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S-01 Bilateral Boyun Diseksiyonu, Yaygın Akciğer Metastazları 

Olan Hastada İnterskalen Blok Deneyimimiz 

Mehmet Yılmaz1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli 

Giriş: Ultrasonografi (USG) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte anestezi pratiğinde periferik sinir 

bloklarının kullanımı ve blok başarısı artmaktadır. İnterskalen blok (İSB) omuz cerrahilerinde ve postop 

analjezisinde sıklıkla kullanılmaktadır. İSB boyun yüzey anatomisi normal kişilerde USG eşliğinde 

krikoid kıkırdak seviyesinden (C-6 hizasında) orta hattan transvers oblik planda laterale doğru 

yönlenilerek yapılmaktadır (1). Bu sunuda genel anestezi riski yüksek ve boyun anatomisi bozulmuş 

hastada USG eşliğinde başarılı İSB deneyimimizi literatür eşliğinde tartıştık.  

Olgu: 43 yaşında, 170 cm boyunda, 65 kilo ağırlığında erkek hasta araç içi trafik kazası sırasında 

gelişen sağ omuz çıkığı nedeniyle ortopedi kliniğine başvurmuş. Preoperatif anestezi 

değerlendirmesinde: hastanın 5 yıl önce larenks ca nedeniyle total larenjektomi ve bilateral boyun 

diseksiyonu geçirdiği ve yaygın akciğer metastazlarının bulunduğu tespit edildi (Resim 1, 2). Hasta 

göğüs hastalıkları tarafından değerlendirildi. Solunum kapasitesi iyi ancak mevcut akciğer metastazları 

nedeni ile genel anestezi açısından orta-yüksek riskli olarak değerlendirildi. Operasyonu 

gerçekleştirecek hekim ile hastanın aciliyeti sorgulandığında hastanın acil şartlarda açık redüksiyon 

operasyonuna alınması sonucuna varıldı. Anestezi polikliniğinde hasta ve yakınlarına tüm riskler 

anlatılıp onam alındıktan sonra hasta premedikasyon yapılmadan operasyon odasına alındı. Standart 

monitörizasyon uygulandı. Sağ boyun interskalen bölge USG incelemesinde sternokleidomastoid kas, 

karotis arter ve anterior skalen kas (ASK) tam olarak ayırt edilmesine karşın diğer anatomik yapılar 

tam olarak ayırt edilemedi (Resim 3). 50 mm uzunluğundaki 22G sinir stimülatör iğnesi in-plane 

yaklaşım ile ASK posterioruna ilerletildi. Ortalama 0.5 mA’lik uyarı ile de pleksus brakiyalis lokalize 

edildikten sonra 10 ml %0.5 levobupivakain ve 10 ml %2 lidokain içeren LA karışımı aralıklı aspirasyon 

ile ASK posterioruna dağılımı US ile gözlemlenerek enjekte edildi.  Cerrahi anestezi 15 dakikada oluştu. 

Operasyon 90 dakika sürdü ve hastada ek analjezik ihtiyacı olmadı. Perioperatif dönemde herhangi bir 

solunumsal veya kardiyovasküler komplikasyon gözlemlenmedi.  

Tartışma: İSB sonrası hastaların neredeyse % 100 de frenik sinir bloğu ve diyafragma paralizisi 

görülmektedir (2). Ancak genelde diyafragma paralizisinin iyi bir şekilde kompanse edildiği ve subjektif 

dispnenin görülmediği belirtilmektedir (3). İSB sonrası diyafragma paralizisinin solunum fonksiyonlar 

üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada spirometrik ölçümlerde solunum fonksiyonlarında % 25-30 

azalma bildirilmiştir (4). İSB sonrası diyafragma paralizisi oluşmasına rağmen dispne gelişmemesini 

hastaların solunum fonksiyon kapasiteleri ile ilişkili olduğu kanaatindeyiz. Bu olguda yaygın akciğer 

metastazları olmasına karşın solunum fonksiyon kapasitesi iyi olması nedeniyle öncelikli olarak İSB 

tercih ettik. Sonuç olarak normal boyun anatomisi bozuk olanlarda dahi USG eşliğinde başarı ile İSB 

uygulanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca genel anestezi ile solunumsal problemler öngörülen  ancak 
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solunum fonksiyon kapasitesi iyi hastalarda İSB genel anesteziye oranla daha güvenli bir yöntem 

olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Bilateral boyun diseksiyonu, İnterskalen blok 

Kaynaklar: 

1. Wang CJ, et al. Comparison of single-and triple-injection methods for ultrasound-guided interscalene 

brachial plexus blockade. Experimental and therapeutic medicine 2018;15(3):3006-11. 

2. Renes SH, Spoormans HH, Gielen MJ, Rettig HC, van Geffen GJ. Hemidiaphragmatic paresis can be 

avoided in ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block. Reg Anesth Pain 

Med 2009;34:595–9. 

3. Bergmann Lars, et al. Phrenic nerve block caused by interscalene brachial plexus block: breathing 

effects of different sites of injection. BMC anesthesiology 2015;16(1):45. 

4. Urmey WF, McDonald M. Hemidiaphragmatic paresis during interscalene brachial plexus 

block:effects on pulmonary function and chest wall mechanics. Anesth Analg 1992;74(3):352-7. 

 

  Resim1: Boyun diseksiyonu   

  görüntüsü. 

 

 

 

Resim 2: PA Akciğer grafisi. 

 

Resim 3: USG’de interskalen bölge görüntüsü. 
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S-02 Ameliyathane Dışında Yapılan Endoskopik Girişimlerde 

Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif  Değerlendirilmesi 

Ayşe Zeynep Turan1, Mehmet Yılmaz1, Aslı Duygu Aydaş1, Hande Aytuluk1, Tahsin Şimşek1, Kemal 

Tolga Saraçoğlu1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli 

Giriş: Karmaşık gastrointestinal endoskopik girişimlerin ve anestezi altında işlem yapılması taleplerinin 

giderek artması sedasyon uygulamasını endoskopinin değişmez bir parçası kılmaktadır (1). 

Ameliyathane dışında uygulanan anestezinin standartları tümüyle anestezistin sorumluluğundadır (2). 

2006 yılında yayınlanan bir çalışmada ameliyathane dışı ortamlarda anestezi uygulamalarında 

standartın altında bakımın olduğu ve daha iyi bakım ile çok sayıda komplikasyonun önlenebileceği 

belirtilmektedir (3). Biz bu çalışmada hastanemiz endoskopi ünitesindeki anestezi uygulamalarını 

litaratür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Yerel etik kurul onamı alındıktan sonra hastanemiz endoskopi ünitesinde Eylül 

2017 ile Nisan 2018 tarihleri arasındaki sedasyon altında endoskopik girişim yapılan hastalara ait 

kayıtlar tarandı.  

Bulgular: Çalışmaya yaşları 18-95 yıl arasında (47.72±12.94 yıl) değişen 717 hasta alındı. Sedasyonn 

için 8 hastaya ketamin (Grup 1), 8 hastaya propofol (Grup 2) uygulanır iken 88 hastaya 

midazolam+ketamin (Grup 3), 351 hastaya midazolam +propofol (Grup 4), 6 hastaya 

propofol+ketamin (Grup 5) ve 256 hastaya midazolam +ketamin+propofol (Grup 6) uygulandı.  

Grupların vücut kitle indexi (BMI), ASA ve Cinsiyet dağılımları istatistiksel olarak benzer bulundu. 

Ancak grup 5’in yaş değeri diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (Tablo 1). 

Grupların kardiyak arrest, ritim problemi ve solunum arresti görülme oranları istatistiksel olarak benzer 

bulundu. Buna karşın Hipoksi görülme oranları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı 

bulundu (Tablo 2). 

Cinsiyet, yaş, BMI, acil vaka, ASA  ve işlem süresi değişkenleri birlikte değerlendirildiğinde; Yaş 

(p=0,044), BMİ (p=0,006) değişkenlerinin solunumsal komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep 

olabileceği saptandı. 

Cinsiyet, yaş, BMI, acil vaka, ASA ve işlem süresi değişkenleri birlikte 

değerlendirildiğinde; Yaş (p=0,000) değişkeninin kardiyak komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep 

olabileceği saptandı. Diğer bağımsız değişkenlerin ise kardiyak komplikasyonların oluşması üzerine bir 

etkisi görülmemiştir. 

Tartışma: Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları,mortalite ve morbiditeoranları hakkında çok az veri 

bulunmaktadır (4). Sedasyon için propofol, ketamin, midazolam, opioidler, tiyopental ve kloralhidrat 

sıklıkla tercih edilmektedir (2). Riphaus ve ark. gastrointestinal endoskopi için sedasyon yönteminin 
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incelendiği anket çalışmasında midazolamın %82, propofolün % 74 oranında tercih edildiği gözlenmiştir 

(5). Yıldız ve ark. Türkiye’de Ameliyathane Dışı Anestezi Tutum ve Davranışlarını inceledikleri 

çalışmalarında midazolamın %89,6, propofolün %91,1 oranında kullanıldığı belirtilmektedir (6). Bizim 

çalışmamızda midazolamın (%96), propofol (%86) oranında kullanılmıştır. Midazolam hiç bir vakada 

tek başına tercih edilmemiş, vakaların %12 sinde ketamin ile birlikte %48 inde propofol ile birlikte ve 

%35 inde hem propofol hem ketamine ek olarak kullanılmıştır.  

Hastaların %95 inde sedasyon için ilaçlar kombine edilerek kullanılmıştır. En çok tercih edilen 

kombinasyonlar sırası ile midazolam+propofol (%48), midazolam+propofol+ketamin (%35) ve 88 

hastada midazolam+ketamin (%12) kombinasyonu olmuştur. 

Robbertze ve ark. , yaptıkları bir çalışmada, ameliyathane dışı ortamlarda anestezi ile ilgili ortaya çıkan 

sorunların çoğunlukla anestezi uygulamaları ve uç yaşlarda (yenidoğan ve ileri yaş) olma ile ilişkili 

bulunduğunu belirtmişlerdir (4). Benzer şekilde bizim çalışmamızda yaş, komplikasyonlar ile ilişkili 

bulundu. 

Ameliyathane dışı anestezi yöntemlerinde kullanılan standart bir anestezik ajan veya anestezik ajan 

kombinasyonu bulunmamaktadır. Buna karşın ençok tercih edilen yöntemin midazolama ilave edilen 

ikinci bir anestezik ajan (propofol veya ketamin) olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca ameliyathane dışı 

anestezi uygulamalarında yaş ve BMI ile komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: Ameliyathane dışı anestezi, Endoskopi ünitesi, Anestezik ajan, Komplikasyon 

Kaynaklar: 

1. Cohen LB, Wecsler JS, Gaetano JN, Benson AA, Miller KM, Durkalski V, et al. Endoscopic sedation in 

the United States: results from a nationwide survey. Am J Gastroenterol 2006;101:967-74. 

2. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) (2015). Anestezi Uygulama Klavuzları. 

Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları. 

3. Robbertze R, Posner KL, Domino KB. Closed claims review of anesthesia for procedures outside the 
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Tablo 1. Grupların demografik özelikleri 

 

Grup 1 

(n=8) 

Grup 2 

(n=8) 

Grup 3 

(n=88) 

Grup 4 

(n=351) 

Grup 5 

(n=6) 

Grup 6 

(n=256) 
p 

Kadın cins 5(%63) 6(%75) 57(%65) 209(%59) 4(%67) 136(%53) 0,346k 

Yaş 41.5±15 42±17 45±16 45±19 60±12 52±17 <0,001m* 

BMI 24.5±7 26.5±7 25±3 25±4 23.5±2 25±4 0,643m 

ASA 1±1 1±1 1,5±1 2±1 1±1 2±1 0,798m 

Malampati 2±2 1.5±1 2±1 2±1 2,5±1 2±1 0,085m 

kKi-kare testi (değerler sayı ve yüzde olarak verildi) 

mKruskal-Wallis testi (değerler ortalama±standart sapma olarak verildi)  

*p<0.05: istatistiksel olarak anlamlı fark 

 

Tablo 2. Grupların Komplikasyon Oranları 

 

Grup 1 

(n=8) 

Grup 2 

(n=8) 

Grup 3 

(n=88) 

Grup 4 

(n=351) 

Grup 5 

(n=6) 

Grup 6 

(n=256) 

 

p 

Solunum Arresti 0 0 0 5 0 5 0,645k 

Kardiyak Arrest 0 0 0 5 0 3 0,832k 

Disritmi 0 0 1 25 0 12 0,282k 

Hipoksi 1(%12.5) 2(%25) 14(%15) 61(%17) 3(%50) 67(%26) 
0,031k

* 

kKi-kare testi (değerler sayı ve yüzde olarak verildi) 

*p<0.05: istatistiksel olarak anlamlı fark 
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S-03 Karaciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Uzamış 

Mekanik Ventilasyon Prediktörleri 

Meltem Güner Can1 

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul 

Giriş: Karaciğer tranplantasyonu son dönem karaciğer yetmezliği tedavisinde kullanılan güncel bir 

tedavi yöntemidir. Karaciğer transplantasyonu yapılan merkezlerin büyük bir bölümünde erken 

ekstübasyon eğilimi olmakla birlikte çeşitli faktörlere bağlı olarak uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı 

gözlenebilmektedir. Çalışmamızda karaciğer transplantasyonu uygulanmış hastalarımızda uzamış 

mekanik ventilasyon ihtiyacı ile ilişkili olabilecek risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Retrospektif olarak düzenlenen çalışmaya Acıbadem Üniversitesi Etik Kurul onamı 

alındıktan sonra karaciğer transplantasyonu yapılan 18 yaş üstü, ASA III-IV 125 hasta dahil edildi. 

Hasta verileri; anestezi formları, intraoperatif ve yoğun bakım izlem formları ve elektronik kayıt sistemi 

kullanılarak toplandı.Demografik veriler, komorbid hastalıklar, karaciğer yetmezliği etiyolojisi, MELD 

skorları, preoperatifensefalopati, hepatopulmoner ve hepatorenalsendrom varlığı, intraoperatif sıvı, kan 

ve kan ürünü transfüzyon miktarları, hemodinamik veriler ile PiCCO verileri, inotrop-vazopresör 

ihtiyaçları, anhepatik faz ve cerrahi süreleri kaydedildi. Hastalar, mekanik ventilasyon ihtiyaç sürelerine 

göre uzamış mekanik ventilatör ihtiyacı olanlar (>24 saat) ve olmayanlar (<24 saat) olarak iki gruba 

ayrıldı ve uzamış mekanik ventilasyon için risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı.  

Bulgular: Demografik verileri benzer olan iki grubun ASA ve MELD skorları; uzamış mekanik 

ventilasyon ihtiyacı olan grupta yüksek bulundu. Kullanılan ES, taze donmuş plazma, cellsaver kanı ve 

trombosit miktarı, uzamış mekanik ventilasyon grubunda yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel 

anlamlılık saptanmadı. Kullanılan kriyopresipitat miktarının, uzamış mekanik ventilasyon grubunda 

istatistiksel anlamlılık oluşturacak şekilde yüksek olduğu saptandı (p=0,007). Gruplar arasında 

mortalite ve hastanede kalma süreleri açısından fark gözlenmezken, yoğun bakımda kalma süreleri 

uzamış mekanik ventilasyon grubunda yüksek bulundu (p=0,001). Hastaların PiCCO ölçüm 

sonuçlarından elde edilen ELWI, GEDI ve SVI değerleri uzamış mekanik ventilasyon grubunda düşük 

bulundu.  

Tartışma: Preoperatif yüksek ASA ve MELD skorlarının, intraoperatif yüksek kan ve kan ürünü 

kullanımının ve PiCCO ölçümlerinde gözlenen hipovoleminin mekanik ventilasyon desteği süresi ile 

yoğun bakımda kalış süresini uzattığını gözlemledik. 

Anahtar kelimeler: Karaciğer transplantasyonu, Weaning, Uzamış mekanik ventilasyon 
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S-04 Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Postoperatif 

Hiperoksijenizasyonun Etkileri: Berlin Kriterleri ve ARDS 

Ayça Sultan Şahin1 

SBÜ Kanuni Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul   

Giriş: Oksijen uygulaması, kritik hastalar için en yaygın kullanılan tedavidir. Normobarik hiperoksi, 

travmatik beyin hasarı geçiren hastalar için potansiyel bir tedavi stratejisi olarak kabul edilir (1). 

Kardiyak outputun düşmesi, çeşitli organlara serbest radikal aracılı hasar ve koroner kan akımı ve 

miyokardiyal O2 tüketiminde belirgin azalma ile vazokonstrüksiyon artar ve pulmoner toksisite 

meydana gelir. Çalışmamızda, Berlin Kriterleri ışığında, kafa travmalı hastalarda peroperatif arteriyel 

hiperoksi ve postoperatif ARDS gelişimi arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeye çalıştık. 

Gereç ve yöntem: Haziran2016-Haziran2017 tarihleri arasında kafa travması nedeniyle opere olmuş 

60 hastanın dosyasını retrospektif olarak taradık. Çalışmaya, mekanik ventilasyon tedavisi alan, ve 

postoperatif dönemde bakılan kangazlarında PaO2:100 mmHg üstünde olan, PACU’da en az 1 hafta 

takip edilen, 18 yaş üstü hastalar dahil edildi. Hastaların dosyalarından yaşları, cinsiyetleri, mortalite 

varlığı, ek hastalıkları ve postoperatif dönemde ARDS gelişen hastalarda Berlin kriterleri kaydedildi. 

Çalışmamız hastanemiz etik kurulundan onay almıştır. 

Bulgular: Hastaların yaşlarının ortalaması 56 idi. Hastaların 26’sı kadın (%43.4), 34’ü (%56.6) 

erkekti. 15 hastada mortalite gözlendi (%25). Hastaların 34’de hipertansiyon (%56.6), 26’da (%43.3) 

diabetes mellitus, 22’de astım (%36.6), 1’de KBY (%1.6), 9’da KKY (%15) mevcuttu. Hastaların 12’de 

(%20) alkol, 31’de sigara (%51.6) kullanımı gözlendi. Berlin Kriterleri açısından tarandığında; 7gün 

içinde ARDS gelişimi 35 hastada (%58.3) tespit edildi. Akciğer grafisinde ARDS gelişimi 48 (%80) 

mevcuttu. 46 hastada akciğer ödemi (%76.6) görüldü. Hafif oksijenizasyon 22 (%36.6) hastada, orta 

oksijenizasyon 24 (%40) hastada, ağır yada bozuk oksijenizasyon 23 (%38.3) hastada tespit edildi.   

Tartışma: Hiperoksi, travmatik beyin hasarlı hastalarda mortalite ile ilişkili olabilir. Kritik beyin hasarı 

olan hastalarda beyin dokusu hipoksisi riski, hiperventilasyon durumunda artar (2). Peroperatif ve 

postoperatif dönemde tespit edilen hiperoksi ve hiperventilasyon ARDS gelişimine neden olabilir. 

Çalışmamızda Berlin Kriterleri doğrultusunda kafa travması geçiren ve hiperoksijenize edilen hastalarda 

ARDS gelişme riskinin yüksek olduğunu tespit ettik ancak daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu 

düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Travmatik Beyin Hasarı, Hiperoksijenizasyon, Berlin Kriterleri 
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Kaynaklar:  

1. Damiani E, Adrario E, Girardis M, et al. Arterial hyperoxia and mortality in critically ill patients: a 

systematic review and meta-analysis. Damiani et al. Critical Care 2014;18:711. 

2. Carrera E, Schmidt JM,  Fernandez L. Spontaneous hyperventilation and brain tissue hypoxia in 

patients with severe brain injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010;81:793-7. 

 

Tablo 1: Eşlik eden hastalıklar 

Eşlik eden hastalıklar Sayı (n) Yüzde (%) 

Hipertansiyon  34 % 56.6 

Diabetes Mellitus 26 % 43.3 

Astım  22 % 36.6 

KBY 1 % 1.6 

KKY 9 % 15 

Alkolizm 12 % 20 

Sigara Kullanımı 31 % 51.6 

 

Tablo 2: Berlin Kriterleri  

 Sayı (n) Yüzde (%) 

7 gün içinde ARDS gelişimi  35 % 58.3 

Akciğer grafisinde ARDS gelişimi  48  % 80 

Akciğer ödemi  46 % 76.6 

Oksijenizsayon                        

Hafif  22 % 36.6 

Orta  24 % 40 

Ağır  23 % 38.3 
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S-05 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastasında Abdominal Aort 

Anevrizmasının Endovasküler Tamirinde Sürekli Spinal Anestezi 

Deneyimimiz 

Gamze Küçükosman1, Bahar Aktaş1 

1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Zonguldak 

Giriş: Endovasküler anevrizma tamiri (EVAR), abdominal aort anevrizmalarının (AAA) tedavisinde daha 

az invaziv ve mortalite-morbidite oranlarının daha düşük olması nedeniyle sıklıkla uygulanmaktadır (1, 

2). Tüm anestezi yöntemlerinin EVAR’da uygunluğu gösterilmiştir (2). Sürekli Spinal Anestezi (SSA) 

tekniğinde, lokal anesteziğin subaraknoid Alana ilerletilmiş bir kateter yoluyla titre edilerek verilmesi, 

anestezi seviyesinin daha iyikontrolünevehemodinamik yan etkilerin azalmasına neden olabilir (3). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan, EVAR yapılan olgumuzdaki SSA deneyimimizi sunmayı 

amaçladık. 

Olgu: Sunum için onam alınmıştır. Yetmiş yaşında erkek, son 10 gündür artan nefes darlığı, nefes alıp 

verirken karnının sol tarafında üflemeye benzer ses duyma hikâyesiyle başvurdu. Hipertansiyon, KOAH 

(30 yıl) ve 55 paket/yıl sigara içme alışkanlığına sahipti. Muayenesinde ortopne, bilateral ronküsleri 

mevcuttu. Solunum fonksiyon testinde FEV1: 0.69 L (öngörülenin %25'i), FVC: 1.41 L (öngörülenin 

%48'i) ve FEV1/FVC: %49, kan gazında pH: 7.38, PaCO2: 65.4, PaO2: 75.5 mmHg, SaO2: %86.5 idi. 

Olgu ASA IV risk grubu Kabul edildi. 

Yaşlı, ileri derecede KOAH olan ve cerrahi süresi tahmin edilemeyen olguya SSA planlandı. Anjiyografi 

odasında standart monitörizyona ilaveten, end-tidal karbondioksit, bispektral indeks ve invaziv arter 

monitörizasyonu yapılarak %0.9 salin infüzyonu başlandı. Oturur pozisyonda L4-L5 aralığından spinal 

kateter yerleştirildi. Sırtüstü yatırılan olguya 1 mL %0.5 hiperbarik bupivakain (Buvasin) 1 mL salinle 

kateterden uygulandı. Duyusal blok seviyesi, pinprick testiyle değerlendirildi. On dakika sonra duyusal 

blok T10 seviyesinde olmayınca, 0.5 mL salinle 0.5 mL %0.5 Buvasin verildi. İstenilen blok seviyesi 

sağlanınca olguya 1mg midazolam verilerek cerrahi işlem başlatıldı.  

Operasyon komplikasyonsuz 1.5 saat sürdü. İntraoperatif uygulanan heparin, protamin HCl ile nötralize 

edildi. Toplamda 2000 mL sıvı verildi ve kan transfüzyonu gerekmedi. İşlem sonrası yoğun bakıma 

alınan olgunun, normal kanama pıhtılaşma profile gözlendikten ve Heparin uygulamasından yaklaşık 5 

saat geçtikten sonra kateteri çıkarıldı. Postoperatif komplikasyon gelişmeyen olgu 5.gününde şifa ile 

taburcu edildi.  

Tartışma: Tek doz spinal anestezi; özellikle yaşlı, kardiyovasküler ve solunumsal problemleri olan 

hastalarda düşük dozda bile yüksek anestezi seviyesiyle sonuçlanabileceğinden, doz titrasyonu 

yapılabilen SSA tekniğinin ciddi pulmoner problemleri olan hastalarda EVAR prosedürü için uygun 
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olabileceği bildirilmiştir (4-6). KOAH’lı olgularda SSA tekniğinin EVAR prosedürü için güvenle 

kullanılabileceği kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Aort anevrizması, Endovasküler aort tamiri, Sürekli spinal anestezi 

Kaynaklar: 

1. Sadat U, Cooper DG, Gillard JH, et al. Impact of the type of anesthesia on outcome after elective 

endovascular aortic aneurysm repair: literature review. Vascular 2008; 16:340-5.  

2. Ruppert V, Leurs LJ, Rieger J, et al. Risk-adapted outcome after endovascular aortic aneurysm 

repair: analysis of anesthesia types based on EUROSTAR data. J EndovascTher 2007;14:12-22.  

3. Sutter PA, Gamulin Z, Forster A. Comparison of continuous spinal and continuous epidural 

anaesthesia for lower limb surgery in elderly patients. A retrospective study. Anaesthesia 1989; 44:47-

50. 

4. Favarel-Garrigues JF, Sztark F, Petitjean ME,et al. Hemodynamic effects of spinal anesthesia in the 

elderly: Single dose versus titration through a catheter. AnesthAnalg 1996;82:312-6. 

5. Mathes DD, Kern JA. Continuous spinal anesthesia technique for endovascular aortic stent graft 

surgery. J ClinAnesth 2000;12:487-90. 

6. Drenger B, Jain S. Anesthesia for patients with aortic aneurysm undergoing endovascular stenting. 

ASA Refresher Courses in Anesthesiology 2011;39:41-9. 
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S-06 Sepsis ve Septik Şok Tedavisinde Hemoperfüzyon-

Adsorbsiyon Kolonu ile CVVH: Üç Olguda Klinik Deneyimimiz 

Özgür Özmen1, Nazım Doğan1, Hüsnü Kürşad1 

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Erzurum 

Giriş: Sepsis ve septik şok halen yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebeplerindendir (1). 

Son yıllarda hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonları ile sepsisin patofizyolojisinden sorumlu olan sitokin 

ve endotoksinlerin uzaklaştırılması işlemi sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Amacımız yoğun bakım 

ünitemizde takip edilen sepsisli 3 olguda hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonunun kullanımını sunmaktır. 

Gereç ve yöntem: Hasta yakınları işlem hakkında bilgilendirilerek gerekli onamları alındı. Hastalara 12 

F çift lümenli diyaliz kateteri ile sağ internal juguler veya femoral venden kateterizasyon yapıldı. 

Hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonu ile hastalara günde bir defa 5 gün ardışık olarak kan akış hızı 100-

150 ml / dak. ayarlanarak 2 saat hemoperfüzyon yapıldı. 

Bulgular: Olgu 1: 1 ay önce normal doğum öyküsü olup kliniğimize yüksek ateş ve şuurda gerileme 

şikayetleri ile yatırılan 19 yaşındaki bayan hastanın yatış GKS 13, TA: 85/50 mmHg idi. Takipleri 

sırasında leptospirozis tanısı alan ve ARDS gelişen hasta entübe halde mekanik ventilatör ile 7 gün 

takip edildi. Yatışının 4. gününde hemoperfüzyon başlandı; 17. gününde GKS 15 göğüs hastalıkları 

servisine devredildi.  

Olgu 2: 6 gün önce S/C olup kliniğimize şuurda gerileme, solunum sıkıntısı şikayetleri ile yatırılan 33 

yaşındaki bayan hastanın yatış GKS 10, TA: 130/65mmHg idi. Takipleri sırasında intraabdominal sepsis 

olan ve ARDS gelişen hasta entübe halde mekanik ventilatör ile 8 gün takip edildi. Yatışının 3. gününde 

hemoperfüzyon başlandı, 21. gününde GKS 15 kadın hastalıkları ve doğum servisine devredildi. 

Olgu 3: Multiple travma sebebiyle beyin cerrahi kliniğinde takip edilen 43 yaşındaki erkek hasta 

pnömoni, sepsis tanıları ile GKS 11 olarak yoğun bakıma alındı. Takipleri sırasında trakeostomi açıldı ve 

MV da takip edildi. Yatışının 21. gününde hemoperfüzyon başlandı, 42.  gününde devredildi. 

Hastaların laboratuvar değerleri ve yoğun bakım skorları Tablo 1 de gösterilmiştir 

Tartışma: Sepsisin patofizyolojisinden sorumlu olan sitokin ve endotoksinlerin CVVH (sürekli venö-

venöz hemofiltrasyon) ile uzaklaştırılması ve bu işlemin sepsis hastalarında anlamlı klinik düzelmeler 

oluşturduğu birçok klinik çalışmada gösterilmiştir (2,3).  CVVH işlemine ek olarak eş zamanlı 

hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonu ile hemoperfüzyon yapılan hastalarda sağkalım oranlarının anlamlı 

olarak daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (4). Kliniğimizde takip ettiğimiz vesitokin ve 

endotoksinleri uzaklaştırmak amacıyla hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonu ile hemoperfüzyon 

yaptığımız üç hastamızın hem labaratuvar değerlerinde hem de klinik seyirlerinde hızla düzelme 

olduğunu gözlemledik. Sonuç olarak sepsis tedavisinde hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonlarının etkin 

bir şekilde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 
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Anahtar kelimeler: Sepsis, Sitokin-Endotoksin, Hemoperfüzyon-adsorbsiyon kolonu 

Kaynaklar: 

1. Cohen J. Sepsis and septic shock: inchingforwards. Clin Med 2009;9:256-7. 

2. Ronco C, Inguaggiato P, D’Intini V, Cole L, Bellomo R, Poulin S, et al. The role of extracorporeal 

therapies in sepsis. J Nephrol 2003;16:34-41. 

3. Honore PM, Jamez J, Wauthier M, Lee PA, Dugernier T, Pirenne B, et al. Prospective evaluation of 

short-term, high-volume isovolemic hemofiltration on the hemodynamic course and outcome in 

patients with intractable circulatory failure resulting from septic shock. Crit Care Med 

2000;28(11):3581-7. 

4. Liu LY et al. Blood hemoperfusion with resin adsorption combined continuous veno-venous 

hemofiltration for patients with multiple organ dysfunction syndrome. World J Emerg Med 2012;33:44-

48. 

Tablo 1: Hastaların laboratuvar değerleri ve yoğun bakım skorları  

  

CRP 

 

Pcal 

 

WBC 

 

Plt 

 

AST 

 

ALT 

 

Cre 

 

Na 

 

K 

 

INR 

 

GKS 

 

APACHE2 

 

SOFA 

Olgu 1: Leptospirozis 

İşlem öncesi 18 14.8 98 141 72 0.7 138 4.1 1.2 MV-3 21 15 

İşlem 1 116/50.8 39.8 17.2 115 431 75 3.3 128 3.6 1.19 MV-3   

İşlem 2 112/107 - 14 81 194 70 3.1 137 3.3 1.3 MV-5   

İşlem 3 146/101 - 10.3 65 145 20 3.3 139 4.3 1.2 CPAP-5   

İşlem 4 85.6/66.3 9.9 15.4 85 108 18 2.3 139 3.3 1.22 13 15 8 

İşlem 5 89/66.5 - 5.4 127 50 15 1.5 141 3.7 1.38 15   

Olgu 2: Postpartum sepsis 

İşlem öncesi 2.1 30.9 253 24 8 0.6 146 3.8 1.41 MV-3 18 7 

İşlem 1 176/92 - 31.9 142 30 8 0.5 142 3.9 1.75 MV-3   

İşlem 2 135/94 - 25 190 29 9 0.5 135 4.1 1.4 MV-3   

İşlem 3 202/126 - 27 252 52 14 0.5 138 4 1.2 MV-5   

İşlem 4 187/94 - 23.3 169 40 15 0.4 140 4.1 1.18 CPAP-10   

İşlem 5 123/51 0.2 19.7 282 30 20 0.3 136 3.8 1.16 15 9 4 

Olgu 3: Kafa Travması 

İşlem öncesi 2.8 14.2 252 27 20 0.4 136 4.7 1.4 CPAP-13 6 4 

İşlem 1 157/130 - 13.8 246 20 13 0.3 137 4.9 1.36 CPAP-13   

İşlem 2 123/113 - 20.8 204 29 18 0.2 135 3.7 1.43 CPAP-13   
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İşlem 3 109/95 1.4 11.5 242 22 13 0.3 134 4 1.53 T-tüp-14   

İşlem 4 108/96.5 - 10.9 309 29 20 0.4 137 3.9 1.44 T-tüp-14 5 4 

İşlem 5 131/115 0.5 9.9 283 29 17 0.3 133 4.3 - T-tüp-14   

CRP: C-reaktif protein, Pcal: Prokalsitonin, WBC: Beyaz kan hücresi, Plt: Trombosit, Cre: Kreatin, GKS: 

Glasgow Koma Skalası, SOFA: Sepsis-Related Organ Failure Assessment, APACHE2: Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation, MV: Mekanik ventilasyon, CPAP: Continuous Positive Airway Pressure 
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S-07 Mandibula Cerrahisi Sonrası Oluşan Nadir Bir 

Komplikasyon: Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi 

Özgür Özmen1 

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Erzurum 

Giriş: Negatif basınçlı akciğer ödemi (NBAÖ) nadir olarak görülmesine karşın postoperatif süreçte  

solunum sıkıntısının önemli nedenlerinden biridir. NBAÖ  çoğunlukla akut üst solunum yolu tıkanıklıkları 

sonrası görülsede  kronik bir üst solunum yolu tıkanıklığının düzelmesini takibende gelişebilmektedir 

(1). 

Bu olgu sunumu ile amacımız; görülme sıklığı çok düşük bir durum olmasına rağmen hayatı ciddi bir 

şekilde tehdit eden,  uygun ve zamanında müdahale ile tedavi edilebilen NBAÖ’ne dikkati çekmektir. 

Olgu: Mandibular eklem ankilozu sebebiyle mandibular distraksiyon ameliyatı olacak 19 yaşında erkek 

hasta ağız açıklığı kısıtlılığı sebebiyle uyanık entübasyon sonrası  opere edildi. Postoperatif ekstübasyon 

sonrası laringospazm gelişen hastaya maske ile solunum desteğinin de yetersiz olması sebebiyle acil 

şartlarda KBB tarafından trakeotomi yapıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan hasta mekanik ventilasyona 

bağlandı. Hastanın traketomi kanülünden pembe köpüklü sıvı aspire edildi. Hastanın yatış kan gazında 

pH: 7.127, sPO2:70, pCO2:62.1mmHg, pO2:52.6mmHg, SBE:-8.2 idi. EKO normal olarak 

değerlendirildi. Dinlemekle yaygın ralleri olan hastanın Akciğer radyografisinde bilateral interstisyel 

ödem görüldü(Resim1). Hastada NBAÖ düşünüldü. CPAP uygulanan hastaya iv furosemid yapıldı. 

Takiplerinde kan gazı değerleri düzelen hasta ikinci gün sonunda spontan solur halde trakeotomi 

kanülünden 2 lt/dk oksijen ile göğüs hastalıkları kliniğine devredildi. Hastanın çıkış kan gazında pH: 

7.37, sPO2:96, pCO2:42mmHg, pO2:90mmHg, SBE:-0.5 idi. Devir akciğer radyografisi normal olarak 

değerlendirildi(Resim2). 

Tartışma: NBAÖ nadiren görülen(%0.094), fakat tanınmadığında ciddi morbidite ve mortaliteye sebep 

olabilen, oluşma mekanizması ve tedavisi tanımlanan önemli bir postop pulmoner komplikasyondur 

(2). NBAÖ çoğunlukla sağlıklı genç erişkinlerde, göğüs içi yüksek negatif basınç oluşturabilmeleri 

sebebiyle daha sık görülür. Üst solunum yolu cerrahileri, obezite, kısa boyun, uyku apne sendromu gibi 

risk faktörleri NBAÖ gelişme oranını artırmaktadır (3). Hastamız NBAÖ oluşturabilecek risk faktörlerinin 

çoğunu taşımaktaydı. Hasta hızlı teşhis ve uygun tedavi ile sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde taburcu 

edildi.  

Anahtar kelimeler: Üst hava yolu tıkanıklığı, Negatif basınçlı akciğer ödemi, Trakeostomi 
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Kaynaklar: 
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Resim 1: Yatış akciğer radyografisi 

 

 

Resim 2: Çıkış akciğer radyografisi 



18 
 

S-08 Sleeve Gastrektomi Operasyonu Geçiren Morbid Obez Hasta 

Grubunda Ventilatör Modlarının Kan Gazı Ölçümleri Üzerine 

Etkisi 

Pınar Sayın1, Hacer Şebnem Türk1 

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul 

Giriş: Laparoskopik cerrahi geçiren obez hastaların, perioperatif dönemde gaz alış verişini ve solunum 

mekaniğini iyileştirecek ideal ventilasyon stratejisi henüz netlik kazanmamıştır (1,2).  

Çalışmamızda; Laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu uygulanacak morbid obez hastaların 

operasyon sırasında basınç kontrollü ya da hacim kontrollü modla ventilasyonunun kan gazı ve 

solunum mekanikleri üzerine etkisini karşılaştırılmayı amaçladık.  

Gereç ve yöntem: Çalışmaya Etik kurul onayı(431/17.03.2015) alındıktan sonra randomize, 

prospektif olarak 18-60 yaş arasında, ASA fiziksel durum sınıflaması I-III, Vücut Kitle İndeksi 35 üstü 

olan ve laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu geçirecek 100 hasta dahil edildi. İdeal Vücut 

Ağırlığına uygun uygulanan standart anestezi sonrası hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı.  

Grup VK; Volüm kontrollü ventilasyon, Grup BK; Basınç kontrollü ventilasyon uygulandı. Tüm 

hastaların başlangıç, C02 inflasyonu uygulandıktansonraki her 15 dakikada bir ve insuflasyon 

sonlandırıldıktan sonraki 15. dakikada Kalp Tepe Atımı, ortalama arter basıncı, SpO2, end tidal CO2, 

Tidal Volüm, frekans, Ppeak, Pplato, P ortalama ve kompliyans değerleri kaydedildi.  

Başlagıçta, İnsuflasyon sonrası 15. dakikada, 60. dakikada ve insuflasyon sonlandırıldıktan sonraki 15. 

dakikada arter kan gazı örneği alındı. Anestezi, insuflasyon ve operasyon süreleri kaydedildi. 

Bulgular: Grup BK ve Grup VK’ nın cinsiyet, ASA dağılımları, BMİ, cerrahi süreleri, anestezi süreleri ve 

insuflasyon süreleri arasında farklılık saptanmadı. Tüm zamanlarda Ppeak, Port, Pplato ortalamaları 

Grup VK’da ve Grup BK’dan anlamlı düzeyde yüksektir.  

İnsuflasyon sonrası 15. dakika ve insuflasyon bitiş zamanındaki Kompliyans ortalamaları Grup BK’da ve 

Grup VK’dan anlamlı düzeyde yüksektir. Grup BK ve Grup VK’nın pH, PaO2, HCO3, BE, PAO2-PaO2 

ortalamaları arasında tüm zamanlarda anlamlı farklılık saptanmadı. İnsuflasyon bitiş zamanında PaCO2 

ortalamaları Grup VK’da ve Grup BK’dan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. 

Tartışma: Laparoskopik sleeve gastrektomi operasyonu uygulanacak morbid obez hastalarda 

perioperatif  dönemde  Basınç Kontrollü Modla Ventilasyon, daha düşük hava yolu basınçları ile yeterli 

oksijenizasyonu ve ventilasyonu sağlaması nedeniyle Volüm Kontrollü Modla Ventilasyon’dan üstündür.  
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Anahtar kelimeler: Obezite, Laparoskopik sleeve gastrektomi, Volüm kontrollü mod, Basınç kontrollü 

mod 

Kaynaklar: 
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20 
 

S-09 Pnömonektomi Yapılmış Hastalardaki Anestezi 

Deneyimlerimiz 

Bengü Gülhan Aydın1, Bahar Aktaş1, Mertol Gökçe2 

1Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Zonguldak 

2Bülent Ecevit Üniversitesi Göğüs Cerrrahisi AD, Zonguldak 

Giriş: Küçük hücre dışı akciğer kanserinin tedavisinde başarılı sonuçlar cerrahiyle elde edilmektedir. 

Günümüzde bu olguların %10-30’unda pnömonektomi kaçınılmazdır (1). 

Pnömonektomi, farklı nedenlerle yapılacak olancerrahileriçin sorun yaratabilen, anatomik ve fizyolojik 

sorunlarla ilişkili olabilen bir durumdur. Pnömonektomi ve lobektomi sonrası yapılan solunum fonksiyon 

testleri (SFT), bu durumun hastaların yaşam kalitesini etkileyerek kardiyopulmoner fonksiyonlar 

üzerinde zararlı ve önemli etkileri olduğunu göstermiştir (2). 

Akciğer kanseri nedeni ile hastanemizde pnömonektomi uygulanmış, rektum kanseri ve Skuamöz 

hücreli karsinom+boyun diseksiyonu nedeniyle operasyona alınan iki olgudaki anestezi deneyimlerimizi 

sunmayı amaçladık. 

Olgu: Olgulardan onamları alınmıştır. Altı yıl önce sağ pnömonektomi +parsiyel atriyum rezeksiyonu 

yapılan 78 yaşında, erkek olgumuza rektum kanseri nedeniyle operasyon planlandı. Preoperatif SFT; 

FVC:1.98(%58.2), FEV1:1.16(%49.4), FEV1/FVC:58.68 olan olguorta-ağır obstrüksiyon olarak 

değerlendirildi. İnvaziv arteryel basınç ölçümü (İABÖ) ve kan gazı analizi (KGA) amacıyla sol radiyal 

arter kanülasyonu yapıldı. L2-3 aralığından epidural katater takılan olgunun anestezi idamesinde; 

O2/hava: %40/%60, BİS 40-60 olacak şekilde desfluran %4-6 ve remifentanil 0.1-0.3 µg/kg/dk 

kullanıldı. Anestezi süresi 255 dk idi. Postoperatif ağrı tedavisi, epidural kataterden aralıklı yapılan 

morfinle sağlandı. 

İkinci olgumuz 5 yıl önce sol pnömonektomi yapılan 71 yaşında, kadın olguya nazal skuamöz hücreli 

karsinom+boyun diseksiyonu planlandı. Preoperatif SFT’de FVC 1.14 (%51),  FEV1 0.77 (%44), 

FEV1/FVC 67 idi. Sağ el Allen testi pozitif ve sol radiyal bölgeden greft alındığı için sağ femoral arter 

kanülasyonu yapıldı. Anestezi idamesi; O2/hava: % 40/%60, BİS 40-60 olacak şekilde total intravenöz 

anesteziyle (propofol6-8 mg/kg/s ve remifentanil0.1-0.3 µg/kg/dk) sağlandı. Anestezi  süresi 780dk 

idi. Postoperatif ağrı tedavisi hasta kontrollü intravenöz tramadol infüzyonuyla sağlandı. 

İki olgumuz da volüm kontrollü ventilasyon modunda, tidal volüm 5-6 ml/kg, frekans 12-18/dk ve pik 

havayolu basıncı <35 mmHg olacak şekilde ventile edildi. Peroperatif komplikasyon gelişmeyen olgular 

ekstübe edilerek yakın takip amaçlı yoğun bakıma transfer edildi. Olguların peroperatif kan gazları 

Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tartışma: Pnömonektomi yapılmış hastalarda pulmoner barotravmayı engellemek için, düşük basınçlı 

ventilasyon ve erken ekstübasyon önerilmiştir (3). Bu hastalarda tek akciğer ventilasyonu yönetiminin 
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arteriyel kan gazları, EtCO2 ve pulsoksimetreyle yakından takip edilmesiyle ve postoperatif ağrının 

pulmoner fonksiyonları etkileyebileceğinden kontrolünün sağlanmasıyla güvenli anestezi verilebileceği 

kanısındayız. 

Kaynaklar: 

1. Shields TW. General features and complications of pulmonary resections. General thoracicsurgery. 

Shields TW, editor. Sixth edition, vol 1, Williams&Wilkins, 2005:420-32. 

2. Miyazawa M, Haniuda M, Nishimura H, Kubo K, Amano J. Long term effects of pulmonary resection 

on cardiopulmonary function. J AmCollSurg 1999;189:26-33. 

3. Berrizbeitia LD, Anderson WA, Laub GW, McGrath LB. Coronary artery bypass grafting after 

pneumonectomy. Ann Thorac Surg 1994;58:1538-40. 

 

Tablo 1: Olguların peroperatif arteriyel kan gazı değerleri 

 pH PaCO2 PaO2 SpO2 Laktat Glukoz HCO3 BE 

Preop1 

Preop2 

7.4 

7.35 

45.2 

45 

69 

82 

92.9 

95.8 

1.1 

1.1 

134 

118 

27.2 

24.2 

3.7 

-0.3 

İntraop2.st1 

İntraop2st2 

7.37 

7.4 

39.6 

40 

141 

148 

98.2 

98 

0.6 

0.8 

140 

170 

22.7 

24.8 

-2.0 

0.5 

İntraop4.st1 

İntraop4.st2 

İntraop10.st2 

7.31 

7.4 

7.33 

38.7 

37.7 

41.6 

174 

194 

201 

98.7 

97.5 

97.2 

0.8 

1.4 

1.2 

145 

148 

177 

19.3 

23.9 

21.2 

-6.2 

-0.6 

-3.8 

Postop1 

Postop2 

7.39 

7.37 

41.8 

32 

65 

80 

91.3 

95.8 

0.7 

3.1 

147 

238 

29.0 

20.0 

0.4 

-5.6 
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S-10 İleri Anatomik Deformitesi Olan Olguda Işıklı Stile Yardımı 

ile Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Uygulaması 

Seyfi Kartal1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon AD, Trabzon 

Giriş: Uzun süre mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda endotrakeal entübasyona bağlı 

problemleri önlemek veya azaltmak için trakeostomi tercih edilmektedir. Çeşitli avantajlarından dolayı 

perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT) daha fazla tercih edilmektedir. Işıklı stile zor hava yolu 

vakalarında entübasyona yardımcı olarak kullanılan bir alettir. İleri derecede ortopedik deformiteliolan 

hastadaki PDT uygulamasında ışıklı stile kullanımını sunmayı amaçladık. 

Olgu: 19 yaşında erkek hasta, ileri derecede ortopedik deformiteleri (serviko-torako-abdominal sola 

açılı ileri derece skolyoz, bilateral el, bilek ve dirsekte, kalça ve dizlerde kontraktür) olup, solunum 

yetmezliği nedeniyle trakeostomi planlandı.  

Yatak başı gerekli ön hazırlıklar yapıldı. Endotakeal entübasyon tüpü (ETT) vokal kordların hemen 

altında kalacak şekilde geri çekildi. Fiziki muayene ile girişim yapılacak yer belirlenmeye çalışıldı ve 

işaretlendi (Resim1). Anatomik deformiteler nedeniyle hasta pozisyonu suboptimaldi. Işıklı stile 

kayganlaştırıcı jel yardımıyla ETT içerisinde ilerletildi ve ışık reflesi boyun ön duvarındaki iz düşüm yeri 

belirlendi. Işıklı stile yardımı ile bulunan girişim yerinin ilk etapta fiziki muayene ile belirlenen yerden 

1.5 cm sağ tarafta kaldığı görüldü (Resim 2).Işıklı stile yardımıyla belirlenen (2. İşaretlenen ) yerden 

lokal anestezik uygulaması sonrası yaklaşık 1.5 cm lik cilt kesisi ile usulüne uygun PDT işlemi başarılı 

şekilde gerçekleştirildi. İşlem süresince hastada desatürasyon, kanama, spazm ve hemodinamik bir 

problem yaşanmadı. 

Tartışma: PDT çeşitli avantajlarından dolayı yoğun bakımlarda cerrahi trakeostomiye göre daha çok 

tercih edilen bir yöntemdir(1). Işıklı stile anatomik zor havayolu veya servikal travma gibi boyun 

ekstansiyonunun yapılamadığı durumlarda entübasyon başarısını artıran yardımcı bir 

alettir(2).Olgumuzda  PDT işlemi için girişim yerinin tespiti ileri anatomik deformite nedeniyle 

zorlaşmıştır. Işıklı stile kullanımı bize klavuzluk yapmış, fiziki muayene ile belirlediğimiz yere göre 

girişim yerinin değişmesine neden olmuş ve işlemi başarılı şekilde gerçekleştirmemize yardımcı 

olmuştur. 

PDT’de ışıklı stile kullanımı, çoğu merkezde bulunması, uygulanmasının basit ve kolay olması, girişim 

yerinin tespitinde klavuz olarak kullanılabilmesi nedeniyle işlem güvenilirliğini arttıran yardımcı bir alet 

olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Serviko-torakal skolyoz, Trakeostomi, Işıklı stile 

Kaynaklar: 
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2. Agrò F, Hung OR, Cataldo R, Carassiti M, Gherardi S. Lightwand intubation using the Trachlight: 

a brief review of current knowledge. Can J Anaesth 2001;48(6):592-9. 

      Resim 1: Hastanın fiziki muayene ile belirlenen 

girişim yeri görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Hastada ışıklı stile ile belirlenen girişim yeri 

görüntüsü. 
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S-11 Çoklu İlaç Kullanımı ile Suicid Girişimi 

Yeliz Şahiner1, Fatmanur Duruk Erkent1 

1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Bölümü, 

Çorum 

Giriş: Polifarmasi birden fazla ilacın aynı anda kullanılmasıdır ve çağımızda giderek artan bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla yaşlılarda olmakla birlikte günümüzde orta yaşlarda da 

görülmektedir. Antihipertansifler, antidepresanlar ve analjezikler başlıca kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar 

kolay ulaşabiliroldukları için, farklı amaçlarla kullanımı da görülebilmektedir. 

Olgu: 45 yaşında erkek hasta huzursuzluk, ajitasyon sorulan sorulara cevap vermeme şeklinde acil 

servise başvurduğu, orada yapılan benzodiazepin sonrasında solunum sıkıntısının olduğu, entübe 

edildiği öğrenildi. İlaç intoksikasyonu ön tanısı ile tedavisinde aktif kömür verildiği ve hikayesinde 

depresyon nedeniyle pregabalin ve mirtazepin, geçirilmiş mide küçültme operasyonu olduğu sonrasında 

ortaya çıkan diyabet nedeniyle metformin, postoperatif ağrıları için de metamizol ve metoklopropamid 

ilaçlarını kullandığı ortaya çıktı. Pregabalin ve mirtazepin miktarı belli olmamakla birlikte yüksek dozda 

aldığı anlaşıldı. Serotonerjik sendrom öntanısı ile noradrenalin desteğinde hipotansif (60/40mm/Hg) ve 

taşikardik (140atım/dk), entübe ve GKS 5 olarak yoğun bakımımıza kabul edildi. Hastadan alınan kan 

gazı örneğindeki pH 6.627, pCO2 38.3 mmHg, pO2 121 mmHg, HCO3 3.8 mmol/lt, baz açığı -32.6 

mmol/lt, glikoz 2mg/dl, laktat 28mmol/lt, Na 145mmol/lt, K 5.3 mmol/lt idi. Derin asidoz ve 

hipoglisemi sebebi ile hastaya acil intravenöz dekstroz verilip diyaliz kateteri takılarak venö-venöz 

hemofiltrasyona başlandı; eş zamanlı tekrar kan örneği gönderilerek olası laboratuar hatası dışlandı. 

Tekrarlanan kan gazında benzer sonuçlar geldi (pH 6.53, pCO2 36.3 mmHg, pO2 121 mmHg, HCO3 

2.9mmol/lt, baz açığı -34.6mmol/lt, glikoz 58mg/dl, laktat 29mmol/lt). Serotonerjik sendrom öntanısı 

ile klinik korelasyonun kurulamaması nedeniyle anamnez gözden geçirilerek ek ilaç kullanımı sorgulandı 

ve yüksek dozda metformin kullanmış olduğu da öğrenildi. Bunun üzerine aşırı doz metformine bağlı 

gelişen laktik asidozun bu kliniğe neden olduğuna karar verdik. Hasta yapılan tüm müdahalelere 

rağmen exitus oldu. 

Tartışma: Tıp fakültesindeki derslerimizde ilk öğretilenlerden biri olan anamnezin önemini olgumuzda 

bir kez daha gözlemledik. Hastadan veya yakınlarından eksik bilgi almanın ön tanı ve tedaviyi 

değiştirebileceği aşikardır. Serotonerjik sendrom öntanısı ile yaklaştığımız hastanın aslında buna ek 

olarak metformin ilişkili metabolik asidoz olduğu anlaşılmıştır. Hastanın öyküsünden metformin 

kullandığı daha önce öğrenilmiş olsa daha hızlı çözüm ile tablonun daha ağırlaşması engellenebilirdi. 

Anahtar kelimeler: Polifarmasi, Metabolik asidoz, Suicid, Metformin, Laktik asidoz 
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S-12 Robot Destekli Laporaskopik Prostatektomi Geçiren 

Hastalarda Düşük İntraabdominal Basıncın Optik Sinir Çapına 

Etkisinin Değerlendirilmesi 

Cafer Mutlu Sarıkaş1, Duygu Kara1 

1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Erzurum 

Giriş: Robot destekli laporoskopik prostatektomi(RDLP) cerrahisinde batın içi görüşü artırmak için 

pnömoperitenyuma ek olarak hasta trendelenburg pozisyonuna alınır. Pnömoperitenyum sonrasında 

intraabdominal ve intratorasik basınçtaki artış ile birlikte insüflasyon esnasında serebrospinal sıvının 

absorbsiyonunun bozulması lumbarvenözkompleksin drenajını bozmakta ve intrakranial basıncı 

arttırmaktadır. RDLP gibi uzun süreli trendelenburg pozisyonu, pnömoperitenyumun neden olduğu kafa 

içi basıncı artışlarına ek basınç artışları oluşturur. Düşük pnömoperitonyum basıncının (10 mmHg) 

noninvaziv sonografi ile ölçülen optik sinir çapına (OSÇ) olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Etik kurul ve hasta onamları alındıktan sonra çalışmaya 18-80 yaşında, ASA I-III, 

vücut kitle indeksi ˂35 19hasta dahil edildi. İleri kalp hastalığı, KOAH ve SVO öyküsü, kreatinin>2 ve 

karaciğer fonksiyon testleri yüksek olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmamız devam eden bir 

çalışmanın ön sonuçlarını içermektedir. Rutin monitorizasyon sonrası anestezi indüksiyonu 2-3 mg/kg 

propofol, 0,6 mg/kg rokuronyum ve 1-2 mcg/kg fentanil ile yapıldıktan sonra entübe edilerek %2 

sevofluran, %50 O2-hava ve remifentanilinfüzyonu ile anestezi idamesi sağlandı. Pnömoperitonyum 

sırasında hastalara rutin uygulanan 15 mmHg basınç yerine 10 mmHg basınç uygulandı.Hastaların 

OSÇ’si T1: İndüksiyon sonrası, T2: Trendelenburg+Pnömoperitenyum 15.dak, T3: Trendelenburg 

60.dak, T4: Hasta yeniden supinpozisyona alındıktan 10 dak.sonrası ölçüldü. Ölçüm sırasında ayrıca 

solunum sayısı, peak inspiratuar basıncı, plato basıncı, OAB, PEEP veETCO2 değerleri eş zamanlı not 

edildi. 

Bulgular: Hastaların 14’ü(%73,7) ASAII, 5’i (%26,3) ASA III idi. Hastaların tanımlayıcı özellikleri 

Tablo1’de gösterilmiştir.OSÇ’de zaman içerisinde görülen değişimin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 

saptanmıştır (tekrarlayan ölçümlerde ANOVA F=110,442; p<0,001). Ölçümler arasındaki farklılıklar 

grup içi kontrast olarak karşılaştırıldığında T1 ile bütün ölçümler arasında OSÇ açısından fark olduğu 

saptandı (p<0.001). OSÇ’nin yanında PPeak, PPlat, OAB ve PaCO2 açısından ölçümler arasında anlamlı 

fark saptanırken, ETCO2, pH ve PaO2 açısından anlamlı fark bulunmadı (Tablo 2). 

Tartışma: Çalışmamızda daha düşük uygulanan pnömoperitonyum basıncında da hem trendelenburg 

pozisyonu hem de pnömoperitonyuma bağlı olarak OSÇ’da artış olduğu gözlendi. Fakat bu artışı daha 

iyi değerlendirmede farklı pnömoperitonyum basınçlarını karşılaştıran çalışmalar yapılması gerektiği 

kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Robot destekli laporoskopik prostatektomi, Optik sinir çapı 



27 
 
Tablo 1: Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri. 

Değişken Ortanca (aralık) 

Yaş (yıl) 65 (55-74) 

Ağırlık (kg) 84 (65-98) 

Boy (cm) 168 (160-178) 

Vücut Kitle Endeksi (kg/m2) 29,76 (23,18-4,72) 

ASA 2 (2-3) 

Trendelenburg Zamanı (dk) 145 (110-200) 

Cerrahi Süre (dk) 185 (145-245) 

 

Tablo 2: İncelenen değişkenlerin zaman içerisindeki değişimleri. 

  T1 T2 T3 T4   

 Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS F p 

Optik Sinir Çapı (mm) 4,6±1,4 5,2±1,7 5,5±1,2 5,0±1,3 110,4 <0,001 

ETCO2 34,53±2,41 33,53±2,31 35,21±1,61 33,95±1,87 3,152 0,054 

PPeak 16,53±1,77 24,74±1,88 27,53±2,36 20,84±2,03 158,875 <0,001 

PPlat 14,84±1,77 23,05±2,06 25,95±2,29 19,47±1,77 129,352 <0,001 

OAB 84,58±6,04 85,79±8,21 80,63±9,74 97,53±7,88 16,795 <0,001 

pH 7,40±3,80 7,40±2,97 7,39±3,13 7,39±3,07 1,349 0,294 

PaCO2 39,68±2,40 36,89±8,51 39,05±2,46 37,21±2,37 4,425 0,019 

PaO2 148,47±23,62 148,68±22,12 165,42±21,77 171,26±26,73 2,293 0,117 
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S-13 Bursa’da Çalışan Anestezi Uzman ve Asistanlarında 

Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Demografik Değişkenlerle 

İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Şermin Eminoglu1, Şeyda Efsun Özgünay1 

1SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa 

Giriş: Stres, fiziksel ve duygusal yorgunluk, duyarsızlaşma ve üretkenlikte azalmayla karakterize olan 

tükenmişlik sendromu, hekimlerin iş ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Tükenmişlik 

birçok faktörle etkileşim içindedir,özellikle iş doyumu sıklıkla incelenen kavramlardandır. 

Anestezistlerde sağlık çalışanları içinde tükenmişlikle karşılaşmaya aday hekim gruplarının başında 

gelmektedir. Çalışmamızda, Bursa’da çalışan anestezi uzman ve asistanlarında tükenmişlik, iş doyumu 

ve bunların demografik değişkenlerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Araştırmada etik kurul ve Bursa ilinde bulunan Uludağ Üniversitesi, SBÜ ile merkez 

ve periferde bulunan devlet hastanelerinin kurum onayları alındı.Görev yapan anestezi uzman,asistan 

ve öğretim görevlileri çalışmaya katıldı.Kişisel özellikler,alışkanlıklar ve çalışma koşullarını araştıran 

sosyodemografik veri, Maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ), Minnesota iş doyum ölçeği (İDÖ) ve 

bilgilendirilmiş onam formu gönderildi, anket formunun doldurulması sağlandı. P<0.05 istatistiksel 

anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Katılımcıların %58’i kadın, %69.6’sı evli, %73.9’u uzman, %59.4’ü üniversitede çalışan, 69 

anestezistti. Yaş ortalaması 40.5±8.3, nöbet sayısı 4.8±2.06, meslek yılı 15.7±8.4, anestezide çalışma 

süresiyse 9.4±6.6 yıl idi (Tablo 1). 

Duygusal-MTÖ (MTÖ-DT) ve duyarsızlaşma-MTÖ (MTÖ-DYS) asistanlarda anlamlı olarak daha 

yüksekken, kişisel başarıda (MTÖ-KB) azalma uzmanlarda daha yüksekti (sırasıyla p=0.056, p=0.004, 

p=0.002, p=0.001). 

Meslek seçimini isteyerek yapanlarda ve kongreye katılanlarda MTÖ-KB daha yüksekti (sırasıyla 

p=0.009, p=0.005). 

Asistanlarda literatür takip, ultrasonografi kullanımı ve kongrelere katılım anlamlı olarak daha yüksekti 

(sırasıyla p=0.002, p=0.007, p=0.001). Buna rağmen MTÖ ve İDÖ’ye etkisi bulunmadı. Nöbet sayısının 

artmasıyla MTÖ-DYS ve MTÖ-KB’da azalma, istatistiksel farklıydı (p=0.017, p=0.001). 

İçsel doyum 25-35, MTÖ-KB tükenme ise 40-50 yaş aralığında daha yüksekti (p=0.008, p=0.007, 

p=0.049). Cinsiyet ve medeni durum tükenmişliğe etkisisizdi. 

Meslek yılı MTÖ-DYS’de, anestezide çalışma yılıysa MTÖ-DT ve MTÖ-DYS istatistik olarak yüksek 

bulundu (sırasıyla p=0.019, p=0.000, p=0.036). 



29 
 
Gruplar arasında iş doyumu açısından fark yoktu. USG, FOB, BİS, ECMO ve PİCCO kullanımının ise 

tükenme ve iş doyumunu etkilemediği bulundu. 

Tartışma: Uzman doktorlarda kişisel başarıda azalmada tükenme fazlayken, asistan doktorlarda daha 

çok duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma tespit ettik. Bunun sebebi, fazla nöbet ve yoğun bir tempo 

içinde çalışmalarıdır. Literatür takibi, güncel cihazları kullanmaları ve kongrelere katılmaları fazlayken 

bu sonucun olmasını, tecrübe eksikliği olarak değerlendirdik. Daha önce güncel cihazların kullanımının 

tükenme ve iş doyumunu etkileme konusunda bir çalışmaya rastlamadık. 

Anestezistlerin  yoğun çalışma temposunun azaltılması, çalışma ortamlarının  iyileştirilmesi, mesleki 

bilgi ve becerilerinin artırılması,risk oluşturan faktörlerin tanımlanması ve önlem alınmasıyla,iş 

doyumunu artırıp tükenme azaltılabilir  

Anahtar kelimeler: Tükenme, İş doyumu,Anestezi 

Kaynaklar: 

1. Uzun Ş, Karacaoğlu B, Akıncı SB, Erden A, Sarıcaoğlu F, Aypar Ü. Burnout Syndrome and 

Anaesthesia Journal of Anesthesia. JARSS 2013;21(4):224-9. 

2. Girgin NK, Bayrak VM, Akkaya C, Erşaylı DT, Yılmazlar A. Bursa il merkezinde görevli anestezistlerde 

mesleki tükenmeyi etkileyen faktörler. Türk Anest Rean Der 2006;34:48-55. 

3. Beyhan S, Yasemin Güneş, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz. Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi 

Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması. Turk J Anaesthesiol Reanim 2013;41:7-13. 
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Tablo 1: Demografik veriler 

 Uzman (n=51) Asistan (n=18) 

Cinsiyet  

     Kadın (n=37) 

     Erkek (n=32) 

 

%50.99 

%49.01 

 

%61.2 

%38.8 

Medeni durum  

     Evli (n=47)    

 

%74.6 

 

%77.8 

Yaş (yıl) 

     25-30 

     31-40 

     41-45 

     46-50 

     >50  

 

%0 

%23.5 

%31.3 

%19.6 

%17.6 

 

%61.1 

%33.3 

%5.5 

%0 

%0 

Meslek yılı 18.88±6.22 6.72±4.89 

İhtisas yılı 11.47±6.22 3.83±3.98 

Nöbet sayısı 4.05±1.56 6.94±1.83 

 

 

Tablo2. Çalışma şekli ve mesleki uygulamaların tükenmişlik ve doyum etkisi 

 Uzman (n=51) Asistan (n=18) Z P 

MTÖ-DT  18.94±4.71 22.33±3.59 -2.91 0.004 

MTÖ-DYS 12.82±4.66 16.44±3.29 -3.10 0.002 

MTÖ-KB 19.80±3.54 17.38±3.38 -2.45 0.014 

İDÖi 41.72±7.87 39.38±3.75 -1.91 0.056 

İDÖd 22.41±5.03 22.83±4.87 -0.85 0.39 

Veriler ortalama±standart sapma olarak verildi. 

MTÖ: Maslach tükenmişlik ölçeği; DT: duygusal; DYS: duyarsızlaşma; KB: kişisel başarı 

İDÖ: Minnesota iş doyum ölçeği;  
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Tablo 3. Kişisel ve çalışma özellikleri ile tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişki. 

 

Ya
ş 

M
es

le
k 

yı
lı 

İh
ti
sa

s 
yı

lı 

N
öb

et
 s

ay
ıs

ı 

M
TÖ

-D
T 

M
TÖ

-D
YS

 

M
TÖ

-K
B
 

İD
Ö

i 

İD
Ö

d 

Yaş -         

Meslek yılı 0.89** -        

İhtisas yılı 0.78** 0.77** -       

Nöbet sayısı -0.62** -0.53** -0.39** -      

MTÖ-DT -0.29* -0.27* -0.47** 0.23 -     

MTÖ-DYS -0.42** -0.51** -0.46** 0.29* -0.58** -    

MTÖ-KB 0.33** 0.37** 0.37** -0.4** -0.43** -0.55** -   

İDÖi 0.17 0.19 0.24 -0.12 -0.51** -0.55** 0.49 -  

İDÖd 0.00 -0.03 0.01 0.10 -0.17 -0.28 0.16 0.59* - 

MTÖ: Maslach tükenmişlik ölçeği; MTÖ-DT: Duygusal tükenme; MTÖ-DYS: Duyarsızlaşma; MTÖ-KB: 

Kişisel başarı; İDÖ: Minnesota iş doyum ölçeği;  

*: <0.05;  **: <0.01; ***: <0.001 
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S-14 Postoperatif Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Hastalarının 

Yoğun Bakım Süreçleri 

Arzu Yıldırım Ar1, Nuriye Esen Bulut2, Fatih Kılıç1, Dilek Erdoğan Arı1, Güldem Turan1   

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet SUAM Yoğun Bakım/Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği, İstanbul 

2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet SUAM Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 

Giriş: Obezite sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla obez 

hasta oranları da artmıştır. Obeziteyle beraber hastaların akciğer volümlerinde ve akciğer 

ekspansiyonunda azalma, hipoksi eğilimde artma olmakta, bazı hastalarda obstrüktif sleep apne(OSA) 

vb. durumları gözlenebilmektedir. Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ameliyatı obezite 

cerrahisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Gerek bu ameliyata bağlı görülen komplikasyonlardan 

(kanama, kaçak vb.), gerekse obeziteye bağlı gelişen postoperatif komplikasyonlardan (hipoksi, 

hipoventilasyon, vb.) dolayı hastalarda yoğun bakım (YBÜ) endikasyonu olabilmektedir. Çalışmamızın 

amacı LSG sonrası postoperatif dönemde yoğun bakım yatışı olan hastalarınyoğun bakım süreçlerini ve 

sonuçlarını dökümente etmektir. 

Gereç ve yöntem: Hastanemiz bilimsel çalışmalar kurulu izni alınarak (No:11984), 1 Ocak 2013-30 

Haziran 2018 tarihleri arasında LSG operasyonu postoperatif dönemde yoğun bakım ihtiyacı olup, 24 

saatten daha fazla YBÜ’nde yatan hastaların verilerini retrospektif olarak inceledik. Hastaların 

demografik verileri vücut kitle indeksi(VKİ), yandaş hastalıkları, APACHEII, SAPSII, SOFA skorları, yatış 

günü, invaziv mekanik ventilasyon (IMV), noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) süreleri, yüksek 

akışlı nazal oksijen (YANO) kullanımı, çıkış şekli kaydedildi. 

Bulgular: Bu döneme ait toplam 24 hasta incelendi. Hastalardan 19’unda (Grup 1) postoperatif 

solunum yetmezliği ve hipoksi nedeni ile yoğun bakım yatışı olmuştur.Bu hastaların tamamı servise 

taburcu olmuştur. Bu hastalara ait özellikler Tablo 1’de gösterilmektedir. Diğer 5 hasta (Grup 2) ise; 

ameliyattan sonra servise çıkmış çeşitli nedenlerle (kaçak, kanama vb.) daha sonra yoğun bakım yatışı 

olmuştur. Bir hasta hariç hepsi servise taburcu olmuştur. Bu hastalara ait detaylı bilgiler Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tartışma: LSG ameliyatlarında, gerek obeziteye bağlı olarak, gerekse operasyon sonrasında görülen 

komplikasyonlara bağlı olarak postoperatif dönemde yoğun bakım yatış endikasyonu olabilmektedir. 

Literatürde sütur hattında kanama %0-6.4 ve kaçak %0-1.4oranında bildirilmiştir. Mortalite oranları 

%0-3.2 oranındadır. Bizim de bir hastamız eksitus olmuştur.  LSG operasyonu olan obez hastalarda 

ciddi komplikasyonlar nadir olmasına rağmen mortal seyredebilmektedir. Mortalite oranının 

azaltılmasında, postoperatif erken veya geç dönemde hastaların yoğun bakım takibi önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Morbid obezite, Solunum yetmezliği, Sleeve gastrektomi, Postoperatif dönem, 

Yoğun bakım 
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Kaynaklar: 

1. Adams JP, Murphy PG. Obesity in anaesthesia and intensive care. Br J Anaesth 2000;85:91-108 

2. Aggarwal S, Kini SU, Herron DM. Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity: a review. 

Surgery for Obesity and Related Diseases 2007;3:189–94. 

3. Tan JT, Kariyawasam S, Wijeratne T, Chandraratna HS. Diagnosis and Management of Gastric Leaks 

After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity. Obes Surg 2010;20:403–9. 

 

Tablo 1: Grup 1 olgularının demografik verileri, vücut kitle indeksi (VKİ), vandaş hastalıkları, APACHE II, SAPS II, 

SOFA skor değerleri, yatış günü, IMV, NIMV süresi, YANO kullanımı 

  
Min-Max Ort±SS 

Yaş Ortalaması 
 

28-59 43.95±9.7 

Yatış Süresi 
 

1-4 1.32±0.82 

VKİ 
 

38-69 49.91±9.3 

APACHE II 
 

2-20 8.74±5.1 

SAPS II (n=13) 
 

5-35 12.54±7.5 

SOFA (n=6) 
 

1-6 2±2 

Cinsiyet Kadın 9 47.4(%) 

IMV süresi(gün) 0 14 73.7(%) 

 
1 5 26.3(%) 

NIMV süresi(gün) 0 18 94.7(%) 

 
1 1 5.3(%) 

YANO Kullanımı(gün) 0 18 94.7(%) 

 
3 1 5.3(%) 

Yandaş hastalıklar Hipertansiyon 12 63.2(%) 

 
Diyabetes Mellitus 9 47.4(%) 

 
Astım 3 15.8(%) 

 
RomatoidArtrit 1 5.3(%) 

 
Koroner Arter Hastalığı 1 5.3(%) 

 
Obstrüktif Sleep Apne 6 31.6(%) 

 
Hipotroidi 2 10.5(%) 

 
KOAH 1 5.3(%) 
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Tablo 2: Grup 2 olgularının demografik verileri, vücut kitle indeksi (VKİ), yandaş hastalıkları, APACHE 

II, SAPS II, SOFA skor değerleri, yatış günü, IMV, NIMV süreleri, YANO kullanımı ve çıkış şekilleri 

HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes Mellitus 

  

Hasta 1 2 3 4 5 

Cinsiyeti Erkek Erkek Kadın Kadın Erkek 

Yaşı 22 51 36 38 50 

VKİ 46 47.4 45.7 40 39 

Postop kaçıncı gün 

yoğun bakım yatışı 

2 2 5 2 3 

YBÜ yatış süresi 12 6 5 9 3 

Tanı Operasyon 

yerinde kaçak 

Operasyon 

yerinde kaçak 

Operasyon 

yerinde kaçak 

Hemoraji Operasyon 

yerinde kaçak 

APACHE II 18 15 12 4 10 

SAPS II 35 12 41 10 30 

SOFA 5 5 6 2 3 

IMV süresi (gün) 7 6 2 4 2 

NIMV süresi(gün) 5 0 0 1 0 

YANO süresi (gün) 0 0 2 3 0 

Yandaş Hastalıklar HT - HT Astım HT, DM 

Çıkış şekli Genel Cerrahi 

Kliniği 

Eksitus Genel Cerrahi 

Kliniği 

Genel Cerrahi 

Kliniği 

Genel Cerrahi 

Kliniği 
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S-15 Kardiyak Anestezi’de Kardiyopulmoner Risk İndeksi ile 

Solunumsal Komplikasyonların Değerlendirilmesi 

Leyla Kazancıoğlu1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Rize 

Giriş: Kardiyoktorasik cerrahilerde perioperatif dönemde solunumsal komplikasyonlar yaygın olarak 

görülebilir, hasta morbitide ve mortalitesinde artmaya sebep olabilir. Kardiyak anestezi uygulanan 

hastalarda birçok faktör vital ve fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalmasına yol açarak hipoksemi ve 

atelektaziye sebep olur. Çalışmamızda CABG cerrahisi uygulanan hastalarda kardiyopulmoner risk 

indeksi (KPRİ) ile postoperatif solunumsal komplikasyon gelişme sıklığını araştırdık.   

Gereç ve yöntem: Hastanemiz etik kurul onayını (2018/128) takiben Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında elektif 

CABG cerrahisi uygulanan 30 hastanın verilerini retrospektif olarak taradık. Hastaların demografik 

verileri, AKG, postoperatif entübe ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri kaydedildi.Hastaların 

kardiyopulmoner risk indeksi hesaplandı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62,88 idi. Hastaların 26’sı erkek (%81,25), 6’sı (%18,75) kadındı. 

Hastaların 24’ünde hipertansiyon (%75,00), 8’inde (%25,00) diabetes mellitus, mevcuttu. KPRİ skoru 

≥4 olan 9 hastanın; postoperatif entübe kalma süresi 12,30 ± 4,50 saat, yoğun bakımda kalma süresi 

3,00 ± 0,80 gün, KPRİ skoru <4 olan 23 hastanın; postoperatif entübe kalma süresi 6,92 ± 2,34 saat, 

yoğun bakımda kalma süresi 2,23 ± 0,58 gün olarak bulundu.  

Tartışma: Çalışmamızda, literatür ile uyumlu olarak, KPRİ skoru ≥4 olan hastaların, KPRİ skoru < 4 

olan hastalara göre daha uzun süre entübe kaldıkları ve yoğun bakımda daha uzun süre yatış yaptıkları 

tespit edilmiştir. Preoperatif kardiyak cerrahi hastalarının KPRİ skorlarının hesaplanmasının, 

postoperatif solunumsal komplikasyonların önlenmesi açısından etkili olacağı görüşündeyiz. 

Anahtar kelimeler: Kardiyak cerrahi, Solunumsal komplikasyonlar, Kardiyopulmoner risk indeksi,  

Kaynaklar: 

1. Bapoje SR, Whitaker JF, Schulz, et al. Preoperative evaluation of the patient with pulmonary 

disease. Chest 2007;132:1637-45. 

2. Trayner EM, Girish M, Gottleib S, et al. Symptom limited stair climbing and the cardiopulmonary risk 

index as predictors of post operative pulmonary complications after high risk surgery - A multicenter 

trial. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:A292. 
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S-16 Penetran Travma Sonrası Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu 

Sunumu 

Savaş Altınsoy1, Mehmet Sorar2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği, Ankara 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, 

Ankara 

Giriş: Travma, çevresel enerjinin vücuttaki geri tepkimesiyle oluşan hücresel yıkım olarak 

tanımlanmıştır. Travma 1-44 yaş arası ölümlerin en sık sebebi iken, yaş bağımsız değerlendirildiğinde 

en sık üçüncü sebeptir. Travmalar penetran ve künt olarak iki başlıkta değerlendirilebilir. Torasik 

bölgenin penetran yaralanması sonucu majör vasküler hasarlar, pnömotoraks-hemotoraks, akciğer-

özogafus-kalp vb. organ yaralanmaları, özellikle posterior bölge travmalarında vertebral ve spinal 

hasarlar görülebilir. Bu yazıda sırt bölgesinden kesici alet yaralanması olan bir vakada uyguladığımız 

anestezi deneyiminin literatür eşliğinde tartışılmasını amaçladık. 

Olgu: 30 yaşında erkek hasta acil servise sırt kısmından bıçaklanma şikâyetiyle ayaktan başvurdu. 

Hasta operasyon odasına ASA II risk ile bilinç açık, oryante ve koopere şekilde alındı. Vital bulguları 

kan basıncı 105/65 mmHg, nabız 92 atım/dakika, periferik SaO2%96 olarak izlendi. Hastanın 

laboratuar değerlerine bakıldığında tam kan sayımında hemoglobin: 16 g/dL, lökosit: 13,500/µL, arter 

kan gazında Ph: 7,33, laktat: 2 mmol/L, HCO3: 19 mmol/L olarak izlendi. Hastanın sistem 

muayenelerinde patoloji görülmedi. Hastanın direkt posteroanterior akciğer grafisinde bıçak görüntüsü 

dışında patolojik görüntü görülmedi. Toraks bilgisayarlı tomografisi incelenen hastada pnömotoraks-

hemotoraks izlenmedi. Bıçağın T6 vertebra düzeyinden girip orta hattan posteriormediastene uzandığı 

ve uç kısmının aortaya milimetrik mesafede olduğu görüldü (Resim 1).  

Hasta bıçağın çıkarılması için ameliyathaneye alındı. Ayrıca olası komplikasyonlar düşünülerek arter 

kanülasyonu yapılarak invaziv kan basıncı monitörizasyonu yapıldı. Sedasyon amacıyla 1 mg 

midazolam (1 mg/ml) ve 50 mcgfentanil (50 mcg/ml) uygulandı. Bıçak beyin cerrahisi hekimi 

tarafından çıkarıldı. Bıçağın çıkarılması sonrasında akut komplikasyon gelişmedi ve giriş yeri 

primersütür ile kapatıldı. Hasta bir gün yoğun bakımda bir gün de serviste takip edildikten sonra 

komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. 

Tartışma: Travma hastasının primer değerlendirmesinde hastanın havayolunun kontrolü sağlanmalı, 

solunumu değerlendirilmeli, dolaşımı kontrol edilmeli, nörolojik fonksiyonları incelenmeli ve hastanın 

kıyafetleri tamamen çıkarılarak hasar boyutu incelenmelidir.  

Travma hastasında anestezi yönetimi önemlidir. Tüm travmalı hastalar dolu mideli ve mide içeriğinin 

pulmoneraspirasyonu için yüksek riskli olarak kabul edilmelidir. Aksi ispatlanana kadar servikal spinal 

kord hasarı olabileceği unutulmamalıdır.  
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Olgumuzda hastamıza oturur pozisyonda ve sedasyon altında girişim yapıldı.  Ancak olası bir 

komplikasyonda acil genel anestezi gerekliliği doğabilirdi. Bu durumda hasta supin pozisyona 

alınamayacağı için lateral pozisyonda entübasyonu sağlanabilirdi. Bıçak, aorta ya da diğer büyük 

damarlara zarar verip ölümcül sonuçlara neden olabilirdi. Bıçak spinal kord başta olmak üzere 

çevredeki sinir yapılarına zarar vererek ciddi nörolojik hasarlara yol açabilirdi. 

Literatüre bakıldığında penetranspinal yaralanmalar az görüldüğünden tedavi için somut algoritmalar 

bulunmamaktadır. Anestezi açısından bakıldığında bu tür vakalarda hem genel travma boyutunda 

önlemler alınmalı, hem de etkilenen sistem bazında gelişebilecek komplikasyonlar düşünülüp anestezi 

yönetimi bu şekilde sağlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Travma, Penetran travma, Spinal yaralanma, Hava yolu kontrolü 

Kaynaklar: 

1. Brunicardi F. C. Schwartz principles of surgery. 9th ed. New York: McGraw- Hill, 2010. 

2. Ortega-Gonzalez M. Anaesthesia for trauma patients.S Afr Fam Pragt 2012;54(3):S2-6.  

3. Ateşçelik M, Gürger M. Acil Servise Penetran Travma ile Bas ̧vuran Hastaların I ̇ncelenmesi. Konuralp 

Tıp Dergisi 2014;6(1):40-6. 

4. Bellister SA, Dennis BM, Guillamondegui OD. Blunt and Penetrating Cardiac Trauma. Surg Clin North 

Am. 2017;97(5):1065-76. 

5. Smith C., White B. J. Penetrating knife injuries to the spine: Management considerations and 

literature review. Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management 2014;3-

4. 

 

Resim 1: Hastaya saplanan bıçağın sırttan görünümü ve radyolojik görüntülemeleri. 
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S-17 Postoperatif Nadir Bir Komplikasyon: Serebral İnfarkt 

Ersagun Tuğcugil1, Ahmet Beşir1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Trabzon 

Giriş: Serebrovasküler hastalıklar diyabetin önemli makrovasküler komplikasyonlarındandır (1). 

İskemik inme diyabetik hastlarda iki kat fazla görülmektedir (2). Kolesistektomi operasyonu geçiren 

geriatrik diyabetik bir olgunun, postoperatif karşılaştığımız önemli bir komplikasyonunu sunmayı 

amaçladık. 

Olgu: 67 yaşında kolelitiazis nedeniyle laparoskopik kolesistektomi planlanan vücut kitle indeksi 33 

olan kadın hastanın preoperatif değerlendirmesinde tipII diyabet, hipertansiyon ve 3 yıl önce geçirilmiş 

koroner arter baypas öyküsü mevcuttu. ARB, diüretik, statin, SSRI, Metformin, Coraspirin 100 mg 

kullanan hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül disfonksiyonu vardı. Laboratuvar değerlerinde 

açlık kan şekeri 313gr/dl ve HbA1C 11,3 gr/dl idi. Operasyondan 5 gün önce antiagregan tedaviler 

sonlandırılarak düşük molekül ağırlıklı heparine geçilmiş. 

Operasyon odasında premedikasyon ve preoksijenizasyon sonrasında,  IV 5mg/kg tiopental sodyum, 

50 mcg fentanil ile anestezi indüksiyonu, ardından 0.6mg/kg rokuronyum ile nöromusküler blok 

sağlandı. Anestezi indüksiyonu sonrası kan basıncı 180/78 mmHg den 81/45 mmHg’ye düştü ve 10 mg 

efedrin sonrası 118/55mmHg oldu. Hasta intraoperatif dönemde tidal volüm 450 ml, PEEP 5 cmH2O, 

ETCO2 30-35mmHg olacak şekilde ventile edildi. Anestezi idamesi taze gaz akışı 3L/dk, %50/50 

oksijen/hava karışımı içinde %2 sevofluran ve 0.1-0.2 mcg/kg/dk remifentanil ile sağlandı. 

Operasyonun bitiminde remifentanil infüzyonu kesilip TOF 0.7 olunca 2 mg/kg sugammadeks 

uygulanarak sorunsuz şekilde ekstübe edilen hasta derlenme ünitesine alındı. Modifiye Alderet skoru 

≥9 olunca servise gönderildi. 

Servise çıkartıldıktan 2 saat sonra hasta 1 saat süren geçici görme bozukluğu yaşayan hastaya serviste 

12 saat sonra düşük molekül ağırlıklı heparin başlanmış, operasyondan 24 saat sonra solda santral 

fasiyal asimetri ve her iki ekstremitede kuvvet kaybı gözlenmiş. Serebral diffüzyon manyetik rezonans 

görüntülemesinde (Figür 1) sağ hemisferde belirgin bilateral çoklu infarkt alanları gözlenmiş ve 

solunum sıkıntısı yaşaması üzerine antiagregan önerisiyle yoğun bakıma alınmış. Yoğun bakımda 36 

saat sonra kuvvet kaybında gerileme ve genel durumun düzelmesiyle servise gönderilmiş. 

Tartışma: Yaşlı, hipertansif, dislipidemik, obez ve diabetik hastalar tromboembolik olaylar için risk 

altındadırlar (3, 4). Hastamızın HbA1C seviyesi yüksek olsa da tromboembolik olaylarla kan glukozu ve 

HbA1C seviyesinin korelasyonu tartışmalıdır (4, 5). 

Cerrahi strese bağlı katabolik hiperglisemi ve intraoperatif gelişen hipotansiyon sonucu postoperatif 

erken dönemde görme bozukluğu gelişmesi uyarıcı olmuştur. Bu tür kardiyak problemli, serebral 

infarkt riski olan hastalarda antiagregan tedavi erken dönemde başlanmalı. Ayrıca HbA1c>8,5 olan bu 

olguda, acil değilse operasyonun iptal edilmesi (7) eğer operasyona alınacak ise postoperatif yoğun 

bakımda takip edilmesinin gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Anahtar kelimeler: diabetes mellitus, serebrovasküler olay, inme 

Kaynaklar: 

1. The Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and 

risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 

2010;375:2215–22.  

2. Gordon T, Kannel WB. Predisposition to atherosclerosis in the head, heart and legs. The 

Framingham Study. J Am Med Ass 1972; 221:661. 

3. Previtali E, Bucciarelli P, Passamonti SM, Martinelli I. Risk factors for venous and arterial thrombosis. 

Blood Transfusion 2011;9(2):120. 

4. Béjot Y, Giroud M. Stroke in diabetic patients. Diabetes&metabolism 2010;36:S84-7. 

5. Duckworth W, Abraira C, Moritz T, Reda D, Emanuele N, Reaven PD, Warren SR. Glucose control 

and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. New England Journal of Medicine 

2009;360(2):129-39. 

6. Tristan BW, Larry CD. Preoperative glycemic control for adult patients with diabetes undergoing 

elective surgery. PLAID 2016; doi:10.17125/plaid.2016.62. 

 

 

Figür 1. Serebral diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde, sağda daha belirgin olmak üzere her 

iki hemisferde çoklu infarkt alanları gözlenmekte 
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S-18 Anestezi Doktorlarının Peroperatif End-Tidal Karbondioksit 

Monitorizasyon Uygulamaları 

Döndü Genç Moralar1, Sevgi Kesici2 

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Anesteziyoloji ve Reanimayon Kliniği, İstanbul 

2İstanbul Aydın Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı, İstanbul 

Giriş: Kapnografi ile ekspiryum havasında CO2 ölçümü yapılmaktadır. Kapnografi anestezi pratiğinde 

pek çok klinik değerlendirmede kullanılmaktadır (1-3). Bu anket çalışması ile anestezi doktorlarının 

peroperatif dönemde yapılan endtidal karbondioksit (EtCO2) monitorizasyonu hakkında bilgi, deneyim, 

görüşlerinin sorgulanması ve farkındalığın attırılması amaçlandı.  

Gereç ve yöntem: Çalışma için Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurul onayı alındı. Çalışmaya; Bakırköy Dr.Sadi Konuk, Gaziosmanpaşa Taksim ve 

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde anestezi kliniklerinde çalışan 

toplam 68 anestezi doktoru dahil edildi. Elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler 

için SPSS 22.0 İstatistik paket programı kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan anestezistlerin mesleki deneyim sürelerine göre sayıları ve yüzdelik 

oranlarının dağılımı Şekil 1’de gösterildi. Peroperatif EtCO2 monitorizasyonunun anestezi pratiğinde 

kullanımı Tablo 1’de, ventilasyon takibinde kullanımı Tablo 2’de, solunum sistemi takibinde kullanımı 

Tablo 3’de ve kardiyovasküler sistem takibinde kullanımı da Tablo 4’de gösterildi.  

“Açık cerrahide ventilasyon sabit tutulduğunda kardiyak output göstergesi olarak EtCO2 

monitörizasyonunu kullanır mısınız?” sorusu ve “Daha önce EtCO2 monitörizasyonu ile pulmoner emboli 

tanısı koydunuz mu?” sorusu ile mesleki deneyim arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0,046; 

p=0,014) (Şekil 2-3). Bu iki soru dışında verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı.  

Tartışma: EtCO2 monitörizasyonu; metabolizma, kardiyovasküler sistem, pulmoner sistem 

değerlendirmelerinde ve ventilasyon takibi için yararlıdır (1-4). Çalışmalar, kardiyak arrest vakalarında 

EtCO2 değerlerinin düşük olmasının mortalitenin yüksek olduğunu gösterdiğini belirtmektedir (5-7). Pek 

çok çalışma EtCO2 monitorizasyonu ile akciğer embolileri tespit edilebildiğini de göstermiştir (8-9). 

Anket çalışmamızda; hekimlerin tamamına yakınının ventilasyon takibinde, endotrakeal tüpün doğru 

yerleşiminin değerlendirilmesinde, pulmoner emboli tanı-takibinde ve kardiyopulmoner arrestte 

resüsistasyonun kalitesinin-mortalitenin değerlendirilmesinde EtCO2 monitorizasyonunun faydalı 

olduğunu düşünmeleri yüz güldürücü sonuçlarımızdandır. Ancak hekimlerin yarıya yakını cihaz 

yetersizliği/arızasından dolayı monitörizasyon yapamadıklarını da ifade etmişlerdir.  
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Ayrıca açık cerrahide kardiyak output göstergesi olarak, bronkospazm tanı-tedavisinde, travmada 

mortalite göstergesi olarak ve sedasyonda ventilasyon takibinde hekimlerin peroperatif EtCO2 

monitorizasyon oranlarının arttırılması için eğitim toplantılarının daha sık yapılmasının faydalı olacağı 

kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: End-tidal karbondioksit, Peroperatif karbondioksit monitorizasyonu, Kapnografi 

kullanım alanları 

Kaynaklar: 

1. Uzun S, Basgül E. Perioperatif non-invaziv monitorizasyon. Anestezi Dergisi 2009;17(3):133-139. 

2. Grenier B, Verctere E, Mesli A, et al. Capnography monitoring during neurosurgery: reliability in 

relation to various intraoperative positions. Anesth Analg 1999;88:43-8. 

3. Li M, Liu Z, Lin F, et al. End-tidal carbon dioxide monitoring improves patient safety during propofol-

based sedation for breast lumpectomy: A randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2018;doi: 

10.1097/EJA.0000000000000859. 

4. Silvestri S , Ralls GA, Krauss B, et al. The effectiveness of out-of-hospital use of continuous end-

tidal carbon dioxide monitoring on the rate of unrecognized misplaced intubation within a regional 

emergency medical services system. Ann Emerg Med 2005;45(5):497-503. 

5. Cantineau JP, Lambert Y, Merckx P, et al. End-tidal carbon dioxide during cardiopulmonary 

resuscitation in humans presenting mostly with asystole: a predictor of outcome. Crit Care Med 

1996;24(5):791-6. 

6. Asplin BR, White RD. Prognostic value of end-tidal carbon dioxide pressures during out-of-hospital 

cardiac arrest. Ann Emerg Med 1995;25(6):756-61. 

7. Wayne MA, Levine RL, Miller CC. Use of end-tidal carbon dioxide to predict outcome in prehospital 

cardiac arrest. Ann Emerg Med 1995;25(6):762-7. 

8. Ognjen Visnjevac, Leili Pourafkari, Nader D. Nader. Role of Perioperative Monitoring in Diagnosis of 

Massive Intraoperative Cardiopulmonary Embolism. J Cardiovasc Thorac Res 2014;6(3):141-145. 

9. Rumpf TH, Krizmaric M, Grmec S. Capnometry in suspected pulmonary embolism with positive D-

dimer in the field. Crit Care 2009;13(6):R196. 
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Şekil 1: Mesleki deneyim sürelerine göre anestezi doktorlarının sayıları ve yüzdelik oranlarının dağılımı 

(n; %) 

 

Tablo 1: Peroperatif EtCO2 monitorizasyonunun anestezi pratiğinde kullanımı 

Soru Yanıt n (%) 

Peroperatif EtCO2 monitorizasyonu sizce gerekli midir? Evet 68(%100) 

EtCO2 monitörizasyonu yapmadan genel anestezi uygulamanız gereken 

durumlar oluyor mu? 

Evet 31(%45.6) 

Hayır 37(%54.4) 

EtCO2 monitörizasyonunu havayolu gereçleri doğru yerleşimi için kullanır 

mısınız? 

Evet 64(%95.5) 

Hayır 3(%4.5) 

EtCO2 monitörizasyonunu peroperatif ventilasyon takibinde kullanıyor musunuz? Evet 67(%100) 

Açık cerrahide ventilasyon sabit tutulduğunda kardiyak output göstergesi olarak 

EtCO2 monitörizasyonunu kullanır mısınız? 

Evet 40(%59.7) 

Hayır 27(%40.3) 

 

  

20; 29%
17; 25%

7; 10%
10; 15%14; 21%

Mesleki deneyim

Anestezi Asistanı (0-2 Yıl)
Anestezi Asistanı (2-5 Yıl)
Anestezi Uzmanı (0-5 Yıl)



43 
 
 

Tablo 2: Peroperatif EtCO2 monitorizasyonunun ventilasyon takibinde kullanımı 

Soru Yanıt n(%) 

EtCO2 monitörizasyonunu 

peroperatif ventilasyon takibinde 

güvenilir buluyor musunuz? 

Evet 62(%92.5) 

Hayır 5(%7.5) 

Sizce EtCO2 değeri farklı hasta, 

hastalık ve ventilasyon 

durumlarında değişkenlik gösterir 

mi ve nasıl takip edilmelidir? 

Her hastada standart aralıkta tutulmalıdır. 5(%7.4) 

Her hastaya göre yeniden değerlendirilmelidir. 63(%92.6) 

Sedasyon uygulanan hastalarda 

EtCO2 monitörizasyonu kullanıyor 

musunuz? 

Evet 25(%36.8) 

Kullanılmasına gerek yok 6(%8.8) 

Gerekli olduğunu düşünüyorum ancak olmadığı 

için kullanamıyorum. 

37(%54.4) 

Yüzeysel solunum da EtCO2 

monitörizasyonu için doğru olan 

seçenek/seçenekleri işaretleyiniz? 

Çoğunlukla üst solunum yolları havalanıyor ve 

alveol durağan olduğundan EtCO2 ve PaCO2 

arasında fark büyüktür. 

53(%80.3) 

EtCO2 değerlerini normal sınırlarda tutmaya 

çalışırım. 

13(%19.7) 

 

 

Tablo 3: Peroperatif EtCO2 monitorizasyonunun solunum sistemi takibinde kullanımı 

Soru Yanıt n(%) 

Peroperatif gelişen bronkospazm tanı ve 

tedavisinde EtCO2monitörizasyonunu 

kullanıyor musunuz? 

Tanısında kullanırım 9(%13.4) 

Tedavisinde kullanırım 2(%3) 

Tanı ve tedavisinde kullanırım 46(%68.7) 

Kullanmam 10(%14.9) 

Akciğer hastalığı olanlarda EtCO2 

monitörizasyonu için sizce doğru olan 

seçeneği işaretleyiniz? 

Alveol ve kapiller arasında difüzyon için ciddi bir 

bariyer olduğundan, EtCO2 ve PaCO2 arasında 

11(%16.7) 

Dalga eğimleri ve hastaya göre takipler için 

kullanırım. 

55(%83.3) 
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Tablo 4: Peroperatif EtCO2 monitorizasyonunun kardiyovasküler sistem takibinde kullanımı 

Soru Yanıt n(%) 

Peroperatif dönemde pulmoner emboli 

amacıyla EtCO2 takip eder misiniz? 

Evet 64(%95.5) 

Hayır 3(%4.5) 

Daha önce EtCO2 monitörizasyonu ile 

pulmoner emboli tanısı koydunuz mu? 

Evet 9(%13.2) 

Hayır 36(%52.9) 

Şüphelendim ama kesin tanı koyamadım 20(%29.4) 

Şüphelendim ama kesin tanı koyamadım, ancak 

gerekli tedaviyi yaptım. 

3(%4.4) 

Travma nedeniyle gelen hipovolemik hastada 

peroperatif dönemde EtCO2 monitörizasyonu 

için sizce doğru olan seçeneği işaretleyiniz? 

EtCO2 değerlerini normal sınırlarda tutmaya 

çalışırım. 

3(%4.5) 

EtCO2 değeri akciğere gelen kan azalacağı için 

daha düşük göstereceğinden normal sınırlarda 

tutmaya çalışmam 

63(%95.5) 

Travma nedeniyle gelen hastada peroperatif 

dönemde EtCO2 monitörizasyonu mortalite 

tahmini için kullanır mısınız? 

Evet 30(%44.8) 

Hayır 37(%55.2) 

Kardiyopulmoner Resisitasyon uygulanan 

hastada EtCO2 monitörizasyonu için doğru 

seçenek/ seçenekleri işaretleyiniz? 

Kardiyopulmoner resisitasyonun kalitesini 

gösterir. 

2(%2.9) 

Spontan dolaşımın geri dönüşü hakkında bilgi 

verir. 

7(%10.3) 

Hepsi 59(%86.8) 
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Şekil 2: “Açık cerrahide ventilasyon sabit tutulduğunda kardiyak output göstergesi olarak EtCO2 

monitörizasyon kullanır mısınız?’’ sorusuna yanıtın mesleki deneyim süresine göre dağılımı 

 

 

Şekil 3: “Daha önce EtCO2 monitörizasyonu ile pulmoner emboli tanısı koydunuz mu?” sorusuna yanıtın 

mesleki deneyim süresine göre dağılımı 
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S-19 Fentanil ile Remifentanilin Nöromusküler Blok ve 

Entübasyon Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 

Hızır Kazdal1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Rize 

Giriş: Laringoskopi ve entübasyon sonrası oluşan katekolamin salınımı başta kardiyovasküler sistem 

olmak üzere tüm organları olumsuz yönde etkileyebilir. Kabul edilebilir endotrakeal entübasyon 

koşullarını sağlamak ve istenmeyen hemodinamik yanıtları engellemek anestezi indüksiyonunda 

önemlidir.  

Bu hemodinamik değişiklikler, laringoskopi ve entübasyon sırasında farklılık gösterir. Laringoskopi 

sırasında supraglottik pressör uyarılar ile sistolik ve diastolik kan basıncında %25-50 artış gözlenirken 

kalp hızında artış minimaldir. Trakeal tübün vokal kordlar arasından trakeaya ilerletilmesi sırasında ise 

infraglottik respeptörler de uyarılır ve katekolamin düzeyindeki ek artışla birlikte taşikardi de gözlenir 

(1).   

Yukarıda bahsedilen hemodinamik değişiklikleri engellemek amacıyla kullanılan teknikler 

preoksijenasyon sırasında inhaler anestezik ajan uygulanması, lidokainin intravenöz yoldan veya 

havayoluna topikal yoldan uygulanması, intravenöz beta-adrenerjik blokör, direkt etkili vazodilatörler, 

veya opioidlerin uygulanmasıdır.  

Opioidler duyusal yolakların santral entegrasyonunu bloke ederler (2). Günümüzde bu yolla en sık 

kullanılan ki ajan fentanil ve remifentanildir. Fentanil, ucuz, intravenöz bolus doz sonrası etkisi 30-60 

saniye içinde başlayan, 3-6 dakika içinde maksimum etkiye ulaşan bir opioiddir. Tekrarlayan 

uygulamalarda eliminasyon yarı ömrü uzayacağından dolayı derlenme süresi de uzar. 

Remifentanil, farmakodinamik özellikleri diğer fentanil türevlerine benzeyen, ancak nonspesifik doku ve 

plazma esterazları tarafından hidrolize edilebilmesi nedeniyle uzun süreli uygulamalarda dahi etki 

süresi uzamayan bir opioiddir. İntravenöz bolus uygulamadan sonra maksimum etkiye ulaşma süresi 

fentanilin yarısı kadar, terminal yarılanma süresi ise 3.8-8.3 dakikadır. İnfüzyon süresinden bağımsız 

olarak, infüzyon kesildikten sonra plazma konsantrasyonunun %50’ye düşmesi içingereken süre 

yaklaşık 3-5 dakikadır (3). 

Çalışmamızda fentanil ile remifentanilin sisatrakuryumla sağlanan nöromüsküler blokaja, entübasyon 

kalitesine ve hemodinamik değişikliklere etkilerini karşılaştırdık. 

Gereç ve yöntem: Çalışma 23.10.2000 ile 29.01.2001 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerinde gerçekleştirildi. Elektif koşullarda genel anestrezi ile 

operasyon planlanan ASA 1-2 grubundan 18-65 yaş arası 60 hasta çalışmaya alındı.  

Tüm hastalarda premedikasyon, anestezi indüksiyonundan 30 dakika önce uygulanan 10 mg 

intramusküler diazepam ve 0.5 mg intramusküler atropin sülfat ile sağlandı. Operasyon masasında 



47 
 
brakiyal venden açılan 20G damaryolundan izotonik infüzyonu başlandı. Rutin monitorizasyonun yanı 

sıra TOF-watch SX cihazı ile unlar sinir üzerinden nöromusküler ileti monitorizasyonu uygulandı. 

Hastalar randomize olarak 3 gruba ayrıldı: Remifentanil grubuna 30 saniyede 1.5 mcq/kg bolus sonrası 

0.3 mcq/kg/dk infüzyon başlandı. Fentanil grubuna 30 saniyede 3mcq/kg bolus, kontrol grubuna 30 

saniyede 10 ml serum fizyolojik bolus verildi. Amnezi 5 mg/kg tiyopentalle, kas gevşemesi 0.15 mg/kg 

sisatrakuryumla sağlandı.  

Nöromusküler ileti monitorizasyonuyla blok düzeyi değerlendirildi. Entübasyon sırasındaki 

nöromusküler blok düzeyi yüzde olarak, T1 %90 supresyon düzeyi için gereken süre saniye olarak, 

maksimum blok başlangıç zamanı (T1 %95 supresyon düzeyi için gereken süre) saniye olarak, 

maksimum blok için gereken süre (T1 %100 supresyon düzeyi için gereken süre) saniye olarak 

kaydedildi. 

Kalp atım hızı, arteryel kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu indüksiyon öncesi ve sonrası, 

entübasyon öncesi ve sonrası 3. ve 5. dakikalarda kaydedildi. Laringoskopi ve entübasyon sırasında 

gözlenen bradikardi (kalp atım hızı < 45 atım/dk), disritmi, hipotansiyon (sistolik arter basıncı < 80 

mmHg), apne, cilt döküntüsü, kas rijiditesi gibi ilaç yan etkileri kaydedildi. 

Entübasyon kalitesi mükemmel (öksürüksüz kolay tüp geçişi, vokal kordlar gevşemiş ve 

abdüksiyonda), iyi (hafif öksürük veya dirençle tüp geçişi, vokal kordlar gevşemiş ve abdüksiyonda), 

zayıf (orta şiddette öksürük veya dirençle tüp geçişi, vokal kordlar orta derecede addüksiyonda), 

olanaksız (vokal kordlar sıkı addüksiyonda) olarak değerlendirildi. 

Veriler SPSS sürüm 10.0 ile analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA testi ve 

bağımsız örneklerde t testi kullanıldı. Normal dağılıma uymayan veriler Kruskal Wallis testi ile 

karşılaştırıldı. Bu testlerde p değeri 3 grup karşılaştırması nedeniyle <0.017 olarak anlamlandırıldı. Her 

grubun zaman içindeki değişimi bağımlı örneklerde Wilcoxon işaret testi ile değerlendirildi. Bu testlerde 

p değeri <0.05 olarak anlamlandırıldı. 

Bulgular: Grupların demografik özellikleri benzerdi. Hastaların yaş ortalaması 39±10.5 yıl, vücut 

ağırlıkları 69.2±9.9 kg, 33'ü (%55) kadındı. Entübasyon sırasında kaydedilen nöromusküler blok düzeyi 

ve süreleri benzerdi (p>0.05). Bu değerler Tablo 1’de verildi.  

Entübasyon koşulları Tablo 2'de verildi. Kısaca fentanil ile remifentanil arasında istatistiksel fark 

gözlenmedi (x2=0.202, p=0.904). Fentanil ile remifentanil grubunda değerlendirilmesi olanaksız 

sınıfına giren hasta bulunmazken, kontrol grubundaki hastaların %25’inde olanaksız entübasyon 

koşulları saptandı. Kontrol grubunda gözlenen bu fark fentanil grubuna göre (x2=7.958, p=0.047) ve 

remifentanil grubuna göre (x2=9.286, p=0.026) istatistiksel olarak anlamlı idi. 

Kalp atım hızı, sistolik, diastolik ve ortalama arter basıncı değerleri indüksiyon öncesi tüm gruplarda 

benzerdi (p>0.05). Trakeal entübasyon sonrası sistolik arter basıncı ve kalp atım hızının en düşük 

değerleri remifentanil grubunda gözlendi. Remifentanil grubunda entübasyon öncesi ve sonrası ölçülen 

kalp atım hızı değerleri kontrol ve fentanil gruplarına göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). 
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Hiçbir hastada bradikardi veya disritmi gözlenmedi. Remifentanil grubunda 3 olguda (%15) 

hipotansiyon gelişti. Fentanil grubunda 1 olguda (%5), remifentanil grubunda 3 olguda (%15) apne 

gözlendi. Kontrol grubunda bir olguda (%5) ciltte döküntü gelişti. Fentanil grubunda 2 olguda (%10) 

kas rijiditesi gelişti fakat ventilasyon veya entübasyon işlemini etkilemedi.  

Tartışma: Bu çalışmada opioidlerin nöromusküler ileti üzerine etki etmeden duyusal yolların santral 

yolaklarını bloke ederek entübasyon kalitesini artırdığı ve trakeal entübasyona karşı gelişen istenmeyen 

hemodinamik yanıtı baskıladığı görüldü. Anestezi indüksiyonu sırasında oluşan refleks yanıta bağlı kalp 

hızında ve kan basıncında artış, laringospazm ve bronkospazm, ekstrasistol, ventriküler prematür 

atımlar ve kardiyak arrest gibi ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu nedenle indüksiyonda opiod 

ajanlardan yararlanılması ve nöronusküler blok düzeyinin monitorize edilmesi morbidite ve mortaliteyi 

azaltmada önemlidir (4, 5).  

Mellinghoff H ve arkadaşları (6) indüksiyonda intravenöz yoldan 0.05-0.1 mg/kg midazolam, 2-8 μg/kg 

fentanil ve 4-8 mg/kg tiyopental uygulaması sonrası kas gevşetici uygulamaksızın entübasyon 

gerçekleştirmişler. Anestezi idamesinde N20/02 yanında lüzum halinde fentanil ve midazolam 

kullanmışlar. İndüksiyondan 15 dk sonra 0.1 mg/kg dozda cisatrakuryum vermişler ve ortalama T1 

%90 supresyon süresini 132 s, T1 %95 supresyon süresini 150 s ve T1 %100 supresyon süresini 186 s 

bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda fentanil grubunda ortalama T1 supresyon sürelerini; T1 %90 için 193 

s, T1 %95 için 218 sn ve T1 %100 için 242 s bulduk. Bu çalışmada ölçülen sürelerin bizim çalışmamıza 

göre daha kısa olmasını midazolam kullanılmış olmasına bağladık.  

Oyos T ve arkadaşları (7) opioid, propofol, izofluran ve enfluran ile gerçekleştirilen anestezinin 

cisatrakuryumunun oluşturduğu nöromusküler blok üzerine etkilerini karşılaştırdıkları çalışmada 

hastaları dört gruba ayrılmışlar: N20/02/opioid, N20/02/izofluran, N20/02/enfluran ve 

N20/02/propofol. Anestezi indüksiyonunda ilk üç grup için tiyopental ile fentanil, son grup için ise 

propofol ile fentanil kullanılmış. Nöromusküler blok 0.1 mg/kg sisatrakuryum ile sağlanmış. Tüm 

gruplarda maksimum T1 supresyonıma ulaşılmış. Bunun için geçen süreler opioid anestezisi ile 258 s, 

izofluran ile 222 s, enfluran ile 240 s ve propofol ile 258 s olarak bulunmuş. Opioidlerin nöromusküler 

ileti üzerine etkilerinin olmadığı, izofluran ve enfluranın ise maksimum T1 supresyonuna ulaşma 

süresini kısalttığı ve nöromusküler bloğun klinik etki süresini opioid veya propofol anestezisiyle 

kıyaslandığında %6-15 daha uzattığı gösterilmiştir. Çalışmamızda kontrol grubuna kıyasla fentanil ile 

remifentanil gruplarının T1 supresyon ve blok sürelerini ve entübasyondaki nöromusküler blok oranını 

benzer bulduk. 

Song D ve arkadaşları (8), 1 μg/kg fentanil ile 0.5 μg/kg ve 1 μg/kgremifentanil bolus dozlarının 

entübasyona akut hiperdinamİk yanıtı önlemedeki etkilerini kıyaslamışlar. Anestezi indüksiyonunda 

intravenöz 2 mg midazolamm ardından propofol ve süksinilkolin kullanmışlar. 1 μg/kg bolus 

remifentanilin laringoskopi ve trakeal entübasyona akut hemodinamik yanıtta etkili bir kontrol 

sağladığını ve bunun fentanilin 1 μg/kg intravenöz standart dozundan daha etkin olduğunu 

göstermişlerdir. Vuyk J’nin (9) ‘Remifentanilin farmakolojik profili’ kitabında da belirtildiği gibi 

remifentanil, fentanile göre daha potenttir. Bu nedenle çalışmacılar 1 μg/kgremifentanil ile aldıklan iyi 
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sonucu aynı dozdaki fentanil ile alamamışlardır. Biz de çalışmamızda 1.5 μg/kg dozunda remifentanil ile 

eşdeğer bir sonuç alabilmek için 3 μg/kg’lık fentanil dozu kullanmak zorunda kaldık. 

Çalışmamızda remifentanil grubunda fentanil grubuna kıyasla indüksiyondan hemen sonra, 

entübasyondan önce ve entübasyondan hemen sonra kaydedilen kalp atım hızı ortalama değerleri 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük idi. Entübasyondan 3 ve 5 dakika sonraki ölçümlerin 

remifentanil ve fentanil grupları arasında anlamlı bir fark göstermediği belirlendi. Sistolik arter basıncı 

ortalama değerleri entübasyon öncesi, entübasyondan hemen sonra ve entübasyondan 3 dakika sonra 

remifentanil grubunda en düşük, kontrol grubunda en yüksek olarak bulundu. İndüksiyondan hemen 

sonra ve entübasyondan 5 dakika sonra remifentanil grubunda sistolik arter basıncı fentanil ve kontrol 

grubuna kıyasla belirgin düzeyde daha düşük, fentanil ile kontrol grubu arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlendi. Diastolik ve ortalama arter basıncı değerleri remifentanil grubunda, fentanil ve kontrol 

grubuna kıyasla indüksiyondan hemen sonra, entübasyon öncesi, entübasyondan hemen sonra, 

entübasyondan 3 ve 5 dakika sonra istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. 

Çalışmada kullanılan dozlarda remifentanilin fentanile kıyasla entübasyon kalitesini iyileştirmede 

anlamlı bir üstünlük sağlamadığı, ama istenmeyen hemodinamik yanıtın kontrolünde daha etkili olduğu 

görüldü. 

Anahtar kelimeler: Endotrakealentübasyon, Entübasyon kalitesi, Fentanil, Remifentanil 
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Tablo 1. Entübasyon sırasında nöromusküler blok düzeyleri ve supresyon süreleri 

 Remifentanil Fentanil Kontrol 

Entübasyon sırasında nöromusküler blok düzeyi (%) 58±17.2 53.7±20.2 56±25 

T1 %90 supresyon süresi (s) 198.6±51.1 193.7±49.5 185.5±60.8 

T1 %95 supresyon süresi (s) 219±62 218.1±52.7 216.5±71.7 

T1 %100 supresyon süresi (s) 251.9±68.9 242.1±61.1 252.5±79.6 

 

Tablo 2. Gruplara göre entübasyon koşulları 

Entübasyon koşulları Remifentanil Fentanil Kontrol 

Olanaksız - - 5 (%25) 

Zayıf 3 (%15) 4 (%20) 6 (%30) 

İyi 8 (%40) 8 (%40) 6 (%30) 

Mükemmel 9 (%45) 8 (%40) 3 (%15) 
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S-20 Kalp Debisinin ve Kas Kitlesinin Sevofluranın Amnezik 

Etkisinin Başlama Süresine Etkisi 

Başar Erdivanlı1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Rize 

Giriş: Genel anestezide artmış kalp debisinin anestezik indüksiyonun yavaşlattığı kabul edilir. Bu 

durum, pulmoner kan akımının artmasıyla kanın alveollerden geçiş hızının artmasına, dolayısıyla kana 

geçen ve santral sinir sistemine taşınan anestezik gazın konsantrasyonunun dilüe olmasına 

bağlanmaktadır (1). Birim zamanda fazla miktarda anestezik gazın alveollerden kana geçmesiyle 

alveoler parsiyel basıncın hedeflenen konsantrasyona ulaşması gecikmekte, bu durum da santral sinir 

sistemindeki parsiyel basıncın geç yükselmesiyle uyumlu olduğundan bu teori inhaler anesteziklerle 

anestezi indüksiyonu pratiğine uygun düşmektedir.  

Fakat alveollerden kana geçen anestezik gazın neden santral sinir sistemine ulaşmadığını veya 

ulaşmakta geciktiğini yeterince açıklayamamaktadır. Bu çalışmada düşük akım ile sevofluran anestezisi 

uygulanan hastaların inspiratuar ve ekspiratuar koldaki sevofluarn gaz konsantrasyonları ölçülerek kalp 

debisini etkileyen parametreler saptanmaya çalışıldı. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya elektif koşullarda genel anestezi ile opere edilmesi planlanan hastalar 

alındı (Yerel Etik Kurul No 2018/134). Anestezi indüksiyonu öncesi monitorizasyon sırasında hastaların 

yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut tipi (ektomorf, mezomorf, endomorf) kaydedildi. Rutin monitorizasyona 

ek olarak tüm hastaların serebral inotropi düzeyleri iki kanallı bispektral indeks ile (BIS, Medtronic, MN, 

USA) ve nöromusküler blok düzeylerini takip etmek üzere Datex M-NMT MechanoSensor modülü ile sol 

elde unlar sinir monitorizasyonu uygulandı. 

Tüm hastalarda intravenöz anestezi indüksiyonu 0.02 mg/kg midazolam, 2 mcg/kg fentanil, 2 mg/kg 

propofol ile, kas gevşemesi 0.6 mg/kg roküronyum ile sağlandı. Preoksijenasyon nörmusküler bloğun 

entübasyon için yeterli düzeye gerilemesine dek %60 FiO2 ile uygulandı.  

Hastalar entübe edildiken sonra herhangi bir ek inhaler veya intravenöz anestezik ajan 

uygulanmayarak bispektral indeks değeri %60’a ulaşana kadar beklendi. Bu sürede taze gaz akışı 1 l/d 

(%50 oksijen, %50 hava), tidal volüm 7 ml/kg, frekans ise EtCO2 %38-42 olacak şekilde ayarlandı. 

Sevofluran vaporizatörü %8 konsantrasyonda açılarak ekspiratuar koldaki konsantrasyon %2’yi 

geçince sevofluran vaporizatör ayarı %3.5’e düşürüldü. Bu dönemde hastaların hemodinamik yanıtı 

değerlendirilerek kalp debisinin normal (kalp atım hızı ve sistolik arter basıncı indüksiyon öncesi 

değerlerin aynısı veya altında), veya artmış (kalp atım hızı ve sistolik arter basıncı indüksiyon öncesi 

değerlerin üzerinde) olduğu bilgisi kaydedildi.  

Toplam 30 dakika boyunca her iki koldaki sevofluran konsantrasyonu ve bispektral indeks değerleri 

ölçüldü. 
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Bulgular: Artmış kalp debisinin ekspiratuar koldaki sevofluran konsantrasyonunun %2’ye ulaşma 

süresini yaklaşık 2 dakika uzattığı gözlendi (p=0.012, %95 CI = 1-5 dakika, Şekil 1).  

Bu gecikme sonucu artmış kalp debili hastalarda bispektral indeks değerinin yükselme hızının da 

yavaşladığı saptandı (Şekil 2).  

Hastalar kalp debilerine ve kas kitlelerine göre gruplara ayırıldığında, artmış kalp debisinin sevofluranın 

ekspiratuar kolda yükselme hızını sadece artmış kas kitlesine sahip hastalarda düşürdüğünü; artmış 

kalp debili fakat kas kitlesi düşük olan hastların hız profilinin normal kalp debili hastalara benzer olduğu 

gözlendi (Şekil 3). 

Tartışma: Bu çalışmada artmış kalp debisinin ekspiratuar koldaki sevofluran konsantrasyonunun 

artışını geciktirdiği, fakat bu etkinin belirgin olarak kas kitlesi fazla olan bireylerde ortaya çıktığı 

saptandı. 

İskelet kası ortalama 70 kg ağırlığında erişkin bir erkekte yaklaşık 30 litre hacme ve sadece 0.75 l/d 

kan akımına sahiptir. Sevofluran için doku/kan partisyon katsayısı 3.1, efektif volümü 93 l, inhaler 

anestezik konsantrasyonunun kana eşitlenmesi için gereken zaman sabiti ise 120 dakikadır (1). 

Vücudun üçte birinden daha fazla hacme sahip olması nedeniyle, iskelet kasının anestezi indüksiyonu 

sırasında anestezik ajanlar için potansiyel bir rezervuar oluşturabileceği düşünülse de, zaman 

konstantının çok uzun olduğu, tüm iskelet kas kitlesinin inhaler anestezik konsantrasyonunun kanla 

eşdeğer olabilmesi için zaman konstantının 4 katı süre, yani 8 saat geçmesi gerektiği gözden 

kaçırılmamalıdır. 

Buna karşılık aynı vücut ağırlığındaki erişkin erkekte kanın efektif hacmininn 3.25 l olduğu, santral sinir 

sitemi kitlesinin efektif hacminin 4 l, ve zaman sabitinin 4 dakika olduğu göz önüne alınırsa, iskelet 

kasının santral sinir sistemine difüze olacak sevofluran miktarını çalabilmesi oldukça zor 

gözükmektedir. 

Fakat egzersiz sırasında iskelet kasının kan akımının 15-20 katına kadar yükselebilmektedir (2). 

Dinlenme sırasında kalp debisinin %25’ini alan iskelet kasının perfüzyonu egzersiz sırasında 80 kat 

artabilmektedir. Aynı düzeyde egzersiz sırasında koroner arterlerin perfüzyonunun sadece 4-6 kat 

artabildiği düşünüldüğünde bu durumun önemi anlaşılmaktadır.  

Bu tür bir perfüzyon artışıyla zaman sabitinin 6-8 dakikaya (120/15) düşmesi, 93 litrelik sığaya sahip 

bu organın, santral sinir sisteminin sevoflurana doymasına kadar geçen sürede 45-60 litrelik sevofluran 

depolayabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısyla, kalp debisinin yeterli anestezi indüksiyonu ile 

düşmesi veya sabit kalması halinde iskelet kasının kandan soğurabileceği sevofluran miktarı 3 litrenin 

altında kalarak santral sinir sistemiyle yarışamazken, kan akımının sadece iki katına çıkması dahi 

iskelet kasını santral sinir sisteminin önüne geçirmektedir. 

Bu konuda dikkate alınması gereken bir nokta, bu çalışmada artmış kalp debisinin iskelet kasının 

kanlanmasına nasıl bir etkide bulunacağıdır. Bu durumu egzersiz tek başına fizyolojisiyle açıklamak 

uygun değildir. Zira ilk olarak egzersiz, statik (izometrik) veya dinamik (izovolumik) olmasına göre 

farklı etkilerde bulunmaktadır. Statik egzersizde (örneğin elin yumruk yapılarak kasılması) sıklıkla 
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düşük hacimde kaslar kullanılır ve kasılan kas lifleri nedeniyle kas içine ulaşan kan miktarı sınırlanır. 

Buna karşılık dinamik egzersizde (örneğin koşu) vücuttaki iskelet kaslarının en azından yarısı kullanılır 

ve kasın hacmi değişmediğinden kas içine kan ulaşımı sıcaklık ve kan basıncının da yükselmesiyle 

artmıştır. Aksine, bu çalışmadaki hastalar nonsteroidal kas gevşetici ile gevşetilmiştir. Bu nedenlerle, 

iskelet kasının metabolizmasıyla kan akımının direkt ilişkili olduğu klasik egzersiz fizyolojisini bu 

çalışmanın sonuçlarını yorumlamada kullanmak uygun olmayacaktır. 

Öte yandan, anestezi indüksiyonuna rağmen kalp debisi artmış bir hastada katekolamin salınımının 

bariz olduğu, ve bu nedenle splanknik yatak ve renal kan akımının egzersize benzer şekilde iskelet 

kasına yöneleceği de düşünülebilir (3). Özetle, kas kitlesi fazla olan hastalarda inhaler anesteziklerle 

indüksiyonda artmış kalp debisinin gecikmeye neden olabileceğini göz önünde bulundurmak yararlı 

olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Anestezi indüksiyonu, Kalp debisi, İnhaler anestezikler, Sevofluran 

Kaynaklar: 

1. Miller's Anesthesia, 8th Edition. Miller RD (Editor), Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, 

Young WL. Chapter 26: Inhaled Anesthetic Pharmacokinetics: Uptake, Distribution, Metabolism, and 

Toxicity. Forman SA, Ishizawa Y. Philadelphia, Churchill Livingstone, 2009; 641-8. 

2. Korthuis RJ. Skeletal Muscle Circulation. Integrated Systems Physiology: from Molecule to Function 

to Disease. 

3. Joyner MJ, Casey DP. Regulation of Increased Blood Flow (Hyperemia) to Muscles During Exercise: A 

Hierarchy of Competing Physiological Needs. Physiol Rev 2015;95(2):549–601. 

 

 

Şekil 1: Kalp debisinin ekspiratuar koldaki anestezik gaz konsantrasyonunun %2’ye ulaşma süresine 

etkisi 
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Şekil 2: Artmış kalp debisinin bispektral indeksin değişimine etkisi 

 

Şekil 3: Kalp debisi ve kas kitlesinin anestezik gaz konsantrasyonuna etkisi 
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S-21 Deneysel Hayvan Modelinde Siyatik Sinir Etrafına Yapılan 

Farklı Lokal Anesteziklerin Kardiyovasküler Sistem Üzerine 

Etkilerinin Karşılaştırılması 

Ömür Öztürk1, Mesut Erbaş1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Çanakkale 

Giriş: Lokal anesteziklere bağlı olarak gelişen sistemik toksisite nedeni genellikle yanlışlıkla yapılan 

intravasküler enjeksiyonlardır. Plazmadaki lokal anestezik konsantrasyonuna göre en çok etkilenen 

sistemler, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemdir (1-2). Günümüzde bupivakain, 

levobupivakain ve ropivakain sık olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda; bupivakain, levobupivakain ve 

ropivakainin intravenöz uygulanması sonucu, her bir ilacın ortaya çıkan kardiyotoksik etkilerini ve 

kardiyotoksisiteye neden olan toksik dozlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

onayı ile aynı üniversitenin deney hayvanları araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir. 12 adet New 

Zelland White erişkin erkek tavşan rastgele 4’erli 3 gruba ayrıldı. Çalışma öncesi 6 saat aç bırakılan 

deneklere IM 100 mg ketamin verildi. Anestezi sonrası deneklerin her birine sırasıyla EKG 

mönitörizasyonu yapılarak İV damar yolu açıldı. Tavşanlar lateral dekübitüs pozisyonuna alındı ve blok 

uygulanacak ekstremite üstte kalacak şekilde yatırıldı. Torakanter major ile koksiksin kaudal ucunu 

birleştiren çizginin ortasından, kardiyak toksik dozu hesaplanan ilaç, siyatik sinir etrafına infüzyon 

olarak 30 mg dk hızında infüzyon şeklinde verildi. Deneklerde EKG değişiklikleri görüldüğünde ilaç 

infüzyonları durduruldu. Toksisiteye neden olan doz kaydedildi. 

Bulgular: Grup B ve L’deki deneklere bupivakain/levobupibakain siyatik sinir etrafına infüze edilmeye 

başlandıktan sonra üçüncü ve dördüncü dakikada, Grup R’deki deneklere ropivakain IV verilmeye 

başlandıktan sonra beşinci dakikadan sonra 5. ve 6. dk. aralığında EKG değişiklikleri tespit edildi ve 

infüzyon durduruldu. EKG değişikliği olan dozlar tablo 1 de gösterildi. Her üç grup için çalışma boyunca 

tespit edilen aritmi, ventrikül fibrilasyonu ve asistoli değerlendirildi. Grup B’de tüm deneklerde aritmi, 1 

denekte ventrikül fibrilasyonu gelişti. Ventrikül fibrilasyonu gelişen deneklerde resüsitasyona yanıt 

alındı. Grup B’de hiçbir denekte asistoli görülmedi. Grup L ve grup R’de tüm deneklerde aritmi tespit 

edildi. Ancak deneklerin hiçbirinde ventrikül fibrilasyonu veya asistoli görülmedi. 

Tartışma: Klinik uygulamalarda lokal anesteziklerin neden olduğu kardiyovasküler toksik etkiye çok sık 

rastlanmamaktadır. Kardiyovasküler toksik etkiler daha çok yanlışlıkla intravasküler enjeksiyonlar 

sonrası görülmektedir. Ender olarak, spinal ve epidural anestezinin bir komplikasyonu olarak da 

görülebilmektedir.  
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Çalışmamızda kullanılan bupivakain, levobupivakain ve ropivakain tedavi amacı ile intravenöz 

uygulanmamaktadır. Bu üç lokal anestezik ajan yanlışlıkla intravenöz verildiğinde ya da çok yüksek 

volümlerde intratekal ya da infiltratif anestezi amacı ile kullanıldığında absorbsiyon çok arttığında 

toksik etki oluşturmaktadır (3). Bu nedenle, bu üç lokal anestezik ajanın insanlarda intravenöz 

kardiyak toksik etki dozu bilinmemektedir. 

Sonuç olarak, çalışmamızda kardiyovasküler sistem üzerine toksik etkileri açısından 

değerlendirildiğinde, levobupivakain ve ropivakain, bupivakainden daha güvenli olduğu görülmektedir. 

Ropivakainin ise, levobupivakaine göre daha güvenli olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, Levobupivakain, Ropivakain, Toksisite 

Kaynaklar: 

1. Covino BG. Pharmacology of local anaesthetic agents. General Anaesthesia. In: Nunn JF, Utting JE, 

Brown BR. 5th ed. London: Butterword Co Ltd. 1989;1011-36. 

2. Morgan GA, Maged SM., Murray MJ. Clinical Anesthesiology. The McGraw-Hill Companies Inc. 3rd 

ed. New York 2002;233-41. 

3. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascarolo P, Reiz S. A comparison of the electrocardiographic 

cardiotoxic effects of racemic bupivacaine, levobupivacaine and ropivacaine in the anesthetized swine. 

Anesth Analg 2000;90:1308-14. 

 

Tablo 1: Gruplara göre EKG değişikliği olan dozlar 

 EKG değişiklik dozu(mg) p 

Grup B 19.2 0.08 

Grup L 22.4 0.06 

Grup R 32 0.07 
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S-22 İzole Koroner Arter Baypas Cerrahisi Uygulanan Hastalarda 

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının Cerrahi Sonuçlara Etkisi 

Doğuş Hemşinli1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD, Rize 

Giriş: Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada erişkin nüfusun en önemli morbidite ve 

mortalite sebeplerinden biridir. Çeşitli çalışmalarda, KOAH olan hastalarda koroner arter hastalığı 

gelişme sıklığının %16,1 ile %53 arasında olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde 

koroner arter baypas cerrahisi yaptığımız hastalarda KOAH’nın morbidite ve mortaliteye olan etkilerini 

araştırmaktır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamız yerel etik kurul onayı alınarak planlandı. Ocak 2017-haziran 2018 

tarihleri arasında izole KABC uygulanan 237 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Off-pump 

veya acil cerrahi uygulanan, serebrovasküler hastalık tanıları, toraksla ilgili geçirilmiş cerrahisi ve eksik 

verileri olan 63 hasta dışlanarak çalışma grubu 174 hastadan oluşturuldu. Hastalar, KOAH olanlar 

(KOAH grubu) ve KOAH olmayanlar (Kontrol grubu) şeklinde iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik 

özellikleri, preoperatif ve intraoperatif verileri kaydedildi. Postoperatif dönemde gruplar uzun süren 

entübasyon (48 saatten fazla), reentübasyon, pnömoni, steroid ve bronkodilatör ilaç kullanımı, atrial 

fibrilasyon gelişimi, trakeostomi gerekliliği, yoğun bakım ve hastanede yatış süreleri ve mortalite 

oranlarına göre karşılaştırıldı. 

Bulgular: KOAH grubu 22 hastadan (18 erkek, 4 kadın; ortalama yaş 60,8 yıl; dağılım 43-71 yıl) 

kontrol grubu 152 hastadan (127 erkek, 25 kadın; ortalama yaş 62 yıl; dağılım 41-81 yıl) oluştu. 

Gruplar arasında demografik veriler, euroscore değerleri, hipertansiyon ve diabetes mellitus varlığı ile 

preoperatif ejeksiyon fraksiyonu ölçümleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Preoperatif zorlu vital 

kapasite ve birinci saniyedeki zorlu expiratuar volüm değerleri KOAH grubunda kontrol grubuna göre 

anlamlı oranda düşüktü (Tablo 1). Postoperatif verilerden yoğun bakım ünitesinde ve hastanede yatış 

süreleri, steroid ve bronkodilatör kullanımı ile reentübasyon gerekliliği ve atrial fibrilasyon gelişme 

oranları KOAH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu. Diğer karşılaştırmalarda 

anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2). 

Tartışma: Daha uzun süre tedavi gerekliliğine rağmen, açık kalp cerrahisinde ve yoğun bakım 

ünitelerindeki gelişmelere bağlı olarak KOAH olan hastalarda koroner arter baypas cerrahisi kabul 

edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile yapılabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, Koroner baypas cerrahisi, Kronik obstruktif akciğer 

hastalığı 
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Kaynaklar: 

1. Türkday C, Akbulut E, Özbudak Ö, Gölbaşı İ, Şahin N ve ark. The effect of chronic obstructive 

pulmonary disease on mortality and morbidity in patients undergoing coronary bypass surgery. Turk J 

Thorac Cardiovasc Surg 2000;8:678-81. 

2. Ovalı C. Coronary Bypass Surgery in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Off-Pump? Or On-

Pump? Osmangazi Journal of Medicine 2018;40:48-55. 

 

Tablo 1. Hastaların preoperatif özellikleri ve risk faktörleri 

 KOAH (n=22) Kontrol (n=152) P 

Cinsiyet, sayı (% erkek) 81.6% 83.6% 0.766* 

Yaş, yıl (ortalama±SS) 60.82±6.5 62.06±6.85 0.603** 

Euroscore (ortalama±SS) 3.54±1.06 3.70±1.11 0.502** 

HT, sayı (%) 74.5% 81.3% 0.611** 

DM, sayı (%) 22.7% 20.3% 0.867*** 

EF, % (ortalama±SS) 54.5±5.63 56.26±7.25 0.086** 

FVC, (%) (ortalama±SS) 64.36±2.54 99.71±8.34 0.00** 

FEV1, % (ortalama±SS) 65.27±2.78 103.36±9.43 0.00** 

KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı; SS: Standart Sapma; HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes 

Mellitus; EF: Ejeksiyon Fraksiyonu; FVC: Zorlu Vital Kapasite; FEV1: 1. Saniyedeki zorlu ekspiratuar 

volüm 

*Fischer exact ** Mann-Whitney U *** Pearson’s Chi-square 
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Tablo 2. Hastaların intraoperatif ve postoperatif verileri ile komplikasyon oranları 

 KOAH (n=22) Kontrol (n=152) P 

KPB zamanı, dakika (ortalama±SS) 58.82±9.92 63.57±12.94 0.156** 

KK zamanı, dakika (ortalama±SS) 43.23±8.65 42.17±8.41 0.623** 

YBÜ kalış zamanı, saat (ortalama±SS) 98.05±26.68 49.32±6.18 0.02** 

Hastane kalış zamanı, gün (ortalama±SS) 13.73±3.84 6.23±0.79 0.00** 

Reentübasyon, sayı (%) 13.0% 0.0% 0.02* 

Uzun süreli entübasyon, sayı (%) 13.6% 7.2% 0.369* 

Atrial Fibrilasyon, sayı (%) 34.8% 12.8% 0.04* 

Pnömoni, sayı (%) 9.1% 3.9% 0.267* 

Steroid ve bronkodilatör kullanımı 72.7% 11.2% 0.00* 

Trakesotomi, sayı (%) 4.5% 1.3% 0.336 

Mortalite, sayı (%) 4.5% 2.0% 0.421 

KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı; SS: Standart Sapma; KPB: Kardiyopulmoner baypas; KK: 

Kros Klemp; YBÜ: Yoğun bakım ünitesi 

*Fischer exact ** Mann-Whitney U 
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S-23 Kardiyak Cerrahi Uygulanan Hastalarımızda Solunumsal 

Komplikasyon Gelişiminin Preoperatif Risk Faktörleriyle İlişkisi 

Şaban Ergene1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD, Rize 

Giriş: Günümüzde, cerrahi ve anestezideki gelişmelere paralel olarak daha yaşlı ve yüksek riskli 

hastalara kardiyak cerrahi uygulanmaktadır. Kardiyak cerrahide postoperatif dönemde morbidite ve 

mortalitenin artmasındaki en önemli sebeplerden biri solunum sistemi komplikasyonlarıdır. Bu 

çalışmadaki amacımız kardiyak cerrahi hastalarında solunum sistemi komplikasyonu gelişmesine 

katkıda bulunan preoperatif risk faktörlerini incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamız yerel etik kurul onayı alınarak planlandı. 01.07.2017-01.07.2018 

tarihleri arasında kardiyak cerrahi uygulanan 267 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Off-

pump cerrahi uygulanan, kronik obstruktif akciğer hastalığı, serebrovasküler hastalık tanıları olan, 

önceden toraksla ilgili cerrahi geçirmiş olan ve verileri eksik olan 64 hasta dışlanarak çalışma grubu 

203 hastadan (154 koroner baypas, 11 asenden aort replasmanı, 14 aort kapak replasmanı, 24 

kombine kardiyak cerrahi) oluşturuldu. Pnömoni, pnömotorax, atelektazi ve plevral efüzyon gelişimi 

solunum komplikasyonu olarak tanımlandı. Hastalar, solunum komplikasyonu gelişenler (grup 1) ve 

solunum komplikasyonu gelişmeyenler (grup 2) şeklinde gruplara ayrıldı. Hastaların demografik 

özellikleri, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri kaydedilerek gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Bulgular: Grup 1, 59 hastadan (40 erkek, 19 kadın; ortalama yaş 69.6 yıl; dağılım 49-88 yıl) grup 2, 

152 hastadan (119 erkek, 33 kadın; ortalama yaş 61.3 yıl; dağılım 41-76 yıl) oluştu. Grup 1’de kadın 

hasta sayısı, yaş ortalaması, vücut kitle indeksi (VKİ) ve sigara kullanım oranı grup 2’ye göre anlamlı 

oranda yüksekti (Tablo 1). Postoperatif verilerden ise yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri grup 

1’de anlamlı oranda uzundu (Tablo 2). 

Tartışma: Çalışmamızda kadın cinsiyet, ileri yaş, yüksek VKİ ve sigara kullanımının kardiyak cerrahi 

sonrası solunum komplikasyonu gelişimiyle ilişkili olduğu ve bu hastaların yoğun bakım ve hastanede 

yatış sürelerinin daha uzun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kardiyak cerrahide sternotomi, plevranın 

açılması, kardiyopulmoner baypasın etkileri ve solunumu kısıtlayan ağrı gibi sebeplerle solunum 

komplikasyonlarının önemli olduğu ve sık görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle risk faktörleri olan 

hastaların preoperatif dönemden itibaren uygun medikasyon ve yoğun solunum fizyoterapisiyle 

takibinin postoperatif solunum sistemi komplikasyonlarını azaltacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Kardiyak cerrahi, Preoperatif risk faktörü, Solunum komplikasyonu 
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Kaynaklar: 

1. Sargın A, Aşkar FZ, Kocabaş SN. Açık kalp cerrahisinde postoperatif solunum sistemi 

komplikasyonlarının preoperatif, intraoperatif ve postoperatif belirleyicileri. Turk J Thorac Cardiovasc 

Surg 2013;19(4):175-83. 

2. Hamulu A, Özbaran M, Alay Y, Posacıoğlu H, Aras I ve ark. Evaluation of risk factors related to 

morbidity and mortality in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Turk J Thorac 

Cardiovasc Surg 1995;3:10-16. 

Tablo 1. Hastaların preoperatif özellikleri ve risk faktörleri 

 Grup 1 (n=59) Grup 2 (n=144) P 

Cinsiyet, sayı (% erkek) 67.8% 82.6% 0.025* 

Yaş, yıl (ortalama±SS) 69.64±8.75 61.37±4.78 0.00** 

VKİ, (ortalama±SS) 35.94±4.10 30.37±3.70 0.00*** 

HT, sayı (%) 69.5% 61.1% 0.335* 

DM, sayı (%) 37.3% 25.7% 0.125* 

Sigara kullanımı, sayı (%) 71.2% 56.3% 0.05* 

EF, % (ortalama±SS) 53.58±7.35 55.74±6.85 0.45** 

  SS: Standart Sapma; VKİ: Vücut Kitle İndeksi; HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes Mellitus; EF: 

Ejeksiyon Fraksiyonu 

*Fischer exact **Mann-Whitney U ***Pearson’s Chi-square 

 

Tablo 2. Hastaların intraoperatif ve postoperatif verileri ile mortalite oranları 

 Grup 1 (n=59) Grup 2 (n=144) P 

KPB zamanı, dakika (ortalama±SS) 63.21±13.11 58.82±10.72 0.194** 

YBÜ’de kalış, saat (ortalama±SS) 50.92±6.44 41.51±8.20 0.00** 

Hastanede kalış, gün (ortalama±SS) 9.59±5.03 6.14±0.83 0.00** 

Mortalite, sayı (%) 3.4% 2.1% 0.629* 

SS: Standart Sapma;  KPB: Kardiyopulmoner Baypas; YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi *Fischer exact 
**Mann-Whitney U 
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S-24 İzole Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan Hastalarda 

Yaşlılığın Solunumsal Klinik Sonuçlara Etkisi 

Sedat Ozan Karakişi1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD, Rize 

Giriş: Günümüzde, yaşam süresinin uzaması sonucunda daha yaşlı hastalara koroner arter baypas 

cerrahisi (KABC) uygulanmaktadır. Yaşlılık, azalmış pulmoner fonksiyonlarla ilişkilidir. Göğüs duvarında 

yapısal değişiklikler yapan median sternotominin haricinde kas gücünü azaltan anesteziklerin kullanımı 

da pulmoner disfonksiyona yol açar. Bu çalışmadaki amacımız izole KABC’nin 70 yaş üzerindeki 

hastaların solunum fonksiyonlarına etkisini incelemektir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamız yerel etik kurul onayı alınarak planlandı. 2017 yılında izole KABC 

uygulanan 148 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Off-pump veya acil cerrahi uygulanan, 

kronik obstruktif akciğer hastalığı, serebrovasküler hastalık tanıları, toraksla ilgili geçirilmiş cerrahisi ve 

eksik verileri olan 29 hasta dışlanarak çalışma grubu 119 hastadan oluşturuldu. Hastalar, 70 yaş 

üzerinde olanlar (>70 yaş) ve 70 yaş altında olanlar (<70 yaş) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların 

demografik özellikleri, preoperatif ve intraoperatif verileri kaydedildi. Postoperatif dönemde grupların 

entübasyon süreleri, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri gelişen solunum komplikasyonları ve 

mortalite oranları karşılaştırıldı. Bulgular: >70 yaş grubu 25 hastadan (19 erkek, 6 kadın; ortalama yaş 

76 yıl; dağılım 70-88 yıl) <70 yaş grubu 94 hastadan (73 erkek, 21 kadın; ortalama yaş 60.9 yıl; 

dağılım 41-69 yıl) oluştu. Preoperatif verilerden zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki zorlu 

expiratuar volüm (FEV1) ile FEV1/FVC değerleri >70 yaş grubunda <70 yaş grubuna göre anlamlı 

oranda düşüktü (Tablo 1). Postoperatif verilerden entübasyon ve hastanede kalış süreleriyle atelektazi 

ve plevral efüzyon oranları >70 yaş grubunda <70 yaş grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu 

(Tablo 2). 

Tartışma: Yaşlılarda preoperatif solunum fonksiyon değerlerinin anlamlı derecede düşük olması, 

pulmoner fonksiyonların yaşla azaldığı bilgisini desteklemektedir. Yaşlı hastalarda, entübasyon ve 

hastanede yatış süreleriyle atelektazi ve plevral efüzyon oranlarındaki artış anlamlı olmasına rağmen 

mortalite oranındaki artış anlamlı seviyeye ulaşmamıştır. Bu sonuçlar, kliniğimizde yoğun olarak 

uyguladığımız solunum fizyoterapisinin yanında cerrahi ve anestezide sağlanmış olan teknik 

ilerlemelerin sonucu olarak yaşlı hastalarda KABC’nin güvenle yapılabildiğini ve yaştan dolayı hastaların 

cerrahiden alıkonulmaması gerektiğini desteklemektedir. 

Anahtar kelimeler: Koroner baypas cerrahisi, Solunum Komplikasyonu, Yaşlı Hastalar  
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Tablo 1. Hastaların preoperatif özellikleri ve risk faktörleri 

 >70 yaş (n=25) <70 yaş (n=94) P 

Cinsiyet, sayı (% erkek) 76.0% 77.7% 1.00* 

Yaş, yıl (ortalama±SS) 76.04±4.88 60.96±5.37 0.00** 

Euroscore (ortalama±SS) 3.90±0.75 3.76±1.08 0.510** 

HT, sayı (%) 64.0% 64.9% 0.07*** 

DM, sayı (%) 28.0% 26.6% 0.06*** 

EF, % (ortalama±SS) 54.76±5.68 56.02±7.25 0.091** 

Sigara kullanımı, sayı (%) 60.0% 68.1% 0.578*** 

FVC, litre (ortalama±SS) 3.01±0.22 3.67±0.48 0.00** 

FEV1, litre (ortalama±SS) 2.16±0.28 2.82±0.46 0.00** 

FEV1/FVC, % (ortalama±SS) 71.28±9.16 76.55±7.78 0.05** 

SS: Standart Sapma; HT: Hipertansiyon; DM: Diabetes Mellitus; EF: Ejeksiyon Fraksiyonu; FVC: Zorlu 

Vital Kapasite; FEV1: 1. Saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm  

*Fischer exact test **Mann-Whitney U test ***Pearson Chi-Square 
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Tablo 2. Hastaların intraoperatif ve postoperatif verileri ile komplikasyon oranları 

 >70 yaş (n=25) <70 yaş (n=94) P 

KPB zamanı, dakika (ortalama±SS) 59.16±9.90 63.14±13.63 0.324** 

KK zamanı, dakika (ortalama±SS) 43.56±8.33 41.81±8.73 0.347** 

Entübasyon süresi, saat (ortalama±SS) 14.44±3.33 8.25±0.11 0.00** 

YBÜ kalış zamanı, saat (ortalama±SS) 48.80±5.67 48.17±6.62 0.105** 

Hastane kalış zamanı, gün (ortalama±SS) 11.56±2.87 6.25±0.80 0.00** 

Atrial Fibrilasyon, sayı (%) 24.0% 17.7% 0.410*** 

Atelektazi, sayı (%) 38.6% 20.1% 0.041*** 

Plevral efüzyon, sayı (%) 14.8% 4.4% 0.030* 

Pnömoni, sayı (%) 12.0% 4.3% 0.160*** 

Mortalite, sayı (%) 4.0% 2.1% 0.510*** 

SS: Standart Sapma; KPB: Kardiyopulmoner baypas; KK: Kros Klemp YBÜ: Yoğun bakım ünitesi 

*Fischer exact test **Mann-Whitney U test ***Pearson Chi-Square 
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S-25 Ciaglia Blue Rhino Tekniği ile Fiberoptik Bronkoskopi 

Kullanılan ve Kullanılmayan Perkütan Trakeotomi Olgularının 

Karşılaştırılması 

Şule Batçık¹, Mustafa Süren² 

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Rize 

²Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat 

Giriş: Perkütan dilatasyonel trakeotomi (PDT), yoğun bakım ünitesindeuzun süreli mekanik ventilasyon 

ihtiyacı olan hastalarda sık uygulanan bir işlemdir (1) Cerrahi trakeostomiyle karşılaştırıldığında 

olumlubir güvenlik profiline sahiptir (2,3). Ancak genel komplikasyon oranları düşük olmasına rağmen, 

ölüm de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlarbildirilmiştir (4). 

Son zamanlarda, çeşitli görüntüleme kılavuzluk modalitelerinin (esnek bronkoskopi, rijit bronkoskopi ve 

ultrason) uygulanması, PDT uygulamalarını daha da arttırmış ve çeşitli hasta popülasyonlarında 

kullanımını genişletmiştir (5, 6). 

PDT sırasında,işlem güvenliğini artırmak açısından önerilen bir uygulama olan (7,8) fiberoptik 

bronkoskopi (FOB) kullanımı pnömotoraks, paratrakeal yerleştirme ve trakeal arka duvar hasarı gibi 

komplikasyon oranlarını azaltır ve endobronşiyal kanama gibi komplikasyonları tedavi etmek için 

yararlıdır (9). 

Çalışmamızda Ciaglia Blue Rhino (CBR) tekniği ile FOB kullanılan(Grup I) ve FOB kullanılmayan (Grup 

II) PDT olgularını karşılaştırmayı amaçladık. Böylece perioperatif komplikasyonların en aza indirilmesi 

için gerekli önlemlerin alınabileceğini düşünmekteyiz.  

Gereç ve yöntem: Çalışmamıza BAVS Vakıf Gureba EAH Etik kurulu (Karar no:4/15) onayı ile Ağustos 

2008-Nisan 2009 tarihleri arasındaAnesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde yatan ve CBR tekniği ile PDT 

uygulanan 20-70 yaş arasındaki toplam 60 hasta dahil edildi.  

Hastalar fiberoptik bronkoskopi destekli (Grup I) ve fiberoptik bronkoskopi desteği olmadan (Grup II) 

gerçekleştirilen trakeotomi işlemleri olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, BMI, glaskow 

koma skalası, yoğun bakım ünitesi kabul endikasyonu, trakeotomi işleminin yoğun bakım yatışının ve 

entübasyonunun kaçıncı gününde gerçekleştirildiği,uygulayıcının niteliği, uygulama süresi(cilt 

insizyonundan trakeotomi kalünü başarılı olarak yerleştirene kadar geçen zaman dk.), trakeotomiden 

60 dk. önce ve 60 dk. sonra alınan kontrol kan gazları, PDT işlemine bağlı komplikasyonlar ve ortaya 

çıkış süreleri, yoğun bakımda toplam kalış süreleri ve akıbetleri kayıt edildi.  
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Bulgular: Gruplara göre hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet, BMI), GKS skoru, ventilatöre 

bağlı kalınan gün sayısı, trakeotominin YBÜ’nde kaçıncı günde açıldığı, uygulayıcının niteliği, yoğun 

bakım ünitesinde kalınan süre, çıkış durumları (hastalardaki eksitus ve taburcu olma sonuçları) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05) 

Trakeotomi öncesi kan gazı değerleri (SATO2, PaCO2, PaO2, H2CO3, PH) arasında anlamlı fark 

bulunmamışken (p>0.05) trakeotomi sonrası Grup II’de SAT O2’de meydana gelen artış (p<0.01) ve 

PaO2’de meydana gelen artış (p<0.05) istatistiksel olarak anlamlıydı (Tablo 1). Trakeotomi sonrası 

Grup I’de PaCO2’de meydana gelen artış ve Grup II’de PaCO2’de meydana gelen düşüş ise istatiksel 

olarak anlamlı bulunmadı.  

Grup II’de komplikasyon görülme oranı daha fazlaydı ancak komplikasyon parametreleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (Tablo 2).  

Uygulama süresi ise Grup I’de, Grup II’ye göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.01).  

Tartışma: PDT işlemi sırasında bronkoskopi kullanımının en büyük dezavantajı, hipoventilasyon, 

hiperkarbi ve respiratuar asidozdur. Hiperkarbiyi azaltmak için; en küçük bronkoskop, mümkün olan en 

kısa süre kullanılmalı ve bronkoskopi sırasında mümkün olduğunca az aspirasyon yapılmalıdır (10). 

Bizim çalışmamızda trakeotomi sonrası her iki grupta da PaO2 ve SATO2’de artış oldu.Grup II ‘de 

SATO2’de  (p<0.01) ve PaO2’de (p<0.05) meydana gelen artış istatistiksel olarak anlamlıydı. 

Trakeotomi sonrası Grup I’de PaCO2’de meydana gelen artış ise istatiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0.05). 

Önceki araştırmalar, trakeostomi kanülünün trakea dışında yerleşimi, özofagus perforasyonu, trakeal 

arka duvar yaralanması, kılavuz telin dikey hareketi, pnömotoraks ve deri altı amfizemi gibi 

komplikasyonların FOB ile PDT uygulaması ile azaltılabileceğini düşündürmektedir (7, 11). YBÜ'de 71 

hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, trakeal ponksiyon ve dilatasyon güvenliğini arttırmak için 

endoskopik rehberlik kullanımı önerilmiştir (7). Bizim çalışmamızda da FOB kullanılmayan grupta 

komplikasyon görülme oranı daha fazla idi, ancak gruplar arasında komplikasyon parametreleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.  

Daha önceki çalışmalarda (12, 13) olduğu gibi bizim çalışmamızda daFOB kullanımına bağlı olarak, 

komplikasyonlar azalmış ancakprosedürel süreçlerin uzadığını uzamıştır. Uygulama süresi Grup I’de, 

Grup II’ye göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.01). (Şekil 1) 

Sonuç olarak; FOB yardımı ile CBR tekniğini kullanan perkütan trakeotomi, deneyimli yoğun bakım 

uzmanları tarafındanstandart bir prosedüre uyularak gerçekleştirildiğinde, mekanik ventilasyon 

altındaki kritik hastalarda etkili ve güvenli görünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ciaglia Blue Rhino tekniği, Fiberoptik bronkoskopi, Perkütan trakeotomi 
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Tablo 1: Gruplara göre PaO2 dağılımı 

 

Değerler ortalama±standart sapma olarak verildi; *p<0.05 

 

Tablo 2: Gruplara göre komplikasyonların dağılımı 

Komplikasyonlar Grup I Grup II p 

Minimal Kanama, n(%) 3 (%10) 9 (%30) 0,053 

Cerrahi kanama, n(%) 0 1 (%3.3) 0,313 

Subkutanöz amfizem, n(%) 0 3 (%10) 0,119 

Pnömotoraks, n(%) 0 2 (%6.7) 0,246 

Hipoksi, n(%) 1 (%3.3) 3 (%10) 0,306 

Mortalite, n(%) 0 1 (%3.3) 0,500 

Diğer, n(%) 1 (%3.3) 2 (%6.7) 0,500 

 

Şekil 1: Gruplara göre trakeostomi uygulama süreleri (dk.) 

 

PaO2 Grup I Grup II p 

TÖ PaO2 111.4±40.6 121.7±45.8 0.363 

TS PaO2 121.2±35 135.9±49.9 0.191 

p 0.160 0.031*  
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S-26 İntraoperatif Asistoli Gelişen Olgu Sunumu 

Anıl Kılınç1, Zübeyir Cebeci1, Ebru Çanakçı1, Nilay Taş1 

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Giriş: Vazovagal refleks (Bezold – Jarish refleksi); travma, ağrı, korku, anksiyete, açlık gibi 

durumlarda katekolamin salınımının artışı ve miyokarddaki mekanoreseptörlerin aktivasyonuna bağlı 

olarak kalbin kontraktilitesinin artmasıdır. Bu durumda venöz dönüş bu artan kontraktiliteye yetişemez 

ve kalp perifere yeterli kan gönderemez. Sonuç olarak hipotansiyon, bradikardi veya kardiak arrest 

gelişir (1, 2). Vazovagal senkop, özellikle altta yatan sebep bulunamadığında %6 mortal seyreder (3).  

Olgu: Otuzyedi yaşında Ankilozan Spondilit nedeniyle TNF alfa anoloğu kullanan ASA 2 erkek hastanın 

preoperatif değerlendirmesinde Hemogram, Biyokimya ve Koagulasyon testleri, PA Akciğer grafisi ve 

EKG normaldi. 10 paket yılı sigara içme öyküsü ve 5 yıl önce genel anestezi altında septorinoplasti 

öyküsü mevcuttu. Herhangi bir alerji tariflemiyordu. 

Hasta inguinal herni cerrahisi için ameliyat salonuna alındı. EKG, Noninvaziv tansiyon arteriyel (NIBP) 

ve oksijen saturasyonu (SpO2) monitörizasyonu yapıldı. TA: 138 / 94 mmHg, KAH: 57/dk, SpO2: 

%100 ölçüldü. Hastaya 2 mg Midazolam intravenöz yapıldı, %0,9 NaCl infüzyonu başlandı. Daha sonra 

hasta oturur pozisyona getirilerek 25 gauge spinal iğne ile L 3-4 aralığından 15 mg Bupivakain heavy 

spinal aralığa enjekte edildi. Bu sırada herhangi bir yan etki ortaya çıkmadı ve hasta supin pozisyona 

yatırıldı. Hastanın hemodinamisi stabildi ve sensoriyal blok T6 seviyesinde iken ameliyat başladı, büyük 

fıtık kesesi içerisinde bağırsak ve omentum görüldü, onarım esnasında hasta subdiafragmatik ağrı 

duyduğunu belirtti ve aniden asistol gelişti. 1 mg Atropin intravenöz yapıldı ve kardiak kompresyona 

gerek olmadan ritm normale döndü. TA 100/60 mmHg ölçüldü. İntraoperatif EKG çekildi herhangi bir 

patolojik değişiklik görülmedi. Spinal bloğun seviyesi kontrol edildi duyusal blok seviyesinin T6 olduğu 

ve seviyenin yükselmediği görüldü. Hastanın ağrı duymaya devam ettiğini belirtmesi üzerine, 200 mg 

propofol ve 50 mcg Fentanyl intravenöz yapılarak genel anesteziye geçildi ve Laringeal Mask Airway 

(LMA) supraglottik alana yerleştirldi. Ameliyat bittikten sonra hasta uyandırıldı, postoperatif derlenme 

odasında hemodinamisi stabil seyretti ardından servise transfer edildi. Postoperatif EKG takipleri 

normaldi ve postop 2. günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.  

Tartışma: Vagal reflekslere bağlı bradikardi sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, buna bağlı 

senkop ve kardiyak arrest nadiren görülür. Houk ve arkadaşları ani kardiyak arrestin sadece iskemi, 

travma veya lokal doku hasarına bağlı değil, nörojenik mekanizmalarla da ortaya çıkabileceğini 

göstermişlerdir(4).  

Literatüre baktığımızda daha önce kardiyak rahatsızlığı olmayan hastalarda şaşılık cerrahisi, açık batın 

operasyonları, iğne biyopsileri, yabancı cisim aspirasyonu, egzersiz sırasında ve psikolojik nedenlerle 

de ortaya çıkabileceği gösterilmiştir (5-7). Bunlar arasında okulokardiyak refleks hariç diğerlerinin 

nöroanatomik yolları ve mekanizması tam olarak bilinmemektedir (5).  
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Birçok deneysel ve klinik çalışma fatal kardiyak aritmilerin gelişiminde otonom sinir sisteminin rolü 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunda kalbin hem sempatik hem de parasempatik inervasyonunun rolü 

vardır. Kinsella vazovagal senkobun primer kardiyak disfonksiyondan çok nöronal mekanizmalarla 

oluştuğunu bildirmiştir (5). Bizim olgumuzda omentum redüksiyonu sırasında hasta subdiafragmatik 

ağrı hissetmiş ve bu ağrıya bağlı olarak vazovagal refleksin tetiklendiğini ve asistol gelişmiş 

olabileceğini düşünmekteyiz.  

Anestezi esnasında ortaya çıkan bradikardinin tedavisinde ilk tercih antikolinerjiklerdir. Rejyonel 

anestezide ortaya çıkan bradikardide ise ilk tercih atropindir (6). Bizim olgumuzda da atropin 

kullanılmış ve kardiak kompresyona gerek kalmadan ritim normale gelmiştir.  

Sonuç olarak içerisinde omentum olan, fıtık kesesi büyük herni ameliyatlarında omentum redüksiyonu 

sırasında subdiyafragmatik ağrı olabileceği, bu ağrının da vazovagal refleksi başlatabileceğinin akılda 

tutulması gerektiği, ve bu gibi içerisinde omentum olan büyük fıtkılarda rejyonel yerine genel 

anestezinin tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, Vazovagal refleks, Bezold-Jarish refleksi, Asistoli, İnguinal herni 
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S-27 Yüksek Akım Nazal Oksijen Uygulaması ile Başarıyla Tedavi 

Edilen Bir ARDS Olgusu 

Tülay Tunçer Peker1, Nevzat Mehmet Mutlu1 

1SBÜ, Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara 

Giriş: Oksijen tedavisi hipoksemik akut solunum yetmezliğinin yönetiminde birinci basamağı oluşturur. 

Konvansiyonel oksijen tedavisine alternatif olarak sunulan yüksek akım nazal oksijen (HFNO) 

uygulaması yoğun bakım ünitelerinde yaygın şekilde kullanılır hale gelmiştir. Bu olgu takdiminde ARDS 

gelişen juvenile romatoid artrit (JRA) tanılı hastada HFNO uygulamamızı sunmayı amaçladık. 

Olgu: 25 yıldır JRA tanısı ile takip ve tedavi edilen 32 yaşında, bayan hasta daha önce Etanersept ve 

Adalimumab kullanmış. Üç yıl önce servikal omurda patolojik kırık nedeniyle operasyona alındığında 

entübe edilemeyip uyandırılmış. Hastaya daha sonra bir üniversite hastanesinde C1-C2 vertebralara 

artrodez yapılmış. Prednizolon, metotrexat ve plaquenil başlanmış. Hastanemiz Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Kliniğine kontrole geldiğinde ağzında beyaz plaklar ve CRP artışı tespit edilince 

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırılmış. Romatoloji kliniğince kullandığı 10 mg/gün prednizolon dozu 

15 mg/gün olarak değiştirilmiş. Oral kandidiyazis tanısıyla yatırılan hastada ateş, CRP artışı ve 

hipoksemi gelişince pnömoni, akut solunum yetersizliği (ASY) tanılarıyla kliniğimize kabul edildi. 

Cushingoid görünümlü hastanın fizik muayenesinde başın fleksiyon ve rotasyonu oldukça kısıtlı idi. 

Hastaya hemen HFNO kanülü takıldı. PCP ve CMV de olabileceği dikkate alınarak antibiyotik tedavisi 

düzenlendi. Bronkodilatör başlandı. Hastanın oksijenasyonunda düzelme (PaO2: 52-64 mmHg) olmakla 

birlikte solunum sıkıntısı devam ediyordu. Aralıklı olarak noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) 

uygulandı. Hastada ciddi lökopeni gelişti. Hipoksemisi arttı. Antibiyotik ve sıvı tedavisi tekrar 

düzenlendi. Zor havayolu gereçleri hazır bulundurularak, HFNO ve NIMV ile tedaviye devam edildi. 

Hipoksemisi düzelen hasta yoğun bakım sürecinin 14. gününde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine nakil 

verildi. 

Tartışma: Hipoksemik ASY olan hastalarda oksijenasyonu iyileştirmede HFNO uygulamasının 

konvansiyonel oksijen tedavilerine göre daha etkin olduğunu gösteren çalışmalar artmaktadır. HFNO 

tedavisi genellikle hipoksemik solunum yetersizliklerinin hafif, orta formlarında daha yararlı 

bulunmaktadır. HFNO, hipoksemik ASY gelişmiş uygun hastalarda veya zor havayolu öngörülen 

hastada bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: HFNO, Hipoksemik Akut Solunum Yetersizliği 
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Kaynaklar: 
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S-28 Herediter Anjioödem Olgusunda C1-inhibitörü ile Genel 

Anestezi Uygulaması 

Hızır Kazdal1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Rize 

Giriş: Herediter anjioödem, ürtiker olmaksızın deride ve iç organlarda şişlik ile karakterize bir 

hastalıktır. Oluşma mekanizması alerjik hastalıklardan farklı olarak kandaki C! İnhibitör düzeyinin 

düşüklüğü veya fonksiyonunun yetersizliğine bağlıdır; bu nedenle kortikosteroid ve antihistaminik 

ilaçlara yanıt vermemektedir (1). Genel anestezi altında kolonoskopi için kliniğimize yönlendirilen bir 

hastada anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

Olgu: Kırk beş yaşında erkek hastanın karın ağrısı şikayetiyle Genel Cerrahi Kliniği’ne yönlendirilmiş. 

Batın bilgisayarlı tomografisinde çıkan kolonda ve çekum civarında uzun segment duvar kalınlaşması, 

ödem, perikolik kirli yağ görünümü saptanmış; bulgular akut ödematöz kolit ve herediter anjioödem 

atağıyla uyumlu değerlendirilmiş.  

Kolonoskopi planlanan hasta, yaklaşık 30 yıl önce genel anestezi ile apendektomi operasyonu sırasında 

kendisinde alerjik bulgular geliştiğinin söylendiğini ifade etmesi üzerine Allerji ve İmmünoloji Kliniği’ne 

danışıldı; fentanil ve propofole yönelik allerji testi yapıldı. Hastanın allerjisi olmadığı belirtildi. İşlem 

öncesinde C1 inhibitörü uygulanması ve işlemin 5 tam gün içinde yapılması, aksi halde aynı dozun 

tekrarlanması önerildi. 

Allerji ve İmmünoloji Kliniği’nin önerilerine uyularak 1000 ünite (Cinryze 5000 ünite 1x2) 

uygulanmasının ardından ertesi gün genel anestezi altında kolonoskopi uygulandı. İşlem sırasında ve 

sonrasında komplikasyon gözlenmedi. 

Tartışma: Herediter anjioödem şüphesinde kanda C1 inhibitör düzeyi ve fonksiyonu bakılır. Fakat tanı 

koymada asıl zorluk, herediter anjioödem tanısının akla getirilmemesidir. 

Bu olgunun tanısının konmasında, Allerji ve İmmünoloji Kliniği’nin büyük katkısı olmuştur. Ürtiker 

olmaksızın anjioödem gelişen başka hastalıklar da mevcuttur. Bunlar edinsel anjioödem olarak 

adlandırılmaktadır.  Bazı hastalarda edinsel anjioödemin bir alerjene maruziyet sonrası fark edildiği ve 

bu nedenle ürtiker gibi tedavi edildiği de gözlenebilmektedir. 

Tıpkı herediter anjioödem gibi, edinsel anjioödemde de C1 inhibitör aktivitesi azalmıştır; semptomlar 

da benzerdir. Fakat bu iki klinik durum 2 noktada birbirinden ayrılır. İlk olarak edinsel anjioödemde C1 

inhibitör düzeyi düşüktür. Oysa herediter anjioödemde C1 inhibitör düzeyi normaldir. İkinci olarak,  

edinsel anjioödem ya C1 inhibitörünün fonksiyonunu engelleyen bir otoantikora, ya normal C1 

inhibitörünün fazlaca tüketilmesine (yüksek miktarda antijen-antikor kompleksleri saptanır), ya da C1 

inhibitör aktivitesini ortadan kaldıran lenfoid tümörlere bağlıdır. Tabii ki bu durumların tanısının 

konması yeterli bir laboratuara ve klinik deneyime bağlıdır. 
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Entübasyon veya diş çekimi gibi girişimlere bağlı farinkste veya trakeada ödem gelişebileceğinden 

hastanın ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi önemlidir. Bu hastaların akut atak geçirmelerini önlemek için 

diş çekimi, cerrahi operasyon öncesi veya ciddi travmadan hemen sonra koruyucu tedavi almaları 

gereklidir. C1 inhibitörleri herediter anjioödem tanılı hastaların profilaksisinde ve tedavisinde akılda 

tutulmalıdır (1, 2). 

Anahtar Kelimeler: Herediter anjioödem, C1 inhibitörü 

Kaynaklar: 

1. Craig T, Riedl M, Dykewicz MS, Gower RG, Baker J, Edelman FJ, et al. When is prophylaxis for 

hereditary angioedema necessary? Ann Allergy Asthma Immunol 2009;102(5):366-72. 

2. Riedl MA, Bernstein JA, Li H, Reshef A, Lumry W, Moldovan D, et al. Recombinant human C1-

esterase inhibitor relieves symptoms of hereditary angioedema attacks: phase 3, randomized, placebo-

controlled trial. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112(2):163-9.  
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S-29 Entübe Hastaların Transportunda Ventilasyon 

Monitorizasyonun Önemi: Olgu Sunumu 

Mehmet Kılıç1, Nureddin Yüzkat1, Celaleddin Soyalp1, Nurçin Gülhaş1 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 

Giriş: Hastanede yatarak tedavi gerektiren hastaların tanı ve tedavileri için gerek bölümler arasında 

gerekse tanısal test ve bazı işlemler için transport sıklıkla yapılmaktadır (1). Hastalar, hastane içinde 

transport esnasında birçok riskle karşılaşmaktadır (1). Literatürde hastane içi kritik hasta transport 

esnasında %40-60 oranında birçok komplikasyonla karşılaşıldığı bildirilmiştir (1, 2). Yoğun bakım 

ünitesinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı ile izlenirken toraks BT çekmek için ambu 

ile transport esnasında tansiyon pnömotoraks gelişen olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: KOAH tanılı altmış üç yaşında erkek hasta acil kliniğine başvurdu. Hastanın genel durumu orta 

idi. Bilinci açık, solunum sesleri bilateral azalmış ve ekspiryumun uzadığı görüldü. Hemodinamik 

parametreleri normaldi. SpO2 %89 (oksijenli) ve nabız 85atım/dakika idi. Arter kan gazında pCO2 

73mmHg, pH 7.28, pO2 45.3mmHg ve SpO2 72.7 mmHg idi. Hasta akut KOAH atağı tanısı ile YBÜ’ye 

yatırıldı. Hastaya non-invazif mekanik ventilasyon (NİMV) uygulandı. Ancak olgunun NMMV’dan fayda 

görmedi ve entübe edildi. Beş gün entübe kalan hasta ekstübe edilemedi. Anestezi Yoğun Bakım 

Ünitesine devri açısından konsülte edildi. AMBU ile ventile edilerek toraks BT çekildi. İşlem sonrasında 

ventilasyonda ciddi direnç, SpO2'nin %90’dan %65’e gerilediği görüldü. Sol akciğerde solunum sesleri 

azalmıştı. Kısa sürede bradikardi ve kardiyak arrest gelişti. Kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt alındı. 

Pnömotoraks geliştiği düşünülerek bilateral midklavikular çizginin ikinci interkostal aralığından 18G 

iğne ile girildi, ventilasyonda rahatlama görüldü. Akciğer grafisinde pnömotoraks şüphesi vardı. Daha 

sonra stabil olan olgunun çekilen toraks BT’de sol tarafta pnömotoraks saptandı. Göğüs tüpü ve 33oC’a 

kadar eksternal yöntemle hipotermi uygulandı. Beyin MR’da herhangi bir patoloji saptanmadı. Daha 

sonra olguya trakeostomi açıldı. Halen AYBÜ’de takip edilmektedir.  

Tartışma: Kritik hastalıklara sahip hastaların hastane içinde transportu esnasında standart ekipman ve 

monitörizasyonun yanında yüksek basınç ve tidal volümlerden kaçınmak için solunum parametrelerinin 

monitörize edildiği portatif bir mekanik ventilatör ve biri hekim olmak üzere en az iki deneyimli sağlık 

çalışanın eşlik etmesi ile uygun transportun sağlanacağı kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Hastane içi transport, Mekanik ventilasyon, Ventilasyon monitörizasyonu 

Kaynaklar: 

1. Çoban N, Koltka K, Başaran B, Küçükgöncü S, Çamcı E, Telci L. Hastane İçi Hasta Transportlarımızın 

Değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2014;12:7-12. 

2. Robertson LC, Al-Haddad M. Recognizing the critically ill patient. Anaesth Intens Care 

2013;14(1):11-4. 
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S-30 Rinoplastide SACETT (Suction Above Cuff Endotracheal 

Tube) kullanımının avantajları: Randomize prospektif kontrollü 

çalışma 

Nureddin Yüzkat1, Canser Yılmaz Demir2 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van 

2Van YüzüncüYılÜniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi AD, Van 

Giriş: Suction Above Cuff Endotracheal Tube (SACETT), subglottik alanda biriken kafüstü 

sekresyonların aspirasyonuna olanak veren bir porta sahiptir. Böylece ağıziçi ve kaf etrafındaki 

sekresyonların aspire edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada SACETT kullanımının rinoplasti 

ameliyatlarında laringospazm ve postoperatif komplikasyonları nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Bu randomize klinik çalışma, rinoplasti ameliyatı olan 132 hasta üzerinde 

gerçekleştirildi. Hastalar randomize 2 gruba ayrıldı: entübasyonda SACETT kullanılan grup (Grup SA, n 

= 66) ve klasik endotrakeal tüp kullanılan grup (Grup C, n = 66). Hastalarda genel anestezi sonrası 

görülen komplikasyonların gruplar arası istatistiksel analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 55 erkek, 77 kadın hasta dahil edildi. Olguların yaş ortalaması 25.9 idi. 

Postoperatif laringospasm ve solunumsal komplikasyonlar GrupSA’da kontrol grubuna göre düşük 

bulundu. Ayrıca ajitasyon, postoperatif bulantı-kusma, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı sıklığı da Grup 

SA’da düşük idi. Bunun yanında öksürük, hipotansiyon ve taşikardi sıklığı her iki grupta benzerdi. 

Postoperatif bulantı-kusma, yutma güçlüğü ve hipotansiyon GrupSA’da hiç görülmedi. Grup SA’da 

anestezi aspiratörüne biriken kan miktarı kontrol grubuna göre fazlaydı.  

Tartışma: Rinoplastilerde SACETT kullanımıyla, klasik endotrakeal tüpe göre laringospazm, 

derlenmede ajitasyon, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve postoperatif bulantı-kusma görülme sıklığının 

azaldığı kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Genel anestezi, Laringospazm, Postoperatif komplikasyonlar, Rinoplasti, Suction 

Above Cuff Endotracheal Tube 
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S-31 Noonan Sendromlu Gebede Anestezi 

Pınar Duman Aydın1, Ahmet Şen1 

1SB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni SAUM, Trabzon. 

Giriş: Otozomal dominant geçiş gösteren Noonan Sendromu (NS), 1:1000-1:2000 insidansa sahiptir. 

Birçok iskelet anomalileri, hipertelorizm, göz, kulak, çene bulguları ve dental maloklüzyon gibi 

kraniofasiyal anomalilerle seyreden bir sendromdur. Ayrıca konjenital olarak kardiyak, renal ve lenfatik 

sistem patolojileri yanında, puberte gecikmesi, kanama diyatezi ve kısmi mental retardasyon ile 

birliktelik gösterebilir (1,2). Olgumuzda ilk gebeliğinden sonrasında NS’lu bir bebeği olan, ikinci 

gebeliğinin başlangıcında gen analizi yaptıran ve NS tanısı konulan annenin geçirdiği sezaryen 

operasyonunu paylaşmak istedik. 

Olgu: 32 yaşında 39 haftalık gebenin sezeryan tanısıyla anestezi polikliniğinde preoperatif 

değerlendirmesi yapıldı. Özgeçmişinde hipotiroidi ve 8 ay önce konulmuş NS tanısı mevcuttu. NS, 

yapılan gen mutasyon analizi sonucunda PTPN11 geni 4. ekzonda bulunan p.Glu139Asp (c.417 G>C) 

mutasyonunu heterozigot olarak taşıdığı tespit edilmiş. Levotiroksin sodyum ve antianemik 

kullanıyordu, allerji öyküsü yoktu. Bir buçuk yıl önce spinal anestezi eşliğinde sezaryen operasyonu 

geçirmişti. 

Fizik muayenesinde boy kısalığı (151 cm), üst dişler öne çıkık ve mallampati II idi. Solunum sesleri 

bilateral doğaldı. Elektrokardiyografisi normal sinüs ritmindeydi. Bilinen bir kardiyak şikayeti ve 

hastalığı yoktu. Ekokardiyografik incelemede EF: %60, normal LV sistolik fonksiyonu, LV diyastolik 

disfonksiyonu, eser mitral yetmezliği olduğu görüldü. Tetkiklerinde lökositoz (beyaz küre sayısı 

16000/mm3) dışında bir anormallik yoktu. 

Preoperatif 15 dakika önce hastaya yaklaşık 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu verildi. Rutin 

monitörizasyondan sonra maske ile preoksijenize edildi. Hemodinamik bulgular normaldi. Oturur 

pozisyonda 25G quinke uçlu spinal iğne ile ikinci denemede (ilk denemede kas rijiditesi nedeniyle 

başarı sağlanamadı) subaraknoid aralığa girildi, 12mg hiperbarik bupivakain uygulandı. Duyusal blok 

seviyesinin pinprick testi ile kontrol edilmesinin ardından operasyona başladı.  

Postspinal ortalama arteryal basıncın %20 oranında düşmesi üzerine 3 kez 10mg efedrin uygulandı. 

Bebek doğduktan sonra 30mg propofol ile sedasyon uygulandı. Bebek normal fizik görünümde ve 

aktifti. Perioperatif toplam 2000 ml kristaloid infüzyonu yapıldı. Operasyon boyunca ve sonrasında bir 

komplikasyon yaşanmadı. Derlenme odasında blok seviyesi kontrol edilip servise gönderilen hasta 

ikinci gün taburcu edildi. 

Tartışma: NS havayolu zorluğu, hemodinamik değişkenlikler, kardiyak ve ranal malformasyonlar, 

kanama bozuklukları, hipotiroidi ve hipotermi gibi eşlik eden semptomlar nedeniyle perioperatif olarak 

anestezi açısından önemlidir. Bu nedenlerle perioperatif solunum komplikasyonları açısından dikkat 

etmek gerekmektedir [3].  
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Olgumuzda zor havayolu düşündüren bulgular, normal koagülasyon testleri, hipotiroidi varlığı ve diğer 

sistemlerin normal olarak değerlendirilmesi nedeniyle daha avantajlı bir yöntem olan spinal anesteziyi 

tercih ettik. 

NS’lu hastaları farklı klinik şekillerde karşımıza çıkabileceği unutulmamalı. Perioperatif güvenli anestezi 

için hastaların preoperatif dikkatli değerlendirilmesi, uygun monitörizasyonu ve postoperatif takibinin 

önemini tekrar hatırlatmak istedik.  

Anahtar kelimeler: Noonan sendromu, Zor havayolu 

Kaynaklar: 

1. Jones KL. Noonan syndrome. 6th ed, Elsevier Saunders, Philadelphia, 2006. p124-5.  

2. Van der Burgt I. Noonan syndrome. Orphanet J Rare Dis 2007;2:4. 

3. Bajwa SJ, Gupta S, Kaur J, et al. Saudi J Anaesth 2011;5:345-7. 


