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ALAN

Anestezi ve Reanimasyon

DAL/MESLEK

Anestezi Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Genel Anestezinin Ġdamesi
Genel anestezi baĢlagıcının devamı olan idame safhasında,
hastanın vital fonksiyonları, anestezi derinliği ve ilaçların
etkileri açısından izlenmesi ile ilgili bilgi ve beceri
basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.
40/16
“Genel Anestezi Uygulamasını BaĢlatma” modülünü almıĢ
olmak.
Genel anestezinin idamesini sağlamak.
Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane ortamında, hastanın ve cerrahi
giriĢimin özelliğine göre operasyon süresince hastanın
genel anestezi idamesini sağlayabileceksiniz.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖNKOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1.Anestezi altındaki hastanın yaĢamsal bulgularını,
operasyon süresince monitörden belli aralıklarla ve
dikkatli bir Ģekilde takip edebileceksiniz.
2.Anestezi altındaki hastaya, idame safhasında ilaçların
idame dozlarını doğru zamanda ve istenen dozda
uygulayarak etkinliğini takip edebileceksiniz.
3.Anestezi altındaki hastanın operasyon süresince sıvı
takibini doğru Ģekilde yapabileceksiniz.
Donanım: Bilgisayar, projeksiyon cihazı, CD, DVD, afiĢ,
enjektör, etiket, kalem, anestezi fiĢi, sarf malzeme fiĢi, sıvı
takip formu, monitör, EKG elektrotları, pulse oksimetre
probu, endtidal karbondioksit probu, tansiyon aleti
manĢonu, anestezik ilaçlar, infüzyon sıvıları, damar yolu
açma malzemeleri (intraket, turnike, flaster, antiseptik
solüsyon, pamuk tampon), serum setleri, serum askıları.
Ortam: Ameliyathane, ameliyathane dıĢı anestezi
uygulama alanları, premedikasyon odası ve/veya teknik
laboratuvar
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, sizi ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Genel anestezi uygulamalarının bir aĢaması olan idame, hasta takibinin en önemli
safhasıdır.
Ġdame safhası, indüksiyonu takiben baĢlar, cerrahi giriĢim süresince devam eder. Bu
safha çok kısa sürebildiği gibi vakanın durumu ve büyüklüğüne bağlı olarak saatler boyu da
sürebilir. Bu safhada; vital fonksiyonlar, anestezi derinliği, ilaç gereksinimi ve sıvı ihtiyacı
takip edilir. Monitör takibinin yanı sıra, klinik olarak hastanın izlenmesi de örneğin cilt
rengi, basınç bölgelerinin kontrolü, sıvı gereksinimi, kanama takibi, anestezi derinliğinin
klinik belirtileri vb. bu aĢamada önem kazanır. Bu dönemde hastanın dikkatle takip edilmesi,
hem hastanın cerrahinin gerektirdiği anestezi derinliğinde devam ettirilmesini hem de
oluĢabilecek herhangi bir komplikasyonun erken teĢhis edilmesini, dolayısıyla erken önlem
ve tedavi olanağını sağlamaktadır.
Ġdame safhasında hastanın doğru ve dikkatli bir Ģekilde takibi, ancak yeterli mesleki
bilgi ve beceri görev bilincine sahip meslek elemanları ile mümkün olacaktır. Bu modül,
genel anestezinin idame safhasında, hastanın takip edilmesinde dikkat edilecek konular
hakkında bilgi içeriyor. Bu bilgilerin ıĢığında, genel anestezi altındaki hastanın takibini
doğru ve dikkatli bir Ģekilde yapabilecek, herhangi bir komplikasyonu erken tanıyabilecek;
böylece hastanızın bu safhayı sorunsuz geçirmesini sağlayabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Anestezi altındaki hastanın yaĢamsal bulgularını, operasyon süresince monitörden
belli aralıklarla ve dikkatli bir Ģekilde takip edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Cerrahiye stres yanıt, insizyonel uyarıya endokrin yanıtlar nelerdir araĢtırınız.
Öğrendiklerinizi sınıfta öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
TaĢikardi, bradikardi, ventriküler ve atrial ekstrasistol, akut myokard infarktüsü,
atrial fibrilasyon, ventriküler fibrilasyon ile ilgili EKG örnekleri araĢtırınız.
Bulduğunuz örneklerle sınıfta bir pano oluĢturunuz.

1. ĠDAME DÖNEMĠNDE YAġAMSAL
BULGULARIN TAKĠBĠ
Ġdame safhası; anestezinin cerrahi giriĢim süresince ve giriĢimin gerektirdiği derinlikte
devam ettiği safhadır. Bu safha, indüksiyonu takiben baĢlar ve cerrahi operasyonun sonuna
kadar sürer. Anestezi ekibinin bu dönemdeki yükümlülüğü, hastanın yaĢamsal
fonksiyonlarının takibini ve yeterli anestezi derinliğini sağlamaktır. Anestezi teknisyeni;
görev alanında, anestezi altındaki hastanın yaĢamsal bulgularını izlemek ve normalden
sapmaları zamanında fark ederek gerekli önlemleri almak, anestezi uzmanına haber vermek
ve acil durumlarda yapılacak ilaçları hazır bulundurmak durumundadır.
Bu safhanın anestezik yaklaĢımı; yeterli anestezi derinliğinin sağlanmasında
inhalasyon veya intravenöz anestezikler tercih edilebilmekte olup günümüzde anestezinin
idamesinde en yaygın uygulama oksijen, azotprotoksit ve düĢük yoğunlukta bir inhalasyon
ajanı ile anesteziyi sürdürmek Ģeklindedir. Ġdame döneminde anestezi sağlamada tercih
edilen ilaçların ( ĠV, inhalasyon) dozu ve uygulanıĢ Ģekli ( bolus, infüzyon) kadar solunumun
Ģekli, havayolu kontrolü, pozisyonun etkileri de önem taĢımaktadır.
Kan basıncı, nabız, vücut ısısı gibi yaĢamsal bulgular normal sınırlarda devam etmesi
ile organların iĢlevleri eksiksiz yerine getirilir. Vücut fonksiyonlarındaki her hangi bir
değiĢiklik, normal değerlerden sapmalarla kendini gösterir.

ġekil 1.1: EKG görüntüsü
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Anestezi altındaki hastada anestezik ilaçların, özellikle kardiovasküler ve solunum
sistemi fonksiyonları üzerinde depresan etki yaratmaları nedeni ile yaĢamsal bulguların
takibi önemlidir.
Anestezi uygulamalarında yapılması gereken monitörizasyon iĢleminin standartları,
Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA) tarafından 1998 yılında ASA bildirgesinde
belirlenmiĢtir. Buna göre rejyonal ve genel anestezi uygulamalarında; hasta baĢında
deneyimli bir personel, anestezi süresince hastanın oksijenizasyonu, ventilasyonu dolaĢımı
ve vücut ısısı takip etmesi, EKG ve kan basıncı değerlerini 5 dakika aralıklarla izlenmesi
gerekir. Monitörlerden izlenen yaĢamsal bulgular operasyon süresince hastanın anestezi
takip formuna en az 5 dakika aralıklarla kayıt edilir.
Bu faaliyette anestezi altındaki hastanın kardiovasküler ve solunum sistemi
bulgularının takibinde dikkat edilmesi gereken konulara öğreneceksiniz.

Resim 1.1: Monitörden izlem

1.1. Kardiovasküler Bulguların Takibi
ASA standartlarına göre anestezi alan tüm vakalarda kardiyovasküler bulguların takibi
için rutin izlenmesi gereken göstergeler kan basıncı ve EKG monitörizasyonudur.
Anestezi süresince hastanın ve cerrahi giriĢimin özelliğine göre; EKG (
Elektrokardiografi ), arteriyal kan basıncının invaziv ve noninvaziv takibi; santral venöz
basıncının, pulmoner kapiller kanlanma (Wedge) basıncın, kardiak outputun, ekokardiografi
ile kardiovasküler bulguların takibi gereklidir.

1.1.1. EKG (Elektrokardiografi) Takibi
Anestezi alan tüm hastalarda EKG izlemi standart bir uygulamadır. Hastanın EKG
takibinin yapılması anestezi uygulayıcılarına; kalp hızı, ritmi ve myokardın oksijenasyonu
hakkında bilgi verir. EKG izlemi; aritminin, myokardial iskeminin ve elektrolit
değiĢikliklerinin erken tanınmasını sağlar. Myokardial iskemide o bölgeyi gören
derivasyonlarda T dalgasında değiĢiklikler görülürken, özellikle kalsiyum, potasyum gibi
elektrolit düzeyindeki değiĢiklikler de EKG dalgalarına yansımaktadır.
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EKG elektrotlarının yerleĢtirilmesine göre yapılan değerlendirme ile farklı
derivasyonlar elde edilir. Standart derivasyonlar; DI, DII, DIII, unipolar ekstremite
derivasyonları; aVR, aVL, aVF, prekordial derivasyonlar ise; V1, V2, V3, V4, V5, V6‟dır.
EKG izlemi için genellikle 3 ya da 5 uçlu kablo konfigürasyonları kullanılmaktadır. Standart
3 derivasyonlu EKG‟de sağ kol ( RA ), sol kol (LA ) ve sol bacaktan ( LL ) kaydedilir.
Monitörizasyon sırasında DII derivasyonu ile ritm bozuklukları, V5 derivasyonunun
izlenmesi ile iskemik bulguların %75‟i tespit edilebilmektedir. Monitörizasyonda DII ve V5
derivasyonlarının izlenmesi ile kalp hakkında önemli bilgiler elde edilir. Normal bir kalp
siklusunda bulunması gereken dalgalar ve aralıkların anestezi teknisyenince bilinmesi,
anormal atımların fark edilmesini sağlar.
AĢağıda her bir kalp siklusunda bulunması gereken dalgalar gösterilmektedir, fizyoloji
bilgilerinizi de hatırlayarak Ģekil 1.2‟yi dikkatle inceleyiniz.

ġekil 1.2: EKG’de dalga ve aralıklar

Anestezi süresince hastada taĢikardi, bradikardi, aritmiler, bloklar, myokard infarktüsü
ve kardiak arrest geliĢebilir. Dolayısıyla anestezi teknisyeni; normal bir EKG trasesinde
bulunması gereken dalga ve aralıklar ile yukarıda belirtilen, anestezi süresince
karĢılaĢabileceği durumları bilmek zorundadır. Böylece EKG‟deki değiĢiklileri zamanında
fark ederek (hekime haber vermek, acil ilaçları hazırlamak vb) gerekli önlemleri alabilir.
AĢağıda Ģekil 1.3‟de sinuzal ritimde, 60/dk nabız sayısı olan bir EKG örneği verilmiĢtir,
dikkatle inceleyiniz.

ġekil 1.3: Normal sinus ritmi



TaĢikardi: Anestezi altındaki hastada, genellikle yüzeyel anestezi nedeniyle
ortaya çıkar. Hiperkapni yetiĢkin hastada taĢikardiye neden olur. Anestezi
sırasında kullanılan bazı ilaçlar, (atropin, pankuronium), metabolik hızda artıĢa
neden olan durumlar (ateĢ, yanık, hipertiroidi), anksiyete, kardiak hastalık,
tiroid krizi, sıvı kaybı, kan kaybı ve feokromositoma taĢikardiye neden olan
diğer etmenlerdir.
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Anestezi teknisyeninin, öncelikle hastayı yüzeyel anestezi yönünden değerlendirerek
tabloya yüzeyel anestezinin diğer klinik belirtilerinin de eĢlik edip etmediğine dikkat etmesi
gerekir. Anestezi teknisyeni taĢikardi nedenine yönelik olarak; anestezik ilaçlar ve anestezik
ajanlarla hastayı anestezi düzeyine getirmeli, oksijen düzeyini kontrol ederek erken hipoksi
ve hiperkapni varlığı ortadan kaldırmalı, bir taraftan bu iĢlemleri yaparken diğer taraftan da
anesteziste haber vermelidir. Ayrıca refleks taĢikardi oluĢabileceği düĢünülerek bu konuda
cerrahi ekip uyarılmalıdır. AĢağıda Ģekil 1.4‟te sinüzal taĢikardi ritminde bir EKG örneği
verilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz.

ġekil 1.4: Sinüzal taĢikardi



Bradikardi: Anestezi altındaki hastada, özellikle bebeklerde, hipoksi ve
hiperkapni sonucu bradikardi geliĢebilir. Anestezide süksinilkolin, halotan,
yüksek doz narkotik analjezikler gibi ilaçların kullanılması, organlara bası
yapılması ya da çekilmesi ile vagal tonusun artması sonucu bradikardi
görülebilir.

Bradikardi geliĢen hastada, oksijen seviyesi artırılır; gaz anestezikler azaltılır ve
solunum düzenlenir. Özellikle pediatrik hastada geliĢen bradikardi hemen anesteziste
bildirilir, oksijen saturasyonu ve entidal karbondioksit göstergeleri dikkatli gözlenir.
Bradikardi kardiak outputu düĢürmediği sürece çok büyük sorun yaratmaz; ancak
gerektiğinde yapılmak üzere acil ilaçlar hazırda bulundurulmalıdır. Gerekirse atropin yapılır.
AĢağıda Ģekil 1.5‟te DII derivasyonunda çekilmiĢ, sinüzal bradikardi ritminde bir EKG
örneği gösterilmektedir.

ġekil 1.5: Bradikardi



Aritmi: Anestezi altındaki hastada supraventriküler taĢiaritmiler; oksijenasyon,
yeterli ventilasyon ve yeterli anestezi derinliğinin sağlanması ile düzelir. Atrial
aritmiler ise inhalasyon anesteziklerinin azaltılması ile ortadan kaldırılır.
Gerekirse lidokain kg/mg olarak yapılır.
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Anestezi teknisyeninin monitörden EKG izlemini dikkatle yapması ve kan basıncını
düĢüren, myokardial iskemiye neden olabilecek anormal atımları anesteziste bildirmesi
gerekir. Gerektiğinde yapılacak ilaçları hazır bulundurmalıdır. AĢağıda Ģekil 1.6‟da
ventriküler ekstrasistollerin yer aldığı EKG örneği yer almaktadır, dikkatle inceleyiniz. Bu
atımlar anestezist için önlem alınmasını iĢaret eden bir uyarıcı niteliğindedir ve dakikada 34‟den fazla ventriküler erken atım hayati tehlike iĢaretidir.

ġekil 1.6: Sinüs ritminde farklı odaklı ventriküler eksrasistol



Elektrolitlerdeki değiĢiklikler: Anestezi teknisyeni hastaların izlenmesi
sırasında;
Eloktrolitlerin EKG yansımaları bilinmeli, hiperkalemide T
dalgasında sivrileĢme, hipokalemide P dalgasında sivrileĢme ve normalde
bulunmayan patolojik U dalgasının oluĢması ve Q-T aralığının kısalması,
hipokalsemide Q-T aralığının uzaması gibi değiĢikliklerde anesteziste bilgi
vermelidir.



Kalıcı kalp pili (Pacemaker): bu hastaların cerrahi giriĢim süresince izlenmesi
gereklidir. Preanestezik hazırlık döneminde pil firmasıyla iletiĢime girilerek
operasyon için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bipolar koter kullanılması
uygundur ve koter plağı kalpten uzak bir alana yerleĢtirilir. Anestezi
teknisyeninin dikkat edeceği nokta; arrest durumunda bile EKG‟de sinusal ritm
gözlenmesidir. Hastanın nabzı palpasyonla takip edilir, kan basıncı ve diğer
bulgular sıkı bir Ģekilde gözlenir.



Myokard infarktüsü (MI): Önceden kardiak sorunu olmayan hastalarda
perioperatif MI riski düĢüktür. Bazı durumlar bu olasılığı artırır, bunlar;
hastanın yaĢı, genel durumu, son 6 ay içerisinde geçirilmiĢ myokard infarktüsü,
anstabil anjina, konjestif kalp yetmezliği ve ritm bozukluklarıdır. Myokard
infarktüsünde EKG‟de ST çökmesi ve yükselmesi görülür. AĢağıda Ģekil 1.7‟de
akut myokard infarktüsü geçiren bir hastanın EKG örneği yer almaktadır. DI,
aVL, V2, V3, V4, V5‟de ST çökmesine, DII, DIII ve aVF‟de ST yükselmesine
dikkat ediniz.
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ġekil 1.7: Akut myokard infarktüsü



Kardiak arrest: Anestezi uygulamalarında hasta takibinin dikkatli bir Ģekilde
yapılması ve arrest öncesi belirtilerin fark edilerek arrestin önlenmesi önemlidir.
Arrest öncesi anestezist ve anestezi teknisyeninin dikkatini çekmesi gereken
belirtiler;






Nabız hızı ve ritminde meydana gelen değiĢiklikler,
Operasyon alanında azalan kanama,
Vücut ısısında düĢme,
Ġdrar miktarında azalma,
EKG‟de ST segmentinde yükselmedir.

Atrial fibrilasyon, sık ventriküler prematüre atımlar ve dal bloklar dolaĢımın durmak
üzere olduğunu gösterir. Büyük damarlardan bile nabız alınamaması, kalp seslerinin
duyulamaması, giriĢim alanından kanamanın durması, cildin soğuk olması, pupillaların
geniĢlemeye baĢlaması, EKG‟de ventriküler fibrilasyon veya asistol dolaĢımın durduğunu
gösterir. AĢağıda Ģekil 1.8, 1.9, 1.10 ve 1.11‟de arrest öncesi izlenebilecek atımlar ile asistoli
örnekleri verilmiĢtir, dikkatlice inceleyiniz.

ġekil 1.8: Ventriküler taĢikardi
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ġekil 1.9: Ventriküler fibrilasyon

ġekil1.10: Asistoli

ġekil 1.11: Asistoli

1.1.2. Nabız
Anestezi altındaki hastada nabız; elektrotlar aracılığı ile monitörden, doppler
cihazından ve palpasyon yöntemi ile takip edilir.
EKG monitörizasyonu; miyokardın oksijenasyonunun izlenmesinin yanı sıra kalp hızı
ve ritminin değerlendirilmesinde ve değiĢikliklerin zamanında fark edilebilmesinde de
önemli bulgular sunar.
Günümüzde anestezi altındaki hastada standart olarak nabız, anestezi cihazında
bulunan monitörden veya hasta baĢı monitöründen izlenmektedir. Bazı durumlarda (koter
çalıĢması sırasında parazitlenme, kablolarda temassızlık vb) palpasyonla nabız saymak ve
takip etmek gerekebilir. Anestezi teknisyeninin, kalp atımlarının hızı ve ritmi hakkında bilgi
sahibi olmak için en basit yol olan palpasyon ile nabız almayı, saymayı, vücudun nabız
alınacak bölümlerini çok iyi bilmesi gerekir.
Kolay ulaĢılabilir olması dolayısıyla anestezi uygulamalarında nabız saymak için en çok
radial arter tercih edilir. Nabız palpe edilerek alınabildiği gibi, bir özefageal steteskop ile
monitörden sürekli hale getirilebilir. Özefageal steteskop ile izlemin sürekliliği, daha çok
çocuklar ile baĢ boyun bölgesindeki cerrahi giriĢimlerde ve kardiyovasküler cerrahide tercih
edilmektedir. Nabzın izlenmesinde doppler cihazı da kullanılır. Doppler cihazı bebeklerde,
kan basıncının düĢük ve nabzın hissedilmesinin zor olduğu durumlarda tercih edilir. Nabız
takibi ile hastada geliĢebilecek ritim değiĢiklikleri saptanır.
Bradikardi, taĢikardi ve aritmiler nabız değiĢiklikleri ile fark edilir. Bu tür nabızda
değiĢikliklilerinde nedene yönelik önlemler alınması gerekir. Hastada arrest durumu söz
konusu değil ise nedene yönelik olarak aritmal, atropin, adrenalin, dopamin gibi ilaçlar
gerekli dozda yapılır.

1.1.3. Arteriyal Kan Basıncı
Direkt ya da indirekt yolla ölçülebilir; ancak rutin uygulama indirekt olarak ölçülmesi
Ģeklindedir.
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Kan basıncının izlenmesi ile cerrahi giriĢim süresince hastada geliĢebilecek
hipotansiyon ya da hipertansiyon hemen tespit edilebilir; gerekli önlemler alınarak durumun
daha fazla kötüleĢmesi engellenir.


Hipotansiyonun nedenleri






Ġlaçlar ( aĢırı dozlarda verilen anestezik ve analjezikler ),
Bazı pozisyonlar (oturur pozisyon vb ) ve pozisyon değiĢiklikleri
sırasında,
Yüksek intratorasik basınç (otomatik ventilasyonda IPPV özellikle PEEP
ile birlikte ise ya da indüksiyon sonrasında çok dolu ve sert balonla
manuel olarak ventilasyon yapılması ),
Bazı hastalıklar (supraventriküler aritmiler, akut masif pulmoner emboli,
myokard infarktüsü vb.),
Cerrahi nedenler ( kanama, gastrointestinal sistemden sıvı kayıpları,
ortopedik giriĢimlerde akrilik çimento yerleĢtirilmesi vb ).

Anestezi teknisyeni anestezi süresince, hastayı anestezi derinliği yönünden sıkı takip
etmeli, anestezik ve analjeziklerin fazla verilmesine bağlı hipotansiyon geliĢimini
önlemelidir. Bunun için inhalasyon anesteziğinin MAC‟ı indüksiyonu takiben düĢürülmeli,
idame dozunda devam etmesi sağlanmalıdır. Kas gevĢetici ve narkotik analjeziğin tekrar
yapılması gerektiğinde idame dozlarda ve minimal yapılmasına dikkat etmelidir.
Anestezi süresince hipotansiyona neden olabileceğinden özellikle kanama ve sıvı
kayıplarına dikkat etmelidir. Sıvı kaybına bağlı hipotansiyon geliĢimi sıvı replasmanı ile
gerekirse kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile önlemelidir.


Hipertansiyon nedenleri







Yüzeyel anestezide özellikle organlardan kalkan ağrılı uyaranlar,
Ġlaçlar ( pankuronium, ketamin, MAO inhibitörleri),
Hipoksi,
Hiperkapni,
AĢırı volüm yüklenmesi,
Torasik veya abdominal aortanın kros klemplenmesi sırasında ya da
refleks yolla kan basıncı yükselebilir.

Anestezi altında hipertansiyonu önlemek için; kontrol altına alınamamıĢ hipertansif
hastalarda, anestezi esnasında kan basıncının yükselmesi ciddi sorunlar yaratabilir. Yeterli
anestezi derinliği sağlanmalı, kan basıncının yükselmesi önlenmelidir. Operasyon sırasında
sistolik kan basıncı 220 mmHg‟nın, diyastolik kan basıncı 120 mmHg‟nın üzerine çıkarsa
anesteziste bilgi verilmelidir. Anestezistin direktifi ile 5-10 mg hidralazin IV yolla
uygulanabilir. Nitrogliserin ve sodyum nitroprussit infüzyon Ģeklinde ve/veya beta bloker bir
ilaç olan labetalol 10-50 mg IV yolla verilebilir.

10

1.2. Solunum Fonksiyonlarının Takibi
Anestezi altındaki hastanın solunumu manuel olarak rezervuar balon yardımıyla veya
mekanik ventilatördeki solunum modları kullanılarak devam ettirilir. Anestezi altındaki
hastanın solunumunun düzenlenmesi ve takibi anestezi ekibinin sorumluluğundadır.
Hastanın solunum foksiyonlarının izlenmesinde modern cihazların verilerini izlemenin
yanında klinik bulguları izlemek ve değerlendirebilmek de çok önemlidir. Cilt ve
mukozaların rengi, solunum sayısı, göğüs hareketleri ve anestezi balonunun izlenmesi ile
solunum fonksiyonları klinik olarak değerlendirilir. Anestezi altındaki hastada solunumun
yetersizliği, hipoksiye neden olur.

1.2.1. Solunumun Manuel Takibi
Önceleri anestezi uygulaması için saatler süren ameliyatlarda rezervuar balon sıkılarak
solunum sağlanırdı. Bu uygulamalar sırasında bir taraftan hastanın rezervuar balon ile
solunumunu manuel olarak devam ettirmek bir taraftan da hastaya ilaç uygulamak, infüzyon
sıvısı değiĢtirmek, ameliyat sahasını izlemek, aldığı çıkardığı sıvı hesaplamak ve anestezi
kayıtlarını tutmak oldukça zordu. Anestezi cihazlarının teknolojik geliĢimine paralel olarak
bu zorluklar kısmen azalmıĢtır.
Günümüzde genellikle anestezi uygulamalarının indüksiyonda safhasında ve
anestezinin sonlandırılması aĢamalarında solunum kontrolü manuel olarak sağlanmaktadır.
Anestezi teknisyeni, anestezi uygulamalarında manuel olarak ventilasyonu sağlarken
aĢağıdaki noktalara dikkat etmelidir:





Balon çok sert olmamalı, pozitif basınç oluĢturmamalıdır. Basınçlı
ventilasyonun neden olduğu komplikasyonlar ( hipotansiyon, hıçkırık vb )
hatırlanmalıdır.
Balonda direnç oluĢursa nedenleri sorgulanmalı ve giderilmelidir.
Bronkospazma bağlı balonda sertlik ve direnç hissedilebilir, ventile etmek
zorlaĢır ve göğüs hareketi gözlenmez. Steteskopla akciğerler dinlendiğinde,
vizing duyulur. Ventilasyon için giderek daha yüksek hava yolu basıncı gerekir.
Bronkospazm tedavisinde öncelikle hastaya %100 oksijen verilir. Anestezi
derinleĢtirilmeli, hasta aspire edilmeli, tüp içinden B2 agonistler (Ventolin),
gerekirse kortikosteroidler (prednol) ile teofilin, aminofilin yapılabilir.
Kas gevĢetici etkinin ortadan kalkmaya baĢlaması ile balonda solunum
hareketleri hissedilir. Anestezi teknisyeni giriĢimin durumuna göre, cerrahi ekip
ile iĢbirliği halinde doz tekrarı yapabilir ya da anestezi derinleĢtirilerek solunum
kontrole ya da asiste Ģekilde devam ettirilebilir.

1.2.2. Solunumun Monitörden Takibi
Ventilatör üzerindeki göstergeler solunum fonksiyonunun ölçülmesini sağlar. Örneğin;
tidal volüm, solunum hızı (frekansı), inspiratuar ve ekspiratuar kuvvet ölçülmesi gibi.
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Genel anestezi uygulamalarında günümüzde oldukça modern ve çok fonksiyonel
anestezi cihazları kullanılmakta olup cihaza monte edilmiĢ ventilatörler, otomatik
ventilasyon olanağı sunmaktadır. Ventilatör anestezi süresince solunumun düzenli bir Ģekilde
kontrolünü sağlarken, anestezistin hasta ile ilgili diğer iĢleri yapmasına ( ilaç hazırlama,
aldığı çıkardığı sıvıların takibi, kanama kontrolü, anestezi formuna kayıt vb) olanak
vermektedir.
Solunumun anestezi cihazındaki ventilatör aracılığıyla mekenik olarak sağlanması için
sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır:








Ġndüksiyon sonrası entübasyonu takiben, entübasyon tüpü ile solunum
devrelerinin bağlantısı sağlanır.
Solunum gazları ( genellikle O2 / N2O Ģeklinde olup O2 düzeyi %30‟dan az
olmamalı) ayarlanır.
End-tidal karbondioksit düzeyinin takibi için kapnograf, entübasyon tüpü ile
solunum devresi arasına takılır.
Entübasyon tüpünün kontrolü yapıldıktan sonra devre otomatiğe alınır.
Anestezi altında hasta solunum hızı ya da ferkansı yetiĢkin hastada 10-16/ dk.,
restriktif solunum yetmezliğinde 20/dk, çocuk ve bebeklerde 20-60/dk Ģeklinde
ayarlanmaktadır.
Tidal volüm genellikle 7-10ml/kg olarak ayarlanmaktadır. DüĢük tidal volüm
FRC‟de azalmaya ve atelektazide artmaya neden olmaktadır.
Ventilatörden volüm ya da basınç ile frekans ayarlanır. PEEP ile inspirium ve
ekspirium oranı da ayarlanabilmektedir.

Anestezi teknisyeni anestezi süresince cihazdan solunumun kontrolünde aşağıda
belirtilen noktalara dikkat etmelidir:









Mekanik ventilasyona geçilmesini takiben ventilatörün körük kısmı
izlenmelidir. Ġnspirasyon ve ekspirasyonla uyumlu bir Ģekilde körüğün yükselip
alçalması gerekir. Her hangi bir kaçak söz konusu ise körük yükselmez. Körük
otomatik ventilasyon süresince takip edilmelidir.
Hastanın solunumu geri döndüğünde ya da kas gevĢeticinin etkisi geçtiğinde,
ventilatör kontrollü (CMV ) moda ayarlanmıĢsa ekranda akım dalgaları değiĢir.
Bununla birlikte kapnograf dalgalarında da değiĢiklik gözlenir.
Ventilatör, solunuma izin veren bir moda ( SIMV) ayarlanmıĢ ise frekans artar.
Bu durumda anestezi derinleĢtirilir, gerekirse kas gevĢetici dozu tekrarlanır.
Anestezi süresince; yüzeyel anestezi, sekresyon artıĢı gibi nedenlerle
bronkospazm geliĢebilir. Anestezi teknisyeni otomatik ventilasyonla devam
eden hastada kapnograf dalgalarının değiĢtiğini, yukarı doğru eğiminin arttığını
fark etmelidir. Bu durumda tepe basıncı da artar.
Bronkospazm tedavisinde öncelikle hastaya %100 oksijen verilmelidir. Anestezi
derinleĢtirilmeli, hasta aspire edilmeli, tüp içinden B2 agonistler (Ventolin),
gerekirse kortikosteroidler ile teofilin, aminofilin yapılmalıdır.
Anestezi süresince sistem manuele geçirilmek istenirse, cihaz üzerindeki valf
ayarlanarak ilgili bölümden manuel moda geçilebilir.
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1.2.3. Kapnograf Takibi
Anestezi altındaki bütün hastalarda, solunum yolundaki karbondioksitin izlenmesi
rutin uygulamadır. Alveole, oradan da solunum yollarına ulaĢan CO2 miktarının izlenmesi
hem metabolik hem de solunumsal olayların izlenmesini sağlar. Bu izlem için havayolundan
sürekli örnek alabilecek ve bu örnekte hızla CO2 analizi yapabilecek bir sistem gerekir. Bu
sistem, CO2 düzeyini bir dalga Ģeklinde gösterirse kapnografi; parsiyel basınç Ģeklinde
gösterirse kapnometri adını alır. Elde edilen görüntüye, kapnogram denir.
Normal bir kapnogramda plato Ģeklinde dalgalar vardır. AĢağıda resim 1.2‟de
kapnogram görüntüsü yer almaktadır, dikkatlice inceleyiniz. Ekspiriumun baĢlangıcında,
CO2 basıncı hızla yükselir, bir plato düzeyine ulaĢır, ekspirium boyunca bu düzeyde kalır.
Ġnspiriumda CO2 basıncı sıfıra iner. PETCO2 hemen inspiriumdan önceki CO2 basıncını ifade
eder. Genellikle PCO2 ile çok yakın paralellik gösterir. Normal koĢullarda end-tidal ve
arteriyel PCO2 farkı 3-5mmHg kadardır. Böylece PETCO2‟nın 35-40mmHg arasında
tutulması ile normokapni sağlanabilir.

Resim 1.2: Kapnogram dalgaları

Bazı fizyolojik ve teknik etkenler bu farkı değiĢtirir. Kapnogramdaki anomaliler 4
gruptur. Bunlar;
1.
2.
3.
4.

Ekspirium havasında CO2 bulunmaması: Nedeni özefagus entübasyonu veya
anestezi devresinin ayrılması ( diskonneksiyon ) olabilir.
Ġnspirium havasında CO2 bulunması: Valvlerde yetersizlik, absorbanın
bitmesi, KOAH, bronkospazmdır.
Dalga deformasyonu: Yükselmenin uzaması; parsiyel hava yolu obstrüksiyonu,
bronkospazm, plato eğiminin artması; KOAH, bronkospazmdır.
PETCO2’de sapma: PETCO2 artıĢ hipoventilasyon, maling hipertermi,
laparoskopik cerrahide karbondioksit absorbsiyonu ve PETCO2 düĢüĢ
hiperventilasyon, hipotermi, pulmoner emboli, düĢük outputlu dolaĢım nedeniyle
olur.

Anestezi altındaki hastada kapnograf takibinde dikkat edilecek noktalar şunlardır:


Kapnograf entübasyonu takiben, anestezi tüpü ile solunum devresi arasına
mutlaka yerleĢtirilir. AĢağıda resim 1.3‟de bir kapnograf ve 1.4‟de kapnografın
solunum devresi ile entübasyon tüpü arasına takılması gösterilmiĢtir, dikkatle
inceleyiniz.
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Resim 1.3: Kapnograf










Resim 1.4: Tüp ile devre arasına takılan
kapnograf

Monitörden dikkatli bir Ģekilde takip edilir.
Ġyi ventile olan hastada, monitörde PETCO2 değerinin 35-40 mmHg arasında
olduğu görülür.
Entübasyonu takiben 2-3 ventilasyon sonrası değerinin 0 olması, özefagus
entübasyonunu ya da devrenin ayrılmıĢ olabileceğini düĢünülerek entübasyon
yeniden yapılır.
ETCO2 değerinin yükselmesi hastanın iyi ventile edilemediğini, hipoksi ve
hiperkapniyi düĢündürmelidir. Gazların düzeyi kontrol edilmeli, diğer ihtimaller
değerlendirilerek nedene yönelik uygulama yapılmalıdır ( bronkospazm, masif
kanama, Ģok vb.).
ETCO2 değeri yükseldiğinde ventilasyon oranı artırılır, ETCO2 değeri normalin
altına düĢtüğü durumlarda ventilasyon azaltılarak ETCO2 değeri normal
sınırlarda tutulur. Ayrıca bu süreçte nedenler değerlendirilerek nedene yönelik
uygulama yapılır.
Bazı durumlarda (nöroĢüriji ameliyatları gibi) ETCO2 değeri bir miktar düĢük
tutulur ve cerrahi ekip ile iĢ birliği yapılarak ETCO2 oranı ayarlanır.

1.3. Oksijen Satürasyonu Takibi
Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonunun monitörizasyonu tüm anestezi
uygulamalarında zorunludur. Pulse oksimetre, hipoksinin erken dönemde tanınması
amacıyla kullanılır.

Resim 1.5: Pulse oksimetre cihazı
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Pulse oksimetre probu parmak ucu, kulak memesi gibi iyi perfüze olan dokulara
yerleĢtirilerek ölçüm yapılır. Normal oda havasında SpO2 değeri %97-99 arasındadır.
SpO2 %90 olduğunda PaO2 değeri 65 mmHg‟den düĢüktür.
Anestezi altındaki hastada oksijen satürasyonu izlenirken dikkat edilecek noktalar
Ģunlardır;



Pulse oksimetre probu tansiyon aleti ve damar yolunun açık olmadığı kola
takılmalıdır.
Probun ıĢıklı bölümü tırnak üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. AĢağıda
resim 1.5‟de portatif bir pulse oksimetre cihazı, 1.6‟da pulse oksimetre
probunun parmak ucuna takılması gösterilmektedir, dikkatlice inceleyiniz.

Resim 1.6: Pulse oksimetre probu








Pozisyon değiĢikliği gibi durumlarda prob kontrol edilmelidir.
Hipotermi ve hipotansiyon satürasyon ölçüm sonuçlarını etkilemektedir. Bu
nedenle hastalar her iki durumdan korunmalıdır.
Satürasyon değeri düĢtüğünde nedeni araĢtırılmalıdır. Diğer etkenler (
diskonneksiyon,
oksijen
floumetresi,
pozisyon
değiĢiklikleri
)
değerlendirilmelidir.
Satürasyon değerleri diğer bulgularla birlikte anestezi takip formuna
kaydedilmelidir.
Satürasyon değeri düĢtüğünde öncelikle prob kontrol edilmeli, hasta hipoksi ve
hipokapni yönünden değerlendirilmelidir. Bu durumda nedene yönelik tedavi
yapılmalıdır.
Tedavi nedene yönelik yapıldığı halde trase ve değerlerde tutarsızlık
gözlendiğinde gerekirse pulse oksimetre probunun yeri değiĢtirilmeli ya da
arızalı olabileceği düĢünülerek yenisi ile değiĢtirilmelidir.

1.4. Vücut Isısı Takibi
Vücut ısısı genel anestezi uygulamalarında izlenmesi gereken parametrelerden biridir.
Isının izlenmesi, giriĢim süresince hipotermi ve malign hipertermi gibi durumların
zamanında fark edilmesini sağlar. Vücut ısısının izlenmesi;
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Özellikle pediatrik ve yaĢlı hastalarda,
Uzun süren ameliyatlarda,
Fazla miktarlarda kan transfüzyonu yapılan durumlarda,
Torasik giriĢimlerde,
Kontrollü hipotermi uygulanan kardiak giriĢimlerde daha çok önem kazanır.

Vücut ısısının izlenmesinde; özefageal, nazofarengeal, timpanik, rektal, mesane, kas
ve ciltten ısı ölçen aletler bulunmaktadır; ancak santral vücut ısısını daha iyi yansıtması
dolayısıyla timpanik membran ya da özefagial ısı probları tercih edilir. Resim 1.7 ve 1.8‟de
ısı probu örnekleri ile Ģekil1.12‟de özefageal ısı probu yer almaktadır.

Resim 1.7: Isı probu

Resim 1.8: Isı probu

ġekil 1.12: Özefageal ısı probu

Genel anestezi uygulamalarında ilaçların etkisi ile bir miktar hipotermi beklenir; ancak
bu düĢüĢün dramatik boyutlarda olması komplikasyon riskini artıracağı için önlenmelidir.
Cerrahi giriĢim süresince, anestezi altındaki hastada vücut ısısının düĢmesine neden
olabilecek etmenler Ģu Ģekilde sıralanabilir;









Ameliyathane oda ısısının 210C‟nin altında olması,
Oda sıcaklığının altındaki intravenöz mayilerin infüzyonu,
Ġrigasyon sıvılarının soğuk olması,
Solunum gazlarının ısıtılıp nemlendirilmemesine bağlı geliĢen ısı kaybı,
Genel anestezi altında, metabolizma hızındaki düĢüĢ,
Anestezinin neden olduğu vazodilatasyona bağlı durumlara,
AĢırı volüm açığına bağlı durumlara,
Termoregulatuar mekanizmada anestezi nedeniyle meydana gelen değiĢikliklere
bağlıdır.

Hipotermi;









Anestezik madde gereksinimi ve ilaçların metabolizmasında azalma,
Karbondioksit üretiminde azalma,
Kan viskozitesinde artıĢ dolayısıyla doku perfüzyonunda azalma,
Oksijen tüketiminde artıĢa neden olan titreme,
Kardiak disritmi,
Trombosit disfonksiyonu,
Hemoglobin saturasyonunda sola kayma
Böbrek fonksiyonlarında bozulmasına neden olmaktadır. Bütün bu nedenlerden
dolayı anestezi altındaki hastanın hipotermiden korunması gerekir.
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Hastayı hipotermiden korunmada önemli nokta; ısının korunmasını sağlayacak
önlemlerin giriĢim süresince alınmasıdır. Anestezi teknisyeni özellikle hipoterminin hasta
üzerindeki etkilerini iyi bilmeli ve bu amaçla aĢağıdaki noktalara dikkat etmelidir:









Hastaya verilen infüzyon sıvıları ve kanın ısısı kontrol edilmeli,
Ameliyat masası üzerine ve hastaya örtülen steril örtüler ıslak ya da nemli
olmamalı,
Özellikle pediatrik hastalarda ısı kaybını önlemek için ısıtıcı blanketler
kullanılmalı,
Oda ısısı 210C‟den düĢük olmamalı,
Ġrigasyon sıvıları soğuk olmamalı,
Solunum gazları ısıtılarak ve nemlendirilerek verilmeli,
Hipotermiyi önlemek için hastanın açıkta kalan ekstremiteleri örtülmeli,
Hipotermi için risk grubundaki hastalarda operasyon esnasında ısı blanketleri
kullanılmalıdır.

1.5. Arteriyel Kan Gazı Takibi
Genel anestezi uygulamalarında arteriyel kan gazı alınması ve kan gazı takibi rutin
uygulama olmamakla birlikte, uzun süreli büyük cerrahi giriĢimlerde, kardiak cerrahide,
organ nakil ameliyatlarında, nöroĢirurji ameliyatlarında hastaya arter girilerek, kateter
yerleĢtirmek suretiyle kan basıncı sürekli izlenebilmekte aynı zamanda kan gazları ve asitbaz dengesi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Kan gazı ölçümlerinde gözlenen normal
değerler aĢağıda tablo Ģeklinde verilmiĢtir.
NORMAL DEĞERLERĠ
pH

7.35 -7.45 (ort. 7.40)

pCO2

35 -45 mmHg

pO2

80 -100 mmHg

O2 saturasyonu (doymuş)

%95 - %100

HCO3

22-26 m Eg / lt

Atreriyel kan gazı tayini için, kan alınması sırasında anestezi teknisyeni aĢağıdaki
noktalara dikkat etmelidir;



Arter hattı üzerine “ARTER” uyarısı yazılmalıdır. Bu uyarı yazısı herhangi bir
ilaç uygulamasını ve buna bağlı geliĢebilecek komplikasyonları önler.
Arter hattı aort kökü ile atrium hizasında olmalıdır. Sırt üstü yatan hastada arter
hattının ön ve orta aksiller seviyede olması gerekir.
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Kan gazı için kan alınması gerektiğinde arter hattı kan alma iĢlemi öncesinde
yıkanmalıdır.
Her seferinde yeni enjektör kullanılmalı, enjektör iĢlem öncesi 1-2 dizyem
heparin çekilerek yıkanmalı, heparin boĢaltıldıktan sonra kan alınmalıdır.
Arter hattındaki hava iĢlem öncesi çıkartılmalıdır.
Enjektör içerisinde hava olmamalıdır. Enjektörde hava bulunması kan gazı
sonucunun yanlıĢ çıkmasına neden olur.
Kan gazı analizi sonuçlarında pH değeri 7.35 „in altında ise ASİDOZ, pH
değeri 7.45‟in üzerinde ise ALKALOZ varlığını gösterir. Bu gibi patolojik
sonuçlar anestezist tarafından tedavi edilir.
Kan gazı analizi sonuçlarında HCO3 değeri 22 m Eg / lt ise METABOLİK
ASİDOZ, HCO3 değeri 26 m Eg / lt ise METABOLİK ALKALOZ varlığını
gösterir. Bu gibi patolojik sonuçlar anestezist tarafından tedavi edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Anestezi altındaki hastanın yaĢamsal bulguları değerlendiriniz.
ĠĢlem basamakları


 EKG bulguların takibini yapınız.


 EKG bulgularını değerlendiriniz.

 Kan basıncının takibini yapınız.




 Kalp hızı ve ritmini değerlendiriniz.


 Ventilasyonu cihaz verileri ile ve
manuel olarak takip ediniz.

 End-tidal karbondioksit takibini yapınız.




 Oksijen saturasyonunu takip ediniz.




 Vücut ısısının takibini yapınız.




 Hipotermiyi önlemek
uygulama yapınız.

için

sıcak
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Öneriler
Hastayı
taĢikardi
ve
bradikardi
yönünden değerlendirebilirsiniz.
Sinuzal ve aritmik kalp EKG örnekleri
elde ederek bunları inceleyiniz, farkları
ayırt edebilirsiniz.
Kan basıncı normal değerlerinin her yaĢ
için 120/ 80 mmHg olarak kabul
edildiğini hatırlamalısınız.
Anestezide kullanılan ilaçların kan
basıncında yapabileceği değiĢiklikleri
göz önünde bulundurmalısınız.
YetiĢkin ve çocukta dakika nabız
sayısını fizyoloji ders notlarınızdan
tekrar edebilirsiniz.
TaĢikardi ve bradikardi nedenlerini
araĢtırabilirsiniz.
Anestetize hastanın ventilasyonunda
karĢılaĢılabilecek sorunlar ile yapılacak
iĢlemleri maddeler halinde yazarak
çalıĢabilirsiniz.
Monitör göstergelerindeki verileri takip
edebilirsiniz.
End-tidal karbondioksit basıncının
(PETCO2)
normal
değerini
öğrenmelisiniz.
Oksijen saturasyon değerinin normal
sınırlar arasında olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz.
Oksijen saturasyon değerinin hipoksinin
erken tanısında önemli bir gösterge
olduğunu unutmamalısınız.
Hastada hipoterminin belirtileri olup
olmadığını gözlemleyebilirsiniz.
Hipotermi için riskli yaĢ gruplarını
araĢtırabilirsiniz.
Isı
blanketleri
ve
battaniye
kullanabilirsiniz.
Ġnfüzyon sıvılarının aĢırı soğuk
olmamasına dikkat etmelisiniz.

 Arteriyel kan gazı kontrollerini takip
ediniz.
 Kan gazı analizini değerlendiriniz.

 Arteriyel kan gazı analizi için kan
alırken dikkat edilecek noktaları tekrar
edebilirsiniz.
 Asidoz ve alkaloz yönünden verileri
değerlendirebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Anestezi uygulamalarında monitörizasyon standartları gereğince hasta baĢında
deneyimli bir personelin bulunması, anestezi süresince hastanın oksijenizasyonu,
ventilasyonu, dolaĢımı ve vücut ısısının takip edilmesi zorunludur.

2.

( ) Monitörizasyonda EKG‟de DII derivasyonunun izlenmesi kalpteki iskemik
bulguların, V5 derivasyonunun izlenmesi ise kalpteki ritm bozukluklarının çok rahat
tespit edilmesini sağlar.

3.

( ) Özellikle bebeklerde hipoksi ve hiperkapni, anestezide kullanılan süksinilkolin,
halotan, yüksek doz narkotik analjezikler bradikardiye neden olur.

4.

( ) Anestezi süresince geliĢen supraventriküler taĢiaritmiler oksijenasyon, yeterli
ventilasyon ve yeterli anestezi derinliğinin sağlanması ile düzelir.

5.

( ) Ekspirium havasında CO2 bulunmasının nedeni özefagus entübasyonu veya

anestezi devresinin ayrılmasıdır.
6.

( ) Operasyon sırasında sistolik kan basıncı 250 mmHg‟nın, diyastolik kan basıncı
180 mmHg‟nın üzerine çıktığında, anestezi teknisyeni anesteziste bilgi vermelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Anestezi altındaki hastaya idame safhasında ilaçların idame dozlarını doğru zamanda
ve istenen dozda uygulayarak etkinliğini takip edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



ĠĢletmelerdeki uygulama alanlarınızda, genel anestezi uygulamalarının idame
safhasında kullanılan anestezik ilaçları ve bu ilaçların idame dozlarını öğreniniz.
Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaĢınız.

2. ĠDAME DÖNEMĠNDE ĠLAÇLARIN
TAKĠBĠ
Genel anestezi uygulamalarında birçok ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar etkilerine göre
aĢağıdaki Ģekilde gruplandırılır.






Genel anestezikler, (IV anestezikler, inhalasyon anestezikleri )
Kas gevĢeticiler,
Opioidler,
Antikolinesterazlar,
Diğer ilaçlar. (antikolinerjikler, antihistaminikler, kortikosteroidler vb. )

Resim.2.1: Ġntravenöz anesteziklerden örnekler
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Genel anestezi süresince kullanılan tüm ilaçların etkileri, dozları, komplikasyonları ve
kontrendikasyonlarının bilinmesi gerekir. Bu faaliyette inhalasyon anestezikleri, narkotik
analjezikler, anestezik olmayan ilaçlar ve kas gevĢeticilerin takibinde dikkat edilmesi
gereken noktaları öğreneceksiniz.

2.1. Ġnhalasyon Anesteziklerinin Etkinliğinin Takibi
Anestezi idamesinde genel yaklaĢım; oksijen ve azotprotoksit karıĢımına düĢük
yoğunlukta potent bir inhalasyon ajanının kombinasyonu ile yeterli derinliği sağlamaktır.
Ġnhalasyon ajanları ile idame safhasında seçilen anestezik ajanın özelliğine göre
değiĢmekle birlikte %0.5- 1,5 MAC düzeyinde yeterli derinlik sağlanabilmektedir.
Ġnhalasyon anesteziğinin seçimi ise preanestezik vizitte elde edilen bilgiler doğrultusunda
yapılmaktadır. Ancak bu faaliyette inhalasyon anesteziklerinin dolaĢım ve solunum
sistemine etkileri ile uygulamalarda tercih edilen ve sıklıkla kullanılan inhalasyon ajanları
hakkında bilgiler öğreneceksiniz.
Ġnhalasyon anesteziklerinin dolaĢım sistemine etkileri Ģunlardır: Ġnhalasyon
anesteziklerinin hemen hepsi doza bağımlı olarak miyokardial depresyon, atım hacmi ve kan
basıncında düĢmeye neden olur. Serebral kan akımını serebral vazodilatasyon yolu ile
arttırır. Myokardın oksijen tüketimini azaltır. Myokardı katekolaminlere karĢı duyarlı
kılarlar. Splanknik ve renal kan akımını azaltır.
Ġnhalasyon anesteziklerinin solunum sistemine etkileri Ģunlardır: Doza bağımlı
solunum depresyonu yaparlar. Bu etki medüller merkezlerin depresyonu sonucu olur.
Periferik kemoreseptörlerin depresyonu ile hipoksik uyarıya duyarlılığı azaltır. Hipoksik
pulmoner vazokonstriksiyon refleksini deprese ederler. Pulmoner vasküler direnci düĢürür.
Akciğer volümlerini etkileyerek havayolu direncini artırıp, kompliyansı azaltabilir.
Mukosiliyer aktiviteyi deprese eder. Bu durum postoperatif atelektazi ve enfeksiyon riskini
artırır.
Anestezi uygulamalarda tercih edilen ve sıklıkla kullanılan inhalasyon ajanları;
isoflurane, sevofluran ve desflurandır.


Ġsoflurane

Ġsoflurane ile indüksiyon ve uyanma hızlıdır. Bu özellik anestezi derinliğinin de kolay
kontrol edilmesini sağlar. Ġsofluran nöroanestezide en çok tercih edilen ajanların baĢında yer
alır. Konvülsif etkisinin olmaması, intrakranial basınç ve serebral perfüzyonun
hiperventilasyonla stabil tutulması, serebral metabolizmanın korunması, kontrollü
hipotansiyonun sağlanması gibi özellikler tercih edilmesini sağlamaktadır.
Ġsoflurane MAC değeri oksijen içinde 1.15, %70 azotprotoksit içinde 0.56’dır.
Hafif eter kokusu inhalasyonunu güçleĢtirebilir, bu durum özellikle çocuklarda dikkate
alınmalıdır. Ciddi hipovolemili hastaların vazodilatör etkiyi tolere edemeyebileceği
bildirilmiĢtir.
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İsofluranın sistemlere etkisi şunlardır:











Myokardı deprese eder.
Koroner arterleri dilate eder. Bu durum teorik olarak kanı stenotik
alanlardan uzaklaĢtırarak miyokardiyal iskemiye neden olabilir. Bu
nedenle çok sayıda koroner damarı etkilenmiĢtir. Özellikle sol kalp
yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.
Ġsofluran konsantrasyonundaki hızlı yükselme kalp atım hızı, arterial kan
basıncında geçici ve hafif yükselmeye yol açar.
Solunumu, doza bağımlı olarak deprese eder.
Bronkodilatasyon etkisi dolayısıyla astımlı hastalarda tercih edilebilir.
Serebral O2 tüketimini azaltır.
Yüksek yoğunlukta serebral kan akımını ve intrakranial basıncı artırır. Bu
durum hiperventilasyonla kontrol altına alınır.
Kardiak output‟un depresyonu ile orantılı olarak hepatik kan akımını
azaltır.

Sevofluran

Mevcut inhalasyon anesteziklerinden daha hızlı etkili olması, kokusunun hoĢ olması,
solunum yollarında iritasyon oluĢturmamasının yanı sıra kardiyovasküler ve solunum
sistemine istenmeyen etkilerinin daha az olması gibi özellikler indüksiyonda en çok tercih
edilen inhalasyon ajanlarından biri olmasını sağlamıĢtır.
Sevofluranın MAC değeri oksijen içerisinde 2, %60 azotprotoksit içerisinde 0.66‟dır.
Klinik yoğunluklarda kullanıldığında insanlarda renal, pulmoner ve serebral toksisiteye
neden olmaz.
Hipovolemi, malign hipertermi Ģüphesi ve intrakranial hipertansiyonda kullanılması
önerilmez.
Sevofluranın sistemlere etkileri şunlardır:








Doza bağımlı myokardial depresyona yol açar. Sistemik vasküler direnç
ve arteriyal kan basıncındaki düĢme desfluran ve izoflurana göre daha
azdır.
Solunum hızını artırırken tidal volümü azaltır.
Hipoksi ve hiperkarbiye yanıtı deprese eder.
Bronkodilatasyon sağlar. Bronkospazmı izoflurana benzer derecede
düzeltir.
Serebral kan akımı ve kafaiçi basıncını hafif derecede artırır. Serebral
oksijen tüketimini azaltır. Konvülsiyona neden olmaz.
Ġskelet kaslarını gevĢetir. Kas gevĢekliği çocuklarda entübasyon için
yeterli olabilir.
Renal kan akımını hafif derecede düĢürür. Açığa çıkan flor, renal
fonksiyonları bozabilir.
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Desfluran

Kan:gaz ayrıĢma katsayısı düĢüktür, bu özellik indüksiyon ve ayılmanın hızlı
olmasını sağlar. Uyanma süresi isofluranın yarısı kadardır. Yüksek ısıda bile soda lime ile
etkileĢmez. Hemen hemen hiç metabolize olmaz. Keskin kokusu nedeniyle inhalasyon
indüksiyonunda pek tercih edilmez.
Desfluranın MAC değeri %5.7- 10 arasında, oksijen içinde 6- 7.25, %60 azotprotoksit
içinde 4.0‟dır. Ciddi hipovolemili hastalar, malign hipertermi Ģüphesi ve intrakranial
hipertansiyonda kullanılmaması gerekir.
Desfluranın sistemlere etkileri şunlardır;












Doza bağımlı olarak sistemik vasküler direnç ve kan basıncını düĢürür.
Klinik yoğunluklarda kalp hızı etkilenmezken yoğunluk hızla %7‟nin
üzerine yükseltildiğinde, sempatik aktivitede artıĢa dolayısıyla kan
basıncı ve nabız sayısında yükselmeye neden olur.
Alveoler ventilasyonu azaltır.
Solunum hızını artırırken tidal volümü azaltır.
Bronkodilasyon sağlar.
DüĢük konsantrasyonda bile hipoksi ve hiperkarbiye yanıtı deprese eder.
Ġndüksiyonda sekresyon artıĢı, nefes tutma ve laringospazm görülür.
Serebral vasküler direnci azaltır, serebral kan akımını artırır. Kafa içi
basıncını artırır, bu durum hiperventilasyonla düzeltilebilir.
Serebral O2 tüketimini azaltır.
Kas gevĢetici ajanları potansiyalize eder.

Ġnhalasyon Anesteziklerinin Takibi

Anestezi teknisyeni inhalasyon anesteziklerinin etkilerini bilerek idame safhasında
hastayı takip etmeli ve aĢağıdaki noktalara dikkat etmelidir.








Ġnhalasyon anesteziklerinin idamede verilecek yoğunlukları bilinmeli ve
dikkatli bir Ģekilde ayarlanmalıdır.
Ġnhalasyon anesteziklerinin kardiovasküler sistem üzerine etkileri
bilinmeli, hasta hipotansiyon ve bradikardi açısından takip edilmelidir.
Bazı inhalasyon ajanları yüksek yoğunlukta kalp hızını artırır. Örneğin
enfluran, desfluran gibi. Bu etkiler bilinerek yoğunluk iyi ayarlanmalı,
hasta bu etkiler açısından takip edilmelidir.
Anestezi süresince kalp hızı, ritmi ve kan basıncı yakından takip
edilmelidir.
Vaporizatör kontrol edilmeli ve operasyon sürerken inhalasyon ajanı
biterse vaporizatör doldurulmalıdır. Doldurulma iĢlemi için öncelikle
inhalasyon vaporizatör düğmesi kapatılmalı ve doldurulma iĢlemi
tamamlandıktan hemen sonra idame yoğunluğunda tekrar açılmalıdır.
Aynı anda iki vaporizatör açık olmamalıdır.
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2.2. Kas GevĢetici Ġlaçların Etkinliğinin Takibi
Genel anestezi uygulamalarında, indüksiyonda entübasyonun istenen sürede ve
komplikasyonsuz yapılması, idame safhasında ise cerrahinin özelliklerine göre kas gevĢetici
ilaçların yapılması kaçınılmazdır. Kullanılan depolarizan veya nondepolarizan kas gevĢetici
ilacın özelliğine göre idame safhasının takibinde dikkat edilmesi gereken konular önem arz
eder.
Günümüzde depolarizan kas gevĢetici ilaç kullanımı, genel anestezi uygulamalarında
rutin olmaktan çıkmıĢtır; ancak acil giriĢimlerde, zor entübasyon düĢünülen durumlarda ve
çok kısa sürecek fakat kas gevĢemesi istenen durumlarda kullanımı hala devam etmektedir.
Ayrıca laringospazm tedavisinde, entübasyon gerektiğinde kısa etki süresi dolayısıyla tercih
edilmektedir.
Nondepolarizan kas gevĢetici ilaçlar, indüksiyonda ve anestezi devamında kullanılır.
Kas gevĢetici ilaca preanestezik hazırlık döneminde hasta ile ilgili elde edilen bilgiler ve
yapılacak giriĢimin süresi ve özelliklerine göre karar verilir. Fakat ilaçların genel özellikleri
göz önünde bulundurulduğunda, örneğin renal yetmezlikte vekoronium, atrakuryum, hepatik
yetmezlikte atrakuryum, arteriyel cerrahide kan basıncını korumak için pankuronyum, hızlı
indüksiyon için atrakuryum veya vekuronyum tercih edilebileceği söylenebilir.
Nondepolarizan kas gevĢeticilerin plazma konsantrasyonları enjeksiyonlarını izleyen
1-2 dk içinde zirveye ulaĢır. Fakat maksimum etki 5–7 dk içinde baĢlar.
Nondepolarizan ilaçların klinik etki süresi, plazma konsantrasyonlarının kritik bir
seviyenin altına düĢmesi için gereken süre ile belirlenir. AĢağıdaki tablo 2.1‟de kas gevĢetici
ilaçların etki süresi ile birlikte örnekleri verilmiĢtir, inceleyiniz.
KAS GEVġETĠCĠ
ĠLAÇLAR
Kısa Etki Süreliler:
Orta Etki Süreliler:

Uzun Etki Süreliler:

ĠLAÇ ADI
Mivakuryum
(mivacron)
Vekuronyum
Atrakuryum
Rokuronyum
Sisatrakuryum
Pankuronyum
Doksakuryum
Tubokürarın
Metokürarın

ETKĠ BAġLANGICI

ETKĠ
SÜRESĠ

1-2 dakika

10-20dakika

2-3 dakika

40-90 dakika

4–6 dakika

90–180
dakika

Tablo: 2.1: Kas GevĢetici Ġlaçlar

Genel anestezi uygulamalarında tercih edilen ve sık kullanılan nondepolarizan kas
gevĢetici ilaçlar ve dozları iyi bilmek gerekir.
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Vekuronyum (Norcuron): Entübasyon dozu 0.1 mg/kg olup etkisi 1-2 dk
içinde baĢlar, 3-4 dk içinde maksimum düzeye ulaĢır ve etkisi 10-20 dk sürer.
Ġdame dozu 0.03-0.05 mg/kg‟dır.
Atrakuryum (Tracrium): Entübasyon dozu 0.5 mg/kg, cerrahi gevĢeklik 0.25
mg/kg idame; 0.1 mg/kg her 10-20 dk aralıklarla verilir.
Mivakuryum: 0.15-0.25 mg/kg dozda 1.5 dk içinde entübasyon olanağı sağlar.
0.3 mg/m2/dk hızda infüze edilebilir.
Rokuronyum (Zemuron): BaĢlangıç dozu 0.45-0.6 mg/kg. idame dozu, 0.15
mg/kg‟dır.
Sisatrakuryum (Nimbeks): Entübasyon için 0.15-0.2 mg/kg, cerrahi gevĢeklik
0.03-0.04mg/kg, idame; 0.03 mg/kg bolus veya 0.5-10.2 µg/kg /dakika infüzyon
Ģeklindedir.

Anestezi ve cerrahi uygulamalarının idame
gevĢeticilerin etki süresini bazı etmenler uzatır, bunlar;





süresince

nondepolarizan

kas

Isı değiĢiklikleri; hipotermi metabolizmayı azaltarak ve ekskresyonu
geciktirerek bloğu uzatır.
Asit-baz dengesi; solunumsal asidoz çoğu nondepolarizan kas gevĢeticilerin
bloğunu potansiyelize ve revers ajanlarını antagonize eder.
Elektrolit anomalileri; hipokalemi ve hipokalsemi nondepolarizan bloğu
artırır. Hipermagnezemi bloğu potansiyelize eder.
Ġlaçlar; volatil ajanlar, lokal anestezikler, kalsiyum kanal blokerleri,
antibiyotikler
(aminoglikozitler,
polimiksinler,
tetrasiklinler),
immünosupresifler, yüksek doz benzodiazepinler, antiaritmikler, dantrolen ve
magnezyum nondepolarizan gevĢeticileri potansiyalize eden ilaçlardır.

Anestezi teknisyeni idame süresince kas gevşetici ilaçların kullanılmasında
aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:







Depolarizan ve nondepolarizan kas gevĢetici ilaçların indüksiyon dozlarının
yanı sıra mutlaka idame dozları da bilinmelidir.
Ġndüksiyonda
depolarizan
kas
gevĢetici
(lystenon)
kullanılmıĢsa,
nondepolarizan kas gevĢetici yapmak için mutlaka hastanın solunumunun
dönmesi beklenmelidir.
Nondepolarizan bir ilaçtan sonra depolarizan ilaç verilmemelidir.
Anestezi süresince nondepolarizan bir kas gevĢetici kullanılmıĢ, ancak daha kısa
süre etkili bir kas gevĢetici ile devam edilecekse ilaç, mutlaka solunumun
dönmesini takiben yapılmalıdır.
Kullanılan kas gevĢeticinin etki süresi iyi bilinmeli ve parametreler takip
edilerek ve cerrahi ekiple iĢbirliği halinde doz tekrarlanmalıdır.
Kas gevĢeticilerin etkilerinin bitip spontan solunumun dönmesi kapnograftaki
grafiğin değiĢmesine, çentikleĢmesine neden olacaktır, bu yönüyle kapnograf
takip edilmelidir.
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Anestezi cihazlarının monitor özelliği birbirinden farklı yapıdadır. Bazı
durumlarda ilaçların etkilerini monitörden izleme imkânı olmayabilir. Kas
gevĢetici ilacın etkinliği azalmaya baĢladığında, hastanın kas gücü geri
dönmeye baĢlar ve kaslarda kasılmalar gözlenir. Cerrahi ekibin bu durumu fark
etmesi söz konusu olduğundan bu gibi durumda anestezi ekibi ile iĢ birliği
yapması istenebilir. Gerektiğinde manuel moda geçilerek rezervuar balondan
solunumu kontrol edilmelidir.
Operasyon süresince yapılan kas gevĢetici ilaçların idame dozu ve uygulama
zamanı anestezi formuna kayıt edilmelidir.
Nondepolarizan kas gevĢetici ilaçların antogonisti; antikolinesterazlardır
(Neostigmin, Prostigmin, Edrofonyum).

2.3. Narkotik Analjeziklerin Etkinliğinin Takibi
Narkotik analjezikler; genel anestezi uygulamaları yanı sıra rejyonal bloklarda ve post
operatif ağrı kontrolünde kullanılan ilaçlardır. Genel anestezi uygulamalarında en çok
fentanil ve remifentanil tercih edilir. Narkotikler güçlü analjezik etkilerinin yanı sıra yüksek
dozlarda anestezi sağlar.
Solunum sistemi üzerine depresyon etkileri belirgindir. Depresyon sonucu tidal volüm
ve solunum frekansını azaltır. Depresyonun derecesi ilacın dozu, hasta özellikleri ve çevresel
etkenlere göre değiĢik derecelerdedir. Hastanın uyuması solunum depresyonunu artırırken
ağrılı uyaranlar bu etkiyi azaltır. Barbitüratlar, inhalasyon anestezikleri ile hastanın ileri
yaĢta olması solunum depresyonunu artırır. Solunumu deprese edici etki, analjezik etkiden
uzun sürmektedir.
Kardovasküler sistem üzerine etkileri ise doza bağımlı olmak üzere hipotansiyon ve
bradikardi yapar. Dolantin taĢikardiye neden olur. Özellikle fentanil ve diğer sentetik
ajanlarla, hipotansiyon ve bradikardi etkisi hemodinamik stabiliteyi bozmaz.
Fentanilde daha belirgin olmak üzere kas rijiditesine neden olur. Ġskelet kasında,
toraks kompliyansında azalma, glottisin kapanması, ekstremitelerde tonik, el ve ayaklarda
klonik tarzda kasılmalar indüksiyon ve ayılma safhasında görülebilir. Bu durum, solunum
güçlüğü ve apneye neden olabilir. Hızlı enjeksiyon ve birlikte verilen azotprotoksit bu etkiyi
artırırken potent inhalasyon ajanları ve tiopental bu etki önlenebilir.
Narkotik analjeziklerin miyozis, bulantı, kusma, mide- barsak hareketlerinde azalma,
idrar retansiyonu diğer etkileridir.
Narkotik analjezikler kullanılırken Ģunlara dikkat edilmelidir:



Narkotik analjeziklerin hipotansiyon ve bradikardi etkileri iyi bilinmeli ve hasta
bu yönüyle takip edilmelidir.
Solunum kaslarında rijidite ile solunumda zorluk meydana getirebilir. Kas
gevĢetici etkisi altındaki hastada bu durum sorun yaratmaz, ancak spontan
devam edecek hasta, bu yönüyle çok iyi takip edilmeli, solunum asiste edilerek
desteklenmelidir.
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Narkotik analjeziklerin hemodinamik yan etkilerin önlenmesi için; ilaç yavaĢ
enjekte edilmeli, dolaĢan kan volümü normal sınırlarda tutulmalı, volüm açığına
engel olunmalı, vagal etkileri antagonize etmek için Atropin yapılmalı, solunum
desteklenmeli, takip edilmelidir.

2.4. Anestezik Olmayan Ġlaçların Etkinliğinin Takibi
Anestezi uygulamalarında idame süresince zaman zaman anestezik olmayan ilaçlar
uygulamak gerekebilir. Diabetus mellutus ve kalp hastalıklarında tedavi amaçlı ĠV ilaç
uygulamaları yapılabilir. Bazı özel durumlarda ani kanamalarda kanamayı durdurmak veya
pıhtılaĢmayı önlemek için heparin türü ilaçlar uygulanabilir. Anestezik olmayan ilaçların
uygulamalarında ilaçların farmakolojik özelliklerini ve ilaç etkileĢimlerini iyi bilmek
gerekir. Olumsuz etkileri yönünden iyi gözlem yapılmalıdır. Ġlaçların uygulanmasında dikkat
edilmesi gereken noktalar Ģunlardır;










Perioperatif devrede hastaya antibiyotik yapılması istenebilir. Aminoglikozid
türevi antibiyotikler kas gevĢetici ilaçların etkilerini potansiyelize edebilecekleri
için bu dönemde kullanılmamalıdır.
Düiretik etkili bir ilaç yapılırsa, mutlaka idrar kateterizasyonu sağlanmalı ve
çıkan idrar miktarı anestezi formuna kayıt edilmelidir.
Sezeryan giriĢiminde, bebekte solunum depresyonu yapabileceği için, bebek
çıkarılıncaya kadar narkotik ajan yapılmamalıdır.
Kortikosteroid yapılırsa, cerraha bildirilmelidir.
Pediatrik hastalarda ilaçlar daha fazla sulandırılmalı, doz çok iyi ayarlanmalıdır.
Özellikle nöroanestezide, perioperatif dönemde, hipertansiyon geliĢtiğinde kan
basıncını düĢürmek için kullanılan sodyum nitroprussidin hazırlanmasında
dikkat edilmeli ve set dahil olmak üzere ilacın bulunduğu poĢet ıĢığı
geçirmeyen bir malzeme ile ( alimünyum folye ) kaplanmalıdır. Ġnfüzyon hızı
dikkatle ayarlanmalı ve hastanın kan basıncı sık takip edilmeli, tercihen kan
basıncı direkt izlenmelidir.
Bronkospazm geliĢirse; %100 oksijen ile ventilasyonun sürdürülmesinin yanı
sıra bronkodilatatör sprey, aminofilin yapılması gerekir. Bronkodilatör spreyler
tüp içi kullanılabilir.
Cerrahi operasyon sırasında adrenalin kullanımı gerekirse, halojenli inhalasyon
ajanı kullanıldığı durumda, kalbi katekolaminlere duyarlı hale getireceği ve
aritmilere neden olabileceği bilinerek inhalasyon ajanı bir süre kapatılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Anestezide kullanılan ilaçların etkilerini takip ediniz.
ĠĢlem Basamakları

 Hastaya verilen
takibini yapınız.

gaz

Öneriler

anesteziklerin

 Hastaya uygulanan kas
ilaçların takibini yapınız.

 Ġnhalasyon anesteziğin yoğunluğunu
idame safhasında azaltılmazsa vital
merkezlerin depresyonu sonucu hastada
Ģok geliĢeceğini unutmayınız.

 Kas gevĢetici ilaçların etki süreleri ile
idame dozlarını bilmelisiniz.
 Kas gevĢetici ilacın etkisi ortadan
kalktığında, doz tekrarı için giriĢim
gevĢetici
alanını izlemeli ve ona göre karar
vermelisiniz. GiriĢimin bitmesine çok
kısa bir süre kalımı, dozu tekrar
ederseniz, spontan solunumun geri
dönmesi için uzun süre beklemek
zorunda kalacağınızı unutmayınız.

 Hastaya uygulanan narkotik ilaçların  Hipotansiyon ve bradikardi yönünden
etkinliğinin takibini yapınız.
hastayı takip etmelisiniz.
 Hastaya yapılan anestezik olmayan  Bu konudaki bilgilerinizi hatırlayarak
diğer ilaçların takibini yapınız.
dikkatli olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Perioperatif dönemde, hastaya, düiretik etkili bir ilaç yapılırsa mutlaka idrar
kateterizasyonu sağlanarak çıkan idrar miktarı anestezi formuna kayıt edilmelidir.

2.

( ) Perioperatif devrede, hastaya, antibiyotik yapılması istenirse aminoglikozid türevi
antibiyotikler tercih edilmelidir.

3.

( ) Genel anestezi uygulamalarında perioperatif dönemde en çok tercih edilen
narkotik analjezik, dolantindir.

4.

( ) Ġndüksiyonda, depolarizan kas gevĢetici (lystenon) kullanılmıĢsa, nondepolarizan
kas gevĢetici yapmak için mutlaka hastanın solunumunun dönmesi beklenmelidir.

5.

( ) Enfluran, desfluran gibi inhalasyon ajanları, yüksek yoğunlukta kalp hızını artırır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Anestezi altındaki hastanın operasyon süresince sıvı takibini doğru Ģekilde
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Uygulama alanlarınızda çalıĢtığınız kiĢilerden, sıvı takibinde dikkate alınan
kriterlerin neler olduğunu öğreniniz.
Hasta sıvı gereksinimi ve sıvı takibi ile ilgili örnek bir çalıĢma hazırlayınız.

3. ALDIĞI ÇIKARDIĞI SIVI TAKĠBĠ
Sağlıklı bir kiĢinin günlük ihtiyacını karĢılamak için gereksinim duyduğu ve aldığı sıvı
miktarı ile vücuttan atılan sıvı miktarı birbirine eĢittir. Anestezi altında ve cerrahi giriĢim
süresince de bu eĢitlik ve dengenin korunması gerekir. Anestezi ve cerrahi öncesi
varolabilecek sıvı-elektrolit dengesizliği, anestezi ve cerrahinin de etkisiyle kardiak arreste
kadar varabilen tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle anestezi altındaki hastanın sıvı
gereksiniminin karĢılanması ve volüm açığına bağlı komplikasyonların önlenmesi,
anestezistin sorumluluğudur. Anestezi ekibinin bir üyesi olarak anestezi teknisyeni de
hastanın sıvı gereksinimini hesaplamayı, aldığı çıkardığı sıvıları takip etmeyi ve volüm
açığına bağlı geliĢebilecek komplikasyonları bilmek zorundadır.
Perioperatif sıvı tedavisi etiyolojiler, tanı yöntemleri ve tedavi ilkelerinin farklılıkları
nedeniyle preoperatif, intraoperatif ve postoperatif sıvı yönetimleri olarak düzenlenmektedir.
Bu faaliyette, hastanın preoperatif ve intraoperatif dönemde sıvı takibi ve intraoperatif sıvı
takibinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilere yer verilmiĢtir.

3.1. Preoperatif Değerlendirme ve Sıvı Tedavisi
Günümüzde sıvı tedavisinde ilke; doku perfüzyonunu korumak, yeterli oksijen
sunumu sağlamak, elektrolit dengesini korumak ve normoglisemiyi sağlamaktır. Bu
doğrultuda giriĢim süresince, sıvı yüklenmesi ya da sıvı açığına sebep olmadan, ihtiyacı
kadar sıvının hastaya verilmesi hedeflenir.
Bilindiği üzere vücut sıvıları, hücre zarının içi veya dıĢında bulunmalarına göre
ekstrasellüler (hücre dıĢı) ve intrasellüler (hücreiçi) olmak üzere ikiye ayrılır. Sıvılar
kompartmanlar arasında difüzyon, filtrasyon ve ozmozla yer değiĢtirir.
Preoperatif dönemde sıvı tedavisi gerektiren en önemli neden; ekstrasellüler sıvı
volümündeki azalma olup ekstrasellüler sıvının ana iĢlevi hücrelere besin sağlamak ve atık
maddeleri uzaklaĢtırmaktır. Ekstrasellüler sıvı volümünün azalma nedenleri ise;
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Kusma,
Nazogastrik aspirasyon,
Diyare,
Operasyon için bağırsak hazırlığı,
Diürez ( hipertansiyon tedavisi sonucu),
Fistül drenajı,
AĢırı terleme gibi vücut dıĢına kayıplar,
Ekstrasellüler sıvısının vücut içine, fonksiyon
translokasyonudur ( Üçüncü kompartman, boĢluk ).

görmeyen

alanlara

Bu dönemde hastada uzun süre sıvı kısıtlamasına gidilmemelidir. Cerrahi operasyon
öncesi hastada tanısal iĢlemler nedeniyle aç bırakma, lavman gibi durumlar akut sıvı kaybına
neden olabilir. Hastanın volüm durumunun değerlendirilmesinde fizik muayene önemli yer
tutar. Sıvı volümünün belirlenmesinde;








Deri turgoru ve tonusu ( azalır ),
Mukoz membran hidrasyonu ( dil kuru ve çatlak),
Periferik nabız palpasyonu ( 100-120/dk),
Oturur ve yatar pozisyonda kan basıncı ( ortostatik hipotansiyon ),
Bebeklerde fontanelin palpasyonu ( çökük),
Gözler ( kuru ve çökük),
Ġdrar miktar ( azalmıĢ),

önemli bulgulardır ve fizik muayene ile bu bulgular hakkında bilgi sahibi olunur.
Laboratuvar değerlendirmede; ardıĢık çalıĢılan hematokritte yükselme, arteriyal kan
gazında metabolik asidoz, idrar dansitesinde ve ozmolalitesinde artıĢ (1010‟un üstünde),
idrar sodyumunda düĢme (10 mEq/L‟nin altında) görülür. Santral venöz basıncı ölçümünde 5
mmHg‟nin altındaki değerler hipovolemiyi, 12 mmHg‟nin üstündeki değerler hipervolemi ve
sağ ventrikül disfonksiyonunu gösterir.
Preoperatif dönemde verilecek sıvının içeriği kayıplara yönelik olmalıdır. Bu
dönemde sodyum kaybından çok, su kaybı oluĢmuĢtur. Hücre dıĢı sıvı kaybının olduğu ve
elektrolit kaybının minimal olduğu durumda dengeli tuz çözeltisi kullanılır. Volüm azlığının
yanı sıra hiponatremi de mevcut ise açığın bir kısmı verilir, renal fonksiyon düzeldikten
sonra kalan açık tamamlanır.
Gastrik drenaj ile yaklaĢık 30-50 mEq sodyum ve 50-65 mEq klor kaybedilir. Bunu
karĢılamak için %5 Dekstroz ve %0.45 NaCL solüsyonu vermek gerekir. Açlık süresince
beyin hücereleri ve eritrositler için zorunlu glikoz gerekir. Bunu karĢılamak için 2mg/kg/dk.
dekstroz verilmesi yeterlidir; ancak dekstroz (3.41kcal/g) glukozdan (4kcal/g) daha az (%17)
kalori içerir. Ġnsülin azlığı bulunan diabetik hastalarda, preoperatif açlık döneminde kan
glukozu normal olsa da hücre içine glukoz giriĢinin olmaması kan glukozunun yükselmesine
neden olur. Bu durum glikozüri ve sıvı kaybına yol açar. Bu durumu engellemek için
diyabetik hastalarda preoperatif dönemde glukoz + insulin + potasyum desteği
gerekmektedir. Bu uygulamada dikkat edilecek nokta; intravenöz yolla verilen madde glukoz
değil dekstrozdur; kalori içeriği düĢük olup insulin ile yarım tamponizasyon uygulanmalıdır.
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Anestezi ve cerrahinin etkisi ile hiperglisemi geliĢeceği için pediatrik hastalar hariç
intraoperatif volüm idamesinde sıvılar dekstroz içermemelidir. Pediatrik olgular
hipoglisemiye meyilli olup bu grup hastalara 4 saat öncesinde Ģeffaf, partikülsüz, proteinsiz
sıvı verilir. Hazır meyve suları veriliyorsa, glikoz içerdiğinden emin olunmalıdır.
Sıvı gereksiniminin hesaplanmasında açlık süresinde oluĢan bazal gereksinim ve
nazogastrik sondadan çıkan içerik, drenaj gibi ek kayıpların göz önünde bulundurulması
gerekir. Hastanın kendi ihtiyacını karĢılayamadığı anestezi uygulamalarında cerrahi giriĢim
süresince yapılan hesaplamalarda; giriĢim öncesi sıvı kısıtlamasına bağlı geliĢen sıvı açığı (
açlık süresi x bazal gereksinim ), saatlik sıvı gereksinimi ( kanama, sekresyonlar vb ) ve
görünmeyen sıvı kayıpları karĢılanmalıdır.
Hastanın idame sıvı gereksiniminin hesaplanmasında bazal gereksinim için 4-2-1
kuralı uygulanır. Bu kurala göre;
Birinci 10 kg için
Ġkinci 10 kg için
20 kg üstü için

4 ml/kg/saat,
2 ml/kg/saat
1 ml/kg/saat

Tablo 3.1: Sıvı hesaplanmasında bazal gereksinim

hastaya sıvı verilmesi gerekir. Hastanın açlık süresi ortalama on saat olarak kabul
edilerek bu hesaplama yapılmalı ve ilk ( indüksiyon öncesinden baĢlanmalı ) saatte
gereksinimin ½‟si, ikinci saatte ¼‟ü, üçüncü saatte ¼‟ü hastaya verilmelidir. Bu hesaplama
yapılırken cerrahi giriĢimin büyüklük derecesi ve onun gerektirdiği sıvı ihtiyacı da dikkate
alınmalıdır. Mayi, indüksiyon öncesi verilmeye baĢlanmalı ve üç saate yayılmalıdır.
Cerrahi bir giriĢim uygulanacak hastada, cerrahi giriĢimin büyüklüğü dikkate alınarak
hastanın yetiĢkin ya da çocuk olmasına göre verilmesi gereken sıvı miktarı aĢağıdaki tablo
3.1‟de belirtilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz.
Cerrahi
giriĢim YetiĢkinde sıvı ihtiyacı
büyüklüğü
Küçük
cerrahi 2-4 ml/kg/saat
giriĢimlerde
6-8 ml/kg/saat
Orta cerrahi giriĢimlerde

Çocukta sıvı ihtiyacı

Büyük
giriĢimlerde

7-10 ml/kg/saat

cerrahi 8-10 ml/kg/saat

3-5 ml/kg/saat
5-7 ml/kg/saat

Tablo 3.2: Cerrahi türü ve sıvı gereksinimi

Bu verilen rakamlar ilave bir kayıp olmadan yapılan hesaplanmaya dayandırılmakta
olup anestezi ve cerrahi giriĢim süresince oluĢan ilave kayıplar ayrıca değerlendirilir ve açık
giderilir.

34

3.2. Ġntraoperatif Sıvı Tedavisi
Ġntraoperatif sıvı tedavisinde, hastanın preoperatif dönemdeki sıvı- elektrolit dengesi,
cerrahi giriĢimin tipi ve özelliği, vücuttan kaybedilen sıvı miktarı ve niteliği ile anestezi
yöntemi rol oynar.
Ġntraoperatif sıvı tedavisinde hedef; önceden varolan sıvı açığını, idame, kayıplar ve 3.
alan kaymasına bağlı volüm gereksinimini karĢılamaktır. Anesteziye bağlı sıvı kaymalarına
karĢın oluĢan volüm kompansasyonu için 5-7 ml/kg dengeli tuzlu solüsyonlar anestezi
baĢlangıcı ile eĢ zamanlı olarak verilir.
Hastanın aldığı sıvılar; anestezi uygulamalarında hastaya verilen çeĢitli serumlar, kan
ve kan ürünleri aldığı sıvılar olarak kabul edilir ve anestezi takip formunda saati ve miktarı
belirtilerek kayıt edilir.
Hastanın çıkardığı sıvılar; anestezi süresince cerrahi alandaki kanama miktarı,
hastanın çıkardığı idrar, aspire edilen salgı ve sekresyonlar, nazogastrik kateter içeriği ve
tüm direnlerden çıkan kan ve mayiler hastanın çıkardığı sıvılar olarak değerlendirilir ve
anestezi formuna saati ve miktarı belirtilerek kayıt edilir.
Kanamanın ve sıvı kaybının çok az miktarlarda olduğu kulak mikroĢirurjisi, göz
ameliyatları, endoskopik giriĢimler ve biyopsiler ile turnike uygulanarak yapılan
ameliyatlarda hastaya sadece idame sıvısı yeterli olur.
Eksternal ya da internal kan ve sıvı kaybının fazla olduğu giriĢimler ile preopratif sıvıelektrolit dengesi bozulmuĢ hastalara, idamenin yanı sıra replasman sıvısı verilmelidir.
Cerrahi giriĢimlerde ekstrasellüler sıvı ve kan kaybı olur. GiriĢim süresince meydana
gelebilecek kayıpları önceden tahmin etmek çok kolay olmamakla birlikte, tonsillektomi,
plastik cerrahi ameliyatları az, herni onarımı, apandektomi, gövdedeki yüzeyel giriĢimler,
basit laparatomi ve torakotomi orta derecede, radikal mastektomi, total kalça protezi gibi
ameliyatlar büyük miktarlarda kan ve sıvı kaybı beklenen ameliyatlar olarak gruplandırılır.
Sıvı tedavisi bu özellikler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır.
Volüm açığı olmayan, minimal sıvı ya da kan kaybı beklenen çok kısa sürecek ve
erken dönemde ağızdan sıvı alabilecek küçük giriĢimlerde hastaya sıvı verilmeyebilir, ancak
mutlaka damar yolu açılmalıdır.
Volüm açığı olmayan ve çok küçük miktarlarda kan ve sıvı kaybı beklenen
giriĢimlerde, indüksiyondan önce sıvı verilmeye baĢlanır. 4-2-1 kuralına göre hesaplanan
idame sıvısının ½‟si ilk saatte, indüksiyon öncesinden baĢlayarak verilir. Burada kristaloid
mayiler tercih edilmektedir.
Volüm sorunu olmayan, büyük giriĢimlerin yapılacağı hastaya, aç kaldığı süre içinde
kaybettiği sıvıyı karĢılamak için, aç kaldığı saatten baĢlamak üzere idame sıvısı verilmelidir.
GiriĢimin büyüklüğüne göre 8-10 ml/kg/saat hızda replasman sıvısı verilmelidir. GiriĢim
süresince kan ve sıvı kayıpları dikkatle takip edilmeli ve anestezi takip formuna yazılarak ek
kan ve sıvı verilmelidir.
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Anestezi uygulamaları sırasında kan kayıpları hesaplanırken cerrahi ekip tarafından
kullanılan kompres, spanç ve fındık tamponların miktarı sorularak ortalama kanama miktarı
belirlenmelidir. Buna göre;

Bir kompresin yaklaĢık 100-150 ml,

Bir spancın yaklaĢık 10 ml,

Bir fındık tamponun yaklaĢık 5 ml kan emme kapasitesi olduğu göz
önünde bulundurularak hesaplamalar yapılır, kayıt edilir ve sıvı verilerek
açık kapatılmalıdır.
Kan kayıpları üç grupta değerlendirilmektedir. Bunlar;
Birinci grup: YetiĢkin ve sağlıklı bir kiĢinin çok kısa sürede olmamak kaydıyla kan
volümünün % 10‟unu kaybetmesi hafif derecede bir kanama olarak değerlendirilir ve çoğu
zaman tedavi gerektirmez.
Ġkinci grup: Kan volümünün %10-20 sinin kaybedilmesi ( 1000-1500ml/70kg. ) orta
derecede bir kanama olup mutlaka tedavi gerektirmektedir. Hastaya kristaloid, kolloid sıvılar
kan volümü ve homeostazı sağlamak için gereklidir. Kristaloid olarak metabolik asidozu
artırmayan ringer laktat tercih edilebilir.
Üçüncü Grup: Kan volümünün %20-30‟sinin kaybedildiği durumlarda, mutlaka kan
transfüzyonu sağlanmalıdır. Kan transfüzyonu yapılmayan %30 oranındaki kayıplar Ģoka,
%40 oranındaki kayıplar ise kardiak arreste neden olur.
Kanamanın 500 ml‟den fazla kanamalarda, kan değerleri göz önünde bulundurularak
kan transfüzyonu gerçekleĢtirilmelidir. Kan transfüzyonunda, kan ve kan ürünlerinin yanı
sıra kristaloid ve kolloid sıvılar da tedavide yer alır. Kan kaybı baĢlangıçta her 1 ml için 3
ml. %0.9 NaCl ile karĢılanmalıdır. Buna 1:1 oranında yapay kolloidler ilave edilebilir.
Preoperatif sıvı kaybı olan hastalarda, kayıp miktarının ve sıvı tedavisinin
değerlendirilmesinde; klinik belirtilerin yanında, nabız, arteriyal kan basıncı, santral venöz
basınç, periferik perfüzyon, saatlik idrar miktarı ve hematokrit değerine bakılır. Hastaya,
1000-2000 ml/saat hızda replasman gerekebilir. Volüm açığını karĢılamada dengeli tuz
solüsyonu kullanılabilir.
Sıvı replasmanı sırasında hastalada santral venöz kateterizasyonu sağlanmıĢ ise CVP
parametreleri dikkatle takip edilmelidir. CVP normal değeri, 8-12 mmHg olup normalin
altındaki değerler volüm açığını, normalin üstündeki değerler ise volüm fazlasını gösterir.
Sıvı yüklenmesinin en önemli belirtisi; kan basıncında artıĢ, yumuĢak doku ödemi ve idrar
çıkıĢında artıĢtır ( poliüri ) . Bu durumun en ciddi boyutu ise kalp yetmezliği ve akciğer
ödemi geliĢmesidir. Sıvı açığında ise; taĢikardi, hipotansiyon, idrar çıkıĢında azalma, laktik
asidozis, akut renal yetmezlik ve çoklu organ yetmezliğidir. Bu nedenlerle anestezi
uygulamalarının tüm aĢamalarında hastaya gereksinimi olan sıvının verilmesi gerekir.
Hastaya sıvı replasmanı yapılırken hastanın idrar akımı 1.0ml/kg/saat ve santral venöz
basıncı 6-9 mmHg arasında tutulmalıdır. Ancak idrar akımının artması veya santral venöz
basıncının yükselmesi söz konusu olursa sıvı azaltılmalıdır. Oligüri ve taĢikardi söz konusu
ise volüm artırılmalıdır.
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Postoperatif sıvı tedavisi: Anestezi sonlandırıldığında vazodilatasyon ve myokardial
depresyon hızla döner. Kardiyak ve renal yetmezliği olan hastalar hızla hipervolemik bir hal
alabilir. Postoperatif dönemde hastalar sıvı yönünden değerlendirilmelidir. Postoperatif
dönemde hipovolemi ve taĢikardi aktif kanama olasılığını düĢündürmeli ve durum
araĢtırılmalıdır. Postoperatif sıvı tedavisinin düzenlenmesinde, kayıplar, vital bulgular, idrar
miktarı göz önünde bulundurulmalıdır. Uzayan operasyonlarda kan, Na, K, Cl düzeyleri
takip edilmeli, açık yerine konmalıdır.


Cerrahi Sıvı Kayıplarının KarĢılanması

Anestezi uygulamaları, hastanın var olan durumdan daha kötüye gitmesini önleyerek
en güvenli Ģekilde cerrahi operasyon sürecini tamamlamasını sağlamayı amaçlar. Preoperatif
dönemden baĢlayarak postoperatif dönemde de devam eden idame sıvı infüzyon
uygulamalarıda amaç, akciğerler, cilt, idrar ve feçes yolu ile olan kayıpların karĢılanması
olup eriĢkinde bu kayıp 1.5- 2ml/kg/saat veya 2-3 lt/gün kadardır ve Na+ içermez. Bu nedenle
Na+ içermeyen, su içinde %5 dekstroz, ringer laktat içinde %4 dekstroz ya da %0.45 NaCl
içinde %5 dekstroz solüsyonları idamede kullanılabilir.
Replasmanda amaç; gastrik drenaj, fistül drenajı, yara yüzeyinden sızma, plevral
effüzyon, intersitisiyel ödem ve asit sıvısı gibi izotonik, çok sayıda iyon içermeyen vücut
sıvılarının yerine konması olup bu amaçla sodyum yönünden izotonik sıvılar kullanılması
gerekir. Bu sıvılar içinde ringer laktat, %0.9 NaCl, %0.9 NaCl içinde %5 dekstroz, isolyte
sayılabilir.
Anestezi uygulamalarında preoperatif dönemden baĢlamak kaydıyla tüm operasyon
süresince ve postoperatif dönemde hastalara sıvı-elektrolit dengesini sağlamak ve volüm
açığını karĢılamak amacıyla intravenöz yoldan birçok sıvı verilmektedir. Sıvı kayıpları
karĢılanırken, kaybolan sıvının tipine göre solüsyon verilmelidir. Su ve elektrolit
kayıplarının birlikte görüldüğü durumlarda izotonik elektrolit solüsyonları ( replasman
solüsyonları ) kullanılır. Primer kan kayıplarında, izotonik kristoloidler kolloidlerle birlikte
kullanılmalıdır.
Ġntravenöz sıvı tedavisi kristoloidlerin, kolloidlerin veya her ikisinin kombinasyonunu
içerir.


Kristoloidler: Kristaloidler idame, replasman ve spesifik amaçla
kullanılan mayilerdir. Kristoloidler su, Ģeker, tuz, çeĢitli elektrolitler ve
tampon maddelerden oluĢmuĢtur ve bu sıvılar ekstrasellüler sıvı
volümünü artırır.
o
Dekstroz: ÇeĢitli yoğunluklarda bulunur. Uygulamada en çok %5
dekstroz kullanılır. %5 dekstroz izotonik yapıdadır. Ġdame sıvısı ve
intravenöz ilaç uygulamaları için damar yolu açıklığını sağlamak
için kullanılır. Kanda glukoz düzeyinin yükseldiği travma
durumunda replasman için uygun bir sıvı değildir. Anestezi ve
cerrahi etkisiyle hiperglisemi geliĢebileceği göz önünde
bulundurularak giriĢim süresince kan glukoz düzeyi izlenmiyorsa
1000ml‟den fazla verilmesi önerilmez. Dekstrozlu solüsyonlar
%5, %10, %20, %30 formundadır.
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o

o



%0.9 Serum fizyolojik: Temel replasman solüsyonu olan serum
fizyolojik tuz ve su kaybının olduğu durumlarda kullanılır. Plazma
ve interstisiyel sıvı arasındaki dengeyi etkilemez ve Ģokta iyi bir
replasman sıvısıdır. NaCL‟li solüsyonlar %0.9, %045, %3, %5
NaCl formundadır.
Ringer laktat: Büyük hacimli sıvı gerektiğinde ve ketoasidozda
tercih edilmelidir. 24 saatte 2 litrenin üzerinde kullanılması laktik
asidoza neden olur. Diabetli hastalarda hipergilisemiye neden
olabilir; bu nedenle önerilmez. Multipl elektrolit solüsyonları
ringer solüsyonu, ringer laktat solüsyonu, %5dektroz ringer laktat
solüsyonu, IsolyteM, Isolyte P, Isolyte S formundadır.

Kolloidler: Kolloidler plazma yerine geçebilen, plazma proteinlerinin
iĢlevlerini yapabilen maddelerdir. En önemli iĢlevleri onkotik basınç yani
sıvı bağlama kapasiteleridir. Bu özelliklerinden dolayı kolloidlere plazma
geniĢleticiler de denilmektedir.

Dekstran 40 ( Rheomacrodex ), Dekstran 70 ( Macrodex ), HES 200/0.5 ( Hemohes ),
HES 450/0.7 ( Bioplazma ), Modifiye sıvı jelatin (Gelofusine ), Polijelin (Haemeccel ) bu
grupta yer alır.
Kolloidlerin endikasyonları; Ģiddetli intravasküler sıvı kaybının olduğu ( hemarojik
Ģok ) sıvı tedavisinde kullanılır. Kolloidler %30‟a kadar kan kayıplarını kan ürünleri
kullanılmadan replase edebilir. Yanıklarda ya da Ģiddetli hipoalbuminemi olgularında ciddi
boyutlarda protein kaybı mevcuttur ve bu durumda kolloidler tercih edilmelidir. Sıvı tedavisi
3-4 litreyi aĢtığında kristoloidlerle birlikte kullanılması önerilir. Günümüzde en çok tercih
edilen kolloidler; jelatin preparatları olan Gelofusine, Haemaccel ve HES‟tir.
o

o
o

Jelatin Preparatları; %4 yoğunlukta serum fizyolojik içerisindeki
solüsyonları kullanılır. PıhtılaĢmayı etkilemez. Büyük oranda
böbreklerden atılılır. Molekül ağırlıkları nisbeten küçük olduğu
için etkileri kısa sürer, 500 ml‟si 500ml kan volümünü replase
eder.
Haemaccel kalsiyum içeriği nedeniyle kan ile aynı damardan
verilmemelidir.
HES, plazma ve retiküloendotelyal sistemde uzun süre kalır. 450,
200 ve 20 olmak üzere üç tipi vardır. HES 450‟nin volüm
geniĢletici etkisi 6 saat sürer. Kendi hacmi kadar volüm etkisi
yapar. 24 saatte 500-1000ml kullanılabilir.

Kolloidlerin yan etkileri; pıhtılaĢma bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon
bozukluğu ve alerjik reaksiyonlardır.
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3.3. Sıvı Takibinde Dikkat Edilecek Noktalar
Anestezi uygulamalarının idame sürecinde sıvı takibinde aĢağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:


















Anestezi uygulaması baĢlatılırken preoperatif dönemde devam eden sıvısı varsa
devam ettirilir, eğer yok ise damar yolu açıldıktan sonra takılan sıvı ve
infüzyonun baĢlangıç saati mutlaka anestezi formuna kayıt edilmelidir.
Ġnfüzyon uygulamalarında infüzyon pompaları tercih edilmeli, gerekli
hastalarda yakından CVP takibi yapılmalıdır.
Hastanın ve cerrahinin özelliğine göre biten sıvıların yerine yenisi takılmalı,
saati ve miktarı anestezi takip formunun ilgili bölümüne kayıt edilmelidir.
Anestezi ve cerrahinin etkisi ile hiperglisemi geliĢebileceği için pediatrik
hastalar hariç intraoperatif volüm idamesinde dekstroz tercih edilmemelidir.
Hastanın çıkardığı sıvılar anestezi takip formunun ilgili bölümüne kayıt
edilmelidir.
Hastanın kanama miktarı hesaplanırken aspiratöre çekilen kan ve sıvılar,
cerrahinin yıkama vb için kullanıldığı sıvı miktarı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ġdrar sondası takılan hastada saatlik idrar kaydedilmelidir. Saatlik idrar
miktarında azalma ya da idrar miktarının artıĢı değerlendirilmelidir. Oligüri
varlığı sıvı açığını düĢündürmelidir.
Nazogastrik sonda takılı olan hastada nazogastrik sıvı takip edilmeli ve kayıt
edilmelidir. Verilecek sıvının hesaplanmasında dikkate alınmalıdır.
Periferik nabız palpasyonu, kalp hızı ve kan basıncı, idrar miktarı, vücut ısısı
sıvı açığı ya da fazlalığı hakkında bilgi verir, dikkatle izlenmelidir.
Pediatrik hastalar, yaĢlılar, obstetrik hastalar ve kardiovasküler sistem hastalığı
olan hastalar sıvı açığı ya da fazlalığını iyi tolere edemez. Bu hastalar iyi takip
edilmelidir.
Sıvı yüklenmesinde en önemli belirti; kan basıncında artıĢ, yumuĢak doku
ödemi ve diürezdir.
Sıvı açığı durumlarında hastalar taĢikardi ve hipotansiyon yönünden takip
edilmelidir.
Sıvı replasmanı gerektiren durumlardan biri kanamalardır. Kanama ciddi
boyutlarda ise kan transfüzyonu yapılmalıdır.
Kan transfüzyonu için 18-19 numara kanül tercih edilmelidir. Küçük çaplı
iğnelerde oluĢan basınç infüzyon hemolizine neden olur, bu nedenle küçük
numaralı kanüller tercih edilmemelidir.
Ġntravenöz solüsyon ve ilaçlar kan setinden verilmemelidir. %0.9 NaCl kan
setinden verilebilecek tek solüsyondur.
Dekstroz solüsyonları kandan hemen sonra ya da aynı setten verildiğinde rulo
formasyonuna (eritrositler kolonlar halinde diziliĢ Ģekli) neden olabileceği için
verilmemelidir.
Rutin olarak bir ünite kanın infüzyon süresi 2 saattir. Bu süre 4 saati
aĢmamalıdır.
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Buzdolabından yeni çıkmıĢ kanın hızla infüzyonu hastanın vücut ısısını düĢürür
ve kardiak aritmilere neden olur, bu durum kan ısıtılarak önlenmelidir.
Ringer laktat solüsyonu kan ürünlerinde kullanılan sitratlı antikoagülantı
inaktive ettiği için kan transfüzyonu sırasında ve hemen sonrasında aynı
damardan verilmemelidir.
Kan transfüzyonu öncesi kan grubu, kan numarası, kanın son kullanma tarihi ve
kros sonuçları kontrol edilmelidir.
Kan setinin haznesi 2/3 oranında kan ile doldurulmalıdır. Kan haznesinin daha
az doldurulması eritrositlerin parçalanmasına neden olur.
Kan transfüzyonu süresince hasta alerjik reaksiyonlar açısından dikkatle
izlenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvıların takibini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ġnfüzyon sıvısının takibini yapınız.

 Ġnfüzyon sıvının akıĢ hızını kontrol
edebilirsiniz.
 Pediatrik, yaĢlı, obstetrik hastaların
özelliklerini
göz
önünde
bulundurmalısınız.
 Ġkinci bir damar yolu varsa kontrolünü
yapmalısınız.
 Ġnfüzyon sıvı azaldığında yenisi için
hazırlık yapabilirsiniz.

 Hastanın aldığı sıvıları hesaplayınız.

 Belirli aralıklarla hastaya verilen sıvıları
kayıt etmelisiniz.
 Hesaplamalarda kullanılan solüsyon,
kan ve ürünleri ile diğer sıvıların
toplamını
göz
önünde
bulundurmalısınız.

 Hastanın çıkardığı sıvıları hesaplayınız.

 Hesaplamalarda idrar ve nazogastrik
sondalardaki miktarı toplama dahil
etmelisiniz.
 Kanama miktarını çıkardığı sıvıların
toplamına dahil etmelisiniz.
 Hesaplamalarda
aspiratördeki
sıvı
miktarını
hesaplarken
cerrahinin
kullandığı
yıkama
solüsyonunu
toplamdan çıkarmalısınız.

 Hastayı
sıvı
değerlendiriniz

 Vital bulgular ve CVP takibini dikkatli
yapmalısınız.
 Gerekli durumlarda uygun sıvı ile
replasman yapmalısınız.

açığı

 Hastayı sıvı yüklemesi
değerlendiriniz.

açısından



açısından
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Hastanın kan basıncını takip etmelisiniz.
CVP takibi yapmalısınız.
Nabız takibi yapmalısınız.
Gerektiğinde
sıvı
akıĢ
hızını
azaltabilirsiniz.

 Gerektiğinde idame sıvısını değiĢtiriniz.

 Asepsi kurallarına uygun hareket
etmelisiniz.
 Sıvı değiĢiminde, sete hava kaçmasını
önlemek
için
setin
klipsini
kapatmalısınız.
 Kayıt yapmalısınız.

 Gerektiğinde kan ve kan ürünlerinin
transfüzyonunu yapınız.

 Gerekli
kontrolleri
yapmalısınız.
 Kayıtları düzenli tutmalısınız.

mutlaka

 AkıĢ hızını kontrol edebilirsiniz.
 Hastayı ısı ve alerjik reaksiyon
 Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu
açısından dikkatle takip etmelisiniz.
yapılıyor ise takibini yapınız.
 Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
yapılan damaryolundan ilaç veya sıvı
vermemelisiniz.
 Sıvı idamesinin takibi esnasında geliĢen
 Alerjik reaksiyon, volüm yüklenmesi,
komplikasyonları anestezi formuna
taĢikardi vb. durumları not etmelisiniz.
kayıt ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(

) Ġdame ve replasman sıvı tedavisi için kristaloid mayiler kullanılır.

2.

(

) Kan transfüzyonu gerçekleĢtirilen setten sadece %5Dekstroz gönderilebilir.

3.

(

) Kan volümünün % 10‟unun kaybedildiği durumlarda, sıvı açığı mutlaka kan

transfüzyonu ve kolloidlerle kapatılmalıdır.
4.

(

) Sıvı yüklenmesinde en önemli belirti kan basıncında artıĢ, yumuĢak doku ödemi

ve diürezdir.
5.

(

) Makrodex, Rheomacrodex, Gelofusine, Haemaccel ve HES kolloid sıvılardır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Sıvı yüklenmesinin en önemli belirtisi kan basıncında artıĢ, yumuĢak doku ödemi
ve diürezdir.

2.

( ) Sıvı açığının en önemli belirtileri, taĢikardi ve hipotansiyondur.

3.

( ) Kan volümünün % 20‟sinin kaybedilmesi, hafif derecede bir kanama olarak
değerlendirilir ve çoğu zaman tedavi gerektirmez.

4.

( ) Kan transfüzyonu için kan torbasına takılan kan setinin haznesinin 2/3 oranında
kan ile doldurulması gerekir. Haznenin daha az doldurulması, eritrositlerin
parçalanmasına neden olur.

5.

( ) Ġdame sıvı tedavisinde amaç; akciğerler, cilt, idrar ve feçes yolu ile kayıpların
karĢılanmasıdır. Bu amaçla genellikle %5 dekstroz, ringer laktat içinde %4 dekstroz
ya da %0.45 NaCl içinde %5 dekstroz solüsyonları tercih edilir.

6.

( ) Ġnhalasyon anesteziğin yoğunluğu, idame safhasında indüksiyon
yoğunluğunda devam etmelidir.

7.

( ) Narkotik analjeziklerin en önemli yan etkisi, hipertansiyondur ve anestezi
teknisyeni hastayı bu yönüyle takip etmelidir.

8.

( ) Sıvı replasman tedavisinde amaç; gastrik drenaj, fistül drenajı, yara yüzeyinden
sızma, plevral effüzyon, intersitisiyel ödem ve asit sıvısı gibi izotonik, çok sayıda iyon
içermeyen vücut sıvılarının yerine konmasıdır ve bu amaçla sodyum yönünden
izotonik sıvılar kullanılır.

9.

( ) Monitörizasyonda EKG‟de DII derivasyonunun izlenmesi kalpteki iskemik
bulguların; V5 derivasyonunun izlenmesi ise kalpteki ritm bozukluklarının tespit
edilmesini sağlar.

10.

( ) Ġntraoperatif sıvı tedavisinde hedef; idame, kayıplar ve 3. alan kaymasına bağlı
volüm gereksinimini karĢılamaktır.
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
11.

AĢağıdakilerden hangisi, kristoloid bir solüsyondur?
A) HES
B) Gelofusine
C) %0.9 NaCl
D) Macrodex
E) Haemeccel

12.

AĢağıdakilerden hangisi, kanamanın mutlaka kan ya da kan ürünleri verilerek tedavi
edilmesi gereken kanama oranıdır?

A) % 10
B) % 15
C) % 5
D) % 30
E) % 1
13.

AĢağıdakilerden hangisi, intraoperatif dönemde sıvı açığında ortaya çıkabilecek
belirtidir?
A) YumuĢak doku ödemi
B) Poliüri
C) TaĢikardi
D) Kan basıncında artma
E) Santral venöz basıncı değeri 14 mmHg

14.

AĢağıdakilerden hangisi, sıvı tedavisinde idamenin amaçları için doğru bir ifade
değildir?
A) Ġdamede gastrik drenaj, fistül drenajı, yara yüzeyinden sızma, plevral effüzyon,
intersitisiyel ödem ve asit sıvısı gibi izotonik, çok sayıda iyon içermeyen vücut
sıvılarının yerine konması amaçlanır.
B) B)Ġdamede akciğerler, cilt, idrar ve feçes yolu ile olan kayıpların karĢılanmasını
amaçlanır.
C) Akciğerler, cilt, idrar ve feçes yolu ile olan bu kayıplar eriĢkinde 1.52ml/kg/saattir ve Na+ içermez.
D) Na+ içermeyen solüsyonlar kullanılır.
E) %0.45 NaCl içinde %5 dekstroz tercih edilen solüsyonlardandır.

15.

AĢağıdakilerden hangisi, ekstrasellüler sıvı volümünün azalma nedenlerinden biri
değildir?
A) Kusma
B) Daire
C) Fistül drenajı
D) AĢırı terleme
E) Kan transfüzyonu
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16.

AĢağıdakilerden hangisi, narkotik analjezikler için doğru bir ifade değildir?
A) Genel anestezi uygulamaları ve rejyonal bloklarda ve post operatif ağrı kontrolünde
kullanılan ilaçlardır.
B) Genel anestezi uygulamalarında en çok fentanil ve remifentanil tercih edilir.
C) Solunum sistemi üzerine depresyon etkileri vardır.
D) Doza bağımlı olmak üzere hipotansiyon yapar.
E) Dolantin dıĢında tüm narkotikler taĢikardi yapar.

17.

AĢağıdakilerden hangisi, hipoterminin etkilerinden biri değildir?
A) Anestezik madde gereksinimi ve ilaçların metabolizmasında artma
B) Kan viskozitesinde artıĢ dolayısıyla doku perfüzyonunda azalma
C) Oksijen tüketiminde artıĢa neden olan titreme
D) D Kardiak disritmi
E) Böbrek fonksiyonlarında bozulma

18.

AĢağıdakilerden hangisi, arrest öncesi görülebilen belirtilerden biri değildir?
A) Vücut ısısında düĢme
B) Ġdrar miktarında azalma
C) Operasyon alanında kanamanın azalması
D) Vücut ısısnda artıĢ
E) Nabız hızı ve ritminde değiĢiklik

19.

AĢağıdakilerden hangisi kapnogramda eksprium havasında CO2 bulunmamasının bir
nedenidir?
A) Valvlerde yetersizlik
B) Özefagus entübasyonu
C) Absorbanın bitmesi
D) Bronkospazm
E) KOAH

20.

AĢağıdakilerden hangisi taĢikardi nedenlerinden biri değildir?
A) Yüzeyel anestezi
B) Atropin kullanılması
C) Süksinilkolin kullanılması
D) Hipertroidi
E) Feokromasitoma

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ

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

DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU

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

DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
C
D
C
A
E
E
A
D
B
C
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