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SB-01 [Tam Metin] Kardiyak cerrahi uyguladığımız hastalarda 
hemostaz ve postoperatif kan transfüzyonu ile ilişkili 
uygulamalarımız 

Sedat Ozan Karakişi1, Doğuş Hemşinli1, Şaban Ergene1  

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D., Rize 

 

Giriş:  

Son yıllarda kardiyak cerrahi alanında sağlanan ilerlemelerle daha az kan ürünü kullanımı 

sağlanmış olmasına rağmen halen kan ürünü kaynaklarının %10-20 sini kardiyak cerrahi 

prosedürler tüketmektedir (1). Kardiyak cerrahi sonrası hastaların yaklaşık olarak %20’sinde 

ciddi kanama görülürken, %5’inde kanama kontrolü için reoperasyon gerekmektedir. 

Reoperasyona alınan hastaların yarısında ise kanama odağı bulunamamakta ve bu 

hastalarda, kardiyak cerrahiye etki eden birçok faktörün katkısıyla gelişen koagülopati 

kanamadan sorumlu tutulmaktadır (2). Postoperatif kanamanın artması hemodinamik 

etkilerinin yanı sıra kan ürünü transfüzyonu nedeniyle de morbidite ve mortalite ile yakından 

ilişkilidir (1,2).  

Kardiyak anestezi, kardiyopulmoner baypas (KPB), cerrahi teknik ve tecrübelerdeki 

gelişmelere rağmen, asetil salisilik asit ve klopidogrel benzeri antitrombosit ajanların 

kullanımının yaygınlaşması sebebiyle kardiyak cerrahi sonrası gelişen kanama önemli bir 

problem olarak varlığını sürdürmektedir. Cerrahi sırasında uygulanan hipotermi koagulasyon 

faktörlerinin inhibisyonuna, fibrinolizise ve trombosit membran disfonksiyonuna sebep 

olarak kanamaya eğilimi arttırır. KPB ise sistemik inflamatuvar cevabı uyararak kompleman 

sistemi, koagülasyon kaskadı ve fibrinolizisi aktive ederek kanamanın artmasına katkıda 

bulunur (1,2). Kardiyak cerrahideki kanamaya olan eğilimi ve kan ürünü kullanımını azaltmak 

için günümüzde farklı kliniklerde farklı teknikler ve farmakolojik ajanlar kullanılmaktadır. 

Amaç:  

Bu çalışmadaki amacımız, kardiyak cerrahi uyguladığımız hastaların postoperatif kanama ve 

transfüzyon miktarlarıyla ilgili verileri ışığında hemostazı sağlamaya yönelik 

uygulamalarımızla ilişkili tecrübelerimizi paylaşmaktır.  

 

 



Gereç ve Yöntem:  

01.01.2018-01.06.2019 döneminde kardiyak cerrahi uygulanan hastaların verileri retrospektif 

olarak incelendi. Verilerinde eksiklik olan, hematolojik sorunları veya kronik böbrek 

yetmezliği olan, travma nedeniyle opere edilen hastalar dışlanarak 318 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Postoperatif dönemde santral venöz basınç 8-12 mm Hg olacak şekilde mayi 

replasmanı düzenlendi. Hematokrit düzeyi %27’nin altına düştüğünde eritrosit süspansiyonu 

verildi. Kanama bozukluğu varlığında (international normalized ratio > 1.5, aktive protrombin 

zamanı > 60 s ve trombosit sayısı < 80,000/mm3) veya postoperatif trombosit ve pıhtılaşma 

faktör fonksiyon bozukluğu şüphesi varlığında taze donmuş plazma ve trombosit 

süspansiyonu verildi. Kanama için reoperasyon kararı, kanama miktarının 200 cc/saat ve 

üzerinde saptanması veya takip eden iki saat boyunca 300 cc/saat ve üzeri kanama miktarı 

saptanması üzerine alındı. Yoğun bakıma alınan hastaların rutin olarak ACT değerlerine 

bakıldı ve giriş değerinin üzerinde ise ek protamin yapıldı (2). Hastaların demografik verileri, 

preoperatif ek tanıları, operasyon türleri, postoperatif drenaj ve kullanılan kan ürünü 

miktarları kaydedildi. İstatistiksel analizde (SPSS 18.0) sayısal veriler ortalama ± standart 

sapma olarak, niteliksel veriler sayı ve yüzde olarak gösterildi. Verilerin tanımlamalı 

istatistikleri (frekans ve ortalama, maximum, minimum değerleri ) yapıldı. Yaş, cinsiyet, acil 

vaka, kombine cerrahi durumları, drenaj miktarı ve kullanılan eritrosit süspansiyonu miktarı 

için normal dağılım testi yapıldı ve normal dağılıma uymadığı için karşılaştırmalar non-

parametrik testlerden Mann Whitney U testi ile yapıldı.  

Bulgular:  

Çalışma grubu 318 hastadan (214 erkek, 104 kadın; ortalama yaş 61.8 yıl; dağılım 27-86 yıl), 

oluştu. Hastaların demografik verileri ve preoperatif ek tanıları Tablo 1’de uygulanan cerrahi 

prosedürler ile ilişkili veriler Tablo 2’de postoperatif drenaj miktarı ile ilişkili veriler Tablo 

3’de sunulmuştur. Cinsiyet açısından drenaj (p=0,927) ve kullanılan eritrosit süspansiyonu 

miktarları (p=0,225)  arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 70 yaşından büyük olanlarda, 

acil vakalarda ve kombine vakalarda  drenaj ve kullanılan eritrosit süspansiyonu miktarları, 

70 yaşından küçük olanlara, elektif ve kombine olmayan vakalara göre anlamlı derecede fazla 

olarak bulunmuştur (p<0,001). 

 

  



Tablo 1. Hastaların demografik verileri ve risk faktörleri. Yaş ortalama±standart sapma 

olarak, diğer parametreler sayı (%yüzde) olarak verilmiştir. 

Cinsiyet, n (% erkek) 214 (%67) 

Yaş, yıl (ortalama±SS) 61.7±8.6 

HT, n (%) 216 (%68) 

DM, n (%) 95 (%30) 

KOAH, n (%) 41 (%13) 

HT: Hipertansiyon, DM: Diabetes Mellitus, KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı 

 

Tablo 2. Uygulanan cerrahi prosedürler. Veriler sayı (%yüzde) olarak verilmiştir.  

KABG, n (%) 234 (%74) 

İzole kapak cerrahisi, n (%) 21 (%7) 

İzole asenden aort cerrahisi, n (%) 17 (%5) 

Kombine cerrahi, n (%) 46 (%14) 

KABG: Koroner Arter By-pass Greftleme 

 

Tablo 3. Postoperatif drenaj miktarı ile ilişkili veriler. Veriler sayı (%yüzde) ve 

ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. 

Acil vaka, n (%) 41 (%13) 

Kanama nedenli revizyon, n (%) 17 (%5) 

Drenaj miktarı, ml (ortalama±SS) 604.2±122.7 

Kullanılan eritrosit süspansiyonu, ünite (ortalama±SS) 2±0.9 

 

Tartışma:  

Kardiyak cerrahiden sonraki reoperasyonların %80’i erken dönem kanamalar nedeniyle 

gerçekleştirilir. Erken dönem kanamalar düşük mortalite oranına karşın morbidite gelişimi, 

yatış süresinin ve maliyet oranlarının artması ile ilişkilidir. Kardiyak cerrahi ve anestezideki 

gelişmeler, KPB tekniklerinin ve ekipmanlarının gelişimi son yıllarda kanama nedenli revizyon 

oranlarını düşürmüştür (3). Kanama miktarının fazlalığı, hemodinamik stabilitenin bozulması 

riskinin yanı sıra kan transfüzyonunun negatif etkilerini de beraberinde getirir. Enfeksiyon, 

sepsis ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonların görülme olasılığı artar. Bütün bunlar 



yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinde uzama, kaynak kullanımı ve sağlık 

harcamalarında artış ile ilişkilidir (1,2). 

İleri yaş, düşük vücut alanı, renal yetmezlik, uzun KPB süresi, distal anastomoz sayısının 

çokluğu, antiagregan ilaçlar kesilemeden opere edilen acil vakalar revizyon gerektiren 

kanama için risk faktörleridir (1,3). Postoperatif erken dönem kanamaların çoğundan cerrahi 

hemostaz eksikliği sorumludur. Bununla beraber bazı hastalarda KPB’ın sebep olduğu akut 

edinsel hemostatik defekt sebebiyle diffüz sistemik kanama gerçekleşir. Heparin ve protamin 

fazlalığı, heparin rebaundu, düşük trombosit sayısı, trombosit fonksiyon bozukluğu, düşük 

fibrinojen ve diğer koagülasyon faktörleri eksikliği, primer fibrinolizis ve dissemine 

intravasküler koagülasyon sıklıkla oluşan anormalliklerdir (4). Yaşlı hastalarda doku 

frajilitesindeki artışın yanı sıra artan kalsifikasyon nedeniyle özellikle aortaya ve diğer 

arterlere yapılan cerrahi müdahaleler sonrasında kanamaya eğilimin daha fazla olduğu daha 

önce yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (3). Literatürdeki bu bilgiyle uyumlu olarak 70 yaş 

üstündeki hastalarımızın drenaj ve kullanılan eritrosit süspansiyonu miktarı 70 yaş 

altındakilere oranla anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (844.64 ml ve 552.86 ml, p<0,001; 

2.98 ünite ve 1.79 ünite, p<0,001). Son yıllarda kardiyak olay geçiren hastalarda yoğun 

antiagregan kullanımının giderek yaygınlaşması acil kardiyak cerrahi gereken hastalarda 

postoperatif kanama miktarının artmasının başka bir önemli sebebidir. Birçok çalışmada 

postoperatif kanama miktarındaki artışın sorumlusu olarak özellikle acil vakalarda 

antiagregan ilaçların yoğun olarak kullanılmasının sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır (1,3). 

Çalışmamızda da acil vakalarda drenaj ve kullanılan eritrosit süspansiyonu miktarı acil 

olmayan vakalara göre anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (958.53 ml ve 551.80 ml, 

p<0,001; 2.87 ünite ve 1.87 ünite, p<0,001). KPB süresinin çeşitli sebeplerle uzaması da 

koagülasyon sistemi üzerindeki olumsuz etkileri şiddetlendirerek postoperatif kanama 

miktarını arttırır (3). Çalışmamızda da kombine kardiyak cerrahi prosedürlerin uygulanması 

nedeniyle KPB süresi uzun olan hastalarda drenaj ve kullanılan eritrosit süspansiyonu 

miktarının kombine olmayan cerrahi uygulanan hastalara oranla anlamlı oranda yüksek 

olduğu bulunmuştur (820.65 ml ve 567.64ml, p<0,001; 2.82 ünite ve 1.86 ünite, p<0,001).  

Kardiyak cerrahide hiperfibrinolizin başta KPB olmak üzere birçok faktör tarafından 

tetiklendiği ve postoperatif ilk 24 saat boyunca hastaların en az yarısında devam ettiği 

gösterilmiştir (1,4). Bu sebeple intraoperatif kan koruma sistemleri ile beraber fibrinoliz 

inhibitörlerinin (traneksamik asit, desmopressin asetat vb.) kullanımı yaygınlaşmaktadır (4). 



Klopidogrel ve asetilsalisilik asit etkisi altındayken acil koroner cerrahiye alınan hastalarımızla 

yaptığımız eski çalışmamızda traneksamik asidin postoperatif drenaj miktarını azalttığı, 

kullanılan eritrosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma miktarı ile kan ürünü maliyetini 

düşürdüğü, entübe kalış, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede yatış sürelerini trombotik 

komplikasyonları, reeksplorasyon oranlarını ve mortaliteyi arttırmadan kısalttığı sonucuna 

ulaşmıştık. Güçlü bir fibrinoliz inhibitörü olan traneksamik asit, antifibrinolitik etkisini 

plazminojen üzerindeki lizin bağlanan bölgeleri geri dönüşümlü şekilde bloke ederek gösterir 

(2). Traneksamik asidin dozu, uygulama zamanı (KPB öncesi veya sonrası vb.) ve uygulama 

yolu (intravenöz veya topikal) konusunda farklı protokoller mevcuttur ve literatürde bir fikir 

birliği yoktur (1,2). Ancak, fibrinolizin KPB ile başlamasının yanı sıra kanama kontrolü için 

gerekli traneksamik asit dozunun cilt insizyonu öncesi 20 dk’da 10 mg/kg  bolusu takiben 1 

mg/kg/h infüzyonla sağlanabildiği ve dozun daha fazla arttırılmasının kanama kontrolüne bir 

katkısının olmadığı gösteren çalışmalardan ve daha önce yaptığımız çalışmamızdaki 

tecrübelerimizden dolayı kliniğimizde bu protokolü uygulamaktayız (1). Literatürde 

traneksamik asidin intravasküler tromboza ve bununla ilişkili olarak serebrovasküler olaylar 

ve miyokard infarktüsü vb. olaylara sebep olabileceği belirtilmiştir (4). Ancak, çalışmalarda bu 

gibi komplikasyonlara rastlanılmamıştır (1,4). Koagülasyon, KPB’dan 12 saat sonra normale 

dönebilir ancak traneksamik asidin plazma yarı ömrü 80 dakikadır. Bu nedenle kardiyak 

cerrahideki sistemik heparinizasyon, traneksamik asidin trombotik komplikasyonlarının 

oluşumunu engeller (4).  

Kardiyak cerrahi sonrası gelişen ciddi kanama kan ürünü transfüzyonu miktarını arttırır, 

entübasyon süresi, yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerini uzatır, enfeksiyon ve renal 

yetmezlik oranlarını arttırır. Kullanılan kan ürünü ve uzayan yatış süreleri, maliyetleri ciddi 

ölçüde arttırır. Ucuz olan ve güvenli şekilde kullanılabilen traneksamik asit kanama miktarını 

belirgin şekilde azaltarak hem postoperatif dönemdeki komplikasyon oranlarını hem de 

maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır. Traneksamik asidin kanama miktarını belirgin olarak 

azalttığı, kullanılan kan ve kan ürünü miktarını düşürdüğü çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. 

Preoperatif dönemde antiagregan ajanların kesilemediği acil vakalarda bile bu olumlu 

sonuçların elde edilmesi ayrıca önemlidir (1,4). Çalışmamızdaki ortalama drenaj miktarı 

(604.24 ml), kullanılan eritrosit süspansiyonu miktarı (2 ünite) ve kanama nedenli revizyon 

oranlarımızın literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle çalışmamızın 

sonuçlarının da traneksamik asidin bu olumlu etkilerini desteklediğini düşünmekteyiz.  



Sonuç:  

Özellikle acil, kombine cerrahi prosedür uygulanan ve 70 yaş üzerindeki hastalarda daha 

dikkatli cerrahi kanama kontrolünün yapılması drenaj ve transfüzyon miktarını azaltmak için 

önemlidir. Ayrıca, kardiyak cerrahi hastalarına standart olarak uyguladığımız traneksamik 

asidin fibrin oluşumunu arttırarak postoperatif drenaj ve transfüzyon miktarını azalttığını 

düşünmekteyiz. 

 

Kaynaklar: 

1. Altun G, Hemşinli D, Pulathan Z, Civelek A. Emergency coronary bypass surgery in patients 

under the influence of dual antiplatelet therapy; effects of tranexamic acid and 

desmopressin acetate. Turk J Med Sci 2017; 47: 1708-14. 
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SB-02 [Özet] Skolyoz cerrahisi uygulanan duchenne muskuler distrofi 

hastasında dilüsyonel trombositopeni: Olgu sunumu 

Ceyda Çaparlar1, Mehmet Özgür Özhan2 

1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

A.D., Ankara 
2Özel Çankaya Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 

Giriş: 

Skolyoz cerrahisi büyük miktarda kan kaybının yanı sıra, prone pozisyonda kardiyak indeks ve 

kardiyak atımın düşmesi nedeniyle stabil hemodinaminin sürdürülmesinin kritik öneme sahip 

olduğu bir cerrahi girişimdir. Perioperatif sıvı replasmanının yeterli doku perfüzyonunu 

sağlamakla beraber sıvı yüklenmesini de engelleyecek şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 

Bu olgu sunumunda, perioperatif dönemde kanama ve sıvı tedavisi yönetimindeki yetersizlik 

nedeniyle postoperatif dilüsyonel trombositopeni tespit edilen bir olgunun tartışılması 

amaçlanmıştır.  

Etik kurul onay tarih ve numarası:  

Hasta yakınlarından aydınlatılmış onam formu alınmıştır. 

Olgu:  

T4-L5 vertebraları arasında posterior enstrümentasyon ve füzyon cerrahisi yapılan 14 yaş, 

132 cm boy ve 55 kg ağırlığındaki erkek hastada kontrollü hipotansif anestezi uygulanmıştı. 7 

saat süren operasyonda 2100 ml kanama olması nedeniyle toplam 4 ünite ES ve 3 Ü TDP 

verilmişti. Postoperatif erken dönemde yara yerinden sızıntı olması nedeniyle alınan 

hemogramda hb'nin 12,2 g/dl'den 8,6'ya, htc'in 36,4'den 25,1'e, plateletin ise 275000'den 

42000'e gerilediği; PTZ, INR, kanama ve pıhtılaşma zamanında artış olduğu gözlendi.  

Hastanın anestezi dosyası incelendiğinde intraoperatif dönemde 3000 ml laktatlı ringer, 2000 

ml SF ve 500 ml kolloid olmak üzere toplam 5500 ml mayii replasmanı yapıldığı tespit edildi. 

Operasyon süresince idrar çıkışı ise toplam 600 ml iken, son saatteki idrar çıkışı ise 400 ml idi. 

Hastada fazla sıvı yüklenmesine bağlı dilüsyonel trombositopeni geliştiğine karar verilerek 

sıvı kısıtlaması ve diürez tedavisi uygulanırken, platelet sayısı 100.000'nin üzerine çıkacak 

şekilde trombosit transfüzyonu yapıldı. Yaklaşık 3 saat içerisinde 2200 ml idrar çıkışı oldu. 

Platelet miktarı 144.000'e, ve hb değeri 11,2'ye yükselirken, koagülasyon testleri normale 

döndü ve sızıntı sonlandı.  



Tartışma:  

Kontrollü hipotansiyon uygulanan ve kanama miktarı yüksek olan cerrahilerde perioperatif 

idrar çıkışının azalması sıvı replasmanında yetersiz kalındığını düşündürerek aşırı miktarda 

sıvı replasmanının uygulanmasına yol açabilmektedir. Bu da, kanama ve kan 

transfüzyonunun tetiklediği dilüsyonun fazla sıvı yükü ile trombositopeniyle sonuçlanmasına 

yol açabilmektedir. Majör cerrahilerde amaca yönelik sıvı tedavisi metotlarının 

uygulanmasıyla bu tür komplikasyonların önlenebileceğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Skolyoz, trombositopeni, perioperatif komplikasyonlar 

  



SB-03 [Tam Metin] İzole koroner baypas cerrahisinde diyabet ve kan 

kullanımının sonuç parametreleri üzerine etkisi 

Muharrem Koçyiğit1, Halim Ulugöl1, Seher İrem Kıran1, Cem Alhan2, Fevzi Toraman1 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., İstanbul 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, kalp ve Damar Cerrahisi A.D., İstanbul 

 

Giriş:  

Son 20 yıldaki bilimsel, teknik ve teknolojik gelişmelere, prosedürel çeşitlenmelere rağmen 

CABG mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir cerrahi olmaya devam etmektedir (1). 

İntraoperatif yönetim ve cerrahi işlemle ilgili parametrelerin yanı sıra hastanın uzun dönem 

sonuçlarını etkileyen önemli parametrelerden biri de mevcut komorbiditeleridir (1-6). 

Diyabetik hasta popülasyonu tüm CABG’lerin %28 ini (6) ,CABG sonrası kanama nedeniyle 

reoperasyon ihtiyacı doğan hastaların %35.7’sini oluşturmaktadır. NBCUS verilerine göre 

2008-2011 yılları artasında ES kullanımı %8.4,TDP kullanımı %13.4 oranında azalmış olmasına 

rağmen CABG’de kan ve kan ürünü kullanım oranı hala yüksektir (%34) (7). Perioperatif 

transfüzyon CABG sonrası morbidite ve erken dönem mortaliteyi arttıran doz bağımlı bir risk 

faktörüdür.2 Ü ve üzeri ES transfüzyonunun postoperatif 30 günlük mortaliteyi olumsuz 

yönde etkilediği ve transfüzyon yapılmamasının uzun dönem sağkalım üzerine olumlu etkileri 

olduğu bilinmektedir (8). Diyabetik hastalarda kanama ve kan kullanım ihtiyacını, kan 

kullanımının bu hasta grubunda sonuç parametrelerini nasıl etkilediğini irdeleyen literatürler 

sınırlıdır. Diyabetik hastalarda kardiyovasküler komorbiditelerin nondiyabetik popülasyonun 

2 katı sıklığında görüldüğü ve mortalitenin %75’inden koroner arter hastalığının sorumlu 

olduğu bilinmektredir. WHO’nün 2014’te dünya genelinde 440 milyon diyabetli hasta 

olduğunu ve giderek arttığından yola çıkarak kardiyovasküler anestezi pratiğimizde yakın 

gelecekte daha da sık karşılaşılacak olması bu vaka grubu ile ilgili perioperatif stratejilerimizin 

yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. 

Amaç:  

Çalışmamızda izole CABG cerrahisi geçiren hastalarda diyabet ’in (DM) ve diyabetik 

hastalarda kan kullanımının sonuç parametreleri üzerine olan etkilerini analiz etmeyi 

hedefledik.  



Materyal Metod:  

Çalışma Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Bünyesindeki Hastaneler, ameliyathane, 

yoğun bakım ünitesi’nde (YB) takip edilen, 1999-2019 yılları arasında üniversitemiz 

bünyesindeki kliniklerde aynı cerrahi ekip tarafından izole CABG cerrahileri yapılan hastaların 

dosya kayıtları incelenerek gerçekleştirildi (Etik kurul onay tarih ve numarası 2019-14/21). 

Kompleks vasküler cerrahiler (kapak onarımları, septal onarımlar), kanama revizyonu 

gereksinimi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 1999-2019 yılları arasında aynı cerrahi ekip 

tarafından yapılan 6148 izole koroner baypas cerrahisi vakaları retrospektif olarak 

değerlendirildi. Önce diyabetik olmayan hastalar ile diyabetik hastaların sonuç parametreleri 

karşılaştırıldı (1), sonra diyabetik hastalar kan kullanılanlar ve kullanılmayanlar olarak iki 

gruba ayrılarak değerlendirildi (2)ve ardından diyabetik hastaların tüm risk faktörleri 

propensity skor analizi ile eşitlenerek sonuç parametreleri karşılaştırıldı (3). 

İstatistik yöntemleri:  

Veriler ortalama standart sapma veya sayı (%yüzde) olarak belirtilmiştir. Kategorik verilerin 

istatistiksel analizinde kikare testi, sürekli değişkenlerin analizinde ise bağımsız değişkenlerde 

t testi uygulanmıştır. İstatistiki hesaplamalar SPSS 10 (Microsoft Corp.) kullanılarak 

yapılmıştır. 

Bulgular:  

Diyabetik olmayan hastalar ile diyabetik hastaların sonuç parametrelerini karşılaştırdığımız 

çalışmamızın 1. basamağında; preoperatif hematokrit düzeyinin diyebetik hastalarda daha 

düşük olduğu, kan kullanım oranının diyabetik hastalarda daha fazla olduğu, entübasyon 

süresi ve hastanede yatış sürelerinin diyabetik hastalarda daha uzun olduğu sonuçlarını elde 

ettik. Mortalite açısından 2 grup arasında anlamlı bir fark tesbit edilememiştir (Tablo 1). 

  



Tablo 1: İzole baypas cerrahisi geçiren hastaların diabetes mellitus varlığına göre sonuç 

parametreleri 

Parametreler DM (-) 

(n=4236) 

DM(+) 

(n= 1912) 

p 

Yaş (yıl) 60.7±10 62.4±9 0.001 

Hipertansiyon (%) 53 73 0.001 

KOAH (%) 11 8 0.001 

Beta bloker kullanımı (%) 48 54 0.001 

Hematokrit düzeyi (%) 41±3 40±5 0.001 

EuroSCORE 3.43±2.6 3.55±2.6 >0.05 

Kan kullanımı (Ünite) 0.51± 1.2 0.58 ± 1.4 0.05 

Entübasyon süresi (saat) 6.2±11 8.2±25 0.001 

YB da kalış süresi(saat) 23±27 25±32 >0.05 

Hastanede kalış süresi (gün) 6,03±9,6 6,65±5,2 0,001 

Mortalite (%) 0,9 1,3 >0.05 

 

Diyabetik hastaları kan kullanılanlar ve kullanılmayanlar olarak iki gruba ayırarak 

değerlendirdiğimizde kan kullanımı olan diyabetik grupta entübasyon süresi, YB’de kalış 

süresi, hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu saptanmış; atrial fibrilasyon , 

reentübasyon gereksinimi, YB’a geri geliş  ve mortalite  oranları istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 2). 

  



Tablo 2:  İzole baypas cerrahisi geçiren diyabetik hastaların kan kullanımı olup olmamasına 

göre sonuç parametreleri 

Parametreler Kan kullanımı yok 

(n=1397) 

Kan kullanımı var 

(n=515) 

p 

Entübasyon süresi (saat) 7.4±14 12±43 0.001 

Yoğun bakımda kalış süresi (saat) 22±13 33±58 0.001 

Hastanede kalış süresi (gün) 6.4±4.5 7.4±6.7 0.001 

Atrial Fibrilasyon (%) 14.2 22.3 0.001 

Reentübasyon gereksinimi (%) 0.8 3.9 0.001 

Yoğun bakıma yeniden yatış (%) 2.3 6 0.001 

Mortalite (%) 0.3 4.1 0.001 

 

Diyabetik hastaların tüm risk faktörlerinin propensity skor analizi ile eşitlenerek kan 

kullanılan diyabetiklerle kan kullanılmayan diyabetiklerin sonuç parametreleri 

karşılaştırıldığında YB’de kalış süresi, atrial fibrilasyon, enfeksiyon, reentübasyon, mortalite 

sıklığı kan kullanılan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Tablo 

3). 

 

Tablo 3: İzole baypas cerrahisi geçiren diabetes mellitus hastalarının kan kullanımı olup 

olmamasına göre eşleştirilmeleri sonrası saptanan sonuç parametreleri 

Parametreler Kan kullanımı yok 

(n=408) 

Kan kullanımı var 

(n=408) 

p 

Entübasyon süresi (saat) 8.2±22 9.2±33 >0.05 

Yoğun bakımda kalış süresi (saat) 22±15 31±54 0.002 

Hastanede kalış süresi (gün) 6.7±4.5 7.0±4.9 >0.05 

Atrial Fibrilasyon (%) 16.4 20.6 0.03 

Enfeksiyon (%) 2.7 6.1 0.01 

Reentübasyon (%) 0.7 2.9 0.01 

Mortalite (%) 0.5 2 0.05 



Tartışma:  

1999-2019 yılları arasında kliniğimizde izole CABG operasyonu geçiren 1912’si diyabetik 6148 

hastanın veritabanı analizini yaptığımız bu çalışmamızda DM’nin tek başına mortaliteyi 

artırıcı bir faktör olmadığı (7), ancak DM ile birlikte kan kullanımı gerekliliği oluştuğunda 

mortalite ve morbiditenin arttığını tesbit ettik. Çalışmamızda 30 günlük kısa dönem mortalite 

değerlendirmesi yapılmıştır. Kogan ve ark. çalışmasına benzer şekilde 30 günlük mortalite 

açısından 2 grupta anlamlı farklılık bulunamamıştır (2). Li ve ark. uzun dönem sağkalımı 

değerlendirdiği çalışmalarında 3 yıl ve üzerindeki mortalite analizleri diyabetik grupta anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (8). Benzer şekilde Calmer ve ark. çalışmasında da CABG sonrası 

hastane içi mortalite açısından 2 grubun benzer olduğu bulunmuş, fark orta ve uzun dönem 

sağkalım değerlendirmesinde raporlanmıştır (5). Çalışmamızda zaman noktaları belirlenerek 

uzun dönem sağkalım analizi yapılmamıştır. Perioperatif transfüzyon CABG sonrası morbidite 

ve erken dönem mortaliteyi arttıran doz bağımlı bir risk faktörü olduğu bilinmektedir (9). 

Bizler de çalışmamızda propensity skor analizi yaparak risk faktörlerini eşitlediğimiz kan 

kullanımı olan diyabetik grubun mortalite yüzdesini diyabetik olup kan kulanımı olmayan 

gruba kıyasla daha yüksek bulduk (p=0.05, Tablo 3).   

Sonuç:  

Diyabet’in izole koroner baypas cerrahisinde tek başına mortaliteyi artırıcı bir faktör 

olmadığı( ancak DM ile birlikte kan kullanımı gerekliliği oluştuğunda, bunun mortalite ve 

morbiditeyi artırıcı bir faktör olduğunu tespit ettik.  
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SB-04 [Tam Metin] Kliniğimizde varis cerrahisinde uygulanan anestezi 

yöntemlerinin retrospektif değerlendirilmesi 
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Giriş ve Amaç:  

Kronik venöz yetmezlik; yüksek prevalansı, tanı ve tedavi maliyetinin yüksek olması, belirgin 

iş gücü kaybı, hastanın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile epidemiyolojik ve 

sosyoekonomik sonuçlarıyla önemli bir sağlık sorunudur (1). Noninvaziv venöz görüntüleme 

yöntemlerinin yaygın olmadığı 2000’li yıllara kadar çok ihtiyaç olmadıkça tedavi edilmeyen, 

edilse bile tekrarlayacağına olan inanç nedeniyle çok fazla önemsenmeyen bir hastalık 

konumundaydı (2).  

Günümüzde, açık cerrahi, lazer ya da radyofrekans enerjisiyle uygulanan endovenöz termal 

ablasyon, n- butil siyanoakrilat ile ablasyon ve skleroterapi, varislerde tercih edilen tedavi 

yöntemleridir (2). Varise bu tedavileri uygularken anestezi yöntemleri; genel, periferik sinir 

blokları, spinal ve tümesan anestezi şeklinde olabilmektedir. Bu çalışmamızın amacı 

kliniğimizde uygulanan varis tedavilerini ve uygulan anestezi yöntemlerini araştırarak 

sonuçları ile literatüre katkıda bulunmaktır. 

Gereç ve Yöntem:  

Çalışma kliniğimizde Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahi olarak varis 

tedavisi uygulanan 465 hasta üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Çalışma öncesinde Helsinki 

deklarasyonu kurallarına göre yerel etik kurul onayı alındı.  

Çalışmamızda 18 yaş altı ve 80 yaş üstü, gebe ve emziren, acil girişim ve tedavi gerektiren, 

antikoagülan tedavi almış, ileri derecede kronik hastalığı olan, kanser hastaları ve kemoterapi 

alan, kronik böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren, oral kontraseptif kullanan, önceden 

varis operasyonu geçiren ve gerekli verilerine dosyasından, hastane otomasyon sisteminden 



ulaşılamayan hastalar çalışma dışı kalma kriteri olarak belirlendi. Elektif vakalar ile 18 yaş ve 

üstü, 80 yaş ve altı hastalar çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların demografik verileri, hastanın CEAP evresine göre klinik komponent puanı, 

uygulanan anestezi ve cerrahi yöntemi, postoperatif komplikasyonlar hasta dosyalarından ve 

hastane otomasyon sisteminden retrospektif olarak analiz edildi (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Amerikan Venöz Forum’u tarafından oluşturulmuş Klinik-Etyoloji-Anatomi-

Patofizyoloji (CEAP) Sınıflandırması 

Skor Klinik Bulgular 

C0  Görünür bulgu yok (ağrı olabilir) 

C1  Telenjiyektazi ya da retiküler venler 

C2  Varis 

C3  Venöz ödem 

C4  Ciltte trofik değişiklikler 

C5  İyileşmiş ülserle beraber trofik değişiklikler 

C6  Aktif ülser 

 

Verilerin istatiksel olarak analizinde SPSS 21.0 (Statistic Inc. version Chicago, IL, A.B.D.)yazılım 

programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart 

sapma şeklinde, nominal değişkenler ise hasta sayısı (%) olarak gösterildi. Sonuçlar %95 

güven aralığında ve p<0,05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular:  

Hastalarımızın yaş ortalaması 45,6 (18-70) olarak saptandı. Cinsiyete göre dağılım 278 hasta 

(%59.8) kadın, 187 hasta (%40.2) erkek şeklindedir. Hastaların kronik venöz yetmezlik 

derecesini belirleyen CEAP sınıflaması klinik komponent (C) puanına göre dağılımı Tablo 2’de 

verildi. 

  



Tablo 2: Hastaların CEAP Sınıflaması Klinik Komponent Puanına Göre Dağılımı. Veriler sayı 

(%yüzde) olarak verilmiştir. 

CEAP Skoru Hasta sayısı 

C1 49 (%10.5) 

C2  182 (%39.2) 

C3  120 (%25.8) 

C4  65 (%13.9) 

C5  38 (%8.2) 

C6  11 (%2.4) 

Toplam 355 hastaya (%76.4) cerrahi striping, 110 hastaya (%23.6) RFA/EVLA tedavisi 

uygulandı. Cerrahi grubunda 10 hastaya (%2.1) genel anestezi, 80 hastaya (%17.2) periferik 

sinir bloğu, 265 (%56.9) hastaya spinal anestezi altında işlem yapılmıştır. RF/EVLA uygulan 

hastalarda; spinal anestezi ile birlikte tümesan anestezi 95 kişiye (%20.5), 15 hastaya (%3.3) 

da sadece tümesan anestezi altında işlem yapılmıştır. Tüm hastalarımızda toplam spinal 

anestezi uygulama oranı % 77.4 dür. Postoperatif  komplikasyonlar açısından cerrahi striping 

uygulanan ve RFA/EVLA uygulanan hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (p>0.05). 

Tartışma: 

Alt extremite derin venöz yetmezliği, yaşam kalitesini bozan ve bazen ciddi komplikasyonlara 

yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biridir. Çalışmalarda toplumdaki sıklığı %20-40 

arasında değişmektedir (3). Derin venöz yetmezlikte temel patoloji; venöz tıkanıklık 

nedeniyle artan venöz basınç ve venöz sistemdeki kapak yetersizliğidir (4). Varis hastalığı her 

iki cinste de yaşa bağlı olarak artış göstermesine rağmen kadınlarda daha sık görülmektedir 

(2,5). Bizim çalışmamızda da hastalarımızın yaş ortalaması 45.6, cinsiyete göre dağılımında da 

kadın hastalarda daha sık saptandığı (%59.8) görüldü. 

Varis hastalığı Klinik-Etyoloji-Anatomi-Patofizyoloji (CEAP) sınıflandırması Amerikan Venöz 

Forum’un uluslararası komitesi tarafından tarif edilmiştir (6). C harfiyle karakterize edilen 

hastalığın klinik komponent puanı, tamamen asemptomatik hastaları tanımlayan 0 ile son 

aşamada aktif ülseri tanımlayan 6 arasında değişmektedir (Tablo 2).  



Kliniğimizdeki cerrahi ile tedavi olan hastaların %65’lik kısmının klinik komponent puanının 

C2 ve C3 olduğu saptanmıştır (Tablo 1).  

Variste uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri araştırmalara sık olarak konu olmuştur (2). 

Hastanın klinik durumu da seçilecek olan cerrahi yöntemde önemli rol almaktadır. Açık 

cerrahi, EVLA ve RFA, n- butil siyanoakrilat ile ablasyon ve skleroterapi varislerde tercih 

edilen cerrahi yöntemlerdir. Varisin cerrahi tedavilerinde uygulanan geleneksel anestezi 

yöntemleri ise genel ve spinal anestezidir (7). EVLA ve RFA tedavi yöntemi uygulanan 

hastalarda da tümesan anestezi uygulaması güncel bir yaklaşımdır (8,9).Literatürde tümesan 

anestezi, serum fizyolojik ile dilüe edilmiş lokal anestezik maddenin ultrasonografi eşliğinde 

ablasyon uygulanacak ven boyunca perkütan enjeksiyonu şeklinde tanımlanmakta ve amacın 

lokal anesteziyle birlikte varisli damarın etrafında oluşturulan baskıyla uygulanan Lazer, RF’in 

etkinliğini arttırmak olduğu belirtilmektedir (5,8,9). Ek olarak da çevre dokuda oluşabilecek 

termal hasarı önlemek olduğu da belirtilmektedir (5,8,9).  

Çalışmamızda hastalarımızın %76.4’ sine cerrahi striping ile açık cerrahi, %23.6’sına 

RFA/EVLA tedavisi uygulandı. Spinal anestezi hastalarımızın % 77.4’ üne uygulanarak tercih 

edilen anestezi yöntemi oldu. Cerrahi tedavi yöntemi olarak RFA ve EVLA uygulanan tüm 

hastalarımıza da tek veya spinal anesteziye ek olarak tümesan anestezi uygulandı.  

Çalışmamızın kısıtlılığı; retrospektif bir çalışma olması nedeniyle hastalarımızın uygulanan 

anestezi yöntemine göre vizüel anolog skalası (VAS) ile ağrı ve hasta memnuniyetinin 

değerlendirilememiş olmasıdır. Ayrıca literatürde varisin cerrahi tedavisinde kullanılan 

anestezi yöntemleri ile ilgili olarak sınırlı sayıda çalışma mevcut olup bunlar da tümesan 

anestezi üzerinedir.  

Sonuç: 

Kliniğimizde alt ekstremite varisin cerrahi tedavisinde uygulanan anestezi yöntemleri genel, 

spinal, periferik sinir bloğu ve tümesan anestezi olarak farklılık göstermesine rağmen; 

uygulanan cerrahi yöntemlerin tümünde spinal anestezi, RFA/EVLA işlemi uygulanan tüm 

hastalarda da tümesan anestezi tercih edilen anestezi yöntemi olmuştur. Peri-safenöz 

dokuların korunması için radyofrekans ablasyon ve endovenöz termal ablasyonda tümesan 

anestezi giderek önem kazanmaktadır. Varisin cerrahi tedavisinde kulanılacak anestezi 

yönteminde, uygulanacak cerrahi yöntemin de belirleyici olduğunu düşünmekteyiz. 
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SB-05 [Özet] Evde bakım hastalarında hastane dışı trakeostomi 

kanülü değiştirilmeli mi? Olgu sunumu 

Ceyda Özhan Çaparlar1 

1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Ankara 

 

Giriş:  

Uzun süreli trakeostomi kanülü olan evde bakım hastalarında, kanülün hastane dışında 

değiştirilmesi kararının uygunluğunun tartışılması amaçlanmaktadır. Hastane dışı minimal 

girişimlerde hava yolu güvenliği sağlanırken dikkatli değerlendirilmelidir. 

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) üst ve alt motor nöron dejenerasyonu ile karakterize 

progresif seyirli nörolojik bir hastalıktır. Hastalar tanı konduktan 2-5 yıl sonra müdahale 

edilmezse sıklıkla solunum yetmezliği nedeni ile kaybedilmektedir. Solunum yetmezliği 

gelişen hastalarda trakeostomi açılarak uzun süre ev tipi mekanik ventilatörle takip edilebilir. 

Etik kurul onay tarih ve numarası:   

Hasta yakınlarından aydınlatılmış onam belgesi alınmıştır. 

Olgu:  

Hasta 55 yaşında, 5 yıldır ALS hastasıydı. Hastalığı 2 yıl progresif olarak seyretmiş ve 2. yılın 

sonunda trakeostomi açılmıştı. 3 yıldır ev tipi mekanik ventilatöre bağlı, hastanemiz evde 

bakım hizmetleri tarafından düzenli kontrolleri mevcuttu. 

Hastayı rutin evde bakım kontrollerimizde evinde değerlendirdiğimizde genel durumu iyi, 

şuuru açık, koopere oryanteydi. Hasta ile bilgisayar programı yoluyla iletişim 

kurulabiliniyordu. Muayenemizde trakeostomi kanülü giriş yerinde hafif kızarıklık, ağız 

çevresi sekresyonlu, ön fırlak dişleri vardı.  4-5 aydır dili ağzından dışarda, ısırılmış ve şişmişti. 

Mallampati skoru değerlendirilemedi. Sistemik muayenemiz sonucunda patolojik bir bulguya 

rastlanmadı. 6 ay önce kanülü farklı bir marka ile değiştirilmişti. Aile yeni kanülün ciltte alerji 

yaptığını öne sürerek, değişim istemişti.  

KBB ve anestezi uzmanı eşliğinde eski kanül çıkarıldı. Sürekli kullandıkları marka kanül 

takılmaya çalışılırken, ilerletilemedi. Trakeostomisi’nden spiralli tüp (Bıçakçılar, İstanbul, 

Türkiye, No:5.5) denenip hava yolu güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Başarılı olmadı. Hastanın 

oksijenasyonu bozulmaya başladı. 



Bunun üzerine uyanık entübasyon denendi ancak şişmiş dil ve fırlak dişleri nedeniyle yine 

başarılı olamadı. Sonunda şeşfaf tüp (Bıçakçılar, İstanbul,Turkey,No:4) güçlükle yerleştirildi. 

Oksijenasyonu sağlandı.  112 acil çağrı merkezi aranarak 4 no’lu şeffaf tüp ile hastanemize 

transportu sağlandı. KBB servisince gaa ile acil operasyona alındı. Trakeadaki stenozlar 

giderilerek 2 gün sonra taburcu edildi. 

Tartışma:  

Uzun süre trakeostomisi olan hastalarda, evde bakım hizmetlerince profesyonel ekip olsa da 

entübasyon gerekebileceğinden entübasyona uygunluğu dikkatlice değerlendirilmeli ve 

trakeostomi kanülünün hastane şartlarında değiştilmesinin daha uygun olabileceği 

kanatindeyiz. 

 

Anahtar kelimeler: Trakeotomi kanülü, kanül değişimi, evde bakım 

  



SB-06 [Özet] Perkütan dilatasyonel trakeostomi deneyimlerimiz 

Mehtap Selçuk1, Ceyhun Solakoğlu2 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul 
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, İstanbul 

 

Giriş: 

Yoğun Bakım Hastalarında trakeostomi uzun dönem mekanik ventilasyon destek ihtiyacı olan 

hastalarda güvenli hava yolu açıklığı sağlamak, sekresyonların temizlenebilmesi, havayolu 

direncinin ve sedasyonun azaltılabilmesi nedeniyle uygulanmaktadır. Cerrahi ve perkütan 

yolla uygulanabilmektedir. İlk olarak 1985 yılında Ciaglia tarafından tarif edilen perkütan 

dilatasyonel trakeostomi (PDT)'nin hasta yatağında kolay ve düşük komplikasyon oranı ile 

açılabiliyor olması, yoğun bakımlarda tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Amaç: 

Ocak-2015-Temmuz-2019 tarihleri arasında Acıbadem Kadıköy Hastanesi Genel Yoğun Bakım 

biriminde yatan perkütan dilatasyonel trakeostomi vakaları geriye dönük incelenmiştir.   

Etik kurul onay tarih ve numarası: 

27.06.2019 tarihli ATADEK 2019-11/8 

Çalışmaya alınma kriterleri: 

Uzamış entubasyon ve mekanik ventilasyon tedavisi gerektiren, 18 yaş üstü hastalarımız 

çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmadan dışlanma kriterleri: 

Cerrahi yolla açılan trakeostomi vakaları,  çocuk hastalar, çalışma dışı bırakılmıştır. 

Yöntem: 

Retrospektif olarak hastaların demografik yapıları, yatış nedenleri, APACHE II  skorları, 

trakeostomi endikasyonları ve  girişime bağlı komplikasyonları  derlenmiş;  istatistiksel  analiz  

SPSS 22.0 programında yapılmış, veriler ortalama ± standartsapma olarak belirtilmiştir. 

Bulgular: 

Çalışmaya alınan 65 hastanın yaş ortalaması 72,42±14,63 ve  %58,46 (38)'i erkekti.  BMI:28 ± 

65 idi. Yatış endikasyonu en sık solunumsal patolojiler iken nörolojik nedenler %21.5 ve 

kardiyak nedenlerin  %12.3 sıklıkta görüldüğü saptanmıştır.  



APACHE II skoru>20 olan hastalarda mortalitenin yüksek olduğu gözlemlenmiş,  entübasyon 

süresi 17±11 gün ve yoğun bakım kalış süreleri 59±20 gün olarak gözlemlenmiştir.  

Komplikasyon oranı 8 (%12) bulunmuştur. En sık erken dönemde 4 hastada minimal kanama 

görülmüştür,   1 hastada pnömotoraks ve 2 hastada cilt altı amfizemi gelişmiştir. Geç 

komplikasyon olarak 1 hastada stenoz saptanmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastaların 

mortalitesi  %58 bulunmuş ve tüm tanı grupları arasında en yüksek ölüm oranının solunum 

sistemi hastalıklarına bağlı olduğu görülmüştür. Ölümlerin hiçbiri girişim nedeniyle 

olmamıştır. 

Tartışma: 

Perkütan dilatasyonel trakeostomi, yoğun bakım hastalarında güvenle kullanılan bir 

yöntemdir. İleri yaş ve yüksek APACHE II skoru olan hastalarda mortalite yüksektir. Daha 

önceki çalışmalarda PDT endikasyonu olarak uzamış mekanik ventilasyon %77 oranında iken 

bizim verilerimiz literatürle uyumluydu. Ülkeler bazında tercih edilen yöntem %70 oranında 

Grigs Guide Wire Dilatational Forseps tekniği iken bizim kliniğimizde Ciaglia Blue Rhino 

tekniği uygulanmaktadır (1).  Wang ve arkadaşlarının trakeostominin doğru zamanlamasına 

yönelik yaptıkları çalışmada erken veya geç açılan trakeostomi sonrası klinik outcomelarda 

çok anlamlı değişiklik görülmediği belirtilmiştir (2).  Trakeostomi uygulama zamanı sorumlu 

yoğunbakım uzmanının hastayı ve klinik durumu değerlendirerek verdiği bir karardır ve kısa 

sürede ekstubasyon yapılamayacak patoloji varlığında trakeostomi girişiminin yoğun bakıma 

kabul ve entubasyon sonrası en kısa sürede gerçekleştirilmesi yoğun bakım kalış süresinde 

kısalma ve mortalitenin azalmasına neden olmaktadır. 

 

Kaynaklar: 
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2. Wang F et al. The timing of tracheotomy in critically ill patients undergoing mechanical 
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SB-07 [Tam Metin] Bispektral indeks ve spektral entropi 

monitorizasyonunun anestezik ajan tüketimine ve derlenmeye 

etkileri 

Tülin Gümüş1, Osman Sağlık2 
1 Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Ankara 
2 Uşak Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Uşak 

 

Giriş: 

Anestezi derinliğinin saptanmasında elektrofizyolojik ölçümler anestezi pratiğinde gittikçe 

daha çok kullanılmaktadırlar. Bispektral İndeks (BIS) anestezik ve sedatif ajanların beyin 

üzerindeki hipnotik etkilerini ölçen işlenmiş bir EEG parametresidir. Spektral entropi anestezi 

derinliğini klinik olarak değerlendirmeye yardım için dizayn edilen diğer bir EEG monitörüdür. 

Çalışmamızda BIS ve entropi kullanımının desfluran tüketimi ve uyanmaya etkilerini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 

Etik kurul onayı alındıktan sonra elektif laparoskopik kolesistektomi geçirecek 120 hasta 

çalışmaya dahil edildi. Prospektif randomize olarak 3 gruba ayrıldı. BIS (Grup B) veya Entropi 

(Grup E) ile anestezi derinliği değerlendirildi. Kontrol (Grup K) grubunda standart anestezi 

tekniği uygulandı. 

Tüm hastalara anestezi indüksiyonu tiyopental ve remifentanil ile sağlandı. Operasyon 

süresince remifentanil infüzyonuna devam edildi. Desfluran konsantrasyonu kontrol 

grubunda standart anestezi protokolüne göre, diğer iki grupta ise BIS veya entropi değerleri 

40-60 arasında olacak şekilde ayarlandı. 

Ortalama arteryel basınç (OAB), kalp atım hızı (KAH), SpO2,  endtidal karbondioksit (ETCO2), 

ve ekspire edilen desfluran konsantrasyonu (ETD),  BIS ve entropi değerleri kaydedildi. 

İndüksiyon öncesi ve operasyon bitiminde desfluran vaporizatörü tartıldı, desfluran tüketimi 

(g, g/sa, g/kg/sa) ve remifentanil tüketimi (µg/kg/sa) olarak hesaplandı. Anestezi bitiminde 

hastaların spontan solunum, spontan göz açma, derlenmeye çıkış  zamanı ve derlenme 

süreleri (dk) kaydedildi. Postoperatif  1. günde hastalar ziyaret edilerek intraoperatif 

uyanıklık sorgulandı. 



İstatistiksel analiz: Verilerin analizleri SPPS ver 16.0 paket programı ile yapıldı.  İstatistik 

anlamlılık sınırı (p) 0.05 olarak belirlendi. 

Bulgular: 

Grupların demografik verileri arasında fark bulunmadı.  Grup K'daki olguların endtidal 

desfluran (ETD) değerleri diğer gruplardaki olguların ETD değerleri ile karşılaştırıldığında; 

Grup K'daki olguların tüm ölçüm zamanı ETD değerleri Grup E ve Grup B'deki değerlerden 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu  (p<0,05). Grup B'deki olguların  

ETD ölçüm değerlerinin Grup E'deki olgulardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

yüksek bulunduğu gözlendi  (p<0,05). 

Desfluran endtidal konsantrasyonu ve desfluran tüketimi (g/sa) kontrol grubuna göre BIS 

grubunda % 18 ve % 22, entropi grubunda ise  % 28 ve % 25 daha az saptandı.  

Remifentanil tüketimi (µg/kg/sa) gruplar arasında benzerdi. Derlenme süresi entropi 

grubunda en kısa bulundu (p<0,05). 

Tartışma: 

Aim ve ark. sevofluran-sufentanil kullanarak yaptıkları bir çalışmada, BIS ve spektral entropi 

kullandıkları grupları, standart klinik uygulama grubu ile karşılaştırmışlar. BIS ve spektral 

entropi grubundaki sevofluran tüketimini, standart uygulamaya göre belirgin derecede (% 

29) daha az bulmuşlardır. Kullandıkları ek opioid ajan tüketimini her üç grupta da benzer 

bulmuşlardır. Derlenme zamanı BIS ve spektral entropi grubunda benzer bulunurken 

standart klinik uygulamaya göre daha kısa olarak tespit etmişlerdir (1).  Bizim çalışmamızda 

derlenme zamanları bakımından BIS (9,48 dk) ve klinik uygulama grubu (10,15 dk) benzer 

bulunurken, entropi (7,6 dk) grubunda derlenme zamanı diğer iki gruptan anlamlı şekilde kısa 

bulundu. Pavlin ve ark. çalışmalarında BIS monitorizasyonu kullanmalarının derlenme 

zamanını kısaltmadığını ve potent inhalasyon anestezik konsantrasyonlarında minimal bir 

etkilenme olduğunu bildirmişlerdir (2). 

Tamer ve ark yaptıkları çalışmada BİS kullanılmasının morbid obezlerde desfluran tüketimini 

azattığını ve daha hızlı derlenme sağlandığını ve bu hastalarda bir avantaj olduğu kanısına 

varmışlardır (3). 

Balcı ve ark. RE ve SE değerlerinin, anestezi derinleşmesinde BIS değerlerine göre daha 

duyarlı olduğunu ve entropinin anestezi derinliği takibinde güvenilir bir şekilde 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir (4). 

 



Sonuç:  

Biz de çalışmamızda BIS ve entropi kullanımının desfluran tüketimini ve derlenme süresini 

kısalttığı ve entropi kullanımının BIS kullanımına göre daha duyarlı olduğu kanısındayız. 
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Giriş: 

Botulismus, nadir görülen fakat insanlarda ve hayvanlarda çeşitli düzeylerde paralitk 

seyreden bir hastalıktır. Etken gram pozitif anaerob bir bakteri olan clostridium 

botulinumumdur (1). Etki clostridium botulinumun ekzotoksinleri tarafından 

oluşturulmaktadır. Closridialar toprakta yaygın halde bulunurlar. Ürettikleri toksinlere göre 7 

ye ayrılırlar (nötotoksin A-G). İnsanda A,B,E ve F toksinleri zehirlenmeye neden olur (2). 

Zehirlenme sıklıkla evde hazırlanan konservelerde düşük ısıl işleme tabi tutulan sporların 

midede germinasyonu ile oluşmaktadır (3). Botulinum toksini nöromuskuler bileşkede 

presinaptik ve otonom sinirlerin kolinerjik uçlarında asetil kolin salınımını irreversibl olarak 

bloke eder. 

C. botilinium tarafından oluşturulan hastalık kısa sürede kaybolan bir klinik tablodan 24h 

içinde mortaliteye neden olan bir klinik tabloya kadar değişiklik gösterebvilmektedir. 

Genellikle klinik nörotoksinin alınmasında 12-36 saat sonra ortaya çıkmaktadır(4).  

Sunumumuzda; ev yapımı semizotu konservesinin kaynatılarak yenmesinin ardından 

botulismus gelişen aynı aileden 5 olgunun klinik ve elektrofizyolojik izleme bulgularını 

sunmayı amaçladık. 

Olgular: 

İlk vaka; 35 yaşında erkek hasta gelişinde her yöne bakış paralizisi ve gag refleksinin 

alınamadığı görüldü. Anamnezde o akşam konserve yeme öyküsü olmadığı, ailede benzer 

vakaları olmadığı öğrenilmesi üzerine botillismus düşünülmedi. Solunum kaslarını tutan 

patolojiler ön planda düşünüldü. Hastada Miller Fishcher Sendromu olduğu düşünülerek 0,4 

gr/kg/gün olacak şekilde IVIG tedavisi başlandı. Takibi sırasında yutma güçlüğü, solunum 

sıkıntısı gelişen hasta OTE edildi. Hastanın annesinin de benzer semptomlarla 1 gün sonra 

başvurması üzerine tekrardan hasta yakınlarından alınan anemnezde 5 gün önce kötü kokulu 

semizotu konservesi yedikleri ifade edildi. Bunun üzerine IVIG tedavisi kesilerek toksin 



bakılması için mide içeriği, serum ve gaitadan örnekler gönderildi. Antitoksin temin edilip 

uygulandı. İlk vakanın gelişinden 1 gün sonra aynı aileden sırasıyla yaşları 61, 42, 12 ve 44 

olan dört hasta daha ardışık olarak hastaneye müracaat etti. Klinikleri farklılık arz ediyordu. 

Gecikmiş başvuru ve tanılar nedeniyle hastaların tedavi sonrası taburculuk durumları da 

farklılık arz etmiştir. Bir hasta trakeostomize, bir hasta nörolojik sekelli halde evde bakım 

hastası diğer üç hasta şifa ile taburcu olmuştur. 

Tartışma: 

C. botilinium gram pozitif, basil ve aneorop bir bakteridir. Toprak başta olmak üzere dış 

ortamda yaygın olarak bulunur. İnsanlarda ve hayvanlarda farklı suşlarla farklı klinik 

prezentasyonlarla hastalık yapabilmektedir. Hastalığı oluşturan asıl etken C. Botiliniumun 

ürettiği nörotoksindir. Nörotoksin A-G ye kadar 7 adet olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanlarda 

ensık etken A, B, E olmakla beraber F, G ve H nörotoksinleri de nadir de olsa hastalık etkeni 

olabilmektedir. Hastalık inanlarda daha çok etkenle kontamine yiyeceklerin yeterli ısıl işleme 

tabi tutulmaması sonucu c. botilinium sporlarının midede asidik ortamda germinasyonu 

sonucu salınan nörotoksinlerle oluşmaktadır (4). C. botulinum toprak kökenli bir bakteri 

olduğu için endüstriyel gıdalarda yeterli ısıl işlem uygulandığından bu tür gıdalarla botilismus 

nadir gözlenirken ev yapımı ürünlerde botilismus olgularına rastlanabilmektedir. 

Olgularımızda hastalık, ev yapımı semizotu konservesi tüketilmesi sonrası görülmüştür. Ev 

yapımı konserveler üretim aşamasında belirlenmiş standardize bir yaklaşımla 

üretilmemektedirler. Dolayısıyla bu tür yiyecekler bazen etkin düzeyde pişirilmeden 

paketlenmekte ve saklanmaktadır. Bu tür gıdalar c. botilinium sporların üremesine zemin 

oluşturmaktadır. Bu yüzdendir ki gıda zehirlenmesi düşünülen hastalarda alınan gıdanın 

mahiyeti iyice sorgulanmalı ve ev yapımı konserve tüketiminde botillismus muhakkak ayırıcı 

tanıda düşünülmelidir. 

Bottilismus bulgularıyla gelen hastalarda ayırıcı tanıda aynı semptomlarla seyr eden Guillain-

Barre sendromu, Myastania Gravis, Miller-Fisher gibi polinöropati hastalıkları 

düşünülmelidir. Hastada yapılacak elektrofizyolojik çalışmalar ve mikrobiyolojik tetkikler 

ayırıcı tanıda faydalı olacaktır. Guillain-Barre sendromunda genellikle bir enfeksiyon hikayesi 

ile birlikte, distalden başlayan kuvvet kaybı ve artmış BOS protein düzeyi ayırt edicidir (5). 

Myastania Gravisde ise eforla gelen ve değişken seyreden yorgunluk, normal pupil refleksi ve 

tensilon test pozitifliği ayırt edicidir. Transvers miyelitte göz ardı edilmemelidir. Mekanik 



ventilasyon ihtiyacı olan hastalarımızda yapılan EMG’lerde duysal ve motor liflerin etkilendiği 

aksonal özellik gösteren akut polinöropati lehine bulgular tespit edildi. 

Botillismus nedeniyle MV de takip edilen hastalarda uzun dönem enfeksiyon ve 

komorbiditeler gelişebilmekte ve bunlar da morbidite ve mortalite de önemli rol 

oynamaktadırlar. Bu tür hastalarda uzun dönem YB takiplerinde malnütrisyon, müsküler 

atrofi, bası yaraları ve kognitif bozukluklar gelişebilmektedir. Bu yüzden hasta yatış süreleri 

uzayabilmekte, hastalarda duygu durum bozuklukları gelişebilmektedir. Yakın takip ve 

tedavide proaktif yaklaşımların bu tür sorunların önlenmesinde faydalı olabileceği 

kanaatindeyiz. Takiplerimiz sonucu şu kanaatteyiz ki, yoğun bakımlarda uzun süreli takip 

edilen Botillismus hastalarda, erken, etkin tedavi yaklaşımıyla birlikte multidisipliner 

(nöroloji, fizik tedavi, psikyatri v.b.) yaklaşım ciddi bir önem arz etmektedir. 
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Giriş: 

Guillain-Barre Sendromu (GBS) periferik sinirleri ve spinal kökleri etkileyen ve klasik olarak 

demiyelinizasyon ile seyreden akut bir polinöropatidir (1). Nörolojik defisit günler aylar 

içerisinde ilerleme gösterir. GBS tanısı konulan hastaların  %60-70’inde yakın geçmişinde bir 

gastroenterit, solunum yolu enfeksiyonu veya aşılanma hikâyesi mevcuttur (2). Tanı klinik 

bulgular, BOS bulguları ve elektronöromyografi (ENMG) ile konmaktadır (3). 

Olgu sunumumuzda; yurt dışı seyahati esnasında üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) 

sonrası pnömoni tanısıyla yoğun bakım ünitesinde sedasyon altında uzun süreli mekanik 

ventilatör desteği alan ve weaning yapılamayan hastada gözden kaçan GBS tanısını “önce 

zarar verme” ilkesini hatırlatarak sunmayı amaçladık. 

Olgu: 

Altmış yaşında erkek hastanın, bilinen hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

(KOAH) ve sağ diz protez uygulamasına bağlı o taraf eklemde hareket kısıtlılığı mevcutmuş. 

42 gün önce yurt dışı seyahati esnasında üç günlük halsizlik, öksürük, ilerleyici nefes darlığı ve 

ateş şikâyeti ile sağlık kurumuna müracaat etmiş. Orada yapılan değerlendirmede solunum 

yetmezliği ve pnömoni ön tanılarıyla YBÜ’ne alınmış ve elektif şartlarda orotrakeal entübe 

(OTE) edilerek mekanik vantilatöre bağlanmış. 16 gün sedasyon eşliğinde MV uygulanan 

hastaya 17. günde sedasyon stoplanıp weaning denenmiş fakat hastada kas güçsüzlüğü 

nedeniyle başarısız olunduğu belirtilmiş. Bu kas güçsüzlüğü kronik YBÜ yatışı ve yaşlılığı ile 

ilişkilendirilmiş. Daha sonrasında hasta yakınlarının talebi üzerine hasta yurtdışındaki 

YBÜ’den yatışının 22.gününde uluslararası transferi sağlanarak kliniğimize kabul edildi. 

Hasta kabul edildiğinde dört ekstremitede ileri derecede kuvvet kaybı ve kaslarda atrofi 

sözkonusuydu. Trakeotomisi açılan hasta, sadece başını ve omuzlarını hareket 

ettirebilmekteydi. Yapılan değerlendirmede akciğerlerde bilateral infiltrasyonlar görülmekle 

beraber solunum sıkıntısı ve MV bağımlılığını açıklayacak düzeyde değildi. Radyodiagnostik 

görüntülemelerde sinir sistemi ile ilgili herhangi bir patoloji gözlenmedi. Hastanın nörolojik 



muayenesinde bilinç kısmi koopere olup kranial sinir bulgusu saptanmadı. Kuadriplejik olan 

hastada derin tendon refleksleri alınamıyordu. Kas tonusu azalmış ve patolojik refleks yoktu. 

Yapılan ENMG’de üst ve alt ekstremitelerde duyusal ve motor lifleri etkileyen subakut-kronik 

vasıflı aksonal tip bir polinöropati saptandı. Hastaya yoğunbakım nöropatisi ve AMSAN ayırıcı 

tanısı amacıyla lomber ponksiyon yapıldı. BOS incelemesinde hücre gözlenmedi, protein 69 

m/dl olarak saptandı. Bu veriler doğrultusunda hastaya AMSAN tanısıyla plazmaferez 

başlandı. Gün aşırı 5 seans uygulanan plazmaferez sonrası kollarda 3/5 kuvvet artışı sağlandı 

ve spontan solunum eforunda artış gözlendi. Plazmaferez sonrası 2.hftadan itibaren klinik 

tabloda tekrar gerileme gözlenince IVIG tedavisine başlandı.  Mükerrer plazmaferez ve IVIG 

tedavisi düzenlenen hastada nörolojik geri dönüş istenilen düzeyde olmadı. Hasta uzun süre 

MV’ye bağlı halde takip edildikten sonra nörolojik sekelli evde bakım hastası olarak kabul 

edildi 

Tartışma: 

GBS’de birincil semptomlar ekstremitelerde uyuşma, halsizlik, parestezi, bacaklarda ağrı ve 

bunlara eşlik eden farklı şikâyetler şeklinde olmaktadır. Sendromun belirgin özelliği bilateral 

ve genellikle simetrik olarak seyreden, bacaklardan başlayıp yukarılara doğru ilerleyen 

güçsüzlüktür (4). Nadir olarak bu bulgularla birlikte solunum kaslarının etkilenmesi sonucu 

nefes darlığı şeklinde de müracaat edilebilmektedir (5). Bu hastaların anamnezlerinde 

genellikle yakın zamanda (3 gün-6 hafta) geçirilmiş bir ÜSYE veya gastroenterit hikayesi 

mevcuttur (3). GBS’de birincil semptomlar ekstremitelerde uyuşma, halsizlik, parestezi, 

bacaklarda ağrı ve bunlara eşlik eden farklı şikâyetler şeklinde olmaktadır. Sendromun 

belirgin özelliği bilateral ve genellikle simetrik olarak seyreden, bacaklardan başlayıp 

yukarılara doğru ilerlöıu6<eyen güçsüzlüktür (4). Nadir olarak bu bulgularla birlikte solunum 

kaslarının etkilenmesi sonucu nefes darlığı şeklinde de müracaat edilebilmektedir (5). Bu 

hastaların anamnezlerinde genellikle yakın zamanda (3 gün-6 hafta) geçirilmiş bir ÜSYE veya 

gastroenterit hikâyesi mevcuttur (3). 

YBÜ’lerinde kritik hastaların konforunun sağlanmasında sedasyon önemli bir komponenttir 

(6). Solunum yetmezliği gelişen hastalarda MV uygulaması hayat kurtarıcıdır. YBÜ'lerinde 

bazen MV uyumunu artırmak amacıyla hastalara sedasyon uygulanabilmektedir (6). 

Uygulanan sedasyonun faydaları olmakla birlikte uzun süreli ve endikasyon dışı kullanımında 

ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu yüzden YBÜ’nde sedasyon uygulaması 

yapılırken her gün sedasyon gerekliliğinin tekrar tekrar değerlendirilmesi ve gereksiz 



uygulamalardan kaçınılması önerilmektedir (6). Nitekim hastamız uzun süreli ve derin 

sedasyon altında takip edildiğinden klinik bulgular maskelenmiş ve GBS tanısı gözden 

kaçmıştır. Hasta erken tedavi uygulamasının avantajlarından mahrum kalmıştır. 

Yoğun bakım nöropatisi, malnütrisyon ve periferik nöropati ile seyr eden hastalıklar MV’den 

ayırma sürecinde uzamaya sebep olabilmektedir. Weaning sürecinde akciğer dışı 

sebeplerden dolayı uzama veya başarısızlığın olabileceği daima göz önünde 

bulundurulmalıdır. Başarısız veya uzamış weaning süreçlerinde muhakkak ayırıcı tanılara 

gidilmelidir. 
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Giriş:  

Radikal nefrektomi planıyla operasyona alınan hastanın kitlesinin beklenmedik şekilde ani 

masif hemorijiye neden olmasına sekonder yaşanan hayati risk yönetimini tartışmak istedik.  

Olgu:  

60 yaşında erkek hasta renal kitle nedeniyle radikal nefrektomi için ameliyathaneye alınıyor. 

Anestezi öncesi değerlendirmede ASA-I olan hastanın operasyon odasında anestezi öncesi ilk 

vitalleri normal ve stabildi. Uygun dozlarda propofol, fentanil, rokuronyum, midazolam ile 

anestezi indüksiyonu sonrası, sevofluran ve remifentanille anestezi idamesi sağlandı. 

Anestezi indüksiyonu sonrası rutin monitorizasyona ek olarak invaziv arter monitorizasyonu 

ve mesane kateterizasyonu uygulandı. Lateral pozisyonda başlanan ameliyatta cilt altı giriş 

sonrası cerrahi sahada tümör ekartasyonu esnasında abondan kanama başlamıştır. İnvaziv 

arter monitorizasyonu sayesinde tansiyon değerleri çok yakın takip edilebilmiş ve sıvı 

resüsitasyonuna hızlıca başlanabilmiştir. Dakikalar içerisinde yaklaşık 3000ml kanaması olan 

hastaya toplamda kan ürünleri gelene kadar 2000ml kristalloid, 500 ml kolloid verilmiş olup 

takibinde 4 ünite eritrosit süspansiyonu ve 2 ünite taze donmuş plasma verilmiştir. Ani 

kanamanın olduğu dakikalarda tansiyon değerleri en düşük 60/30 mmHg olması üzerine 

efedrin ile inotropik destek uygulanmıştır. 4 saat süren operasyonda 600ml idrar çıkışı 

olmuştur. İntraoperatif arter kan gazı, laktat ve hemogram takibi yapılmıştır. Ölçülen en 

düşük hemogram değeri 6.5 g/l iken kan gazında derin asidoz saptanmamış ve laktat düzeyi 2 

mmol/l’nin üzerine çıkmamıştır. Derlenme esnasında patoloji yaşanmayan hasta postoperatif 

yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Buradaki hemogram sonucu 8.9 g/dl gelen kan gazı 

takipleri normal gelen hasta, 6 saat komplikasyon olmaması üzerine servise çıkarılmıştır.  

  



Tartışma:  

Anestezi yönetiminde peroperatif sıvı yönetiminin başarısındaki en önemli faktörlerden 

birinin doğru monitorizasyon olduğunu düşünmekteyiz (1,2). İnvaziv arter 

monitorizasyonunun olması ile sağlanan hızlı müdahale ve hemeogram, laktat, kan gazının 

rahat takip edilebilirliği bu vakada hayati önem taşımıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Majör cerrahi, kanama, hemorajik şok, sıvı yönetimi 

 

Kaynaklar:  

1. Bennett VA, Cecconi M. Perioperative fluid management: From physiology to improving 
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2. Miller TE, Myles PS. Perioperative Fluid Therapy for Major Surgery. Anesthesiology 
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kanal bloğunda iki farklı dozda bupivakainin etkinlik ve 

komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması 
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Giriş: 

Artroskopik ön çapraz bağ onarımı minimal invaziv bir cerrahi girişim olmasına rağmen, 

postoperatif dönemde çok şiddetli ağrıya neden olur (1). Addüktör kanal bloğu multimodal 

analjezinin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Postoperatif dönemde kas güçsüzlüğüne 

neden olan femoral sinir bloğunun aksine, daha distal bölgeden uygulanan addüktör kanal 

bloğu motor blok yapmaksızın multimodal analjezinin bir parçası olarak yerini almaktadır (2). 

Addüktör kanal içerisinde yer alan ve sadece duyusal bir sinir olan safen sinir, hastalar 

arasında çeşitlilik göstermekle birlikte alt bacağın iç kısmını innerve eder. Addüktör kanal 

bloğu sartorius kasının derininde bulunan addüktör kanal içerisine lokal anestezik 

enjeksiyonunu içerir ve safen siniri bloke eder. Bu sinir bloğu, diz artroskopisi ve ön çapraz 

bağ onarımı sonrasında gelişen ağrının önlenmesi için kullanılmaktadır (3). 

Amaç: Biz bu randomize kontrollü çift kör klinik çalışmamızda ultrasonografi (USG) eşliğinde 

uygulanan addüktör kanal bloğunda iki farklı dozda bupivakainin elektif ön çapraz bağ 

artroplastisi uygulanan hastalarda postoperatif ilk 24 saatlik dönemdeki analjezi etkinliğini 

araştırmayı hedefledik 

Gereç ve Yöntem: 

Çalışmamız hastanemiz 27 Kasım 2016 tarihli, 2016/72 nolu  etik kurul onayının alınmasının 

ardından Aralık 2016 - Mart 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih 

Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışmaya 

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından ön çapraz bağ operasyonu planlanan, Amerikan 



Anestezi Derneği (American Society of Anesthesiologists: ASA) I-III risk grubundaki 18-60 yaş 

aralığında toplam 60 hasta dahil edildi. Çalışmada kullanılan ilaçlara karşı alerjisi olanlar, 

obez olanlar (vücut kitle indeksi: VKİ >35 kg/m2), kronik ağrı nedeniyle sürekli analjezik 

kullananlar, alt ekstremite nörolojik disfonksiyonu olanlar, enjeksiyon bölgesinde 

enfeksiyonu olanlar ve koagülopatisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalardan aydınlatılmış 

onam formları alındıktan sonra 10 cm’lik Visual Analog Skala (VAS) cetveli ve Hasta Kontrollü 

Analjezi (HKA) ile ilgili eğitim verildi. Hastalar hangi gruba dahil olduklarını bilmeden kapalı 

zarf yöntemi ile rastgele üç gruba ayrıldı. Addüktör blok için kullanılacak ilaç, çalışmaya dahil 

olmayan bir anestezi teknisyeni tarafından hazırlandı. Bloğu yapacak olan anestezi doktoru 

enjektördeki solüsyonun içeriğini bilmiyordu. 

Herhangi bir premedikasyon verilmeyen hastalara operasyon odasına alınmadan önce blok 

odasında rutin hemodinamik monitorizasyon ölçümleri yapıldı. Ultrason (Esaote MyLab TM 

30 Gold Cardiovascular Ultrasound, Genoa)  eşliğinde İşlem sırasında 100 mm’lik periferik 

nörostimulatör iğnesi  (0,91 x 100 mm, 20 Gauge Stimuplex D Braun®) kullanıldı. Grup 1’deki 

hastalara 20 ml % 0,25’lik bupivakain, Grup 2’deki hastalara da 20 ml % 0,125’lik bupivakain 

ile aralıklı negatif aspirasyon yapılarak addüktör kanal bloğu uygulandı. Grup 3’te ise 

addüktör kanala 20 ml serum fizyolojik verildi. Ultrasonografi ile lokal anesteziğin kanal 

içerisinde dağılımı gözlemlendi. Hastalarda diz ekleminin ön iç yüzüne soğuk uygulaması ile 

duyusal bloğun gelişmesi değerlendirildi. Blok gelişme süreleri kaydedildi. 

Bloğun başarılı olduğu tespit edilen hastalar ameliyathane odasına alınarak EKG, non-invaziv 

kan basıncı, SpO2 ve Bispektiral İndex (BİS) monitörizasyonu yapıldı. Anestezi indüksiyonu BİS 

< %60 olacak şekilde 2-2,5 mg/kg propofol, 2 mcg/kg fentanil ve 0,6 mg/kg roküronyum ile 

gerçekleştirildi. Entübasyon sonrasında anestezi idamesi BİS %40-60 arasında tutulacak 

şekilde O2/hava karışımı, % 4-6desfluran ve 0,05-0,2 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu ile 

sağlandı. EtCO2 35-40 mmHg aralığında olacak şekilde solunum sayısı 12-14/dk ve tidal volüm 

6-8ml/kg olarak ayarlandı. Operasyon süresince 15 dk aralıklarla Kalp atom Hızı (KAH), 

Sistolik Arter Basıncı (SAB), Diyastolik Arter Basıncı (DAB) ve Ortalama Arter Basıncı (OAB) 

kaydedildi. Cerrahi sonlanmadan önce tüm gruplara tenoksikam 20 mg ve ondansetron 8 mg 

iv yolla uygulandı. Operasyon ve turnike süreleri kaydedildi. 

Hastalara uygulanan roküronyumun etkisini geri döndürmek için atropin (0,02 mg/kg) ve 

neostigmin (0,05 mg/kg) iv yoldan uygulandı. Bilinç açık ve yeterli solunum eforu olan hasta 

ekstübe edilerek derlenme odasına alındı. Bütün hastalara postoperatif ağrı kontrolü için 



postoperatif derlenme odasında HKA morfin bolus dozu 1 mg, kilit süresi 10 dk olarak 

ayarlandı ve 8 saatte bir tenoksikam 20 mg iv yoldan verildi. 

Postoperatif dönemde hasta derlenme odasına alındığında, 15. ve 30. 

dakikalarda, postoperatif 2., 6., 12., 24.  saatlerde istirahat ve dizin fleksiyonu ile ağrı 

düzeyleri 10 cm’ lik VAS cetveli ile değerlendirilerek kaydedildi. Eğer VAS >3 olduğu 

gözlenirse HKA morfin bolus dozu 1.5 mg’a yükseltildi. Otuz dakika sonraki vizitte VAS>3 

olması durumunda ek analjezik olarak 1000mg parasetamol iv uygulandı. 

Derlenme odasına kabul, 15. dk, 30. dk, postoperatif 2., 6., 12. ve 24. saatlerde morfin 

tüketimi ve postoperatif bulantı kusma skoru kaydedildi (Tablo 1).  

 

Tablo 1: Bulantı-Kusma Skoru 

Skor Tanım 

0 Bulantı yok, kusma yok 

1 Bulantı var, kusma yok 

2 Bulantı var, kusma var 

3 Mükerrer kusma (ikiden fazla) 

Bulantı kusma skoru ≥1 olduğunda 10 mg metoklopramid iv yolla verildi ve antiemetik 

kullanımı kaydedildi. İlk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre, ek analjezik kullanım miktarı, 

ilk mobilizasyon zamanı, sinir bloğuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar 

(kanama/morarma, enfeksiyon, lokal anestezik toksisitesi ve sinir yaralanması) 

değerlendirildi. Hasta memnuniyeti postoperatif 24. Saatte (1:Hiç memnun değil, 5: çok 

memnun) değerlendirildi 

Güç Analizi Hanson ve ark.’nın (55) yürüttüğü çalışmada genel anestezi altında ön çapraz bağ 

artroplastisi geçiren hastalarda addüktör kanal bloğu uygulanan grupta 24 saatlik morfin 

tüketimi 44,9±15,3 ve kontrol grubunda 71,8±15,4 bulunmuştur. Bu çalışma baz alındığında, 

Power and sample size programı kullanılarak yapılan güç analizi sonucunda, tip 1 hata 0,05, 

testin gücü 0,90 olacak şekilde tespit edilen örneklem sayısı her grup için minimum 13 olarak 

saptandı. Takiplerde veri kaybı olabileceği göz önüne alındığında, her grup için 20 hastanın 

çalışmaya dahil edilmesi uygun görüldü. 



İstatistiksel İncelemeler:  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS 

Statistics 22.0 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken, 

parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Sharipo Wilks Testi ile değerlendirildi. Tanımlayıcı 

istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma ve frekans) yanı sıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Oneway Anova Testi ve farklılığa neden olan grupların tespitinde Tukey 

HDS Testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırılmasında Kruskal Wallis Testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Mann 

Whitney U Testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren niceliksel verilerin grup için 

karşılaştırılmalarında Paired Sample T testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin 

grup için karşılaştırılmasında ise Wilcoxon Signed Ranks Testi kullanıldı. Niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki Kare Testi ve Fisher Freeman Halton testi kullanıldı. Anlamlılık 

p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular:  

Çalışmamız Aralık 2016- Mart 2018 tarihleri arasında yaşları 18 ile 51 arasında değişmekte 

olan, 46’sı (%76,7) erkek ve 14’ü (%23,3) kadın olmak üzere toplam 60 olgu ile yapıldı. 

Olguların yaş ortalaması 29.63±9.36 yıldı. Gruplar arasında demografik veriler ve ASA 

skorları, hemodinamik monitorizasyon (postoperatif 12. saatte alınan SAB ölçümleri hariç 

[p=0,04]) blok gelişme süresi, operasyon süresi ve turnike süreleri açısından fark bulunmadı 

(p>0,05). Grup 3’ün tüm zamanlarda istirahat ve hareket halindeki VAS değerleri, Grup 1  ve 

Grup 2’den; Grup 2’nin istirahat ve hareket halindeki VAS değerleri ise Grup 1’den yüksek 

bulundu (p<0,05, Şekil 1 ve 2).  

 



* Grup 3, Grup 1 ve Grup 2 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 
# Grup 2, Grup 1 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 
Şekil 1: İstirahat halindeki Vizüel Analog Skala (VAS) 

 

* Grup 3, Grup 1 ve Grup 2 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 

# Grup 2, Grup 1 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 

Şekil 2: Hareket halindeki Vizüel Analog Skala (VAS) 

 

Grup 3’ün tüm zamanlarda morfin tüketimi, Grup 1 ve Grup 2’den; Grup 2’nin postoperatif 6. 

saatten itibaren morfin tüketimi, Grup 1’den yüksek saptandı (p<0,05, Şekil 3).  



 
* Grup 3, Grup 1 ve Grup 2 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 
# Grup 2, Grup 1 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0,05) 
Şekil 3: Morfin Tüketimi 

Grup 3’ün ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre, Grup 1 ve Grup 2’den; Grup 2’nin ilk 

analjezik ihtiyacına kadar geçen süre ise Grup 1’den kısa tespit edildi (p<0,05). 

Grup 1’in postoperatif mobilizasyon süreleri, Grup 2 ve Grup 3’ten  kısa saptandı (p<0,05, 

Tablo 2). 

 

Tablo 2: İlk analjezik ihtiyacı ve Mobilizasyon süreleri. Veriler ortalama±standart sapma 

(ortanca) olarak verilmiştir. 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 p 

İlk analjezik ihtiyacı (dk) 34±65,1 (13) 13,2±12,2 (6,5) 5,6±4,9 (3) 0,000* 

Mobilizasyon (saat) 6,1±0,6 (6) 6,8±0,8 (7) 6,9±0,8 (7) 0,002# 

*Mann Whitney U test; p<0,05  
# Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 ile karşılaştırıldığında (Mann Whitney U test; p<0.05) 

 

Gruplar arasında tüm ölçüm zamanlarında bulantı ve kusma skoru antiemetik kullanımı, 

postoperatif ek analjezik ihtiyacı ve hasta memnuniyeti açısından fark yoktu (p>0,05).  

Tartışma: 

Bu randomize, kontrollü, çift kör klinik çalışmamızda genel anestezi altında ön çapraz bağ 

cerrahisi geçiren 60 hastaya operasyon öncesinde ultrason eşliğinde uygulanan addüktor 

kanal bloğunda kullanılan iki farklı dozda bupivakainin etkinliğini değerlendirdik.  



Postoperatif tüm zamanlarda istirahat ve hareket halindeki VAS değerleri açısından üç grup 

arasında anlamlı fark bulduk. Serum fizyolojik kullandığımız grupta tüm zamanlarda VAS 

değeri bupivakain ile blok yapılan gruplara göre yüksekti. Yüzde 0,125’lik bupivakain ile blok 

uygulanan grubun VAS değerleri tüm zamanlarda %0,25’lik bupivakain ile blok uygulanan 

gruptan yüksekti. Gruplar arasında tüm ölçüm zamanlarında morfin tüketimi açısından fark 

bulduk. Serum fizyolojik kullandığımız grupta tüm ölçüm zamanlarında morfin tüketimi, 

bupivakain ile addüktör kanal bloğu uygulanan gruplardan yüksekti. Yüzde 0,125’lik 

bupivakain ile blok uygulanan grupta postoperatif 6. saatten itibaren morfin tüketimi, 

%0,25’lik bupivain ile blok uyguladığımız gruptan yüksekti. Bulantı ve kusma skoru açısından 

gruplar arasından fark bulamadık. 

Hanson ve ark. (4) 50 hasta ile yürüttükleri çalışmada, genel anestezi altında artroskopik 

mediyal menisektomi operasyonu planlanan hastalara, operasyondan 30 dakika önce 

ultrason eşliğinde addüktör kanal bloğu uygulamışlar. Hastalar 15 ml %0,5’lik ropivakain ve 

1:400,000’lik epinefrin ile addüktör bloğu uygulanan ve subkutan 2 ml serum fizyolojik 

enjekte edilen kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Operasyon bitiminde cerrahlar 

tarafından insizyon hattına 5 ml %0,25’lik bupivakain ve 1:200,000’lik epinefrin enjekte 

edilmiştir.  

Derlenme odasında, postoperatif 6., 12., 18. ve 24. saatlerde numerik derecelendirme ölçeği 

(Numeric Rating Scala: NRS) ve 24 saat sonunda opioid tüketimi ile bulantı-kusma varlığı 

takip edilmiştir. Postoperatif analjezi NRS<4 olacak şekilde her 5 dakikada bir intravenöz 25 

mcg fentanil veya oral 5-10 mg oksikodon ile sağlanmıştır. Kullanılan tüm ilaç dozları morfin 

eşdeğerine dönüştürülmüştür (10 mcg iv fentanil= 3 mg oral morfin= 2mg oral oksikodon).  

Çalışmada addüktör kanal bloğu uygulanan grupta daha düşük ağrı varlığı ile birlikte, 

intraoperatif ve postoperatif opioid tüketiminin %38 oranında azaldığı tespit edilmiş; bulantı 

ve kusma varlığı açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. Takipleri sırasında 

postoperatif düşme gibi istenmeyen hiçbir komplikasyon rapor edilmemiştir (4).  

Grevstad ve ark. (5) total diz artroplastisi geçiren 50 hastada postoperatif dönemde istirahat 

ve dizin 45o fleksiyonu ile bazal VAS değerleri kaydedildikten sonra ultrason eşliğinde 

addüktör kanal bloğu uygulamıştır. Grup A’ya 0. dakikada 30 ml %0,75’lik ropivakain ve 45. 

dakikada 30ml serum fizyolojik ile addüktör kanal bloğu, grup B’ye ise 0. dakikada 30ml 

serum fizyolojik ve 45. dakikada 3 ml %0,75’lik ropivakain ile addüktör kanal bloğu 

uygulanmıştır. Böylece tüm hastalara ilaç enjeksiyonu ile birlikte aktif bir tedavi 



uygulanmıştır. Safen sinir duyusal blok alanında soğuk testi ile blok başarısı değerlendirilmiş. 

Hastalarda 15., 30., 45., 60., 75. ve 90. dakikalarda bazale göre istirahat ve hareket halindeki 

VAS değerlerinde gerileme kaydedilmiştir. Çalışmada Grup A’da 45. dakikada dizin aktif 

fleksiyonunda VAS değerinde 32 mm gerileme tespit edilmiştir. Grup B’de ise 45. dakikada 

ropivakain ile blok uygulandıktan sonra 90. dakika VAS değerlerinde gerileme tespit 

edilmiştir. Vizüel analog skalada her iki grupta gerileme olmasına rağmen, hastaların 

%78’inde hareket ile orta derece ağrı tespit edilmiştir (5).  

Abdallah ve ark. (6) tarafından yürütülen çalışmada genel anestezi altında ön çapraz bağ 

operasyonu geçiren 100 hastaya operasyondan 1 saat önce 1 gr asetominofen ve 400 mg 

selekoksib oral yolla verilmiştir. Bir gruba operasyon öncesinde 20 ml %0,5’lik ropivakain ve 

1:200.000’lik epinefrin ile addüktör kanal bloğu uygulanmış ve 0,5 ml serum fizyolojik 

femoral sinir bölgesine subkutan verilmiştir. Diğer gruba ise operasyon öncesinde 20 ml 

%0,5’lik ropivakain ve 1:200.000’lik epinefrin ile femoral sinir bloğu ve 0,5 ml serum fizyolojik 

addüktör kanal bölgesine subkutan olarak verilmiştir. Hastalarda 24 saatlik morfin tüketimi 

ve bulantı kusma varlığı, istirahat halindeki VAS değerleri, dinamometre ile postoperatif 60. 

dk kuadriseps kas kuvveti, hasta memnuniyeti ve postoperatif 7. günde hastalar aranarak 

nörolojik semptomları değerlendirilmiştir. İstirahat halindeki VAS değerleri, 24 saatlik morfin 

tüketimi ve bulantı-kusma açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. Kuadriseps kas 

kuvvetinde addüktör kanal bloğunda %21,8, femoral sinir bloğunda %67,5 bazal değere göre 

azalma tespit edilmiş olup; karşılaştırıldığında iki grup arasında fark bulunmuştur. Hastaların 

uygulanan blok ile ilgili memnuniyetleri sorgulandığında, gruplar arasında fark 

bulunmamıştır. Femoral sinir bloğu uygulanan grupta taburculuk sonrası 3 hastada düşme 

bildirilmiş olmasına rağmen addüktör kanal bloğu uygulanan grupta düşme bildirilmemiştir. 

Sonuç olarak femoral sinir bloğu ile karşılaştırıldığında addüktör kanal bloğunda kas kuvveti 

kaybı olmaksızın, postoperatif analjezik etkinliğinin yeterli olduğu bulunmuştur (6).  

Addüktör kanal bloğu ile femoral sinir bloğunun kuadriseps kas kuvveti üzerine etkisinin 

karşılaştırılmış çalışmalar olduğu gibi; çalışmamızda kuadriseps kas kuvvetinin 

değerlendirilmemiş olması limitasyonumuz olarak görülse de, çalışmaya dahil ettiğimiz 

hastalarda cerrahi ekip tarafından hiçbir düşme vakası tarafımıza bildirilmemiştir. 

  



Sonuç: 

Çalışmamızda ön çapraz bağ artroplastisi uygulanan hastalarda %0,125’lik ve %0,25’lik 

bupivakain ile uygulanan addüktör kanal bloğu kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 24 saat 

boyunca yeterli analjezi sağlamıştır. Yüzde 0,125’lik bupivakainin etkinliği %0,25’lik 

bupivakaine göre daha düşük ve daha kısa süreli tespit edilmiştir. 
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SB-12 [Özet] Multidisipliner yaklaşım gerektiren kombine faktör 5 ve 

8 eksikliği: Olgu sunumu  

Nazan Has Selmi1, Necmiye Şengel2, Zeynep Şeyma Erdoğan1, Serhat Solmaz1                             
1T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Ankara  
2Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Ankara 

 

Giriş: 

F5F8D; genlerdeki mutasyondan kaynaklanan ve düşük-orta riskle kanamaya sebep olan 

koagülasyon bozukluğudur (1). Cerrahisi, anestezisi multidispliner yaklaşım gerektirir.  

Olgu: 

31 yaşında, 72 kg, 165 cm, bilinen faktör 5 ve 8 eksikliği olan, kaynakçılıkla uğraşan, gözüne 

yabancı cisim kaçması sebebiyle erkek hasta keratoplasti eşliğinde vitrektomi cerrahisine 

alındı. Dış merkezde anestezisinde iv indüksiyonda (80 mg aritmal, 50 mcg fentanil, 150 mg 

propofol) vücutta döküntü, taşikardi, hipertansiyon, satürasyon düşüşü sonrasında 

anesteziden uyandırılma, cerrahinin ertelenmesi öyküsü mevcuttu. Alerji testlerinde 

propofol, lidokain, rokuronyum, fentanille reaksiyon gözlenmemiştir. Preoperatif dönemde 

hemotolojinin önerisiyle 15-20 ml/kg taze donmuş plazma verildi, varis çorabı giydirildi. 

Damar yolu açılarak, monitorize edilip, indüksiyonda midazolam 2 mgr, fentanil 50 mcgr, 150 

mgr propofolle laringeal maske takıldı. Kızarıklık, hemodinamik bozukluk, bronkospazm 

gözlenmedi. İdamesi, sevofluran ve remifentanille sağlandı.2 saat cerrahi işlemde kanama 

gözlenmedi. Hasta sorunsuz derlenerek ayılmaya alındı.  

Tartışma: 

LMAN1 (ERGIC-53) endoplazmik retikulumdan glikoprotein transportunu sağlayan önemli bir 

reseptördür. MCFD2 ve LMAN1 koagülasyon faktörleri olan F5 ve F8’in transportunu 

sağlayan koreseptörlerdir. MCFD2 veya LMAN1’deki mutasyonlar, genetik kanama bozukluğu 

olan kombine F5 ve F8 eksikliğine (F5F8D) sebep olur (2). Diğer nadir otozomal resesif 

hastalıklar gibi F5F8D de akrabalıkla ilgilidir. Genellikle Akdeniz, Ortadoğu ve Güney Asya 

bölgelerinde akraba evliliklerine bağlı olarak görülmektedir. 

F5F8D, normalin %5 to 30 daha altında F5 ve F8 düşüklüğü ile beraber hafiften orta düzeyde 

kanama semptomları ile beraber seyretmektedir (3). F5 yada F8’in tek başına eksikliğine göre 

F5F8D hemorajik riski arttırmaz. 



Hemoraji, ağız kavitesine kanama, epistaksis, hemartroz, menoraji, postpartum kanama ve 

travmadan sonra uzamış kanama şeklinde olabilir (4). F5F8D vakalarında uzamış protrombin 

zamanı (PT) ve parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) görülür (5). Tedavisinde F5 ve F8 

konsantrasyonunu artırmak için taze donmuş plazma (kısa yarı ömürlü F8 içerir) kullanılabilir. 

Bu tedavi rejimi dental işlemler, sünnet ve gebede doğum hazırlığı için yeterlidir. 

F5F8D’de desmopresin(vazopresin sentetiği), F8’İ 60-120 dakika içinde 2 kat 

arttırabilmektedir. F8 düzeyi alt sınıra yakın düzeydeyse (normalin %15 altı) diş çekimi, 

doğum, diğer minör cerrahilerde kanama riskinden korunmak amaçlı desmopresin 

kullanılabilmektedir (3). 

Hastamızın INR değeri 1.51, aPTT değeri 71.6 saniye olarak saptandı. Preoperatif hematoloji 

önerilerine uyularak preoperatif olarak 15-20 ml/kg (1000 ml) TDP uygulanarak cerrahiye 

alındı. Postoperatif dönemde de önerilerle 3-6 ml/kg TDP uygulandı. İntraoperatif 

hastamızda hemoraji gözlenmedi. Hasta sıkıntısız bir şekilde ayılmaya çıkarıldı. Postoperatif 

hastada herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 

F5F8D nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur. Cerrahiye hazırlanırken ilgili bölümlerin 

desteğini almak gerekmektedir. Anestezist cerrahi ile beraber kanamaya karşı 

hazırlıklı olmalıdır. Bu tarz vakalarda multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. 

 

Kaynaklar: 
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SB-13 [Özet] Perkutan ablasyon uygulanan kist hidatik vakasında 

anaflaktik reaksiyon: Olgu sunumu 

Necmiye Şengel1, Nazan Has Selmi2,Ayfer Nazmiye Yılmaz2, Serhat Solmaz2  
1 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Ankara 
2 T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D., Ankara  

 

Özet: 

Hidatik kiste bağlı anaflaktik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Kist hidatik nedeniyle perkutan 

ablasyona alınan hastada gelişen anaflaktik reaksiyon olgusunu sunmak istiyoruz.  

Giriş: 

Anaflaktik reaksiyonlar anestezistleri ilgilendiren önemli bir konudur. Peritoneal kaviteye kist 

içeriğinin yayılması sonucu alerjik reaksiyonlar veya anaflaktik şok gibi geniş bir klinikle 

beraber hayatı tehdit edici immünolojik reaksiyonlar meydana gelebilmektedir (1,2). 

Anestezistler bu tarz durumlarda uyanık olmalı, hızlı ve etkin bir şekilde tedaviye karar 

verebilmelidir.  

Olgu: 

18 yaşında 65 kg, 163 cm, ASA1, erkek hasta, karın ağrısıyla genel cerrahiye başvurdu. 

Karaciğer sol lobunda kist için girişimsel radyoloji tarafından perkutan ablasyona alındı. 

Damar yolu açılarak, monitorize edildikten sonra, midazolam 2 mg ve fentanil 100 mcg 

yapılarak işleme başlanıldı. İşlem sonrasında vücudunda eritem, dudaklarında şişlik gelişti. 

Saturasyonları düşmeye başlayan hastaya ambuyla solunum desteği verildi. Hastaya 

intravenöz yoldan ulcuran 50 mg, avil 45,5 mg, prednol 125 mg yapıldı. Bilateral ronküsleri 

mevcuttu. SpO2 değeri %80’lere düşen hastaya im 1 ampul adrenalin (0,2 mg), iv dekort 8 

mg yapıldı. Entübasyon koşulları sağlanarak mayi desteğine devam edildi. Oksijen 

saturasyonları düzeldi. Hasta monitörize halde takip edildikten, vitalleri stabilleştikten sonra 

genel cerrahi yoğun bakım ünitesine devredildi.  

Tartışma: 

Anaflaktik şok, ekinokok tedavisinin önemli bir komplikasyonudur. Bu komplikasyonla 

karşılaşılabileceğini öngörebilmek zordur (1). Vakamızda işlem sonrasında görülen hasta 

bulgularının işlem sırasında hidatik kist içeriğinin dağılması sonucu gelişmiş olabileceğini 

göstermektedir. Daha önceki olgu sunumlarında vücuda kist içeriğinin vücuda yayılımından 



30 dakika içinde olduğu belirtilmiştir (2). Vakamızda da işlem 30 dakika sürmüş, hasta 

ayılmaya alınırken fiziksel semptomlar görülmüştür. Anaflaksi tedavisi hastanın klinik 

değerlendirmesine bağlıdır. Akut anaflaksi geliştiğinde epinefrin hemen uygulanmalıdır. 

Klinik semptomlar hızlıca hayatı tehdit edici hale gelebilmektedir (3). Epinefrinin önerilen 

dozları semptomlar kontrol edilinceye kadar her 5-15 dakikada bir im 0,01 mg/kg (maximum 

doz 0,5 mg)’ dır. Epinefrin yerine antihistaminikler ya da kortikosteroidler verilmemelidir 

(3,4). Yaygın eritem oluşunca antihistaminik ve kortikosteroid uyguladık. Solunum sıkıntısı 

gelişmeye başlayınca hızlıca im epinefrin uygulamaya karar verdik. Erken tanı, 

monitörizasyon, doğru tedavi hayat kurtarıcı olmaktadır. 

 

Kaynaklar: 
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induced perioperative anaphylactic shock. Korean J Parasitol 2016;54:769-75. 
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SB-14 [Özet] Sevofluran uygulanan ratlarda seryum oksitin böbrek 

dokusu üzerine etkisi 

Volkan Şıvgın1, Hülya Kaşıkara2, Ayşegül Küçük3, Hacı Mehmet İnan4, Gamze Gök5, Mustafa 

Arslan1, Merve Meryem Kıran4, Levent Öztürk6  
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6Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reaminasyon A.D., Ankara 

 

Giriş: 

Nanotıp; biyomedikal bilimler, fizik ve mühendislik gibi disiplinler arası etkiyle ortaya çıkan 

en son teknolojiyi insan sağlığını korumak ve iyileştirmek için kullanmaktadır. Antioksidan 

nanopartiküllerin potansiyel terapötikler olarak ortaya çıkması, bu disiplinler arası hummalı 

çalışmaların önemli bir sonucudur.  

Amaç: 

Çalışmada amaç olarak sevofluran verilen ratlarda seryum oksit’in böbrek dokusu hasarına 

karşı koruyup korumadığının gösterilmesi ve az sayıdaki literatür çalışmalarına katkı 

sağlamayı hedefledik. 

Gereç ve Yöntem: 

Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet sıçan, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol (Grup K), 

Seryum oksit (Grup SO), Sevofluran (Grup S), Seryum oksit-Sevofluran (Grup SOS). SO ve SOS 

grubuna seryum oksit (100 mg/kg intraperitoneal) işlemden 30 dk önce uygulandı. S ve SOS 

gruplarına sevofluran %2-3 3 saat süreyle uygulandı. Anestezi dönemi bitiminde alınan 

böbrek doku örneklerinde histopatolojik, serumda ise Malondialdehid (MDA), nitrik oksit 

(NO), paraoksanaz (PON), süperoksit dismutaz (SOD) parametreleri incelendi. Gruplar 

arasında fark olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile 

değerlendirildi. Anlamlılık bulunan gruplarda Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı. 

 

 



Bulgular: 

S grubundaki MDA düzeyi tüm gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.014, 

p=0.045, p=0.004, sırasıyla). S grubundaki NO ve SOD enzim aktivitesi tüm gruplara göre 

anlamlı olarak düşük bulundu (p=0.021, p=0.022, p=0.004 (NO), p=0.05,p=0.018,p=0.044 

(SOD), sırasıyla; Tablo 1). 

 

Tablo 1. Böbrek dokusu oksidan durum verileri [Ortalama ± SH] 

 
Grup K 

(n=6) 

Grup  SO 

(n=6) 

Grup  S 

(n=6) 

Grup  SOS 

(n=6) 

P** 

MDA (nmol/mL) 0.63±0.03* 0.68±0.07* 0.84±0.08 0.55±0.03* 0.013 

NO(µmol/L) 69.71±1.61* 69.66±1.77* 61.42±2.58 72.12±3.08* 0.022 

PON (ng/mL) 46.21±1.58 45.28±1.89 42.92±2.18 41.59±2.02 0.334 

SOD(ng/mL) 2.51±0.13* 2.44±0.05* 2.11±0.09 2.33±0.08* 0.028 

P**: Kruskal-Wallis testi ile anlamlılık düzeyi p< 0.05  

*p<0.05: Grup S ile karşılaştırıldığında 

 

Tartışma: 

Ratlarda sevofluran anestezisinden 30 dk önce intraperitoneal olarak uygulanan 100 mg/kg 

seryum oksitin oksidatif stresi azalttığını ve böbrek histopatolojisinde anesteziye bağlı 

meydana gelen hasarlanmayı kısmen düzelttiğini tespit ettik. Ratlarda anestezi öncesi 

uygulanan seryum oksitin böbrek koruyucu etkisinin olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Seryum oksit, MDA, NO, SOD, PON, sevofluran, böbrek 

  



SB-15 [Tam Metin] Allopurinol kullanımı sonucu gelişen toksik 
epidermal nekroliz olgusunun sitokin hemoadsorbsiyon filtresi ile 
başarılı tedavisi: Olgu Sunumu 

Günseli Orhun1 

1İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D., Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul 

 

Giriş: 

Toksik epidermal nekroliz (TEN) nadir görülen, akut gelişen, belirli grup ilaçlar veya bu 

ilaçların metabolitleri tarafından immün sistemin uygunsuz aktivasyonuna bağlı olarak, 

keratonisitlerin nekrozu ile sonuçlanan ciddi bir deri reaksiyonudur (1). TEN, ilaçlara karşı 

gecikmiş tip hipersensivite reaksiyonu olarak kabul edilir (2). Çoğunlukla antibiyotikler, anti-

retroviral ilaçlar, allopurinol, antiepileptikler ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar neden 

olur (1,2). Günümüzde bu hastalığın patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması ve farmakolojik 

tedavisinde önemli gelişmeler olmasına rağmen, TEN, mortalitesi halen yüksek seyreden bir 

hastalıktır (3). Geniş deri kaybı olan ve organ yetersizliği gelişen ciddi TEN vakalarının yoğun 

bakım ünitesinde takibi gereklidir. Hasta sağ kalımının arttırılması için uygun tedavinin erken 

dönemde başlanması hayati önem taşır.  

Allopurinol kullanımı sonucu TEN tablosu gelişen ve yoğun bakım ünitesine alınarak sitokin 

hemoadsorbsiyon filtresi (CytoSorb®) uygulanması sonucu tam iyileşme sağladığımız bir 

hastamızı sunuyoruz.  

Olgu: 

Bilinen hipertansiyon, diyabetes mellitus ve iskemik kalp hastalığı olan 68 yaşındaki erkek 

hastaya, asemptomatik hiperürisemi nedeni ile 300 mgr/gün dozunda Allopurinol tedavisi 

başlanmış. Tedavi başladıktan üç hafta sonra ateş ile birlikte yüz, gövde, alt ve üst 

ekstremitenin proksimaline yayılım gösteren, oral ve genital mukozayı tutan yaygın, ağrılı 

maküler ve büllüz lezyonlar gelişen hasta yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edildi. Kabul 

sırasında şuuru açık, oda havasında spontan solunumda olan hastanın kan basıncı 160/90 

mmHg, nabız 90/dakika ve ateş 37 °C ölçüldü. Hastanın lezyonları vücut yüzey alanının 

%40’ından fazlasını kaplıyordu. TEN’in ciddiyetini değerlendirmek için kullanılan SCORTEN 

skorlamasına göre 4 puan alan hastanın tahmini mortalite oranı %58,3 hesaplandı (4). 

Hastaya 5 gün süre ile yüksek doz (1000 mgr/gün) kortikosteroit uygulanmasını takiben, 



tedaviye, 1-2 mgr/kgr/gün dozunda devam edildi. Hastaya üçüncü derece yanık gibi 

yaklaşılarak sıvı ve elektrolit tedavisi, analjezik tedavi ile birlikte diğer destek tedavilerine 

başlandı. Şuuru konfüze olan, hipoksi gelişen, karaciğer enzimlerinde yükselme olan, böbrek 

fonksiyonları bozulan ve trombositopeni gelişen hastaya, tedavinin 13. gününde yapay 

solunum başlandı. İnflamasyon belirteçlerinde artış ile birlikte kan kültürü ve endotrakeal 

aspirat kültüründe üreme olan hastanın antibiyoterapisi düzenlendi. Akut sistemik 

inflamasyonu kontrol altına almak için sürekli renal replasman tedavisine ek olarak, sitokin 

hemoadsorbsiyon filtresi (CytoSorb ®, CytoSorbents Europe GmbH, Berlin, Germany) kuruldu 

ve beş seans uygulandı. Bu tedaviden sonra, hastanın klinik ve inflamatuvar 

parametrelerinde belirgin bir düzelme izlendi. Hasta iki ay sonra tam iyileşme ile hastaneden 

taburcu edildi. 

Tartışma: 

Toksik epidermal nekroliz, mortalitesi % 30'un üzerinde olan, klinik tabloya sıklıkla sistemik 

bozuklukların eşlik ettiği, epidermisin nekrozu ve mukozanın erozyonu ile karakterize ciddi 

bir deri hastalığıdır. TEN’de görülen yüksek mortalite oranı, yalnızca geniş bir alanda görülen 

deri lezyonları nedeniyle değil, aynı zamanda sepsis, yaygın damar içi pıhtılaşma ve organ 

yetersizlikleri gibi sistemik komplikasyonlardan da kaynaklanır. Hastalık temel olarak bazı 

ilaçlar tarafından başladığından (1,2), öncelikle TEN’e neden olduğu düşünülen ilacın 

kesilmesi ve YBÜ’de destek tedavisinin başlatılması gereklidir (1,5). 

TEN'in tedavisinde kullanılan kortikosteroiler, siklosporin A, siklofosfamid, TNF-alfa reseptör 

antogonistleri (örneğin, etanersept, talidomid), N-asetilsistein, plazmaferez ve intravenöz 

immünoglobülinler’in etkinlikleri tartışmalıdır ve tüm bu ilaçların istenmeyen yan etkileri 

bulunmaktadır (6). Kortikosteroitler başlangıçta tercih edilen bir tedavi seçeneği olarak kabul 

edilmesine rağmen, enfeksiyon oranlarında artış ve daha yüksek mortalite oranlarını 

bildirilen yayınlar vardır (7). Bununla birlikte, erken dönemde veya yüksek dozda uygulandığı 

durumlarda kortikosteroitlerin yararlı etkilerinin olduğu düşünülmektedir (8-10). Ancak 

herhangi bir fayda sağlamadığını gösteren kanıtlar da bulunmaktadır (11,12). İlave olarak, bu 

destek tedavilerinin tek başına veya kombinasyon şeklinde kullanılması ile ilgili literatürde 

yeterince kanıt bulunmamaktadır (7-9). 

Hastamıza beş gün süre ile yüksek doz kortikosteroit (1000 mgr/gün) verdikten sonra, daha 

düşük doz  (1-2 mgr/gün) ile tedaviye devam ettik. Ancak, hastanın deri lezyonlarında 

gerileme olmadı, sepsis ve organ yetersizliği gelişti. Bu nedenle, sistemik inflamasyonun 



kontrolü amacı ile potansiyel bir immünoterapi yöntemi olan sitokin hemoadsorbsiyon 

filtresini (CytoSorb®) renal replasman tedavisine ek olarak beş gün süre ile hastamıza 

uyguladık.  

TEN’de ilacın veya metabolitlerinin başlattığı immün sistemin aktivasyonu sonucunda 

keratonisitlerde CD4 ve CD8 pozitif T lenfositlerinden salınan perforin, granzyme B, 

interlökin-12 (IL-12) ve interferon gama gibi sitokinlerin etkisi ile apopitoz veya nekroz 

meydana gelir. Bu olayın sonucunda, sitotoksik T lenfositler aktive olur ve IL-2, IL-5, IL-6, IL-

10, IL-13, tümör nekroz faktörü alfa gibi apopitozu daha da arttıran sitokinlerin üretimine yol 

açar (13). Sitokin fırtınası olarak adlandırılan ve immün sistem tarafından aşırı düzeyde 

sitokin üretimi ile karakterize bu tablo sepsis ve septik şok, akut solunum sıkıntısı sendromu, 

pankreatit ve şiddetli yanıklar gibi hayatı tehdit eden durumlarda ortaya çıkmaktadır. Sitokin 

fırtınası immün sistem fonksiyonlarının daha da bozulmasına yol açar ve çeşitli organlarda 

yetersizlik gelişmesine neden olmaktadır (14). Sitokin hemoadsorpsiyon sistemi (Cytosorb®)  

YBÜ’de özellikle sepsis ve septik şok, makrofaj aktivasyon sendromu gibi akut inflamatuar 

durumlarda kullanılmaktadır (14). Bu teknolojide, orta molekül ağırlıklı molekülleri 

yakalamak ve adsorbe etmek için tasarlanan çok gözenekli, biyo-uyumlu polimer boncuklar 

bulunmaktadır. Tek başına veya sürekli bir renal replasman tedavisi devresine yerleştirilerek 

kullanılmaktadır.  

Bu vaka, sitokin hemoadsorbsiyon filtresi (CytoSorb®) ile tedavi edilen ilk TEN vakasıdır ve bu 

yöntemin hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir. İmmünoterapi 

amacıyla kullanılan bu yöntemin sistemik inflamasyonun kontrolünde ümit verici sonuçları 

olmasına rağmen, bu olumlu sonuçların sitokin hemoadsorbsiyon sistemi ile ne kadar ilişkili 

olduğunu açıklığa kavuşturmak için ileri çalışmalar gereklidir. 
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SB-16 [Özet] Şidddetli özellikler gösteren preeklampsi tanısı almış bir 

feokromositoma olgusu: Olgu sunumu 
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Özet: 

Feokromositoma gebelikte sıklıkla preeklampsi ile karışan, tanısı zor, tanı konamayan 

olgularda maternal ve fetalmorbidite ve mortalitesi yüksek nadir görülen bir durumdur. 

Gebelikteki prevelansı yaklaşık %0.0002 olarak bildirilmektedir. Burada önce peeeklampsi 

tanısı alarak sezaryen (C/S) yapılan,  genel durumu bozulması üzerine entübe edilerek 

anestezi yoğun bakım ünitesinde başarılı bir şekilde tedavi edilen ve daha sonra sol 

sürrenalde feokromositoma kitlesi nedeniyle opere edilen nadir bir olgunun sunulması 

amaçlanmıştır. 

Olgu: 

25 yaşında son adet tarihine göre 36 haftalık gebe, tansiyon yüksekliği ve nefes darlığı 

nedeniyle merkezimize sevk edildi. Tansiyon yüksekliği ve nefes darlığı nedeniyle 

preeklampsi tanısı konması üzerine onam formu imzalandıktan sonra acil C/S yapıldı. 

Ameliyat sonrasında hastanın genel durumunun daha fazla bozulması, nefes darlığının 

artması, oksijen satürasyonunun %65’in altına düşmesi nedeniyle preeklampsi, hipertansif 

akciğer ödemi ön tanılarıyla anestezi yoğun bakım ünitesine (AYBU)yatırılarak entübe edildi. 

AYBU’de 17 gün kalan hastaya çeşitli tedaviler uygulandı. AYBU’deuygulanan tedavilere 

olumlu yanıt vermesi ve genel durumu düzelince üzerine yatışının 12. gününde ekstübe 

edildi.  Yapılan batın USG incelemesinde sol sürrenallojda 3x2x2 cm boyutunda solid kitle 

saptandı. Tümabdomen BT ve MR tetkiklerinde sol sürrenallojda 27x25x22 mm 

boyutundasolid kitle lezyonu saptanmış.  Endokrin kliniği tarafında yapılan hormon 

tetkiklerinde plazmada metanefrin düzeyin 314 pg/ml (N <90 pg/ml), 24 saatlik idrarda ise 

metanefrin düzeyi 613 µg/24 saat (N 50-250) normalden yüksek ölçülmüş. Doğumdan 

yaklaşık 6 ay sonra genel cerrahi tarafından opere edildi. Operasyon materyalin 

histopatolojik incelemesi feokromositoma ile uyumlu bulundu. Hasta sorunsuz bir şekilde 

takip edilmektedir. 

 



Tartışma: 

Feokromositoma gebelikte hipertansiyona sebep olan nadir tümörlerden biridir. 2010 yılında 

yapılan bir derlemede literatürde toplam 200 olgu bildirilmiş. Gebe kadında tanı koymak 

zordur. Feokromositoma tanısı için en duyarlı test idrar ve plazma katekolamin yüksekliğinin 

saptanmasıdır. Antenatal tanı konamayan olgularda anne ve bebek ölüm yüksek oranda 

artmaktadır.  

Sonuç olarak gebelikte hipertansiyon saptanan olgularda hipertansiyonun nadir sebebi 

olarak feokromositoma da düşünülmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Feokromositoma, eklempsi, perioperatif komplikasyonlar 
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Giriş: 

Deksmedetomidin sedatif, analjezik, antienflamatuar ve anti apopitotik etkileri vardır (1). 

Iskemi reperfüzyon hasarına karşı hem primer organ hemde sekonder organ üzerine 

koruyucu etkileri ile ilgili çeşitli çalışmalar vardır (2-4). 

Bu çalışmada ratlarda renal Iskemi reperfüzyon modelinde, deksmedetomidinin hepatik 

koruyucu etkilerini biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntemler: 

Ratlar rast gele 3 eşit gruba (n=6) ayrıldı; kontrol grubu (K), iskemi-reperfüzyon (I/R) grubu 

(I/R), Deksmedetomidin verilip I/R uygulanan (D+I/R) grup.     

 Grup I/R ve I/R+Dext’te I/R oluşturmak için, sağ renal pedikül bağlandı, sol renal pediküle 

atravmatik vasküler klemp ile 120 dk iskemi sonrası 120 dk reperfüzyon uygulandı. Grup 

I/R+Dext’te renal I/R uygulanmadan 30 dk önce intraperitoneal (İP) olarak 100 mcg/kg 

deksmedetomidin uygulandı.  Karaciğer dokusunda histopatolojik değişiklikler, caspas-3 

aktivitesi, GSH aktivitesi ve MDA düzeyi değerlendirildi. 

Bulgular: 

I/R uygulama grubunda central venin çevresinde lokalize olan yaygın vakuoller ile eşlik eden 

çok sayıda intralobular fokal nekrotik hepatositler, nukleer daralma ile eşlik eden yaygın 

pycnotik hepatositler ve sinüzodilerde dilatasyonlar gözlemlemledik. I/R+Dext uygulma 

gruplarında ise nekrotik ve apoptotik hepatositlerin azalmış olduğu saptadık (HAI score: 

1.00±1.30; p=0.000, Tablo 1). 

 



Tablo 1. Histopatolojik Aktivite Endeksi. Veriler ortanca±standart sapma olarak verilmiştir. 

Grup Periportal  nekroz İntralobular dejenerasyon ve fokal nekroz Histopatolojik 
aktivite endeksi 

Kontrol 0.00±0.35 0.00±0.46 0.00±0.52 
I/R 3.00±0.83a 3.00±0.83a 6.00±1.16a 

I/R+Dex 0.00±1.10b 1.00±0.96c 1.00±1.30d 

ap=0.000; Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, 
bp=0.001; I/R grubuyla karşılaştırıldığında, 
cp=0.002; I/R grubuyla karşılaştırıldığında, 
dp=0.000; I/R grubuyla karşılaştırıldığında, 
Kruskall Wallis, Tamhane T2 testi kullanılmıştır. 
  

I/R grubunda Caspase-3 positive apoptotik hepatositlerin sayısı kontrol grubuna kıyasla 

anlamlı olarak arttı (Caspase-3 positivity score: 3.00±0.71; p=0.00). I/R+Dext grubunda ise 

Caspase-3 positive apoptotik hepatositlerin, I/R grubuna kıyasla azaldı (Caspase-3 positivity 

score: 1.00±0.53; p=0.00, Tablo 2). 

 

Tablo 2. Caspase-3 pozitiflik skoru. Veriler ortanca±standart sapma olarak verilmiştir. 

Grup Skor 
Kontrol 0.00±0.46 
I/R 3.00±0.71a 

I/R+Dex 1.00±0.53b 

ap=0.000; Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; 
bp=0.000; I/R grubuyla karşılaştırıldığında; 
Kruskall Wallis, Tamhane T2 test 
  

I/R grubunda periportal köprüleşme nekrozu, intralobular dejeneration ve fokal nekroz ve 

HAI skoru kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak artmış olduğu saptadık (p=0.000; p=0.000; 

p=0.000; sırayla). I/R+Dex grubunda ise periportal bridging nekroz, intralobular degeneration 

ve fokal nekroz ve HAI skoru I/R grubuna kıyasla azalmış olduğunu gözlemledik (p=0.001; 

p=0.002; p=0.000; sırayla). 

GSH aktivitesi Grup I/R’de artmış, Grup I/R+Dex’te azalmıştır. Kontrol ile I/R (p=0,014) ve I/R 

ile I/R+Dex (p=0,012) arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

MDA seviyesi Grup I/R’de artmış, Grup I/R+Dex’te azalmıştır. Kontrol ile I/R (p=0,037) ve I/R 

ile I/R+Dex (p=0,001) arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

 
 



Tablo 3. Rat karaciğer dokusunda oksidan/oksidatif durum parametreleri. Veriler 
ortanca±standart sapma olarak verilmiştir. 
Grup MDA (nmol/ g doku) GST (nmol/ g doku) 
Kontrol 1,76±0,20 a* 16,5±2,2 a* 
I/R 2,06±0,27 b* 20±2,4 b* 
I/R+Dex 1,53±0,21 16,4±1,7 
  

Tartışma: 

Bu çalışmada deksmedetomidinin renal I/R’a bağlı uzak organlardan karaciğer hasarının 

değerlendirilmesinde oksidatif stresin parametreleri (MDA ve GSH düzeyleri), caspase-3 

aktivite düzeyi ve histopatolojik olarak incelenmiştir. 

Apoptozis; hücre içi spesifik serin proteazların (kaspazlar) aktivasyonu sonucu oluşan 

DNA'nın parçalanması ile meydana gelen bir programlanmış hücre ölümü türüdür (5). 

Deksmedetomidinin sepsiste renal hücrelerdeki apopitozis etkinliği için caspase -3 kullanılmış 

ve deksmedetomidin ile caspase-3 expression’unun azaldığı gösterilmiş (6).  Yine rat serebral 

I/R modelinde deksmedetomidinin apopitotik aktiviteyi baskıladığı gösterilmiş (7). 

Çalışmamızda renal I/R sonrası caspase -3 aktivitesinin arttığı deksmedetomidin sonrası 

azaldığı bulunmuş olup bu sonucumuz yukarıda bahsettiğimiz literatür ile uyumludur. 

Pek çok enzim İ / R sırasında meydana gelen oksidatif stresin neden olduğu hasara karşı 

antioksidan olarak işlev görmektedir. Bu tür enzimlerin yüksek aktiviteleri, hücrelerin 

inflamation ve sonrasındaki sekonder organ hasarına karşı savunmanın göstergeleri olarak 

kabul edilebilir (2).  

MDA lipid peroxidationunun son ürünüdür,  plazma ve doku seviyeleri oksidatif stresin ve I / 

R'yi takip eden sistemik cevabın iyi belirleyicisi olarak kabul edilir, çoğunlukla I/R 

çalışmalarında laboratuar değerlendirmesinde kullanılır (4,8). Rat renal I/R modelinde renal 

hasar düzeyinin renal MDA seviyesi ile korele olduğunu göstermiştir (9). 

Karaciğer dokusunda diğer dokulara kıyasla çok daha fazla GSH enzim aktivitesi gözlenir; 

hücresel antioksidan defans mekanizmasından sorumludur, bununla birlikte yüksek GSH 

aktivitesi, peroksidasyona bağlı metabolitlerin ortadan kaldırılmasının bir işareti olarak kabul 

edilebilir ve çoğunlukla reaktif oksijen ürünlerinin neden olduğu hasarı gösterir (4, 10). 

Serteser et al. Rat renal 1 saat iskemi ve 1 saatlik reperfüzyon sonrası uzak organ olarak 

karaciğer hasarını değerlendirmek için TBARS ta artma, redükte glutatyonda azalma 

gözlemlemişler (11). 



Yıldırım ve ark. renal I/R sonrası hepatik oksidan antioksidan seviyelerini değerlendirdiğinde 

MDA’da artma, GSH ve GSH Peroksidazda (GSH-Px) azaldığını göstermişlerdir (12). 

Erbatur ve ark. diyabetik ratlarda alt extremite I/R sonrası sekonder renal hasarı 

değerlendirdiğinde MDA ve GSH sevileri ve histopatolojik incelemede deksmedetomidinin 

I/R hasarını azalttığını göstermişlerdir (3). 

Küçük ve ark. (4) ratlarda yaptıkları karaciğer I/R çalışmasında hepatik I/R grubunda MDA 

seviyelerinin arttığını, deksmedetomidin verilmesiyle MDA nın normale gelerek koruyucu 

etkisinin olduğunu göstermişlerdir. GSH-Px seviyelerinde anlamlı bir fark gösterilememiştir.  

Koca ve ark. rat intraabdominal sepsis modelinde deksmedetomidinin renal ve akciğer 

koruyucu etkilerinin olduğunu, deksmedetomidin sonrası serum kreatin ve MDA 

düzeylerinde anlamlı düzelmenin olduğunu göstermişlerdir (6). 

Kip ve ark. ratlarda miyokardiyal I/R modelinde MDA ve GSH düzeyleri incelendiğinde 

deksmedetomidinin akciğer dokusu üzerine koruyucu etkilerinin olduğunu gösterilmiş (2). 

Çalışmamızda karaciğer dokusunda MDA düzeyi, I/R grubunda kontrol gruna göre anlamlı 

derecede artış göstermiştir, bunun yanında deksmedetomidin grubunda I/R grubuna göre 

anlamlı derecede düşmüştür. Deksmedetomidin reperfüzyon hasarını azaltarak, hücresel 

hasara karşı koruyucu etki gösterdiği gösterilmiş olup bu sonucumuz literatürdeki çalışmalar 

ile de uyumludur (13-16).  

Gu ve ark. yaptığı çalışmada renal I/R sonrası akciğer dokusunda hasar geliştiği 

deksmedetomidinin de oluşan bu seconder hasarı azalttığını göstermiştir (1).  

I/R sonrası sekonder uzak organ hasarının az olmasını deksmedetomidinin primer I/R dokusu 

yanında sekonder doku üzerine lokal koruyucu etkileri, anti-inflamatuar ve organ koruyucu 

etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (1).   

Deksmedetomidinin I/R’a karşı koruyucu etkileri için değişik dozlar (10-50mcg/kg) 

kullanılmıştır, 100 mcg/kg da renal I/R hasarına karşı koruyuculuğunun daha iyi olduğu 

gösterilmiştir (17-19). Çalışmamızda deksmedetomidinin maximal etkinliği için literatürle 

uyumlu olarak 100 mcg/kg kullanılmıştır. 

Gönüllü ve ark.’nın yaptığı I/R hasarına karşı deksmedetomidinin koruyucu etkinliğini I/R 

öncesi ve sonrası uygulanmasında, her iki uygulamanında renal I/R hasarının histomorfolojik 

ve histopatolojik olarak gözlemlemişler (20). Bununla beraber son çalışmalarda I/R öncesi 

deksmedetomidin uygulamasıyla enflamasyonun baskılandığı, uzun dönem mortalite ve 

renoprotektif etkinliğinin daha iyi olduğu vurgulanmakta ve önerilmektedir (2,3,21).  



Çalışmamızda güncel literatür ile uyumlu olarak deksmedetomidin iskemiden önce 

uygulanmıştır. 

Lee ve ark. ratlarda yaptığı çalışmada hepatik I/R sonrası hem karaciğerde, hemde sekonder 

organ olarak böbreklerde nekroz alanlarının meydana geldiğini histopatolojik olarak ayrıntılı 

şekilde göstermişlerdir (22). 

  Erer ve ark.’nın yaptığı çalışmada, miyokardiyal I/R sonrası hepatik dokuda santral ven 

etrafında konnektif doku artışı ve endotel hücre etrafında dejenerasyon, nekretik 

hepatositler gözlemlenmiş. Deksmedetomidin ile hepatositlerdeki nekroz ve apopitozisin 

azaldığı gözlemlenmiş (23). Bizim çalışma sonuçlarımızda da I/R ile Hepatositlerde hasar ve 

sinüzoidlerde dilatasyon gözlemlenmiş, deksmedetomidin ilede nekrotik ve apopitotik 

hepatositlerin azaldığı gösterilmiştir. Sonuçlarımız yukarıdaki çalışma ile uyumlu olup 

sonuçlar benzerdir. 

Renal I/R sonrası hepatik doku üzerine olan etkileri histopatolojik ve biyokimyasal olarak 

değerlendirilmiş ve I/R sonrası karaciğer hasarının oluştuğu, deksmedetomidinin bu hasarı 

azalttığı saptanmıştır. 
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Giriş: 

Akromegali, yüksek büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I) 

seviyelerine bağlı belirgin mortalite ve morbiditesi olan endokrinolojik bir hastalıktır.  

Akromegali genellikle cinsiyet ve ırk ayırımı göstermeyen bir hastalıktır. Daha çok dördüncü 

dekadda görülmekle birlikte, daha agresif tümörlere sahip olan hastalarda daha genç 

yaşlarda görülebilir (1).  

Hastalık, Adenohipofizyal büyüme hormonunun aşırı sekresyonu sonucu tüm organları 

etkileyen sistemik bir hastalıktır. Yüz, mandibula, baş ve ekstremitelerde deformiteler yapar 

(2).  

Gebelik ve akromegali birlikteliği çok nadir görülen bir durumdur. Akromegalik hastalarda 

gebelik konusunda literatürde çok az sayıda vaka vardır (3). Akromegali hastaları genellikle 

amenoreik ve infertildir (4). Bromokriptin, oktreotid, transsfenoidal cerrahi veya 

radyoterapinin kullanılması, bu hastalarda doğurganlığı yeniden kazandırabilir (3).  

Hipofiz bezi hamilelik sırasında global hiperplaziye maruz kalır (5). Fonksiyonel hipofiz 

tümörleri hamilelik sırasında semptomatik büyüme gösterebilir. Prolaktinomlu hastalardaki 

tümör hücreleri ve GH salgılayan tümörlerde, muhtemelen östrojenlerin büyümesini arttırıcı 

etkisi nedeniyle, hamilelik sırasında semptomatik genişleme gösterebilir. 

Gebeliğin kendisi insüline dirençli bir durum olduğundan, gebe akromegalik hasta 

hiperglisemi açısından daha büyük risk altındadır. 

Akromegali hamilelik seyrini etkiler. 

Vakaların % 60'ında karbonhidrat intoleransı ve vakaların % 13–32'sinde gestasyonel diyabet 

saptanabilmektedir (5).   

Vakaların % 25-35'inde hipertansiyon vardır ve gestasyonel hipertansiyon riski de artar. 

Akromegalik hastalarda mortalitenin en önemli nedeni konjestif kalp yetmezliği, 

kardiyomiyopati ve gebelikte de önemli olan koroner arter hastalığıdır. 



Akromegali hastalarında, havayolu yönetiminde güçlük, hipertansiyon, kardiyak, 

gastointestinal ve renal problemler anestezi riski oluşturan etkenlerdir (6).  

Akromegaliklerde zor entübasyon görülme sıklığının artması ve bölgesel anestezinin teknik 

olarak uygulanılmasının zorlaşması bazen anestezi uygulayıcıları için sıkıntı olabilmektedir. 

Ayrıca, hipofiz tümörlerinde anestezi, spinal anestezi uygulaması sırasında veya laringoskopi, 

entübasyon ve ekstübasyon sırasında intrakraniyal dinamiklerde ani değişiklik riski mevcuttur 

(7).  

Bizim sunacağımız olgu transsfenoidal cerrahi uygulanmış, hipopituter ve akromegali için 

remisyonda iken in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemi ile gebelik sağlanmış bir hasta idi.  

Olgu sunumu: 

140 kğ ağırlığında ve 164 cm boyunda 42 yaşında kadın hasta. 3 yıl önce hipofiz 

makroadenomu (Büyüme hormonu ve Prolaktin salgılaması) transfenoid rezeksiyonu öyküsü 

mevcut. IVF yöntemi ile gebelik sağlanmış. Primigravida idi. 38 gebelik haftası ile elektif 

sezeryan için tarafımıza gönderildi. Hipopituter olan olgu, Levotiroksin Sodyum 100mg /gün, 

Prednizolon 5 mg/gün, kullanıyordu. Anamnezinde bir özellik yoktu.  

IVF yöntemi ile gebe kalmış. Operasyondan 3 gün önce yapılan preoperatif anestezi 

değerlendirmesinde, hava yolu muayenesi Mallampati Class IV, macroglossia, ense içinde 

belirgin boyun kıvrımı ve çıkıntılı bir mandibula tespit edildi. Boyun kısa ve tiromental mesafe 

6 cm idi. Zor entübasyon düşünüldü. Horlama öyküsü mevcut idi. Tedaviye rağmen 

gerilememiş kürek gibi eller artmış topuk yastığı kalınlığı görüldü. Tüm hematolojik, 

biyokimyasal ve hormonal incelemeler normal idi. Artmış kraniyal basınç kanıtı içeren 

bulguları yok idi.  Nabız 100 / dk idi; Kan basıncı 120/85 mm Hg, Açlık kan şekeri 110 mg/dl 

idi. Sistemik muayenesi normaldi. Diğer branşlardan istenilen konsültasyonlarında bir özellik 

yok idi. 

Entübasyon zorluğunun ön planda olması ve hastanın genel anestezi istememesi nedeniyle 

biz olgumuzda bölgesel anesteziyi tercih ettik. 

Monitörler (nabız oksimetre, elektrokardiyogram ve non-invaziv kan basıncı) takıldı. 

Anestezi, standart anestezi protokolleri kullanılarak subaraknoid anestezi denendi. İlk iki 

denemede başarı sağlanamadı. L2-L3 aralıktan atrokanlı 26 G pencil point spinal iğne ile 

yapılan Üçüncü denemede subaraknoid aralığa ulaşıldı, spinal anestezi sağlandı.     



Doğumda 1. Ve 5. Dakika Apgar skoru 8/9  3.560 gr. Ağırlığında, 50 cm. boyunda 35 cm. baş 

çevresi olan canlı bir bebek doğurtuldu. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti ve 4 saat 

sonra emzirmeye başladı.  

Uygulama sonrası herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadan anne ve bebeği taburcu 

edildi.  

Tartışma: 

Akromegali, anestezi literatüründe havayolu yönetimi ve trakeal entübasyonda güçlük 

nedenlerinden biri olarak tanımlanır. Zor ve başarısız entübasyonla sonuçlanabilecek 

anatomik değişiklikler; prognatizm, makroglossi, feringeal ve laringeal yumuşak doku 

kalınlaşması ve vokal kordların fiksasyonu, rekürren laringeal sinir felci, krikoid arkın 

genişliğinin azalması, ariepiglottik hipertrofi ve ventriküler katlanmadır (8). 

Akromegalide laringeal ve faringeal yumuşak dokuların ve ses tellerinin kalınlaşması, 

laringeal açıklık boyutunda azalma, uvula hipertrofisi, epiglotik kat ve tekrarlayan laringeal 

sinir felci de görülebilir. Akromegali, uyku apnesi ile üst solunum yolu tıkanması laringeal 

hava yolu tıkanması ve merkezi depresyonun ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle 

akromegali hastalarında solunum yetmezliğinden ölüm riski üç kat fazladır (9).  

Zor entübasyon sıklığı akromegalilerde %10-30 olarak bildirilmiştir (10,11). 

Bir çalışmada IGF-1 (İnsüline benzer Büyüme Faktörü-1) düzeylerindeki artışın zor 

entübasyon için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir (12).  

Havayolu zor ve glottik anomalileri olan hastalar için uyanık fiber optik entübasyon tercih 

edilen yöntemdir. Bu yöntemlerden önce literatürde trakeostomi uygulanan akromegali 

hastaları olduğu belirtilmektedir (13).  

Aşırı derecede prognatizm derecesi ve anatomi distorsiyonu nedeni ile glottik açıklık 

görülemediği için tecrübeli anestezistler tarafından bile entübe edilemeyen ve bu nedenle 

trakeostomi yapılmak zorunda kalınılan vakalar bildirilmiştir (14). 

Birçok çalışmada, akromegalik hastalarda fiberoptik entübasyonun da bu hastaların üst hava 

yolu anatomisindeki değişiklikler nedeni ile başarısız veya zor olabileceği gösterilmiştir (8).  

Ayrıca büyük dil nedeni ile laringeal maske yerleşiminde de zorluk yaşanabilir.  

Akromegalide ortaya çıkan yüksek büyüme hormonu seviyeleri yumuşak doku büyümesini ve 

subperiosteal kemik birikimini arttırır (15,16).   

Kemikleşmiş ligamentum flavum spinal anestezi uygulamasını teknik olarak zorlaştırır. 

Büyüme hormonunun sürekli yükselmesi, torakolomber vertebral cisimlerin genişlemesine 



ve spinal kanalın gelişimsel daralmasına neden olarak kemiklerin ve bağların hipertrofisini 

teşvik eder (15). 

Ek olarak, stenotik bir spinal kanalda küçük bir spinal hematom omuriliğin semptomatik 

kompresyonuna yol açabilir. Literatürde spinal stenoz varlığında uygulanan epidural ya da 

spinal anestezi sonrasında bildirilmiş spinal hematom vakaları vardır (17). Burda spinal 

stenozun hematom oluşumunu artırmasından çok, normal koşullarda semptom 

vermeyebilecek olası küçük hematomları bile kanal darlığı nedeniyle semptomatik hale 

getirmesi sözkonusudur.  

Akromegaliye eşlik eden iskelet değişiklikleri bölgesel anestezi performansını teknik olarak 

zor veya güvenilmez hale getirebilir (18). 

Genel anestezi uygulanan vakarlarda intrakranial basıncın yükselmemesine azami dikkat 

gösterilmelidir. Entübasyon ve ektübasyon işlemi yumuşak yapılmalı, öksürükten kaçınılmalı, 

hastayı daha derin bir anestezi düzleminde tutarak, hipo veya hipertansiyondan 

kaçınılmalıdır.  

Hipofiz tümörü veya rezeksiyonu öyküsü olan akromegalik herhangi bir hamile hastanın 

ameliyat öncesi kapsamlı değerlendirmeden geçmesi ve detaylı hava yolu değerlendirmesi 

yapılmalıdır. 

Anestezi yönteminin seçimi, değerli hamileliği ve akromegali gibi ek komorbiditeleri olan 

gebelerde anestezi uygulayıcılarını ikilemde bırakabilir. 
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Giriş: Hemodinamik mikro dolaşım yetersizliğinin bir sonucu olarak düşük serebral 

perfüzyon, İlerleyici kognitif bozukluğa yol açan nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer 

hastalığının altında yatan faktörlerden biridir. Eritrosit deformabilitesi,  oksidatif hasarla 

yakından ilişkili olup mikro dolaşım hemodinamiğini etkileyen ana faktörlerden biridir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Alzheimer hastalığı ile eritrosit deformabilitesi arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı alındıktan sonra, 30 Wistar Albino rat her grupta 6 rat 

olmak üzere Kontrol grubu (K), Alzheimer grubu (A), Alzheimer+ketamin grubu (AK),  

Alzheimer+propofol grubu (AP) ve Alzheimer+propofol+ketamin grubu (APK) olarak 5 gruba 

ayrıldı. Alzheimer, AK, AP ve APK gruplarına, 3 mg/kg (10 ul) dozunda intrasebroventriküler 

streptozotozin enjeksiyonu yapılarak deneysel Alzheimer modeli oluşturuldu. Ratlara 

ketamin (100 mg/kg, i.p.) verildikten sonra stereotaksik bir aparat yerleştirildi. Skalp iyot 

çözeltisi ile temizlendikten sonra orta hatta kesi yapıldı ve Pxinos ve Watson stereotaksik 

atlasına göre skalpta bregma sonrası 0.8 mm, midsagittal hattan 1.4 mm laterale ve dura'nın 

3.4 mm altına burr hole açıldı. Cerrahiden 4 hafta sonra grup AK, grup AP ve grup APK’ ye 3 

gün boyunca anestezikler uygulandı (ketamin 100 mg/kg, propofol 100 mg/kg i.p.). Anestezi 

işleminden 24 saat sonra, tüm ratlar anestezi altında ötanazi edildi ve eritrosit süspansiyonu 

hazırlamak için heparinize total kan örnekleri alındı. Bu eritrosit süspansiyonları 

deformabilite ölçümü için kullanılmıştır. Gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemede 



bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. Anlamlılık bulunan gruplarda 

Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı. 

Bulgular: Alzheimer oluşturulmasının kontrol grubuna göre rölatif rezistansı arttırdığı 

bulundu(p=0.048). Alzheimer grubunda kontrol grubuna göre eritrosit deformabilite indeksi 

anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p=0.031). Kontrol Grubu ile AK, AP ve APK grupları 

karşılaştırıldığında ise eritrosit deformabilite indeksi benzer bulundu 

(p=0.067,p=0.473,p=0.342,sırasıyla), (Şekil). 

Tartışma: Alzheimer oluşturulmasının ratlarda eritrosit deformabilitesini azalttığı tespit 

edildi. Propofol+ketamin uygulamasının daha fazla olmak üzere eritrosit deformabilitesini 

kısmen düzelttiğini tespit ettik. Ancak bu sonuçların klinik ve deneysel çalışmalarla 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Alzheimer, eritrosit deformabilitesi, ketamin, propofol, rat 

 

 
Şekil 1: Grupların eritrosit deformabilite indeks değerleri. Her sütun ortalama ± standart 

sapmayı temsil eder (*p<0.05: Grup Kontrol ile karşılaştırıldığında). 
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Giriş: 

Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES), gebeliğin indüklediği hipertansiyon 

tablosu ile beraber karşımıza çıkabilmektedir (1,2). Gebede bilinç ve duyu bozukluklarında 

ayırıcı tanıda akla getirilmesi gereken ve tedaviyi yönlendiren bir klinik durumdur (3).  

Olgu: 

34 yaşında 38 haftalık gebe, acil servise yüksek tansiyon, baş ağrısı, bulantı şikayetleri ile 

başvurdu. Geliş tansiyonu 220/120 mmHg olarak ölçüldü. Acil serviste takip ve tedavisi 

devam ederken nöbet geçirmesi üzerine Magnezyum sülfat (Mg) tedavisi başlanarak 

eklampsi tanısı ile acil olarak ameliyata alındı. Ameliyathanede arteriyel kan basıncı 180/110 

mmHg olarak ölçülen hastanın laboratuvar testleri normal idi. ASA III E riskli olarak 

değerlendirildi. Spinal anestezi altında sezeryan operasyonu gerçekleştirilerek APGAR 9-10 

olan sağlıklı bebek dünyaya getirildi. Yakın takip amaçlı birinci basamak yoğun bakım 

ünitesine (YBÜ) alınan hastanın kontrol altına alınamayan vaginal kanaması olması üzerine 

bakri balon uygulaması yapıldı. Eritrosit süspansiyonu (ES), Taze donmuş plazma (TDP) ve 

Kriyopresipitat replasmanlarına rağmen Hb=5,6 gr/dl, Fibrinojen= 75 mg/dl ye kadar 

gerileyen hasta tekrar acil operasyona alınarak histerektomi yapıldı. Toplam 6 ünite ES, 4 

ünite TDP, 8 ünite Kriyopresipitat verilen hastanın Hb=8,4 gr/dl çıkarıldı.  Kanaması kontrol 

altına alınan ve hemodinamisi stabil seyreden hastada 4-5 saat sonra bilinç ve solunum 

paterninde bozulma gözlendi. Mg intoksikasyonu, akut serebral olay, akut akciğer ödemi ön 

tanıları ile 3. basamak YBÜ' ne nakledildi. YBÜ' ne geliş Glasgow koma skalası (E3M6V4)= 13, 

hemodinamisi stabil, oksijen satürasyonu %96, arter kan gazında (AKG) parsiyel oksijen 

basıncı (PO2) 65 mmHg idi. Akciğer grafisinde sinüsler hafif künt, kardiyotorasik indeks 

artmıştı. Göğüs hastalıkları bölümünce değerlendirildi. Aralıklı noninvaziv pozitif basınçlı 

ventilasyon (CPAP) uygulandı. Kardiyoloji bölümü tarafından değerlendirildi, ek öneri olmadı. 

Nöroloji bölümünün önerisi ile çekilen difüzyon MR' da Bilateral oksipital loblarda ve 

subkortikal düzeyde, bilateral posterior periventriküler alanda difüzyon kısıtlılığı gözlendi 



(Şekil 1) ve PRES tanısı düşünüldü. Antihipertansif, diüretik tedavisi düzenlendi. Mg seviyesi 

5,8 mg/dl idi ve nöbet tekrarı olmadı, 24 saat dolduğu için Mg tedavisi sonlandırıldı. YBÜ 

takibinin 3. gününde GKS 15 idi, CPAP ihtiyacı yoktu, hemodinamisi stabil, laboratuvar 

değerleri normal ve idrar çıkışı yeterli olan hasta 5. günde servise nakledildi. 

 

  
Şekil 1. Difüzyon MR görüntüsü. 

 

Tartışma:  

PRES ilk olarak 1996 yılında Dr. Hinchey tarafından tanımlanmış olup; nöbet, baş ağrısı, 

bulantı, kusma, mental durum değişikliği, görme kaybı, fokal motor kayıp şeklinde klinik 

bulgularla seyredebilmektedir. PRES geri dönüşümlü ancak uygun tedavi edilmediğinde 

beyinde hasar bırakabilen bir sendrom olup tanısı klinik ve radyolojik olarak konur. 

Kesin mekanizma belli olmamasına karşılık, sendromun gelişmesi için hipertansiyon ve 

endotel disfonksiyonu iki önemli etkendir (3,4). Bu etkenler kan-beyin bariyerinin 

bozulmasına yol açarak vazojenik serebral ödeme sebep olurlar. Sendromun bilinen 

predispozan nedenleri arasında; hipertansif ensefalopati, preeklampsi, eklampsi, HELLP 

sendromu, immünosupresif-sitotoksik ilaçlar, hipertansif böbrek yetmezliği, kollajen vasküler 

hastalıklar, trombotik trombositopenik purpura, yüksek doz steroid kullanımı, karaciğer 

yetmezliği, masif kan transfüzyonu, insan immun yetmezlik virüs enfeksiyonu, akut 

intermittant porfiria ve organ tarnsplantasyonu yer almaktadır. 

Patofizyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte hiperperfüzyon teorisi kabul görmektedir. Bu 

teoriye göre; aşırı spontan kan basıncı artışlarında serebral otoregülasyon için bilinen eşik 

değer aşıldığında normalde vazokonstrükte olan serebral arterioller daha fazla kasılamayıp 

artan kan basıncı ile dilate olurlar ve beyin parankimine sıvı, makromoleküller ve eritrositler 

sızar. Sempatik sistem posteriör sirkülasyonda anteriör sirkülasyona göre daha zayıf 



olduğundan beynin posteriör alanları daha fazla etkilenir. Li ve arkadaşları da PRES’ nun 

oluşumunu iki şekilde açıklamışlardır; 1- hipertansiyon eğer şiddetli ise otoregülasyon limitini 

aşmakta ve hiperperfüzyon ile vazojenik ödeme yol açmaktadır; 2- immünosupresif tedavi, 

eklampsi, sepsis gibi sistemik toksisiteye bağlı gelişen endotel işlev bozukluğudur (6). 

Hastaların %20-30 kadarında tablo hiperperfüzyon teorisi ile açıklanamamaktadır. Çünkü bu 

hastalarda sistemik arter basıncı otoregülasyon limitinin altında hatta hastaların neredeyse 

normotansif olduğu gözlenmiştir. Bu hastalarda da sitotoksik teori, immünojenik teori, 

nöropeptid teori den sözedilmektedir (7).  

Sonuç olarak, PRES geri dönüşümlü ancak iyi tedavi edilmediğinde beyinde hasar bırakabilen 

bir sendromdur. Bu nedenle özellikle eklamptik-preeklamptik gebede akut nörolojik bir 

durum geliştiğinde akla getirilmelidir. Çünkü erken tanı ve etkenin erken ortadan kaldırılması 

ile morbidite ve mortalitede azalma sağlanabilir. 
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Giriş: 

Rabdomyoliz, kas nekrozu ve kas hücrelerinden intrasellüler içeriğin dolaşıma salınması ile 

karakterize bir sendromdur. Kreatin kinaz (CK), alanin-asetil aminotransferaz (ALT/AST) ve 

laktat dehidrogenaz (LDH) yükselmesi, önemli göstergelerdir. Sıklıkla etiyolojide travma veya 

kas kompresyonu olmakla birlikte, ilaç, toksin, enfeksiyon, sepsis, hipertermi vb.’e bağlı 

nontravmatik de olabilmektedir. Rabdomiyoliz olgularında yaklaşık %10-40 oranında akut 

kidney injury (AKI) gelişmektedir (1). Rabdomyoliz sıklıkla ezilme tipi travmalardan sonra 

gelişir. Crush sendromu AKI etiyolojisinde son derece önemlidir. Çoklu travma ve kas ezilmesi 

ile takip edilen yoğun bakım hastalarında rabdomiyoliz olası bir sonuç olarak beklenmekte ve 

erken sıvı resüsitasyonu ve destek tedavileri planlanmaktadır. Ancak travma dışında da bu 

sendromun gelişebileceği unutulmamalıdır. Bariatrik cerrahi sonrası derin metabolik asidoz 

ve septik şok tablosu ile yoğun bakım ünitemizde takip edilen olgu literatürler eşliğinde 

dikkatinize sunulmuştur. 

Olgu: 

Otuz altı yaşında kadın hasta, BMI:47, obezite sebebiyle gastrik by-pass sonrası postoperatif 

üçüncü gününde dreninden gaita bulaşı gelmesi üzerine acil operasyona alındı. İnce barsakta 

treitz ligamenti hizasındaki perforasyon tamir edildi. Şok ve ağır metabolik asidoz 

tablosunda, inotrop ve vazopressöz altında, mekanik ventilasyon desteğindeki hastaya septik 

şok protokolünde erken ve geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Hastanın 

antibiyoterapisi meropenem, vankomisin ve izleyen günlerde de klinik progresyon olması 

üzerine flukonazol eklenerek planlandı. İdrar çıkışı ortalama günlük 4-5 lt sıvı replasmanı ile 

0.5 ml/kg/sa üzeri olacak şekilde ağırlıklı ringer laktat ile ve bikarbonat açığı hesaplanarak 

sodyum bikarbonat eklenerek düzenlendi. Postoperatif birinci gününde başlayan 40,4C°’yi 



bulan ateşleri toplamda 6 gün devam etti.  Kreatin değeri tedrici olarak arttı. Postoperatif 

maksimum LDH: 4575U/L, ALT: 145U/L AST: 1062U/L izlendi. Koyu renkli idrarı olması, idrar 

miktarında azalma olması üzerine bakılan CK: 86.178 U/L, plazma miyoglobulin >6593mcg/lt 

olarak saptandı. Antibiyoterapi sonrası akut faz reaktanları gerileyen ancak hipokalsemi, 

hiperkalemi ve AKI tablosu derinleşen hastada propofol infüzon sendromu, nöroleptik malign 

sendrom, seratonin sendromu, termoregülasyon bozukluğuna bağlı santral ateş gibi diğer 

hipertermi nedenleri dışlandıktan sonra hipertermi ve sepsise sekonder rabdomiyoliz tanısı 

konuldu. Ateşleri gerileyen hastanın hidrasyona rağmen diyaliz ihtiyacı gelişti. Hasta akut 

böbrek hasarı (AKI) tablosunda önce konvansiyonel diyaliz, tablonun ilerlemesi nedeni ile de  

sürekli renal replasman tedavisi ile (SRRT) izlendi. Takiplerinde yatışının 7. gününde halen 

diyaliz ihtiyacı olan, idrar çıkışı olmayan hastanın ventilatör desteği azaltıldı ve extübe edildi. 

Sonrasında anastomoz kaçağının devamı nedeni ile üç kez daha tekrarlayan cerrahi işlemler 

sonrası halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmektedir. 

Tartışma: 

Rabdomyoliz klinikte çok farklı etiyolojik durumlarda karşımıza gelebilir. Travmatik veya kas 

ezilmesi durumlarında (örneğin, crush sendromu veya uzun süreli immobilizasyon), travma 

dışı ağır ağır efor (örneğin, eğitimsiz bireylerin aşırı aforlu egzersileri, hipertermi veya 

metabolik miyopatilerde ), travmatik olmayan ve egzersiz dışı  (örneğin, İlaçlar veya toksinler, 

enfeksiyonlar veya elektrolit bozuklukları) gibi (2,3). Rabdomyoliz sonrası akut kıdney injury 

(AKI) tablosu da nadir olmayacak bir sıklıkta, bir çalışmada %16.5 oranında, görülmektedir. 

Bu tablo geliştiğinde ise mortalite oranları %40’lar üzerinde bildirilmiştir (4,5). Dönmez ve 

arkadaşları, 1999 Marmara depreminde Crush Sendromu gelişen 20 hastanın %55’inde 

yalnızca tek ekstremite hasarına bağlı olarak bile serum CPK, kreatinin ve potasyum 

değerlerini yüksek saptamışlardır (6). Yoğun bakım pratiğinde travmalar sonrası rabdomyoliz 

ve ilişkili AKI, olası durumlardan olduğundan hastalar erken dönemden itibaren özellikle akut 

resüsitasyon aşamasında overhidrate edilmektedirler. Ancak olgumuzdaki gibi hipertermi, 

septik şok durumlarında da rabdomyoliz gelişebilmektedir ve geç fark edilmesi halinde geri 

dönüşümü olmayan renal hasar oluşabilmektedir. İskelet kasının artmış enerji tüketimi (ısı 

çarpması, ağır egzersiz, konvulsiyonlar) sonucu olarak, yıkım ürünü olan myoglobinin idrara 

çıkması için eşik değer 1,5 mg/dl’dir. Laboratuvar incelemelerinde myoglobünüri sıklıkla 

görülür ancak, görülmemesi rabdomyolizi dışlatmaz (7). Çünkü myoglobinin 1,5 mg/dl’i 

aşması için yaklaşık 100 gr kasın hasara uğraması gereklidir. Dolayısıyla myoglobinürinin 



saptanması nekroza uğrayan kas kütlesinin çok fazla olduğunu gösterir. Olgumuzdaki gibi 

rabdomyolizde görülen kahverengi idrar renginin ortaya çıkması için ise idrardaki myoglobin 

miktarının 100 mg/dl’yi aşması gerekir. Bu da erken uyarıcı sinyallerden biridir (4). Hem 

kaynaklı AKI'nin önlenmesi için en uygun sıvı bilinmemektedir. İntravenöz sıvı alacak olan 

rabdomiyoliz hastaları için, diğer sıvılardan ziyade izotonik salinle ilk hacim replasmanı 

önerilmektedir. Bu hastalar için, düşük veya daha yüksek oranlardan ziyade 1 ila 2 L / saat 

hızında ilk hacim replasmanı önerilmekle beraber, istenen diürez hızı 200 ila 300 mL / saat 

seviyesini koruyacak şekildedir. Sınırlı veri idrar alkalinizasyonunun şiddetli rabdomiyoliz 

hastalarına fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir. Bikarbonatın verilmesi, anürik 

hastalarda ciddi alkaloza neden olabilir. Hastanın hipokalsemik olmaması ve hastanın pH'ı 

7.5'ten az olması ve 30 mEq'den daha düşük bir serum bikarbonatı olması şartıyla izotonik 

salin yerine bir alkalin çözeltisinin uygulanmasını önerilmektedir. İdrar pH'ı, üç ila dört saatlik 

alkali çözeltisinden sonra 6.5'in üstüne çıkmazsa, arteriyel pH 7.5'e yükselirse, serum 

bikarbonat 30 mEq / L'yi aşarsa veya semptomatik hipokalsemi gelişirse alkali çözeltisi 

kesilmelidir (2,8). Loop diüretiklerinin koruyucu etkilerinin olmadığı kanıtlanmış sadece 

hipervolemi durumlarında önerilmektedir. Hiperkaleminin kontrolü ve asidozun düzeltilmesi 

veya aşırı yüklenme tedavisi için diyaliz gerekebilir (8,9). Hastamızda yeterli sıvı 

resüsitasyonu sağlanmış, ancak yine de diyaliz gerektiren AKI gelişmiştir, odak kontrolü 

sağlanamadığından tekrarlayan cerrahilerle de klinik tablonun kontrolü zorlaşmıştır. 

Yoğun bakımda etiyolojisi ne olursa olsun, yüksek ateş rabdomyoliz nedeni olabilir. İdrar 

çıkışında azalma olan, Kreatin kinaz (CK), alanin-asetil aminotransferaz (ALT/AST) ve laktat 

dehidrogenaz (LDH) yüksekliği olan, kahverengi idrarı olan her hastada rabdomyoliz akla 

gelmeli ve erken sıvı resüsitasyon hedeflerine göre hareket edilmelidir. 
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