geniĢleme
yeteneği çok az olan bir boĢluk içinde yer alır. Kafatası içinde bu komponentler volüm ve
basınç bakımından bir denge içinde olup bunların birindeki artma diğerlerinin azalması ile
kompanse edilerek total volüm ve intrakranial basınç sabit tutulmaya çalıĢılır. Yani,
intrakranial yapıların belli bir kompliyansı vardır.
Ġntrakranial basınç (ĠKB) ölçümü: ĠKB'ın normal değeri 10-15 mmHg olup yan
ventriküller, subdural veya epidural aralıktan ölçülebilir. 15 mmHg' nın üzerine çıkarsa
intrakranial semptomlar ortaya çıkar. Bunlar baĢ ağrısı, bulantı ve bilinç düzeyinin azalmasıdır.
Bulgular; papil ödemi, VI. Kranial sinir disfonksiyonu, hipertansiyonun artması, bradikardi
(Cushing's refleksi) ve düzensiz solunumdur. Tanı, genellikle kompitürize tomografi ile konur.
IKB' ın kompansasyon mekanizmaları:





BOS'un intrakranial kompartırnanından spinal kanala yer değiĢtirmesi
BOS absorbsiyonunda artıĢ
BOS üretiminde azalma
Total kan volümünde azalma (özellikle venöz).

Kompliyansı PaC02 ve arterial kan basıncı etkiler. PaC02 'deki her 1 mm Hg'lik yükselme,
serebral kan volümünde 0.04 ml / 100g artıĢa neden olur.
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ĠKB'ta artma nedenleri;








Serebral iskemi; tromboz ve embolide olduğu gibi lokal, kalp veya solunum
durmasındaki gibi genel olabilir.
Kafa travmasından sonra yaygın kontüzyon, ĢiĢme, hematom geliĢebilir.
Abse, hematom ve tümör gibi yer tutan lezyonlar
Konjenital veya kazanılmıĢ hidrosefali.
Enfeksiyöz, toksik veya metabolik ansefalopati.
Subaraknoid kanama.
Sekonder nedenler. Pulmoner hastalık, yapay solunum, anestezik maddeler, sıvı
yüklenmesi, ağır hipertansiyon, baĢ aĢağı pozisyon.

3.1.4. Kan- Beyin Bariyeri
Anestezik ve diğer ilaçların farmakolojik özelliklerinde kan-beyin bariyeri en önemli
ve en çok duyacağımız terimlerden biridir. Kan-beyin bariyeri (engeli); beyin kılcal damar
endoteli ile koroid ağın epiteli engelin oluĢturulduğu yerdir. Bu lipid yapıdaki engelden
geçiĢ;





Molekülün boyutuna,
Ġyon yüküne,
Yağda eriyebilirliğine
Kanda proteine bağlanma yeteneklerinin hepsine birden bağlıdır.

Yağda eriyen ajanlar, C02 ve 02 engeli kolayca geçerken iyonize ve büyük molekül
ağırlıklı maddeler (mannitol) geçemezler veya çok zor geçerler.
Kan - beyin bariyerini bozan faktörler; hipertansiyon, tümör, travma, strok,
enfeksiyon, ciddi hiperkapni, hipoksi ve konvülsiyondur. Bu durumda sıvı geçiĢi hidrostatik
basınca bağlı hale gelir.

3.1.5. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS )
Beyin omurilik sıvısına, serebrospinal sıvı da denir. Serebral ventriküllerdeki (özellikle
lateral) koroid ağlarda yapılır. EriĢikin bir insanda toplam BOS miktarı 150 ml olup günde
ortalama 450-500 ml üretilir. Bu miktar, günlük üretimle üç kez değiĢir. Serebral
hemisferlerde araknoid granüllerde absorbe olur. BOS yapımını azaltan ajanlar vardır.
Bunlar;







Karbonik anhidraz inhibitörleri (Asetozolamid)
Kortikosteroidler
Vazokonstriktörler
Spirinolaktan
Frusemid
Ġsofluran
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3.1.6. Anestezik Maddelerin Etkileri
Direkt etki: Anestezik maddeler; serebral kan akımı, serebral oksijen tüketim hızı,
serebral perfüzyon basıncı ve serebrovasküler direnci etkiler.
Ġntravenöz ajanlar;








Barbitüratlar doza bağımlı olarak serebral metabolizma hızını ve SKA'nı
deprese eder. Barbitüratlar, güçlü serebral vazokonstriksiyon yapar ve hipoksi
sonucu geliĢen serbest radikalleri elimine ederler. Bu özellikleri nedeni ile
tiopental ĠKB artıĢı söz konusu hastalarda tercih edilen indüksiyon ajanıdır.
Benzodiazepinler ve etomidat, oksijen tüketimini ve SKA'nı azaltır. Normal
koĢullarda opioidlerin belirgin bir etkisi yoktur.
Ketaminin SKA, oksijen tüketimi ve ĠKB üzerindeki etkisi intravenöz ajanlar
içinde bir istisna yaratır. Kortikal ve subkortikal yapılarda metabolik hızı
artırıcı, güçlü serebral vazodilatatör, serebral aktiviteyi artırıcı etkileri ile
ketamin SKA, oksijen tüketimi ve ĠKB artırır.
Bütün halojenli inhalasyon anestezikleri, doza bağımlı olarak serebral
vazodilatasyon yapar ve serebral oksijen tüketimini azaltır.
Azot protoksit belirgin olmamakla birlikte SKA‟nı artırır.

Ġndirekt etki; anestezikler dolaylı olarak vücut ısısı, kan gazları, sistemik arteriel ve
venöz basıncı etkileyerek SKA, oksijen tüketimi ve ĠKB'ı değiĢtirebilir. Halen kullanılmakta
olan kas gevĢeticilerin serebral damarlara direkt etkisi yoktur. Ancak dolaylı etkileri önemli
olabilir. Genel olarak kas gevĢemesi, santral venöz basıncı düĢürerek ĠKB'ı azaltır. Kan
basıncını yükselten gevĢeticiler, serebral otoregülasyonun bozulduğu hastalarda ĠKB
artırabilir. Süksinilkolinin fasikülasyonlar yolu ile ĠKB arttırdığı kabul edilir. Ancak
tiopental indüksiyonu ve hiperventilasyon ile bu etki minimaldir.

3.2. Otonom Sinir Sistemi ve Anestezi
Kısaca tanımlayacak olursak: Otonom sinir sistemi; solunum, sindirim, metabolizma
sekresyon gibi önemli vücut fonksiyonlarını düzenler ve idare eder. Bütün bu faaliyetleri
isteğimiz dıĢında gerçekleĢtirir. Otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi ve parasempatik
sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Her iki bölüm aynı organ üzerinde birbirini kontrol edici zıt
etki yapar. Örneğin; sempatik sistem kalp hızını artırıcı; parasempatik sistem ise yavaĢlatıcı
etki yapar.
Anatomi ve Fizyoloji dersinin “Sinir Sistemi” modülünde SSS „nin anatomi ve
fizlojisi detaylı olarak iĢlendiğinden bu faaliyette anestezi yönünden otonom sinir sistemin
özelliklerinden bahsedilecektir.
Anestezik ilaçlarla otonom sinir sisteminin her düzeyde bir etkileĢimin olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle de anestezi uygulamalarında özel öneme sahiptir.
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3.2.1. Ġlaçların ve Anestezinin Etkileri
Kolinerjik ve adrenerjik sistemi etkileyen ilaçlar olmak üzere ikiye ayırabilir.
Kolinerjik sistemi etkileyen ilaçları, kolinerjik (agonist) ilaçlar ve antikolinerjik ilaçlar
olmak üzere kendi arasında sınflandırabiliriz. Kolinerjik (agonist) ilaçlar; direkt olarak
kolinerjik reseptörleri uyararak ya da asetilkolinesterazı inhibe ederek etkili olurlar.
Antikolinerjik ilaçlar, kolinerjik reseptörleri iĢgal ederek asetilkolin etkisini önlerler ve
kendilerine direkt etkisi yoktur. Kısaca, tablo 3.1‟de verilmiĢtir. AĢağıdaki tabloyu dikkatlice
inceleyiniz.
KOLĠNERJĠK SĠSTEMĠ ETKĠLEYEN ĠLAÇLAR

Direkt etkili ilaçlar

Kolinesteraz
inhibitörleri

Kolinerjik Ġlaçlar
Parasempatomimetik
 Metakolin
olarak
da
 Karbokol
adlandırılırlar.
 Betanekol
 Pilokarpin
Reversibl
ve Reversibl kolinesteraz inhibitörleri
irreversibl kolinesteraz olanlar;
inhibitörleri
olarak
 Fizostigmin
ikiye ayrılır.
 Neostigmin
 Edrofonium‟dur.
Ġrreversibl kolinesteraz inhibitörleri;
 Ġnsektisit (malation, paration)
 Biyolojik silah ( tabun, sarin)
Antikolinerjik Ġlaçlar

Muskarinik reseptör
antagonistleri

Nikotinik reseptörler

Anestezide tükrük ve
bronĢ
salgılarını
azaltıcı ve amnezik
etkilerinden
faydalanılır.
Gangliyon
bloke
ediciler olarak da
adlandırılır.

 Atropin
 Hiyosin ( skopolamin)
 Glokopirolat

 Trimetafan
 Pentolinium
 Mekamilamin

Tablo 3.1: Kolinerjik sistemi etkileyen ilaçlar

Adrenerjik sistemi etkileyen ilaçları; adrenerjik (agonist) ilaçlar, antiadrenerjik ilaçlar
olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Reseptörleri uyararak (direkt) veya endojen noradrenelin
salımını artırarak (indirekt) etkili olurlar. Antiadrenerjik ilaçlar, adrenerjik ilaçların etkilerini
inhibe edici yönde etkili olurlar. Adrenerjik sisteme etkili ilaçlar kısaca tablo 3.2‟de
verilmiĢtir. AĢağıdaki tabloyu dikkatlice inceleyiniz.
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ADRENERJĠK SĠSTEMĠ ETKĠLEYEN ĠLAÇLAR

Adrenerjik
(agonist) ilaçlar

Alfa-adrenerjik
antagonistleri

reseptör

Beta-adrenerjik
antagonistleri

reseptör

Antiadrenerjik
(antagonist) ilaçlar
Adrenerjik nöron blokajı
yapan ilaçlar
ReninAnjiotensin
sistemini etkileyen ilaçlar
Yalancı mediatörler






















Adrenalin
Noradrenalin
Dopamin
Fenilefrin
Efedrin
Ġzoprenalin
Prenalterol
Selektif β2-agonistler
Guanfasin ve klonidin
Fenoksibenzamin
Fentolamin
Tolazolin
Prazosin(minipress)
Propranolol
Metoprolol
Esmolol
labetalol
Reserpin
Guanetidin
Kaptoril
(ACE
inhibitörü)
 Aldomet
(a-metil
DOPA)

Tablo 3.2: Adrenerjik sistemi etkileyen ilaçlar

3.2.2. Anestezinin Otonom Sinir Sistemine Etkileri
Tüm anestezik ilaçlar, değiĢik derecelerde otonom sinir sistemine etki etmektedir.
Dolayısıyla, tüm sistemler ya da organlar üzerinde bu etkileri gözlemek mümkündür.








Ġnhalasyon anestezikleri; pregangliyoner sempatik aktivite, adrenelin ve
noradrenelin salımında farklı derecede etki göstrir.
Genel anestezikler ile santral sinir sistemindeki aminerjik nöronlar arasındaki
etkileĢim sonucu potent inhalasyon anesteziklerinin MAC (Minumum Alveoler
Konsantrasyon) değerleri, santral katekolamin ve serotonin düzeylerine
bağımlılık göstermektedir.
Ġntravenöz anestezik ajanlarla indüksiyondan sonra kan basıncı düĢmesi ve
buna baroreseptör yolu ile taĢikardik yanıt geliĢir.
Trakeal entübasyon, plazma katekolamin düzeyini ve kan basıncını artırır.
Kas gevĢeticileri etkileri, birbirinden farklı tip ve derecede olabilir.
Postoperatif dönem plazma katekolamin düzeyi yükselir; ancak bu kan
basıncına yansımaz.

49

3.3. Sinir - Kas Ġletimi
Genel anestezi uygulamalarında hastalarda geçici bilinç kaybı, reflekslerde baskılanma
ve kas gevĢemesiyle karakterize anestezi triadı sağlanmak için çeĢitli ilaçlar
kullanılmaktadır. Kas gevĢemesi için kullanılan ajanlar yani, kas gevĢeticiler; asetilkolinin
postsinaptik membrandaki reseptörlerle etkileĢimini önleyerek sinir-kas iletimini durdurur.
Bu nedenle sinir- kas iletimi fizyolojisini iyi bilmemiz gerekir.
Sinir hücre membranı, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Bunun anlamı; bazı iyonlar
serbestçe geçiĢ yaparken, bazı iyonların giriĢ-çıkıĢı engellenir. Ġstirahat sırasında hücre
içinde K+ yoğunluğu hücre dıĢından 30-40 kez fazla; Na+ yoğunluğu 8-10 kez daha azdır.
Ġyon yoğunluğundaki bu farklılık nedeniyle sinir hücre zarında 60-90 mV‟luk negatif bir
gerilim meydana gelir. Bu esnada yani, hücre istirahat halinde iken “polar” durumdadır.
Sinir aksonu bir noktasından uyarıldığında, membran geçici olarak seçici geçirgenliğini
kaybeder ve iyonlar yoğunluk farklarına göre serbestçe membrandan geçer. Bu esnada +100
mV‟luk bir aksiyon potansiyeli oluĢur, hücre içi gerilimi +40 mV‟a ulaĢır. Bu gerilimi
oluĢturan olayın tümüne “depolarizasyon” denir. Membrandaki depolarizasyon alanı ile
kendinden sonra gelen alan arasında oluĢan gerilim farkı, komĢu alanda yeni bir
depolarizasyona neden olur. Böylece depolarizasyon dalgası sinir boyunca iletilir. Ġletim;
myelinsiz sinirlerde devamlı, myelinli sinirlerde ise sıçrayıcı tiptedir.
Sinir-Kas KavĢağı: Sinir lifi boyunca ilerleyen depolarizasyon dalgasının sinir son
ucuna geldiğinde kas hücresine geçiĢi (sinir-kas iletimi) asetilkolin aracılığı ile olmaktadır.
Sinir-kas iletiminde elektriksel bir uyarıyı takiben bir seri olay birlikte meydana gelir.
Bunlar; sinir son ucunda asetilkolinin sentezlenmesi, depolanması, herhangi bir uyarı ile sinir
son ucundan salınması, salınan asetilkolinin kolinoreseptörle etkileĢmesi ve kolinesteraz
tarafından yıkılarak etkisinin sona ermesidir. Kısaca;



Asetilkolin, sinir hücresi boyunca ilerleyen depolarizasyon dalgasının kas
hücresine geçiĢini sağlar.
Kolinesteraz enzimi ise asetilkolini parçalayarak etkiyi sona erdirir.

Myelinli motor sinir lifi, kas liflerine yaklaĢırken çok sayıda myelinsiz liflere ayrılır.
Bu liflerin herbiri ait olduğu kas lifinin uzun eksenine paralel olarak uzanır ve kas lifi
yüzeyindeki sığ çöküntülere gömülür. Burada sinir lifini saran aksoplazmik zarın tabakaları,
kas lifine doğru kıvrımlar yaparak sinir sonu ile kas zarı arasındaki temas yüzeyini artırır.
Kas ve sinirsel elemanın oluĢturduğu, uyarıların iletilmesi ile ilgili bu bölgeye “sinir-kas
kavĢağı” (sinaps) denir. KavĢak, presinaptik ve postsinaptik iki membran ve bunların
arasındaki sinaps aralığından oluĢur. Asetilkolinin salınımında Ca++ önemli rol oynar.
Aksiyon potansiyeli ile depolarize olan sinir sonu membrandaki kalsiyum kanalları açılır.
Ekstrasellüler bir iyon olan Ca ++ hücre içine girer. Yoğunluk farkı nedeniyle aksoplazma
içine difüze olur ve asetilkolin veziküllerinin membrana doğru giderek yapıĢmasını sağlar.
Burada veziküller açılır ve çok sayıda asetilkolin molekülü sinaps aralığına çıkar.
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Presinaptik membran; sinir sonunu örten, asetilkolinin sentez, depolanma ve daha
sonra da salınmasından sorumlu nörilemmadır. Bu membranda kalınlaĢmıĢ transvers
bantlardan oluĢan çok sayıda “aktif zon” bulunur. Her aktif zon, postsinaptik membrandaki
bir sinaptik kıvrımın karĢısında yer alır.
Sinir son ucuna gelen uyarı nedeniyle çok sayıda asetilkolin molekülü intersellüler sıvı
ile dolu olan sinaps aralığına geçer. Asetilkolin, katedeceği yol çok kısa olduğundan sinaps
aralığında bulunan kolinesteraz enzimi tarafından yıkıma uğramadan postsinaptik membrana
ulaĢır.

ġekil 3.4: Asetilkolin salgılanması

Depolarizan blok yapan ilaçlar da asetilkolin gibi etki eder ve blok süresince Na+
kanalı açık kalır. Bu nedenle yeni bir uyarının iletimi engellenir. Nondepolarizan kas
gevĢetici ilaçlar ise  protomerlere bağlanarak asetilkolinin bu protomerlere ulaĢımını
engeller, blok süresince Na+ kanalı kapalı kalır.
Lokal anestezikler, aminoglikozid grubu bazı antibiyotikler, barbitüratlar, prokainamid
ve kinidin gibi ilaçlar da bu reseptörleri etkilerler. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.
Sinir-kas kavĢağında bu reseptörlerden baĢka iki reseptör daha vardır. Bunlardan
kavĢak öncesi reseptörler, asetilkolinin sentezi ve salınımı için gerekli olan Na+'un spesifik
iyon kanallarını kontrol eder. KavĢak dıĢı reseptörler, yaralanma, felç veya kullanmama
sonucu kas denerve olduğu veya hiç uyarılmadığı zaman kas lifi yüzeyinde ortaya çıkar.
KavĢak reseptörlerine benzerler; depolarizan ajanlara daha duyarlı, nondepolarizan ajanlara
ise daha az duyarlıdır. Bu reseptörler, geniĢ yanıklarda ve ağır travmalı yaralılarda çok
sayıda ortaya çıktıkları için bu kiĢilere anestezi uygulanacağında verilecek depolarizan kas
gevĢeticiler (süksinilkolin) membrandan aĢırı miktarda iyon akımına ve hiperkalemiye neden
olmaktadır. Bu sebeple bu tür yaralanmalarda anestezi uygulanacağında anestezi
indüksiyonunda doğrudan nondepolarizan kas gevĢeticiler kullanılmaktadır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sinir sistemini anestezi yönünden dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Serebral
kan
akımını
sağlayan  Maket
veya
damarların yerleĢim yerini inceleyiniz
faydalanabilirsiniz.

 Serebral kan akımının otoregülasyonunu
sağlayan mekanizmaları Ģematize ediniz.
 Beyin omurilik sıvısının oluĢum yerini
ve vücuttaki yerini inceleyiniz
 Otonom sinir
inceleyiniz.

sisteminin

yapılarını

 Sinir kas kavĢağının Ģeklini çiziniz

afiĢlerden

 Serebral
kan
akımının
otoregülasyonunda
görevli
mekanizmaları gruplandırarak Ģema
oluĢturabilirsiniz.

 Maket
veya
faydalanabilirsiniz.

afiĢlerden

 Çizim esnasında motor son plak, kavĢak
öncesi reseptörler, kavĢak aralığı ve
reseptörler
ile
sinaptik
yapıları
göstermelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Beyin kan akımının % 90'ı karotid sağlanır.
B) Beyin kan akımının % 10'u vertebral arterlerle sağlanır.
C) Karotid arterler C4 vertebra hizasında eksternal ve internal dallara ayrılır.
D) Venöz drenaj sinüsler, oradan internal juguler venyolu ile v. cava superior'a olur.
E) Beyin kan akımının % 90'ı vertebral arterden sağlanır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, serebral kan akımının otoregülasyonunu etkili bir faktör
değildir?
A) Serebral perfüzyon basıncı
B) Repiratuar gaz basınçları
C) Kan vizikositesi
D) Nem
E) Vücut Isısı

3.

AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Ġntrakranial yapıların, % 80‟ ini beyin dokusu, % 10' unu kan ve % 10' unu BOS
oluĢturur.
B) ĠKB'ın normal değeri 10-15 mmHg‟dir.
C) 15 mmHg' nın altına düĢerse intrakranial semptomlar ortaya çıkar.
D) Abse, hematom ve tümör gibi yer tutan lezyonlar ĠKB artırır.
E) Subaraknoid kanama

4.

AĢağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Total serebral kan akımı, 750 ml/dak 'dır.
B) Serebral kan akımı, 20-25 ml/100 g/dakika altına düĢerse EEG”de yavaĢlama görülür ve
fonksiyonlar yetersizleĢir
C) Akım hızı, 15- 20 ml / 100g/dakika arasında ise EEG izoelektrik hattadır,
D) Akım hızı, 10 ml/100 g/dakika altında ise irreversible beyin hasan ortaya çıkar.
E) Serebral kan akımı, 20-25 ml/100 g/dakika arasında ise EEG izoelektrik hattadır.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kas ve sinirsel elemanın oluĢturduğu, uyarıların iletilmesi ile
ilgili bu bölgeye verilen addır?
A) Membran
B) Sinir-kas kavĢağı
C) Nöron
D) Plak
E) Plevra

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
BoĢaltım sisteminin yapısını ve fonksiyonlarını anestezi yönünden dikkatli bir Ģekilde
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
BoĢaltım sistemini oluĢturan organları gösteren bir afiĢ tasarlayınız.

4. BOġALTIM SĠSTEMĠ VE ANESTEZĠ
BoĢaltım sistemi, zararlı maddelerin süzülerek ayrıĢtırılması ve ilaçların atılım
yollarından birisinin böbrekler olması nedeniyle önemlidir. BoĢaltım sistemi tam olarak iĢlev
görmeyen hastalara uygulanacak olan ilaçların yarılanma ömrü (yıkım süresi) uzar, buna
bağlı olarak ilacın etki süreside uzar. Bu nedenle böbrek fonksiyonlarına ait özelliklerin ve
anestezik ilaçların burada yapacağı etkileri iyi bilmek gerekir. Hastaların boĢaltım sistemi ile
ilgili bulgularını değerlendirebilmek için bu faaliyet konusunu dikkatle okuyunuz. BoĢaltım
sistemini oluĢturan yapıları anatomi atlasından inceleyiniz.

4.1. BoĢaltım Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi
BoĢaltım sistemi; böbrekler, üreterler, üretradan oluĢur. Böbreklerin en küçük yapı
taĢlan nefronlardır. Her bir böbrek bir milyon civarında nefron içerir. Bir nefron; glomerül
denen kapiller yumağı, bunu çevreleyen Bowman kapsülü, buradan çıkan proksimal tüp,
Henle kulpu, makula densa, distal kıvrımlı tüp olmak üzere iĢlev ve lokalizasyon açısından
farklılık gösteren bir sistemden oluĢur ve toplayıcı kanallara bağlanır. AĢağıdaki Ģekil 4.1‟de,
böbreğin kesiti ve yapılarına ait Ģekilleri dikkatlice inceleyiniz.
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ġekil 4.1: Böbrek ve kesiti

Günde yaklaĢık 180 1itre kadar plazma glomerüler kapiller membrandan filtre olur.
Plazma glomerülden filtre olur ve bu fîlratın % 99‟u tübüllerden geçerken reabsorbe edilir.
Böbrek, bu filtrasyon ve reabsorbsiyon iĢlevlerine ek olarak sekresyon da yapar. Kısaca
böbreğin iĢlevlerini özetleyecek olursak;





Vücut sıvısının, volüm ve içeriğinin düzenlenmesini sağlar.
ÇeĢitli maddelerin detoksifîkasyon ve ekskresyonunda önemli rol oynar.
Böbrekler, bir proteolitik enzim olan renin oluĢturması ile de renin-anjiotensinaldosteron sistemini aktive ederek sodyum dengesini sağlar.
Arteriel kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

Böbreğin iĢlevlerine ait önemli özellikler kısaca Ģöyledir:
Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin korunması: Vücut sıvısının osmolalitesinin
korunmasında böbreklerin önemli rolü vardır. Böbrekler bu iĢlevi; ADH (Anti Diüritik
Hormon), renin-anjiotensin-aldosteron sistemi ve atrial natriüretik hormon (ANH,
atriopeptin) kontrolünde, idrar miktarı ve yoğunluğunu düzenleyerek yapar. Asit-baz
dengesinde de hem asit sekresyonunun kontrolü, hem de asidoz ve alkalozdaki kompansatuar
iĢlevi ile önemli rol oynar.
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ġekil 4.2: Sıvı elektrolit dengesi akıĢ Ģeması

Arteriel kan basıncının kontrolü: Böbrek arterlerinde stenoz ve kronik böbrek
hastalığı hipertansiyona neden olabilir.
Eritropoez: Böbrek hastalığının ağırlığına paralel olarak anemi geliĢir ve Hb 6-8 g/
dl‟ye inebilir. Oksijenin kanda hemoglobinile birleĢerek taĢınması gerçeği göz önüne
alındığında hemoglobin düzeyinin düĢüklüğü anestezi uygulamalarında sorun yaratır.
Ġlaç atılımı: Günde yaklaĢık 180 1itre plazma filtre eden böbrek, özellikle suda eriyen
ilaçlar için etkin bir atılım yolu oluĢturur. Böbrek yetmezliğinde glomerüler filtrasyon hızı
azaldığından ilaçların dozunu azaltmak gerekir. Bu iĢlev; özellikle digoksin, aminoglikozid
ve prokainamid gibi terapötik indeksi küçük ilaçlarda önemlidir. Glomerüler filtrasyon
dıĢında, tübüler reabsorbsiyon, tübüler sekresyon ve aktif transport da ilaç ekskresyonunda
rol oynayan etkenlerdir. Örneğin; çoğu yağda eriyen anestezikler, opioidler, tübüllerden
kolaylıkla reabsorbe olur ve böbrek fonksiyon bozukluğunda etkileri uzamaz. Öte yandan
çoğu suda eriyen ve iyonize olan kas gevĢeticilerin eliminasyon yarı ömrü uzar.
Böbrek kan akımı ve glomerüler filtrasyon hızı: Dinlenme sırasında, böbrekler
kardiak out-put‟un yaklaĢık %25‟ini (yaklaĢık 1250 mi/ dk) alırlar. Bu da yaklaĢık 10001200 ml/dk kadadır. Filtrasyon miktarını ifade etmek için glomerül filtrasyon hızı ( GFR )
kavramı kullanılır. GFR birim zamanda filtre edilen plazma volümüdür. Bir dakikada 125 ml, bir
saatte 7500 ml, bir günde ise 180.000 ml plazma böbrekler tarafından filtre edilir.
Normal koĢullarda, böbrek damarlarındaki kan akımı büyük değiĢiklik göstermez ve
renal arteriollerin çapındaki değiĢikliklerle sabit tutulur. Ancak bu intrensek otoregülasyon
ortalama kan basıncı 60-160 mmHg arasında olduğu sürece etkindir. Böbrek kan akımının
düzenlenmesinde etkili, sinirsel ve hormonal ekstrensek etkenler de söz konusudur.
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Sempatik sistem yolu ile etkili olan sinirsel uyarı ancak genel anestezi, hipoksi,
hiperkapni, ağır ekzersiz, ağrı ve kanama gibi ağır stres durumlarında etkili olur; böbrek kan
akımı, dolayısı ile glomerüler filtrasyon hızı azalır. Böbrek kan akımını azaltacak ve anestezi
yönünden önemli olabilecek pek çok etken vardır.
Hastanın klinik değerlendirilmesinde incelenmesi gereken kriterler Ģunlardır:

















Hastanın hikayesi
Fizik muayene
Laboratuar bulguları
Ġdrar tetkiki
Konsantrasyon
Protein
ġeker
Kreatinin, kreatinin klirensi ve üre
Ġdrar Na yoğunluğu
Ġdrar ve serumdaki değerlerin oranı
Kan elektrolitleri, kan gazları, kan ve idrar pH‟sı
Tam kan sayımı
EKG
Akciğer filmi
Kanama zamanı,
Protrombin zamanı

Yukarıdaki tetkiklerde, normal bulguların dıĢında saptanan değerler böbrek
fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir. Bu nedenle boĢaltım sisteminde,
özellikle, kreatinin klirensi değerleri bize böbrek fonksiyonları hakkında en önemli bulguları
verir.
Böbrek fonksiyonlarının normal olması, atılım yolu böbrekler olan anestezik ilaçların
vücuttan atılımında çok önemlidir. Böbrek fonkisyon bozuklukları, ilaçların etki sürelerinin
uzamasına neden olur.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, anestezik ilaç seçimine dikkat etmek
gerekir. Uygulanacak olan anestezik ilacın etkisinin de böbrek fonksiyonunun özelliği kadar
iyi bilinmesi gerekir.

4.2. Anestezinin Böbrek Fonksiyonuna Etkileri
Burada anestezik ilaçların etkileri ile anestezi/cerrahi sırasında geliĢen diğer olayların
etkilerinden söz edilecektir.

4.2.1. Anestezide Kullanılan Ġlaçlar
Anestezi uygulamalarında kullanılan ilaçlara ait açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir.
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Premedikanlar:






Dolantin: Daha belirgin olmak üzere, narkotik ilaçlar hipotalamo-pitüiter
sistemi uyarark ADH salımına neden olur. Glomerüler filtrasyon ve efektif kan
akımında hafif azalma olur. Renal yetmezlikte doz yarıya indirilmelidir.
Barbitüratlar: Glomerüler filtrasyon ve plazma akımında azalmaya neden
olabilirler. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda atılımları yavaĢ olup, birikici
etki gösterirler.
Tranklizan: Bu türev ilaçların çoğu böbrek fonksiyonlarını çok az
etkilediklerinden böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda premedikan
olarak tercih edilebilir. Largaktil ve droperidol gibi α-bloke ediciler glomerüler
filtrasyon hızını artırır. Poliüriye neden olur.
Antikolinerjikler: Böbrek fonksiyolarını etkilemez.

Genel anestezikler:
Genel anesteziklerin böbrek fonksiyonları üzerine etkileri;



Direkt
Ġndirekt olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Genel anesteziklerin direkt ekileri, anesteziklerin doğrudan nefrotoksik etkilerini
içerir. Metoksifuluran dıĢında büyük bir klinik önem taĢımazlar. Genel anesteziklerin
indirekt etkileri daha önemli olarak kabul edilir.
Indirekt etkileri: Genel anesteziklerin indirekt etkileri özellikle de inhalasyon
anestezikleri, çok yönlü etkileri sonucunda böbrek fonksiyonunda genel depresyona neden
olurlar. Buna kardiovasküler ve nöroendokrin sistemde yaptıkları değiĢikliklerin böbrek
üzerindeki dolaylı etkisi de eklenebilir. Reversibl olan bu durum ilacın uygulanması
sırasında hemen veya indüksiyondan kısa süre sonra görülür. Hemen her ajanda aynı
etkilerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar; vazokonstriksiyon, renal kan akımında
azalma, glomerüler filtrasyonda düĢme, su tutulması, elektrolit atımında azalma,
ozmolalitede artıĢ, tübüler reabsorbsiyonda artıĢ, aldosteron salınması, ADH salınmasıdır.
Depresyonun derecesini belirlemede, depresyon derecesini etliyen anestezinin derinliğidir.
Diğer etkenler; genel anesteziklerin çoğu anestezi düzeyi ile paralel olarak böbrek kan
akımını azaltırlar. Anestezik kesilir kesilmez kan akımı normale dönmeğe baĢlar. Anestezi
sonunda kısa sürede nornal değerlere ulaĢır. Kan akımındaki azalma ile anestezi derinliği o
kadar paraleldir ki, kan akımındaki azalma ile anestezi düzeyi hakkında karar verilebilir.
Ġntravenöz ajanlar da kardiovasküler ve solunumsal etkileri ile böbreği dolaylı yolla etkiler.
Ancak, herhangi bir ajanın böbrek üzerinde, diğerlerinden farklı, spesifik bir etkisi
bilinmemektedir. Spinal ve epidural anestezi gibi bölgesel anestezi yöntemleri de böbrek
fonksiyonlarını genel anesteziye benzer Ģekilde fakat daha az derecede deprese ederler.
Direkt (Nefrotoksik) etkileri: Günümüzde kullanılmakta olan inhalasyon
anesteziklerinin hiçbiri direkt nefrotoksik etkiye sahip değildir; ancak, metabolitlerinin direkt
nefrotoksik etkileri ile renal hasar yapabilirler. Buna tipik örnek metoksifluran‟dır.
Metoksifluran günümüzde yaygın olarak kullanılmamaktadır.
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Kas gevĢeticiler:
Renal yetmezlikte hiperkalemi varsa süksinilkolin sakıncalı olabilir; ancak diyalizden
sonra kullanılabilir. Nondepolarizan kas gevĢeticilerin eliminasyonunda böbreğin payının
büyüklüğüne göre;







Gallamin
Metokürin
D-tubokürarin
Pankuronium
Vekuronium
Atrakurium Ģeklinde bir sıralama yapılabilir.

Böbrek yetmezliğinde etki süresi de bu ölçüde uzar. Böbrek fonksiyon
bozukluklarında, gallamin kullanılmamalıdır. D-tubokürarin ve pankutonium kısmen
böbrekten atılsa da tek dozlarının etkisinde belirgin uzama olmaz. Atrakurium ve
vekuronium anefrik hastalarda da kullanılabilir, çünkü atılımları böbreketen bağımsızdır.

4.2.2. Cerrahi GiriĢimin Etkileri
Cerrahi giriĢimin böbrek fonksiyonlarına direkt etkisi yoktur. Aortokaval bası,
abdominal aorta üzerindeki ameliyatlar, aortik kros-klemp konan ekstrakorparal dolaĢım
sırasında böbrek fonksiyanları önemli derecede etkilenir. Cerrahinin oluĢturduğu stresin
gerek intrarenal, gerekse hipofizer-adrenal hormonları artırarak böbrek fonksiyonlarını
dolaylı olarak etkilemesi söz konusu olup buetkinin en önemli sonucu peroperatif ve
postoperatif dönemde görülen su ve sodyum tutulmasıdır. Anestezi ve cerrahinin etkisine
bağlı olarak etkilenme derecesi de değiĢmektedir.
AĢağıda anestezi ve cerrahinin boĢaltım sistemi üzerine etkilerine ait bilgilere yer
verilmiĢtir:


Anestezi ve cerrahi esnasında hipotansiyonun nedeni ne olursa olsun böbrek
fonksiyonu deprese olur, idrar akımı azalır. Kan basıncı, 70 mmHg‟ya
düĢtüğünde idrar yapımı geçici olarak durabilir.



Böbrek hücre kitlesi ve kan akımı, yaĢa bağımlı olarak azalır. Kardiak output ve
buna bağlı olarak böbrek kan akımının azalması sonucu, glomerüler filtrasyon
hızı giderek azalır. Sonuçta 70 yaĢındaki bir kiĢideki glomerüler filtrasyon hızı;
20 yaĢındakinin % 50‟sine iner. Kreatinin klirensi ve idrarı konsantre etme
yeteneği de giderek azalır.



Uyanık hastada, kanama ile renal kan akımı ve glomerüler filtrasyonda düĢme
olurken anestetize hastada kanamaya bağlı hipotansiyon, böbrek damarlarının
dilatasyonu sayesinde daha iyi tolere edilir ve kan akımındaki azalma
transfüzyonla hızla normale dönebilir.
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Kanama ile birlikte renal iskemi varsa böbrek kan akımı; kan basıncındaki
düĢme ile orantılı olmayan, aĢırı bir azalma gösterir. Bu durum, ağır renal
vazokonstriksiyona bağlı olup vazokonstriksiyonun en belirgin özelliği; hastaya
yeterli kan transfüzyonu yapıldığı, kan volüm ve basıncı normal değerlere
ulaĢtığı halde saatlerce sürmesidir. Renal iskemi ile birlikte olan ciddi
kanamaları izleyen ilk 4 saatte verilen kan, vazokonstriksiyonu yavaĢ yavaĢ
düzeltir.



Anestezi veya cerrahi sırasındaki hipotermi, vücut ısısındaki düĢmeye paralel
olarak böbrek fonksiyonu da deprese eder.



Anestezi altında kontrole solunum da böbrek fonksiyonlarını önemli derecede
etkilemektedir. Uzun süreli IPPV, glomerüler filtrasyon, renal kan akımı ve
idrar miktarında %20-50 azalmaya yol açar. PEEP eklendiğinde veya CPAP ile
sıvı retansiyonu ve sodyum tutulması da belirgin hale gelir.



Böbreğe, PC02‟si yüksek veya P02‟si düĢük kan ulaĢtığında, böbrek
damarlarında muhtemelen sempatik sistemin ve renin anjiotensin sisteminin
aktivasyonu ile daralma olmaktadır. Bu etki anestezi altında daha belirgin hale
gelir.



Spinal anestezi veya gangliyon bloke edicilerin neden olduğu otonomik blok
sırasında böbrek damarları geniĢler ve böbrek kan akımı, sistemik kan
basıncındaki değiĢiklikleri yakından izler.



Vazopressör ilaçların çoğu böbrek kan akımını azaltırlar; isoproterenol ve
dopamin hariç. Noradrenalin‟in, renal vazökonstrüktif etkisi doza bağımlı ve
çok belirgindir. Kan basıncı hipotansif düzeyden normale çıkarıldıktan sonra
çeĢitli sempatomimetik-lerin böbrek fonksiyonu üzerine etkisi değiĢiktir.



Anestezi altında ve cerrahi giriĢim sırasında görülen oligüri böbrek
fonksiyonlarının etkisine bağlı olarak görülebilir. Hipovolemi neden ile kardiak
aut-put azalması peroperatif oligürünin en sık görülen nedenidir. Genel durumu
kritik olan hastalarda saatlik idrar akımının izlenmesi tanı açısından çok önemlidir.
Genellikle, 0. 5 ml/kg/ saat kabul edilebilir alt sınıdır. Daha önce böbrek
fonksiyonu normal olan hastada, idrar akımının iki saat süre ile bu değerin
altında kalması oligüri düĢündürmelidir. Bununla ilgili gerekli önlemler anestezi
altında ve cerrahi giriĢim sırasında alınmalıdır. Daha sonra farklı modüllerde
bunlarla ilgili alınacak önlemlere yer verilecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
BoĢaltım sistemini anestezi yönünden inceleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Maket
veya
afiĢlerden
faydalanabilirsiniz.
 BoĢaltım sistemini oluĢturan yapıların
 Ġnceleme yaparken böbreklerin anatomik
yerlerini gösteriniz
yapılarındaki
özelliklere
dikkat
etmelisiniz.
 Böbrekteki idrar oluĢumunu Ģematize
ederek çiziniz.
 Böbreklerin sıvı- elektrolit ve asit –baz
dengesindeki iĢlevini inceleyiniz.
 Böbreklerin ilaç atılımı ile ilgili iĢlevini
inceleyiniz.

 Böbreğin görevlerini araĢtırabilirsiniz.

 Böbreklerdeki kan akımı ve glomerüler
filtrasyon hızı ile ilgili oluĢumları
inceleyiniz.
 Anestezi
öncesi
kullanılan
premadikasyon
ilaçlarının,
böbrek  Ġlaçların etki sürelerini
fonksiyonlarına
olan
etkilerini
bulundurmayı unutmayınız.
inceleyiniz.

göz

önünde

 Böbrek fonksiyonları üzerine genel
 Direkt ve indirekt etkilerini araĢtırabilirsiniz.
anestezik ilaçların etkilerini inceleyiniz.
 Kas gevĢeti ilaçların, böbrek üzerine
etkilerini inceleyiniz.
 Cerrahi giriĢim sırasında, böbrek
fonksiyonlarının nasıl etkilendiklerini
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, böbreklerde en az depresyona neden olan kas gevĢetici
ilaçtır?
A) Metokürin
B) Gallamin
C) D-tubokürarin
D) Vekuronium
E) Atrakurium

2.

AĢağıdakilerden hangisi, genel anesteziklerin böbreklerde oluĢturdukları etkilerinden
değildir?
A) Su tutulması
B) Renal kan akımında azalma
C) Tübüler reabsorbsiyonda azalma.
D) Elektrolit atılımında azalma
E) Vazokonstriksiyon

3.

AĢağıdakilerden hangisi, yanlıĢ bir ifadedir?
A) Vazopressörlerin ilaçların çoğu böbrek kan akımını azaltır.
B) Böbrek hücre kitlesi ve kan akımı yaĢa bağımlı olarak azalır.
C) Anestezi veya cerrahi sırasındaki hipotermi vücut ısısındaki düĢmeye paralel olarak
böbrek fonksiyonu da deprese eder.
D) Anestezi altında kontrole solunum böbrek fonksiyonlarını etkilemez.
E) Hipoksi, hiperkapni böbrek damarlarında daralma yapar.

4.

AĢağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Anestezi ve cerrahi esnasında hipotansiyonun nedeni ne olursa olsun böbrek
fonksiyonu deprese olur, idrar akımı azalır.
B) Böbrek hücre kitlesi ve kan akımı, yaĢa bağımlı olarak azalır.
C) 70 yaĢındaki bir kiĢideki glomerüler filtrasyon hızı çok artar.
D) Anestezi veya cerrahi sırasındaki hipotermi, vücut ısısındaki düĢmeye paralel
olarak böbrek fonksiyonu da deprese eder.
E) Anestezi altında kontrole solunum da böbrek fonksiyonlarını önemli derecede
etkilemektedir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, böbreğin vücuttaki görevlerinden biri değildir?
A) Vücut sıvısının volüm ve içeriğinin düzenler.
B) ÇeĢitli maddelerin detoksifîkasyon ve ekskresyonunda önemli rol oynar.
C) Sodyum dengesini sağlar.
D) Arteriel kan basıncının düzenlenmesini sağlar.
E) Endokrin sistemi düzenler.

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–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Diğer bazı sistem ve organların yapısını ve fonksiyonlarını, anestezi yönünden dikkatli
bir Ģekilde inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ġlaçların vücuttan atılım yolları nelerdir, araĢtırınız.
Anestezik ilaçların vücutta eliminasyonunda ve atılımında karaciğerin görevi
nelerdir, öğreniniz.

5. ANESTEZĠ YÖNÜNDEN BAZI SĠSTEM VE
ORGANLAR
5.1.Endokrin Sistem
Endokrin sistem; anestezi/cerrahiye yanıt oluĢturması ve hastalıklarının anestezi
açısından önemli riskler oluĢturması nedeniyle özel hazırlık ve uygulama gerektirmesi
bakımından önemlidir.
Endokrin sistem, kana hormon salan bezlerden oluĢur. Bir hormonun özelliği, hedef
hücreye vardığında tipik bir fizyolojik yanıt oluĢturmasıdır. Vücutta çok sayıda hormon
mevcut olmakla birlikte, anestezi açısından en önemlileri, hipofiz, tiroid, paratiroid, pankreas
ve adrenal bezlerin hormonlarıdır.
AĢağıdaki Ģekil 5.1‟de endokrin sisteme ait
inceleyebilirsiniz.
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yapıları ve hedef organları

1. Hipotalamus
2. Hipofiz sapı
3. Arka lob
4. Ön lob
5. ADH
6. Böbrek tübülleri
7. Oksitosin
8. Rahim kasları
9. Kemik
10. Meme bezleri
11. Testis
12. GH
13. Prolaktin
14. Yumurtalık
15. Tiroid
16. Adrenal korteks
17. ACTH
18. TSH
19. FSH,LH
ġekil 5.1: Endokrin sistem ve hedef organlar

Hormonlar, hücresel reaksiyonlarda doğrudan yer almaz; ancak onların hızını
etkilerler. Bunu da hücresel düzeyde, spesifik reseptörlere bağlanarak gerçekleĢtirirler.
Steroid yapıda olanlar küçük moleküllü olduğu için hücre içine girebilir ve sitoplazmadaki
reseptörlere bağlanır. Protein yapısındakiler ise büyük moleküllü olup, hücre içine giremez,
hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanırlar. Bu Ģekilde ya membran geçirgenliğini artırır
(insülin) ya da adenilat siklazı aktive ederek hücre içinde ikinci bir aracı oluĢumunu
sağlarlar.

5.1.1. Endokrin Yanıtlar
Cerrahi alandan kalkan uyarıların hipotalamik-hipofizer hormon sekresyonunu ve
sempatik sistemi aktive etmesi ile kortizol ve katekolaminler gibi katabolik hormonların
salımı artarken, insülin ve testosteron gibi anabolik hormonların salımı azalır.
Cerrahinin baĢlaması ile plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleri artar ve erken
düzelme döneminde en yüksek değere ulaĢır. Bu artıĢ etkin bir postoperatif analjezi ile
azaltılabilir; ancak tamamen önlenemez.
Kortizol yükselmesinin önem, ketokalaminlerin metabolik etkilerini artırmasından
kaynaklanır.
Ġnsülin düzeyi, cerrahi sırası ve hemen sonrasında düĢer. Daha sonra düzelir. Büyük
cerrahi giriĢimlerden sonra normalin üzerine çıkabilir; ancak bu dönemde insülin metabolik
olarak etkisiz olabilir. Anestezi, özellikle inhalasyon ajanları da glukoza insülin yanıtını
deprese eder. Cerrahi sırası ve sonrasında insülin verilmesi kan glukoz düzeyini düĢürmekte,
serbest yağ asiti ve keton cisimlerini azaltmakta ve nitrojen dengesini düzeltmektedir.
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5.1.2. Anestezinin Stres Yanıta Etkisi
Strese yanıt, sadece ameliyat sırası ve sonrasında değil öncesinde de ortaya çıkabilir.
Anestezinin bu dönemlerde strese yanıtı azaltması istenir. Bunun için anestezi öncesi
premedikasyon önemlidir.
Premedikasyon: Trankilizan ve sedatif premedikasyonu plazma kortizol ve
katekolamin düzeyinde, preoperatif korku ve anksiyetenin neden olduğu artıĢı biraz
azaltabilir. Öte yandan agonist-antagonist etkili narkotikler kendileri plazma katekolamin,
kortizol ve büyüme hormonu düzeylerini yükseltmektedir.
Bölgesel anestezi: Epidural ve spinal anestezi cerrahi strese yanıtı, anestezi düzeyi ve
cerrahi giriĢimin yerine göre azaltır. T4-S5 arası bir epidural blok alt karın bölgesindeki
giriĢimlerde glukoz ve kortizol düzeyindeki artıĢı önlerken T6-S5 bloğu bunu
önleyememektedir. Üst karın giriĢimlerinde ise C6 düzeyine kadar çıkan bloklar bile stres
yanıtı önemli derecede azaltmakta; ancak tam olarak önleyememektedir.
Opioidlerin epidural veya intratekal enjeksiyonu yeterli somatik afferent blokajla çok
iyi analjezi sağlarken sempatik blokaj yapmadığı için stres yanıtı kontrolde yetersiz
kalmaktadır.
Genel anestezikler: Modern inhalasyon anestezikleri, tek baĢlarına katekolamin
salgılanmasını azaltırlar. Cerrahi uyarının neden olduğu sempato-adrenal yanıtı ise doza
bağımlı olarak azaltır; ancak tam olarak önleyemez.
Yüksek doz opioid anestezisi: Doza bağımlı olarak katabolik yanıtı önler. Ancak bu
dozlarda solunum depresyonu geliĢir. Bunun sakıncalı olmadığı, solunumun postoperatif
dönemde de kontrol edileceği durumlarda yüksek doz opioid anestezisi kullanılabilir.
ĠV indüksiyon ajanları: ĠV indüksiyon ajanları, kortizol düzeyindeki artıĢı azaltmada
inhalasyon ajanlarından daha etkilidir. Hatta etomidat adrenal supresyonla kortizol ve
aldosteron yapımını inhibe etmektedir. Bu etki özellikle infüzyon Ģeklinde kullanıldığında
önemli olup, 1-2 saat süren bir infüzyonun kesilmesinden sonra 24 saat süre ile kortizol
yapımı inhibe olabilir. Bu etki nedeniyle genel durumu düĢkün yoğun bakım hastalarına
sedasyon amacı ile etomidat verilmesi sakıncalı olabilir. Ketamin bu yönden bir istisna oluĢturarak plazma katekolamin ve kortizol düzeyini yükselterek bilinen kardiovasküler
değiĢikliklere neden olur.
Anesteziklerin kendileri dıĢında, anestezi sırasında yapılan bazı iĢlemler de stres yanıt
oluĢturabilir. Laringoskopi ve entübasyon, özellikle süksinilkolin kullanıldığında,
katekolamin düzeyinde artıĢa neden olmaktadır. Sodyum nitroprussit ile sağlanan kontrollü
hipotansiyon sırasında da baroreseptörler yolu ile uyarılan sempatik aktivite taĢikardi ve
plazma katekolamin düzeyinde yükselmeye neden olmaktadır.
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Postoperatif dönem: Hastanın bilincini kazanmaya baĢlaması ile birlikte, cerrahinin
büyüklüğü, anestezinin devam eden etkisi, vücut ısısı, titremenin derecesi ve analjezinin
derecesine bağlı olmak üzere nöroendokrin aktivite artmaktadır. Bu dönemin bir özelliği de
trakeal entübasyon döneminde olduğu gibi, katekolamin düzeyindeki artıĢın, paralel bir
Ģekilde kan basıncına yansımamasıdır. Bu dönemde katekolamin düzeyi iki kat arttığı halde
kan basıncı normal sınırlar içinde olabilir. Geç postoperatif dönemde anesteziye iliĢkin
etkenler önemini kaybederken cerrahi etkenler ön plana çıkar. Ameliyattan sonraki 24 saat
içinde katekolamin düzeyleri iki katına kadar çıkar ve 48 saat sonra düĢmeye baĢlar.

5.1.3. Diğer Etkiler
Oksijen tüketimi: Katekolaminler ve vücut ısısındaki artıĢın etkisi ile cerrahiden
sonra oksijen tüketimi artar. Örneğin, üst karın giriĢimlerinden sonra % 25 oranında artma
olabilir. Enerji ve beslenme gereksinimi de stresin derecesi ile orantılı olarak artar.
Vücut ısısı: Ġnterlökin-I (hormon benzeri bir madde) aracılığı ile cerrahi, vücut ısısını
38°C‟a kadar çıkarabilir. Anestezi altında anestezikilaçların termoregülasyon sistemi deprese
etmesi ve metabolik aktivitenin azalması sonucu vücut ısısı bir miktar düĢer.
Ġmmün yanıt: Cerrahi travma, büyüklüğü ile orantılı olarak immün yanıtı değiĢtirir.
Sıklıkla lökosit ve lenfosit sayısı, antikor yanıtı, nötrofil kemotaksisi, gecikmiĢ tipte
hipersensitivite, serum opsonin aktivitesi, fibronektin düzeyi ve interlökin-2 etkinliğinde
azalma, nötrofil yapıĢkanlığında ve serum immünosüpressiv faktörlerinde bozulma olur. Bu
Ģekilde hem sellüler ve hümoral mediatörler, hem de spesifik ve nonspesifik immün yanıtlar
etkilenir. Ġnhalasyon anestezikleri de reversbl olarak immün sistemi baskılar.
PıhtılaĢma: Trombosit sayısı ve yapıĢkanlığı ile birlikte faktör V ve VIII artar. Bu,
yara iyileĢmesine olumlu etki yapar. Karaciğerde fibrinojen sentezi artar; fibrinolitik aktivite
azalır.
Sıvı ve elektrolit dengesi: Cerrahi sırasında ekstrasellüler sıvı, sekestrasyon yolu ile
azalır. Bu durum elektif cerrahi geçiren sağlıklı kiĢide idrar miktarı, nabız basıncı ve santral
venöz basınçta hafif düĢme ile kendini gösterir. Ancak hasta yüksek riskli grupta ise
düzeltilmediği takdirde vital fonksiyonların ciddi Ģekilde etkilenmesine neden olur. Sodyum
ve su tutulması olur.

5.2. Karaciğer
Karaciğerin, anestezik ilaçlar dahil ilaç metabolizması ve toksisitesindeki rolü
önemlidir. Bu bölümde karaciğerin anatomik ve fizyolojik fonksiyonlarına değindikten sonra
anestezi uygulaması yönünden önemli özelliklerine değinilecektir.
Karaciğer, vücudun en büyük organı olup 1200-1500 g ağırlığındadır. Sağ
hipokondriumda, diyafram kubbesi altında yer alır. Üst kenarı 5. kosta hizasında olup alt
kenarı da normal koĢullarda kosta kenarını geçmez. AĢağıdaki Ģekil 5.2‟de karaciğerin
vücuttaki yerleĢim yeri görülmektedir.
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ġekil:5.2: Karaciğerin vücuttaki yeri

5.2.1. Karaciğer Kan Akımı
Karaciğer kanını, çöliak arterden çıkan hepatik arter ve superior mezenterik ile splenik
venin oluĢturduğu portal venden alır. Portal sistem valvsiz olup bütün sindirim sistemi,
dalak, pankreas ve safra kesesinin kapiller sisteminin kanını karaciğere taĢır. Hepatik arter,
portal ven ve bilyer kanallarla birlikte bütün karaciğere dağılır. Venöz kan santral, sağ ve sol
olmak üzere üç hepatik ven aracılığı ile vena cava inferior‟a drene olur. Karaciğer kardiak
out-put‟un ¼‟ünü alır. Total hepatik kan akımı 1200-1500 ml/dk olup, bunun % 30-40‟ı
hepatik arterden, geri kalanı portal venden gelir. Bu sistemler birbiri ile denge halinde olup,
birinden kan akımının artması, diğerindeki direnç artıĢı ile karĢılanarak, kan akımı sabit
tutulmaya çalıĢılır. Portal ven ve hepatik arter kanında, PO2, PCO2 ve pH değiĢiklikleri kan
akımında değiĢikliğe neden olur. Arteriel hipoksi hepatik arter direncini artırırken hiperkapni
ve asidoz direkt etki ile arteriel ve portal ven akımını artırır. Sempatik uyarılar kan akımı ve
volümünü dramatik Ģekilde azaltır. Bu yolla karaciğer kanının % 80‟i, 20 saniye içinde
dolaĢıma verilebilir.

5.2.2. Safra Drenajı
Sağ ve sol hepatik duktusun birleĢmesi ile oluĢan hepatik duktus; safra kesesinden
gelen bilyer kanalla birleĢerek, Koledok kanalı aracılığı ile duktus pankreatikusla birlikte
duodenumun ikinci kısmına açılır. AĢağıdaki Ģekil 5.3‟ü inceleyiniz.
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ġekil 5.3: Karaciğer kesiti

Karaciğerde, fagositik endositler (Kupffer hücreleri) ve hepatositler olmak üzere iki
tip hücre bulunur. Kupffer hücreleri retikuloendotelial sistemin bir parçası olup bilirubin
üretimi ve partiküllerin fagositozundan; hepatositler de sekresyon, absorbsiyon ve
biyokimyasal reaksiyonlardan sorumludur. Yukarıdaki Ģekil 5.3‟te bu yapıları
inceleyebilirsiniz.

5.2.3. Metabolik ĠĢlevler
Karaciğerin birinci iĢlevi protein, karbonhidrat ve lipit metabolizmasıdır. Kısaca bu
hatırlatmak amacıyla iĢlevlerine değineceğiz.


Protein Metabolizması

Hem anabolik hem katabolik etkisi vardır. Aminoasitler, plazma proteinleri (albümin,
globülinler, fibrinojen), bazı enzimler (psödokolinesteraz gibi), koagülasyon faktörleri ve üre
burada yapılmaktadır. Aminoasitlerin etkin bir Ģekilde kullanımını sağlayan enzimler
hepatositler içinde bulunur. Albümin en önemli plazma proteini olup ilaçlar, hormonlar,
metaller ve metabolitlerin transportunu sağlar.


Karbonhidrat metabolizması

Plazma glukoz düzeyinin regülasyonunda en önemli rolü karaciğer oynar. Glukoz,
karaciğerde glukoz-6-fosfat‟a çevrilerek depolanır. Ġnsülin, hem glukozun hücre içine
girmesi hem de glikojene çevrilmesinde rol oynar.


Yağ Metabolizması

Yağların sindirimi ve absorbsiyonu için safra Ģarttır. Karaciğer günde 600-1200 ml
safra yapar. Safra; safra asitleri, bilirubin, kolesterol, fosfolipit, protein, elektrolit ve su
içeren alkali ve izotonik bir solüsyondur. Karaciğere bağırsaklardan absorbe veya yağ
depolarından mobilize olarak gelen uzun zincirli yağ asitleri asetilcoA ve aseto-asetil coAya
çevrilir; trikarboksilik asit siklusuna girer. Fazla miktarı da trigliseritlere çevrilerek
depolanır.
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Açlık veya diabet nedeniyle insülin düzeyinde yetersizlik varsa, yağ
metabolizmasından aĢırı miktarda asetil coA açığa çıkar, bu da keton cisimlerine çevrilerek
asidoza yol açar. Karaciğer ayrıca trigliserit, lipoprotein ve kolesterol yapımından da
sorumludur.
Birçok vitaminin metabolizma, depolanma ve aktive edilmesinden de karaciğer
sorumludur. Yağda eriyen vitaminlerin absorbsiyonu için safra gerekir. A, D, E ve B 12
vitaminleri önemli ölçüde karaciğerde depolanır.


Ġlaç Metabolizması

Karaciğerin, anestezi yönünden önemli bir iĢlevi de ilaç metabolizmasıdır. Bundan
sorumlu olan mekanizmalar:







Sentez
Oksidasyon
Redüksiyon
Hidroliz
Konjugasyon
Enzim aktivitesinin değiĢmesi‟dir.

Bir ilacın metabolizmasında bunlardan bir veya birkaçı sorumlu olabilir.

5.2.4. Hematolojik, Humoral ve Ġmmünolojik ĠĢlevler
Fötal ve neonatal dönemde önemli derecede eritropoetik aktivite gösteren karaciğer,
daha sonra bu iĢlevini kaybeder. Ancak, konjenital hemolitik anemilerde veya hepatik
sentezinde bozukluk olan hepatik porfirialarda bazı sorunlar yaratır. Akut hepatik porfirialı
hastada barbitürat, benzodiazepin, ketamin ve halotan hastalığı Ģiddetlendirebilir.
Ġnsülin, tiroksin, aldosteron, seks hormonları, antidiüretik hormon gibi birçok
hormonun yıkımı ya da inaktivasyonu karaciğerde gerçekleĢir.
Karaciğer gastrointestinal sistemden gelen antijenlerin fagositozunda önemli rol
oynar. Birçok ekzojen ve endojen maddenin detoksifikasyon ve ekskresyonundan da
sorumludur.

5.2.5. Karaciğer Fonksiyon Testleri
AĢağıda, karaciğer iĢlevlerini yansıtan fonksiyon testleri kısaca açıklanmıĢtır:


Serum aminotransferazlar: Bu enzimler yalnız karaciğer hasarında değil diğer
doku hasarlarında da artar. Her iki enzim kalp, iskelet kasları, yağ dokusu,
beyin ve böbreklerde de bulunur. ALT (SGPT) karaciğer için daha
belirleyicidir.
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Serum alkalin fosfataz: Hepatobiliyer sistemden, ince barsaklardan, kemikten
ve plasentadan salınır. Ekstrahepatik biliyer obstrüksiyonlarda, gebelikte, kemik
metastazlarında ve büyüme sırasında düzeyleri artar.
Serum albumini: Normal değerleri 3.5-5.5 mg/dl dir. Serum albumin
düzeylerinin 2.5 g/dl’ den düĢük olması kronik karaciğer hastalığı veya
malnutrisyonu gösterir.
Kan amonyumu: Yüksek düzeyleri hepatik üre sentezinin bozulduğunu gösterir.
Koagülasyon faktörleri: Koagülasyon faktörlerinin yanlanma ömürleri çok
kısadır. Ptotrombin zamanı( PT ) karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için
iyi bir testtir. UzamıĢ PT karaciğerde sentezlenen faktör I, II, V, VII ve X‟ un
yetersiz sentezlendiğjni ortaya koyar.
Bilirubin: Hepatik fonksiyonlar bozulduğu zaman düzeyleri artar.

5.2.6. Anestezinin Karaciğere Etkileri










Anesteziklerin kendilerine ait özel etkilerinden ayrı olarak, cerrahi ve
ventilasyon modu gibi ek faktörlerin de karaciğer kan akımına etkileri vardır.
Üst abdominal cerrahi sırasında total hepatik kan akımı sadece cerrahi ile % 60
kadar düĢebilmektedir.
Kontrollü ventilasyon ile portal venöz kan akımı azalmaktadır. Ekspiryum sonu
pozitif basınçlı ventilasyon (PEEP)‟da hepatik kan akımını azaltır.
Kardiak outpu-tu azaltan tüm anestezik ajan ve teknikler, karaciğer kan
akımında bir düĢüĢe neden olmaktadır.
Diğer volatil anesteziklere oranla halotan, hepatik kan akımını daha fazla
azaltmakta; buna zıt olarak isofluran, hepatik arter kan akımını 1 ve 2 MAC‟da
arttırmaktadır.
Rejyonel anestezi de karaciğer kan akımını azaltabilir. Subaraknoid bloğun
hepatik kan akımını azaltma derecesi bloğun seviyesine bağlıdır; T4
düzeyindeki anestezi karaciğer kan akımında % 20‟lik bir azalmayla sonlanır ki
bu da sistemik kan dolaĢımındaki düĢüĢe paraleldir.
Hafif hipotansiyon karaciğer kan akımında dinamik değiĢikliklere neden
olmazken derin hipotansiyon karaciğerde iskemik hasra neden olmaktadır.
Tüm anestezi yöntemleri karaciğer kan akımını azaltmasına rağmen, karaciğer
oksijen gereksinimi de azaldığından anoksik metabolizma kolaylıkla ortaya
çıkmaz.

5.3. Mide
Mide anestezi uygulamalarında;




Entübasyon iĢlemi esnasında endotrekeal tüpün hatalı uygulama dolayısıyla
özefagusa ilerletilmesi,
Acil giriĢimler, obez ve gebe hastalarda mide içeriğinin akciğer aspirasyonu
tehlikesi oluĢturması,
Bazı premedikasyon ilaçlarının emilim yeri olması açısından önemlidir.
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Pozitif basınçlı ventilasyon nedeniyle mide de distansiyon meydana gelmesi;
dolayısıyla postoperatif dönemde Ģiddetli gastroentestinal ağrılara neden olabilmektedir.

ġekil 5.4: Mide

PlanlanmıĢ cerrahi giriĢimlerde anestezi uygulaması öncesinde, bazı hastalarda bir
gece öncesinden aç bırakılarak, premedikasyonda mide motilitesini arttırıcı ilaçlar verilerek
veya lavma yoluyla mide ve bağırsakların boĢaltımı sağlanır. Acil cerrahi nedeniyle
operasyon yapılması gereken hastalarda mide içeriğinin entübasyon sırasında akciğerlere
aspire edilme riski vardır. Obstetrik hastalarda planlanmıĢ cerrahi olsa dahi mide biçeriğinin
boĢalması gebeliğe bağlı yavaĢladığından entübasyon sırasısında problem yaratabilir. Bu
nedenle uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir. Gebeler ve obez hastalar aç olsalar
bile tok sayıldığından entübasyonun hızlı ve krikoid bası uygulaması yapılması faydalı olur.
Entübasyon iĢlemi esnasında endotrekeal tüpün hatalı uygulama dolayısıyla özefagusa
ilerletilmesi, mide içerisine hava giriĢine ve indüksiyon yapılmıĢ hastanın kısa bir süre bile
olsa oksijenlenmemesine neden olur. Çünkü mide içi hava ile dolarken solunum iĢi
gerçekleĢmez, akciğerlere ve kana yeterince oksijen gönderilemez. Eğer hatalı uygulama
fark edilmezse hastanın ölümüne sebep olacak komplikasyonların geliĢmesine neden olur.
Tüpün mideye itilmesi sonucu mide hava ile dolacağından diyafragma baskısı sonucu
akciğerlerin havalanması zorlaĢır. Hastada, regürjitasyon ve kusma oluĢur ve anestezi sonrası
gaz sancısı yaĢanabilir. Bu durum hamile, çocuk ve tok olan hastalar için daha da önem
kazanır.
Anestezi uygulaması için entübasyon iĢlemi esnasında hatalı uygulama sonucu yapılan
mide entübasyonunu, dikkatli bir uygulayıcı entübe iĢlemi sonrası solunum seslerini dinleme
ve midenin ĢiĢliğini gözlemleyerek durumu fark edebilir. Bu durumda endotrekeal tüp
hemen çıkartılarak hastanın yeniden entübasyonu gerekir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Diğer bazı sistem ve organların yapısını ve fonksiyonlarını anestezi yönünden
inceleyiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Endokrin Sistemi oluĢturan yapıları
inceleyiniz.
 Anestezinin endokrin sisteme etkilerini
inceleyiniz.
 Anestezinin
inceleyiniz.

stres

yanıta

etkilerini

 Anatomi atlası, maket veya afiĢlerden
faydalanabilirsiniz.

 Premedikasyon, genel anestezi, bölgesel
anestezi ve postoperatif döneme etkiler
Ģeklinde
sınıflandırarak
inceleyebilirsiniz.

 Karaciğerin görevlerini inceleyiniz.
 Karaciğer
inceleyiniz.

fonksiyon

 Anestezinin
inceleyiniz.

karaciğere

 Anestezi yönünden
risklerini inceleyiniz.

mide

testlerini  Anestezi açısından karaciğer görev ve
fonksiyonlarını
ayrıntılı
olarak
araĢtırabilirsiniz.
etkilerini

içeriğinin

 Acil, obstetrik ve bilinçli olmayan
hastalarda mide içeriğinin olumsuz
etkilerini araĢtırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Hangisi, karaciğer fonksiyon testlerinden biri değildir?
A) Üre
B) ALT
C) Serum alkalin fosfataz
D) Kan Amonyumu
E) Bilirubin

2.

AĢağıdakilerden hangisi, karaciğer görevlerinden biri değildir?
A) Hidroliz
B) Konjugasyon
C) Enzin indüksiyonu.
D) Oksidasyon
E) Dejenerasyon

3.

AĢağıdakilerden hangisi, endokrin sistem fonksiyonlarıyla ilgili yanlıĢ bir ifadedir?
A) Cerrahinin baĢlaması ile plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleri artar

ve erken düzelme döneminde en yüksek değere ulaĢır.
B) Kortizol yükselmesinin önem, ketokalaminlerin metabolik etkilerini
artırmasından kaynaklanır.
C) Ġnsülin düzeyi cerrahi sırası ve hemen sonrasında düĢer.
D) Cerrahinin baĢlaması ile plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleri kesinlikle
değiĢmez
E) Anestezi, özellikle inhalasyon ajanları da glukoza insülin yanıtını deprese

eder.
4.

AĢağıdakilerden hangisi, karaciğerle ilgili yanlıĢ bir ifadedir?
A) Karaciğer günde 600-1200 ml safra yapar.
B) Birçok vitaminin metabolizma, depolanma ve aktive edilmesinden de karaciğer
sorumludur.
C) Ġlaç metabolizmasında karaciğerin önemli görevi yoktur.
D) Plazma glukoz düzeyinin regülasyonunda en önemli rolü karaciğer oynar.
E) Karaciğer ayrıca trigliserit, lipoprotein ve kolesterol yapımından da sorumludur.

5.

Karaciğer kanını, çöliak arterden çıkan hepatik arter ve superior mezenterik ile splenik
venin oluĢturduğu hangi yapıdan alır?
A) Vena cava‟dan
B) Aort‟tan
C) Portal ven‟den
D) Koroner arter‟den
E) Arteria süperior‟dan

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
Modül sonunda
değerlendiriniz.

kazandığınız

yeterliği

aĢağıdaki

soruları

cevaplandırarak

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

( ) Solunum sistemini oluĢturan yapılar sırasıyla burun, farenks, ağız, larenks, trekea,
akciğerlerdir.
( ) Arteriyel kana geçen oksijenin %97‟si hemoglobine birleĢerek % 3‟ de plazmada
erimiĢ halde taĢınır.
( ) Hb % 100 satüre olduğunda, 100 ml kan 20 ml oksijen taĢıyabilmektedir.
( ) Normal ve istirahat koĢullarında her 100 ml kan dokulardan akciğerlere 4 ml
karbondioksit taĢır.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
5.

Ritmik solunumun merkezi, …………….. yer alır.

6.

Sağ atriyum ile sağ ventrikül birbirlerinden, ………. kapakla aynlırken, solda atriyum
ve ventrikül arasında bu iĢlev, …….. kapağındır.

7.

Nöronlar primer enerji kaynağı olarak, …………….. kullanırlar.

8.

Kalp kasının çalıĢmasını sağlayan kan, ………………. sağlanır.

9.

Beyin omurilik sıvısı miktarı, ……………… dir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

10.

AĢağıdakilerden hangisi, miyokardın oksijen sunumunu azaltan nedenler arasında yer
almaz?
A) Diastol süresini kısaltan taĢikardi
B) Anemi
C) Hipoksi
D) Kroner arter hastalığı
E) Miyokard kontraktilitesinin artması

11.

AĢağıdaki kas gevĢeticilerden hangisi, böbreklerde en az depresyona neden olan kas
gevĢetici ilaçtır?
A) Metokürin
B) Gallamin
C) D-tubokürarin
D) Vekuronium
E) Atrakurium
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12.

AĢağıdakilerden hangisi, yanlıĢ bir ifadedir?
A) Vazopressörlerin ilaçların çoğu böbrek kan akımını azaltırlar.
B) Böbrek hücre kitlesi ve kan akımı, yaĢa bağımlı olarak azalır.
C) Anestezi veya cerrahi sırasındaki hipotermi, vücut ısısındaki düĢmeye paralel
olarak böbrek fonksiyonu da deprese eder.
D) Anestezi altında kontrole solunumda böbrek fonksiyonlarını etkilemez.
E) Hipoksi, hiperkapni böbrek damarlarında daralma yapar.

13.

Hangisi, karaciğer fonksiyon testlerinden biri değildir?
A) Üre
B) ALT
C) Serum alkalin fosfataz
D) Kan Amonyumu
E) Bilirubin

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

C
E
D
C
C

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

A
A
E
C
D

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

E
D
C
E
B

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

E
C
D
C
E

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

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

YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Pons bulbusta
Triküspit / mitral
Glukozu
Koroner
arterlerden
150 ML
E
E
D
A
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