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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 723H00081 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Monitörden Takip 

MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi teknisyeninin, monitörize hastanın hayati 

bulgularını takip edip bulguları değerlendirerek normal 

olmayan bulgularda müdahale edilebilmesi için gerekli bilgi 

ve beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL “Monitörize Etme ” modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Monitörden hayati bulguları takip etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Bu modül ile anestezi uygulanan hastanın 

cerrahi giriĢim süresince monitörden hayati bulgularını 

takip edebileceksiniz. 

Amaçlar:  

1. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

monitörden EKG ritim değiĢikliklerini dikkatli Ģekilde 

takip edebileceksiniz. 

2. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

monitörden kan basıncı değerlerini en az beĢ dakikada 

bir dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz. 

3. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

operasyon süresince monitörden solunum 

parametrelerini dikkatli Ģekilde izleyebileceksiniz. 

4. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

monitörden vücut ısı takibini dikkatli Ģekilde 

yapabileceksiniz. 

5. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

sinir kas stimülatörü göstergelerini dikkatli Ģekilde takip 

edebileceksiniz. 

6. Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın 

nörolojik sistem monitör göstergelerini dikkatli Ģekilde 

takip edebileceksiniz. 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Anestezi cihazı, anestezi devreleri, CO2 line, 

monitör, EKG kablo ve elektrotları, , tansiyon aleti 

manĢonu,  steteskop, pulse oksimetre probu, ısı probu, sinir 

sitimülatörü, BĠS cihazı,  hasta dosyası, anestezi takip 

formu,  

Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, derlenme 

ünitesi, acil ünitesi, tanısal giriĢim ünitesi, yanık ünitesi 

ve/veya teknik laboratuvar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde anestezi ve cerrahi alanında meydana gelen geliĢmeler nedeniyle birçok 

insan anestezi ve cerrahinin olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. 

 

Anestezi amacıyla kullanılan anestezik maddeler, dolaĢım yoluyla bütün organlara 

ulaĢır. Kardiyovasküler, solunum ve santral sinir sistemi doğrudan veya otonom sistem 

aracılığı ile dolaylı olarak etkilenir. Otonom sistem aracılığı ile kalp hızı,  kalp ritmi, 

miyokard kontraktilitesi ve damar tonusu değiĢebilir. Anestezikler doğrudan miyokardı 

deprese edebilir. Anestezi uygulaması sırasında solunumun yetersizliği sonucu geliĢen 

hipoksi, hiperkapni ve asidoz oluĢabilir. Genel anesteziklerin etkisiyle veya genetik bir 

anamoli sebebiyle ısı regülasyonunda bozukluklar görülebilir. Santral sinir sisteminde oluĢan 

değiĢimler ise ameliyat sürecinde hastada farkındalık oluĢturabilir. Bazı durumlarda ise kas 

gevĢeticilerin etkisi ile hastada geç derlenme ya da uzayan gevĢeme durumları gözlenebilir. 

 

Ameliyatlarda cerrahi ve anestezi uygulamalarının özelliğine göre arteriyel kan gazı 

da dahil olmak üzere tüm vücut sistemlerinde gözlenen değiĢimler, teknolojideki ilerleme ile 

geliĢen monitör ve ventilatörler sayesinde hastalar daha yakından takip edilmekte ve olası 

komplikasyonlara hızla müdahale yapılabilmektedir. 

 

Bu modül ile anestezi uygulanmıĢ hastanın monitör paremetrelerini takip etmeyi 

öğrenip oluĢabilecek komplikasyonlarda hızla müdahale ederek hayati riski en aza 

indirebileceksiniz.  

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın monitörden EKG ritim 

değiĢikliklerini dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

En yakın sağlık kuruluĢuna giderek veya çeĢitli kaynaklardan değiĢik hastalara ait 

EKG‟leri toplayarak sınıf ortamında arkadaĢlarınızla inceleyiniz.  

 

1. EKG TAKĠBĠ 
 

EKG, vücut yüzeyindeki elektrik voltajını ölçer ve kardiyak kontraksiyona iliĢkin 

elektromekanik olayları yansıtır. Bir EKG cihazı bazı kardiyak problemlerin teĢhis ve 

tedavisi konusunda önemli bilgiler verirken sürekli bir EKG takibi de kalp kasındaki 

elektriksel değiĢikliklerin erken tanınmasına yardımcı olur.  

 

Anestezi sırasında EKG ile aĢağıdaki bozukluklar teĢhis edilebilir. 

 

 Ritm bozuklukları, 

 Ġleti bozuklukları, ( AV blok, prematüre atriyal kontraksiyonlar, prematüre 

ventriküler kontraksiyonlar ) 

 Miyokard iskemisi, 

 Ventrikül ve atriyum hipertrofisi, 

 Pacemaker fonksiyonu,  

 Preeksitasyon ritmler, 

 Ġlaçların toksik etkileri,( digital, antiaritmikler, trisiklik antisepresanlar ), 

 Elektrolit düzeyinde bozukluklar ( Ca, K ) 

 Farklı tıbbi problemler, ( perikardit, hipotermi, pulmoner emboli, korpulmonale, 

serebrovasküler olaylar veya kafa içi basınç artıĢı ) 

 

EKG takibi ve değerlendirilmesinde kalbin fizyolojisi önemlidir. Kalbin iletimi ile 

ilgili bilgilere aĢağıda kısaca değinilmiĢtir. 

 

Kalp kası "çizgili kas" yapısındadır. Ancak iskelet kasından farklı özellikleri vardır. 

Kalp kası elektrofizyolojik olarak uyarılır. Bütün kalp kası hücreleri uyarıları iletir. Ġleti  hızı 

kalp kasının değiĢik bölümlerinde birbirinden farklıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kalp kasındaki hücreler arası bağlantı unsurları birbirine komĢu kalp kası hücreleri 

arasında düĢük elektriksel dirençli bölümler oluĢturarak elektriksel uyarıların kolaylıkla 

hücreden hücreye yayılmasını sağlar. Bu nedenle kalp kasının birbirinden elektriksel olarak 

ayrılmıĢ ventrikül ve atrium bölümleri kendi içlerinde bütün olarak uyarılır. Kalp kasının bu 

özelliği, "hep ya da hiç kanunu" olarak bilinir.  

 

Kalp kasındaki uyarılma ve kasılma, iskelet kasında olduğu gibi kalsiyum iyonlarıyla 

gerçekleĢir. Kalp kasında hücre içi kalsiyum konsantrasyonu, kalsiyumu hücre dıĢına taĢıyan 

aktif pompalar ve sekonder aktif transport mekanizması ile düĢük düzeyde tutulur. Aksiyon 

potansiyelinin oluĢumu sırasında gerek doğrudan ekstraselüler sıvıdan, gerekse sarkoplazmik 

retikulumdan hücre içine geçen kalsiyum iyonları kasılma mekanizmasını harekete geçirir. 

(Ģekil 1.1) 

 

ġeki l.1: Kalp kasının kasılmasında Ca++  ve Na’un durumu 

 

Kalp kasının bir baĢka önemli özelliği, dıĢarıdan herhangi bir uyarı almaksızın 

(örneğin sinirsel yolla) kendi kendine uyarı oluĢturabilmesidir. Bütün kalp kası hücrelerinde 

bu yetenek vardır. Kalbin bazı bölümlerindeki hücrelerde (SA düğüm, AV düğüm, His 

Purkinje sistemi) bu yetenek daha geliĢmiĢtir. (Ģekil 1.2)  

 

ġekil 1.2: Kalbin ileti sistemi 

 

Kalbin fizyolojik uyarı odağı sinoatrial nod'(SA nod) dur. Bu odak, sinüs düğümü 

diye de bilinir. Kalbin bu odaktan çıkan ritmik uyarılarla çalıĢmasına sinüs ritmi denir. 

Sinüs düğümünden çıkan uyarı (aksiyon potansiyeli) kalp kası kitlesi içinde belirli bir yol 

izleyerek yayılır.  
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Kalbin özel ileti sisteminde yer alan bütün hücreler ritmik uyarılar doğurabilir, ancak 

bu ritmik uyarıların frekansı sinüs düğümünden Purkinje sistemine doğru gidildikçe küçülür 

(tablo 1.1). Uyarının ulaĢtığı kalp kası bölümü buna kasılarak cevap verir. Aksiyon 

potansiyelinin oluĢtuğu bölümdeki kalp kası kasılır ve normal seyrini tamamladıktan sonra 

gevĢer. Normal kalp çalıĢması, bu kasılma-gevĢeme döngüsüyle ortaya çıkar. Kalp kasının 

kasılması, kalp odacıklarının içindeki kanı sıkıĢtırarak kan dolaĢımı için itici gücü oluĢturan 

basıncı doğurur.  
 

 Ritmik uyarı frekansı  

Sinoatrial nod (SA  nod)  60-100 /dk  

Atrioventriküler nod (AV nod)   40-60 /dk  

His-Purkinje sistemi  15-40 /dk  
Tablo 1.1: Kalbin ileti sisteminde uyarı hızları 

 

Kalbin çalıĢma döngüsü içinde uyarı çıkıĢında, uyarı çıkıĢ hızında veya uyarının 

iletiminde sorun olduğunda, kalp hızı değiĢiklikleri, ileti blokları veya aritmiler çıkar.  
 

1.1. Normal EKG ve Ritimleri 
 

EKG cihazları EKG kaydını, normal koĢullarda 25 mm/sn. hız ve 1 mV eĢelde 

(çekim ölçeği) kaydeder. Bu koĢullarda yapılan EKG kaydında her küçük kare 0.04 sn 

hızında ve amplütüdü de (Voltaj ya da dalganın aldığı son Ģekil, maksimum değeri ifade 

eder.) 0.1 mV dur (Ģekil 1.3). 

 

 

ġekil 1.3: Normal EKG ritmi 
 

EKG de her kalp atımının karĢılığı olan P,Q,R,S,T dalgalarından oluĢmuĢ bir 

kompleks görülür. Dalgalar aĢağıda verilmiĢtir (Ģekil 1.4). 

 P  Atriyum depolarizasyonudur.  

 Q  P dalgasından sonraki ilk negatif dalgadır. 

 R  P dalgasından sonraki ilk pozitif dalgadır. 

 S P dalgasından sonraki ikinci negatif dalgadır. 

 T  Ventrikül repolarizasyon dalgasıdır. 
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ġekil 1.4: EKG dalgaları 

 

P dalgası:  P dalgası ilk kaydedilen, küçük ve yuvarlak bir defleksiyondur. EKG‟ de P 

dalgasının olması uyarının SA düğümden çıktığını (Ģekil 1.5) gösterir. Atriyal 

aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetlerini göstererek P dalgasının baĢlangıcından bitiĢine 

dek olan aralığı ölçer. SA noddan çıkan uyarı, önce sağ atriyumu, sonra sol atriyumu aktive 

eder. Uyarının yönü, sağ atriyumdan sol atriyuma ve yukarıdan aĢağıya, AV düğüme 

doğrudur. P dalgasının ilk bölümü, sağ atriyum tarafından oluĢturulan elektriksel aktiviteyi; 

son bölümü ise sol atriyum tarafından oluĢturulan elektriksel aktiviteyi temsil eder.  

 

ġekil 1.5: P dalgası 

 

PR aralığı:  Atriyal depolarizasyonun baĢlangıcından ventriküler depolarizasyonun 

baĢlangıcına dek geçen iletim zamanını gösterir (Ģekil 1.6). P dalgasının baĢlangıcından QRS 

kompleksinin ilk defleksiyonuna kadar olan aralıkta en uzun PR ölçülür. AV düğümden 

geçiĢ bozulduğunda PR aralığı uzar, 1.derece AV blok oluĢur.  

 
 

ġekil 1.6: PR aralığı 
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QRS Süresi: Ventriküler aktivasyonun süresini (Ģekil 1.7) gösterir. QRS kompleksinin 

baĢlangıcından sonuna kadar saniyeyle ölçülür. QRS kompleksi, elektriksel uyarının 

ventriküllerde yayılmasını gösterir. AV düğüme gelen uyarı, his demeti yoluyla hızla 

ilerleyerek purkinje lifleri ile ventriküllerin miyokardını aktive eder. Uyarının yönü, 

septumdan ventriküllere ve endokarddan epikarda doğrudur. Her iki ventrikül miyokardı 

aynı anda depolarize olur. Ventrikül depolarizasyonunda oluĢan elektriksel akım, EKG‟de 

sivri bir defleksiyon olarak kaydedilir. 

 

QRS kompleksinin ilk dalgası negatifse Q dalgası denir ve septumun 

depolarizasyonunu gösterir. QRS kompleksinin ilk pozitif defleksiyonu R dalgası, R 

dalgasını izleyen negatif defleksiyon ise S dalgası olarak adlandırılır. Q dalgasının derinliği 

R dalgasının ¼ kadar olmalıdır. 

 

ġekil 1.7: QRS süresi 

 

QT Aralığı: Ventriküler sistolün toplam süresini gösterir. QRS kompleksinin 

baĢlangıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür. (Ģekil 1.8) 

 

QT aralığının değerleri yaĢ, cinsiyet ve kalp hızına göre değiĢir. 

 

ST Segmenti: Ventriküler depolarizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun (T dalgası) 

baĢlaması arasındaki aralığı gösterir. Normalde izoelektrik hatta düz bir çizgidir (Ģekil 1.8). 

 

ST segmentinin Ģekli tanıda önemlidir. Miyokard infarktüsü gibi patolojik durumlar 

ST segmentinin, izoelektrik hat seviyesinden yükselmesine ya da çökmesine neden olurlar.   

 

                                                                                            

ġekil 1.8: Segment ve intervaller 
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T Dalgası:  Ventriküler repolarizasyon tarafından oluĢturulan elektrik kuvvetlerini 

gösterir. T dalgası, geniĢ ve yuvarlak bir dalgadır (Ģekil 1.9). Normal T dalgası asimetrik bir 

biçime sahiptir; en yüksek voltaj değeri, bitiĢine yakındır. T dalgası normalde yavaĢça 

yükselir ve hızla izoelektrik hatta döner. QRS kompleksinin pozitif olduğu derivasyonlarda 

T dalgası da pozitiftir. 

 

U Dalgası: Küçük yuvarlak izoelektrik hattın üzerinde hemen T dalgasının sonrasında 

görülür (Ģekil 1.9). Repolarizasyonun bir parçasıdır ve her zaman görülmeyebilir. T 

dalgasının pozitif olduğu derivasyonlarda, U dalgasının yüksek veya negatif olması 

patolojiktir. 

 

ġekil 1.9: Segment ve aralıklar 

 

1.1.1. Kalp Hızının Hesaplanması 
 

Genellikle kalbin ventriküler hızı ölçülür. Eğer atriyal ve ventriküler hız farklı 

ise her ikiside ölçülür (Ģekil 1.10). Kalp hızında; Bradikardi <60 normal 100> TaĢikardi 

olarak ifade edilir. 

 

Hız hesaplanmasının birkaç yöntemi vardır. 

300/R-R arasındaki büyük kare sayısı 

150/ R-R arasındaki küçük kare sayısı 

Pratikte R-R aralığı 1 büyük kare ise 300, iki kare ise 150, 3 kare ise 100 (Ģekil 1.10), 

4 kare ise 75, 5 kare ise 60, 6 kare ise 50, 7 kare ise 43, 8 kare ise 37 olarak alınır. 

 

Hız Triplicate metodu: Düzenli ritimlerde kullanılır. 
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ġekil 1.10: Triplicate metodu 

 

Ritim düzensiz ise 30 büyük karedeki QRS kompleksi sayısı ×10 veya 15 tane büyük 

kare içindeki QRS‟ler toplanarak 20 ile çarpılır (Ģekil 1.11). 

 

 

 

 

300 / 3   = 100 

1500 / 15 = 100 

ġekil 1.11: Kalp hızı hesaplama 

 

RitimÖzellikleri 
 

 Bir EKG de ritmin düzenli olabilmesi için her R – R ve P-P dalgalarının araları 

birbirine eĢit olmalıdır.  ġekil 1.12-13‟ü inceleyiniz. 

http://
http://
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ġekil 1.12: Düzenli ritim 

 

 Her QRS öncesinde P dalgası vardır. 

 PR süreleri eĢittir. 

 P yapıları aynıdır. 

 Hız, 60-100 atım/dk 

 Ritm, düzenlidir 

 Her uyarı SA düğümden çıkar. 

 

Eğer bu bulgular var ise ritm düzenlidir, eĢitlik yok ise düzensizdir. 

 

ġekil 1.13: Normal düzenli ritim 

 

1.2. Kalpte Ritim Bozuklukları 
 

Kalp, eriĢkin bir kiĢide 1 dakikada 60-100 kere atar. Bu hızın 60‟ın altına düĢmesi 

durumunda bradikardiden, 100‟ün üzerine çıkması durumunda ise taĢikardiden bahsedilir. 

 

Ritmik: Kalbin elektriksel aktivitesinin normal zaman aralığında ve normal düzende 

seyretmesine denir.   

 

Disritmi: Kalbin normal elektriksel ritmindeki sapmalara denir.  

 

Aritmi: Kalbin elektriksel aktivitesinin olmaması anlamına gelir.  

 

Oysaki aritmi kelimesi düzensiz atımları veya sinüs ritmi dıĢındaki her ritmi 

ifade etmek için kullanılmaktadır. 

 

Kalbin ritm ve iletim bozukluklarının nedenlerinin bilinmesi, tedavilerinin ve tanısal 

önemlerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

 

Aritmiler; kalbe bağlı patolojilere, arteryel veya pulmoner hipertansiyon gibi 

nedenlere, ilaçlara, elektrolit dengesizliklerine, hipoksiye, psikovejetatif faktörlere, nörolojik 

olaylara ve hastalıklarına, endokrin hastalıklara, alkol, kahve gibi içeceklere bağlı olarak; 
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 Uyarı bozuklukları; sinüs noddan veya nodun dıĢında ektopik odak (normalde 

uyarı çıkarma özelliği olmayan hücrelerin uyarı çıkarması) veya otomasisite 

bozukluğundan, 

 Ġleti bozuklukları; bloklar veya reentran (yeniden tekrarlayan- kısır döngü) 

mekanizmalardan kaynaklanabilir. 

 

1.2.1. Sinüzal Aritmiler 
 

Sinüs hızı dakikada 100‟den fazladır veya 60‟dan azdır. Her QRS‟den önce „‟P‟‟ 

dalgası vardır. Sinüzal aritmiler sinüs bradikardisi, sinüs taĢikardisi, sinüs aritmisi ve sinüs 

duraklamasıdır.  

 

 Sinüs Bradikardisi 

 

Uyarı çıkaran odak sinüstedir (SA düğüm), fakat kalp hızı normalden daha azdır. 

Sağlıklı insanlarda görülebilmekle birlikte özellikle yaĢlılarda sık görülen bir aritmi (Ģekil 

1.15) tipidir.  

 

ġekil 1.15: Sinüs bradikardisi 

AĢırı vagal tonusa ya da sempatik tonusun azalmasına bağlı olabileceği gibi sinüs 

düğümündeki anatomik değiĢikliklerden de kaynaklanabilir. Nedenleri arasında ilaç etkileri, 

(dijital, neostigmin, propranolol, anestezikler, antiaritmikler vb.) akut inferior MI, koroner 

anjiografi, hipoksi, hipotermi, vagal uyarım ve yüksek sempatik blok yer alır. Göz cerrahisi, 

menenjit, intrakraniyal tümörler, miksödem, gram negatif sepsis ve mental depresyonda da 

sinüs bradikardisi görülebilir. Ġntraoperatif dönemde karĢılaĢılan aritmilerin yaklaĢık 

%10‟unu oluĢturur.  Genellikle benign (iyi huylu) bir aritmi tipi olarak kabul edilir ve 

diyastol süresini uzattığı, ventrikül doluĢunu arttırdığı için yararlı olduğu söylenebilir.  
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Sinüs bradikardisinde EKG aĢağıdaki Ģekilde gözlenir. 

 Sinoatrial nod (SAD) kaynaklı ritim hızı   <60/dk „dır. 

 P-R aralığı 0.12- 0.20 sn, normal ve düzenlidir. 

 P-P aralıkları düzenli ve birbirine benzerdir. 

 Her P dalgasını QRS izler. 

 T dalgası normaldir.  

Tedavi: Genellikle gerekli değildir. Ciddi veya ısrarlı bradikardilerde altta yatan 

nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Bunun dıĢında sırasıyla atropin, efedrin, dopamin, 

epinefrin veya izoproterenol uygulanabilir.  

 Sinüs TaĢikardisi 

Uyarı çıkaran odak sinüs düğümündedir, fakat hızı normalden daha fazladır (> 

100/dk).  Bebeklerde ve çocuklarda sık karĢılaĢılır. Perioperatif dönemde en sık karĢılaĢılan 

aritmi tipidir.  En sık görülen nedenleri arasında ağrı, yetersiz anestezi düzeyi, hipovolemi, 

hipotansiyon, ateĢ, hipoksi, hiperkarbi, anemi, artmıĢ metabolizma hızı, kalp yetersizliği, 

pulmoner emboli ve ilaç etkileri (atropin, katekolaminler vb.) yer alır. Tiroid hastalıkları, 

alkol, nikotin, kafein kullanımı ve enflamasyon da kalp hızını arttırır. Israrlı sinüs 

taĢikardisinin (Ģekil 1.16) altında ise sık olarak bir kalp hastalığı yatar.  

 

ġekil 1.16: Sinüs taĢikardisi 

 

Sinüs taĢikardisinde EKG aĢağıdaki Ģekilde gözlenir. 

 Sinoatrial nod (SAD) kaynaklı ritim hızı  >100/dk „dır. 

 Hız genellikle 101-160 civarındadır. Nadiren 200‟e kadar çıkabilir. 

 P-R aralığı 0.12- 0.20 sn kısalır, normal ve düzenlidir. 

 P-P aralıkları düzenli ve birbirine benzerdir. 

 Her P dalgasını QRS izler. 

 T dalgası normaldir.  

 

Tedavi: Öncelikle altta yatan neden çözülmelidir. Kalp yetmezliği yoksa beta bloker 

veya kalsiyum kanal blokeri kullanılabilir. 
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 Sinüs Aritmisi 

 

Sinüs döngüsünün uzunluğunda iniĢli çıkıĢlı değiĢiklikler ile karakterize bir aritmi 

tipidir. Uyarı çıkaran odak sinüs düğümündedir, ancak ritm yavaĢlayan ve hızlanan 

dönemlerle karakterizedir.  

 

Sinüs aritmisi (Ģekil 1.17) solunumsal tip ve solunumsal olmayan tip olarak iki temel 

biçimde görülür. 

 

 

ġekil 1.17: Sinüs aritmisi 

 

Solunumsal tipinde vagal tonusun refleks baskılanmasına bağlı olarak kalp hızı 

inspirasyon ile artar (R-R aralığı kısalır), ekspirasyon ile azalır (R-R aralığı uzar). Soluğun 

tutulması ile değiĢiklikler kaybolur.  

 Kalp hızı 60-100 vuru/dk arasındadır.  

 Ritm düzenlidir. PR aralığı sabit, P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası 

normaldir.  

 P:QRS iliĢkisi 1:1‟dir.  

 Sık olarak görülen ve tedavi gerektirmeyen normal bir ritmdir.   

 

Genellikle çocuklarda ve gençlerde görülür. YaĢın ilerlemesi ve otonom iĢlev 

bozukluğu (diyabetik nöropati vb.) ile görülme sıklığı azalır. Genellikle klinik yakınmaya 

yol açmaz. Tedavi genellikle gerekmez. Egsersiz veya ilaçlarla (atropin, izoproterenol, 

efedrin) kalp hızının arttırılması ile aritmi genellikle sonlanır.  
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Solunumsal olmayan tipi ise sık olarak dijital fazlalığına bağlıdır.  

 

 Kalp hızı, eriĢkinlerde 100/dk.‟nın üzerindedir, Özellikle yüksek derece 

ateĢi olanlarda 170/dk.ya ulaĢabilir. Genellikle yavaĢ baĢlar ve yavaĢ 

sonlanır.  

 Ritm düzenlidir. P dalgası ve QRS kompleksleri normaldir. Kalp 

hızındaki ileri derecede artıĢlara oluĢan miyokard iskemisi nedeniyle ST 

segment değiĢiklikleri eĢlik edebilir. 

 P:QRS iliĢkisi 1:1‟dir.  

 
 Sinüs Duraklaması (sinüs arresti) 

 

Sinüs nodu bir uyarı baĢlatamadığı zaman oluĢan sinüs ritmindeki bir duraklamadır 

(Ģekil 1.18).  

 

ġekil 1.18: Sinüs duraklaması 

 

 P dalgası ya bir vuruĢ için ya da sürekli olarak yoktur. 

 P – QRS - T sıralaması yoktur burada bir duraklama meydana gelir. 

 

Akut miyokard infarktüsü, dejeneratif kalsifik değiĢiklikler, dijital toksisitesi, inme ve 

aĢırı vagal tonus sinüs aresti oluĢturabilir. Tedavisi, sinüs bradikardisinde olduğu gibidir. 

Atropin, efedrin, dopamin, epinefrin veya izoproterenol uygulanabilir.  

 

1.2.2. Supraventriküker Aritmiler 
 

Supraventriküler aritmiler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Prematür Atriyal Kontraksiyon (PAC-Atriyal veya nodal erken atımlar) 

 

Sinüs nodu dıĢında atriyum veya AV (Atriyal ventriküler) nodun herhangi bir 

yerinden erken bir uyarı (Ģekil 1.19) geliĢir.  

 

ġekil 1.19: Prematür Atriyal Kontraksiyon 
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P dalgasının Ģekli, sinüs düğümünden çıkan normal P dalgasından farklıdır, ters 

dönmüĢ olabilir. PR aralığı, uyarı çıkan odağın yerine ve AV düğümün yanıtsızlığına bağlı 

olarak normalden kısa veya uzun olabilir. PAC, yalnızca AV düğüm ve ventrikül ileti sistemi 

üzerinden değil aynı zamanda geriye doğru atriyumlar üzerinden SA düğüme doğru da 

yayılır. Bu nedenle bir prematür atriyal kontraksiyonu izleyen duraklama, normalde olduğu 

kadardır.  Bu durum, PAC‟ların Proksimal Ventriküler TaĢikardi (PVC)‟lerden ayırt 

edilmesini sağlayan önemli bir özelliktir.  
 

Kalp hızı, PAC sıklığına bağlı olarak değiĢkenlik gösterebilir.  

 Ritm düzensizdir.  

 P:QRS iliĢkisi genellikle 1:1‟dir.  

 P dalgasının Ģekli değiĢkenlik gösterir ve bazan QRS kompleksi ya da T 

dalgası içinde kaybolabilir.  

 Seyrek olarak P dalgası çok erken çıktığında ventrikülü yanıtsız 

döneminde bulabilir ve ventrikülü uyaramadığından QRS kompleksi 

oluĢmaz.  

 Ventrikül aberasyonu (sapma, yansıma) bulunmadıkça QRS 

kompleksinin Ģekli normaldir.  
 

Ġntraoperatif dönemde görülen aritmilerin %10 kadarı PAC‟lardan oluĢur. 

Enfeksiyon, enflamasyon, miyokard iskemisi, ilaç etkileri, gerginlik, tütün, alkol ve kafein 

kullanımı ile görülebilir.  
 

Tedavi: Aseptomatik vakalarda tedavi gerekmez. Hemodinamiyi bozan PAC‟larda ise 

dijital, verapamil veya  blokörler kullanılabilir. 
 

 Paroksismal Supraventriküler TaĢikardi  
 

Paroksismal supraventriküler taĢikardi (PSVT) en sık AV nodal reentran taĢikardi 

(aniden baĢlayan ve sonlanan, kalp atımlarının hızlı ancak düzenli seyrettiği taĢikardi 

atakları) Ģeklindedir. Genellikle dar QRS komplekslerinin olduğu normal P dalgalarının ise 

görülmediği hızlı ve düzenli bir ritmdir. (Ģekil 1.20) 

 

 

ġekil 1.20: Paroksismal Supraventriküler TaĢikardi 
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Düzensiz bir ritm olan atriyal fibrilasyondan ve flutter dalgalarının görülebildiği 

atriyal flutterdan ayırt edilmesi kolaydır.  
 

 Kalp hızı 150-250/dk. arasındadır.  

 Uyarı farklı atriyal odaklardan çıkmadığı sürece ritm düzenlidir.  

 P:QRS iliĢkisi genellikle 1:1 Ģeklindedir, sık olarak P dalgasının QRS 

kompleksi içine girmesi ile bu iliĢki bozulabilir.  

 Ġskemiye bağlı olarak ST ve T değiĢiklikleri gözlenebilir.  
 

Paroksismal SVT normal yetiĢkinlerin % 5‟inde sık olarak gözlenebilir. Ġntrensek kalp 

hastalıkları, (mitral kapak hastalıkları, koroner arter hastalıüğı, hipertansiyon, konjenital kalp 

hastalıkları) tirotoksikoz, dijital toksisitesi, pulmoner emboli ve gebelikte de görülebilir.  
 

Anestezi sırasında görülen aritmilerin %2,5‟ini oluĢturur. Anestezi öncesinde sigara 

içimi, alkol, kafein kullanımı sıklığını arttırır. Anestezi altında otonom sinir sisteminin 

tonusundaki değiĢiklikler, ilaç etkileri, intravasküler volüm kayıplar ve hipoksemi ile birlikte 

geliĢerek hemodinamiyi bozabilir. 2:1 blok ile birlikte görülen PSVT genellikle dijital 

toksisitesini gösterir. 
 

Tedavi: Yüksek kalp hızı ve oluĢturduğu hemodinamik bozulma nedeniyle mutlaka 

tedavi edilmelidir. Bu amaçla; edrofonyum, verapamil, hipotansiyon da eĢlik ediyorsa 

fenilefrin kullanılabilir. 
 

 Atriyal TaĢikardi (PAT) 
 

Atriyum hızı genellikle 150-250 vuru/dk arasındadır. P dalgasının Ģekli normal sinüs P 

dalgasından farklıdır. Atriyum hızı aĢırı yüksek olmadığında, AV ileti de deprese değilse her 

P dalgası ventriküle iletilebilir. Atriyum hızı arttığında ise AV ileti bozulabilir. Sık olarak 

prematür ventrikül kontraksiyonları ile birliktedir. Olguların yarısında atriyum hızı 

düzensizdir. Atriyal flutterın aksine P dalgaları arasındaki intervallerde izoelektrik hat tüm 

derivasyonlarda (Ģekil 1.21) görülebilir.  

 

ġekil 1.21: Atriyal TaĢikardi (PAT) 
 

 Hız : Atrial hız 150-250 atım/dk, ventriküler hız 140-250 atım/dk.dır. AV 

blok varsa daha yavaĢtır. 

 Ritim: Düzenlidir.  

 P dalgası: Anormaldir. (P dalgalarının tanımlanması sıklıkla zordur.) 

 P-R aralığı: Genellikle ölçülemez. (Çünkü P dalgaları gizlenmiĢtir.) 

 QRS: Genellikle normaldir, fakat anormal ileti varsa geniĢ olabilir. 
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Blok ile birlikte olan atriyal taĢikardi sık olarak koroner arter hastalığı, kor pulmonale 

veya dijital fazlalığına bağlıdır. Dijital alan hastalarda hipokalemi ile görülme sıklığı artar. 

Bu olgularda atriyal taĢikardinin tedavisi, diğer atriyal taĢiaritmilerde olduğu gibidir.  

 

 Atriyal Flutter 

 

Atriyumdaki bir odaktan atriyal taĢikardiye kıyasla daha hızlı uyarı çıkmasına bağlı 

olarak görülen bir ritmdir. Ritm çok hızlı olduğundan genellikle AV blok ile birliktedir. 

Testere diĢi görünümündeki P dalgaları (F dalgaları) ile karakterizedir. F dalgaları en iyi V1, 

II ve D2,D3 ve  AVF „de görülür ve bu derivasyonlarda genellikle pozitiftir (Ģekil 1.22). 

 

ġekil 1.22:Atriyal flutter 

 

Ġki tipte olabilir. Klasik ya da tip 1. Klasik tipte;  

 Atriyal flutterda atriyum hızı genellikle 250-350/dk. civarındadır. 

 Ventrikül hızı 2:1 veya 3:1 AV blok nedeniyle 150/dk. civarındadır.  

 Atriyal ritm düzenlidir. Ventrikül ritmi değiĢken, AV blok olduğunda 

düzensiz, AV blok sabit ise düzenlidir. 

 P:QRS iliĢkisi genellikle 2:1 kadardır ancak 2:1 ile 8:1 arasında 

değiĢebilir.  

 QRS kompleksi normaldir, ancak T dalgaları F dalgalarının içinde 

kaybolur. 

 

Tip 1‟deki atriyal flutterda atriyum hızı 350-450 vuru/dk. kadardır. Sürekli bir 

elektriksel aktivite olduğundan flutter dalgaları arasında izoelektriksel hattın görülmesi 

mümkün olmaz.  

 

Atriyal fluter atriyal fibrilasyondan daha az görülen bir aritmi tipidir. Bu ritm 

genellikle altta yatan ciddi bir kalp hastalığını gösterir. Koroner arter hastalığı, mitral ya da 

triküspit kapak hastalığı, septal defektler, atriyum dilatasyonu, pulmoner emboli, hipertiroidi, 

kalp travması, açık kalp cerrahisi,  malign kalp tümörleri, perikardit ve miyokardit bu tür 

nedenler arasındadır. Kalp hastalığı dıĢındaki nedenler arasında ise tirotoksikoz, hipoksi, 

alkolizm sayılabilir.  
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Tedavi:  Stabil bir ritm değildir, kendiliğinden sinüs ritmine dönme eğilimi gösterir. 

Sık olarak tercih edilen tedavi yöntemi olan senkronize kardiyoversiyon(Anestezi altında 

hastaya senkronize [ Peryodik olarak değiĢen iki sinyal arasındaki faz ve frekans bakımından 

uyumlu]elektrik enerjisi verilmesi)  ile baĢlatılmalıdır. Hızlı atriyal pacing ( Subklavyen 

veya büyük bir venden bir tel ile sağ vetriküle girilerek düĢük voltaj elektrik verilmesi.) pek 

çok olguda ritmin sinüs ritmine ya da yavaĢ ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyona dönüĢmesini 

sağlar. Bu amaçla cerrahi sırasında geliĢen atryial flutterda atriyal pace tellerinden ya da 

senkronize kardiyoversiyon donanımının bulunmadığı durumlarda özofagus ya da sağ 

atriyuma yerleĢtirilen bir kateterden yararlanılabilir.  Hemodinamiyi bozmayan atriyal flutter 

tedavi edilmeksizin de bırakılabilir.  

 

Esmolol veya diğer  blokerler, verapamil diltiazem kullanılabilir.  

 

Bu hastalarda ventrikül hızı dijital, kalsiyum antagonistleri ya da  blokörler ile 

yavaĢlatılmadan klas I grubu antiaritmiklerin kullanılması flutter hızını azaltıp AV iletiyi 

arttırarak ventrikül hızının atriyum hızına ulaĢmasına neden olabileceğinden kontrendikedir.  

 

 Atriyal Fibrilasyon  

 

EKG‟de P dalgalarının yerine aralıkları düzensiz, çok hızlı fibrilasyon dalgalarından 

oluĢan bir atriyal ritmdir.  Atriyumun elektriksel aktivitesi EKG‟de küçük, düzensiz 

izoelektrik hat oynamaları Ģeklindedir ve değiĢken formda hızlı f dalgalarından oluĢur. 

Ventriküler hız değiĢkendir. (Ģekil 1.23)  

 

ġekil 1.23: Atriyal Fibrilasyon 

 

 Atriyum hızı 350-500/dk arasında, ventrikül hızı ise 60-170/dk 

arasındadır.  

 Ritm ileri derecede düzensizdir.  

 P dalgası olmadığından P:QRS iliĢkisi değerlendirilemez.  

 QRS kompleksleri normaldir 

 

AF, sık görülen bir aritmi tipidir. Görülme sıklığı yaĢın ilerlemesi ile artar. Sık olarak 

ciddi kalp yetersizliği ile birliktedir. Hemodinamik değiĢikliklerle birlikte pulmoner ve 

sistemik emboli riski vardır. Mitral stenoz ve AF olanlarda bu risk daha yüksektir.  

 

Tedavi: Ventrikül hızını düĢürmek için digoksin kullanılır. Preoperatif dönemde 

esmolol, propranolol, verapamil ve diltiazem de kullanılmaktadır. Prokainamid aritmiyi 

sonlandırabilir.  
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1.2.3. Ventriküler Aritmiler 

 

Ventriküler aritmiler, prematür ventriküler kontraksiyon, ventrikül taĢikardisi, torsades 

de pointes, ventriküler fibrilasyondur. 

 

 Prematür Ventrikül Kontraksiyonları (Ekstrasistol, VES-Ventriküler 

Erken Atım) 

 

En sık görülen ventriküler ritim bozukluğudur. Kalp hastalığı yoksa beningdir. Kalp 

hastalıklarında özellikle kalp yetmezliği ile birlikte olursa ani ölüm riski yüksektir. Yeni 

ortaya çıkan PVC‟ler, VT ve VF‟a ilerleyebileceğinden yaĢam tehdit edici aritmiler olarak 

kabul edilir. 

 

PVC‟ler yaĢın ilerlemesi ile artar. Anestezi sırasında sık (%15) görülen bir aritmi 

tipidir. Önceden kalp hastalığı bulunanlarda ise çok daha sıktır. Bilinen diğer etyolojik 

faktörler arasında elektrolit ve kan gazı anormallikleri, ilaç etkileĢimleri, beyin sapının 

uyarılması, kalbe travma, enfeksiyon ve cerrahi yer alır.  

  

Bir PVC, sinüs düğümüne ulaĢır ve onun normal sinüs ritmini bozar. SA düğümün 

izleyen depolarizasyonu bloke edilirken bir sonraki sinüs vurusu zamanında oluĢur. (Erken 

gelen QRS kompleksinin öncesindeki ve sonrasındaki ilk normal QRS kompleksleri 

arasındaki sürer iki normal QRS kompleksi arasındaki sürenin tam iki katıdır). Sonuçta 

kompansatuar bir duraklama (PVC ile beklenen fakat AV düğümde bloke edilen normal 

QRS arasındaki aralık ile normal sinüs aralığının toplamı) oluĢur (Ģekil 1.24).  

 

ġekil 1.24: Ventriküler Erken Atım 

 

 Ventriküllerin birindeki ektopik bir odaktan kaynaklanır. 

 Sinüs atımlarının düzeni bozulmaz. 

 T dalgası esas QRS dalgasının tam tersi yönündedir. 

 Hız, değiĢkendir, her hangi bir ritim ile oluĢabilir. 

 Ritim, prematür atımı takiben oluĢan pauseden dolayı düzensizdir. 

 P dalgası, prematür ventriküler kontraksiyon ile iliĢkili P dalgası yoktur. 

 P-R aralığı, ölçülemez 

 QRS, geniĢ veya çentiklidir. 

 

Tedavi: Öncelikle varsa azalmıĢ serum potasyumu, düĢük arteryel oksijen basıncı, 

düĢük/yüksek kalp hızı düzeltilmelidir. Tedavide;  lidokain, esmolol, propranolol, bretilyum, 

prokainamid, kinidin, verapamil, dizopiramid, atropin yapılabilir.  
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 Ventrikül TaĢikardisi 

 

Ventrikül TaĢikardisi ventrikülden yenileyerek çıkan ektopik vurulardan oluĢan hızlı 

ve yaĢam tehdit edici bir ritmdir. Birden ya da yavaĢ bir Ģekilde baĢlayabilir. Ġleri düzeyde 

miyokardda problemin varlığını gösterir. Genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir.  

Seri olarak birbirini takip eden 3 (üç) veya daha fazla VES‟ in peĢ peĢe gelerek geniĢ QRS 

kompleksleri tarafından oluĢturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir. 

 

 Kalp hızı 70-250 vuru/dk‟dır. 

 Ritm genellikle düzenlidir, ancak hafif düzensiz de olabilir.  

 P:QRS iliĢkisi sabit değildir. Ventrikül taĢikardisi bir tür AV disosiasyon 

olduğundan P dalgası genellikle ayırt edilemez. QRS kompleksi (>0.12 

sn) geniĢtir.  

 

Hastaların yarısından fazlasında iskemik kalp hastalığı bulunur. Diğer nedenler 

arasında hipoksemi, iskemi ve ventrikül anevrizması yer alır. Akut geliĢen VT, yaĢam tehdit 

edici bir aritmidir ve hızla tedavi edilmesi gerekir. 

  

Tedavi: Hemodinami dengede ise ĠV bolus lidokain ile baĢlanır ve gerekiyorsa 

infüzyon ile sürdürülür. Prokainamid de uygulanabilir. Aritminin medikal tedavisinde ayrıca 

prokainamid, bretilyum veya benzer bir antiaritmik ilaç kullanılabilir. 
 

Ventriküler taĢikardinin torsades de pointes denilen özel bir Ģekli vardır.  

 

Torsades de Pointes: Bir nokta etrafında dönme anlamına gelir ve ventrikül 

repolarizasyonunun uzamıĢ olduğunu gösterir. Ġzoelektrik hat üzerinde PVC‟den 

kaynaklanan QRS komplekslerinin ters olan yönü döngüsel bir Ģekilde değiĢir. Torsades de 

pointes, genellikle antiaritmik ilaçlar ve elektrolit dengesizliği nedeniyle ortaya çıkar. 200-

250 vuru/dk hızında, 20- 60 sn sonra kendiliğinden düzelir ya da ventriküler fibrilasyona 

dönüĢür. ġekil 1.25‟i inceleyiniz. 

 

ġekil 1.25:Torsades De Pointes 

 

Doğumsal olabileceği gibi ciddi bradikardi, potasyum azlığı, klas IA ve bazı klas IC 

denilen ilaçların kullanılması ile de görülebilir.  

 

Tedavi: Q-T normal olduğunda standart antiaritmik ilaçlar verilebilir.  
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 Ventrikül Fibrilasyon 
 

Ventrikül Fibrilasyon, ventriküldeki bir ya da birkaç odaktan peĢi sıra çıkan uyarıların 

oluĢturduğu düzensiz yetersiz kasılmalardan oluĢan ölümcül bir ritim bozukluğudur. 

Ventriküller kas seyirmesi gibi titrer ve etkili bir kasılma oluĢturamaz ve vücuda kan 

pompalayamaz. Ventrikül kontraksiyonları düzensizdir, P dalgası yoktur (Ģekil 1.26). 
 

Miyokard iskemisi, atriyal fibrilasyon, çok yüksek hızlı ventrikül aritmileri, 

kardiyoversiyon, hipoksi, hipotermi, elektrikli cihazların iyi topraklanmaması, ventrikülün 

elektriksel uyarımı, elektrolit dengesizliği ve ilaç etkileri (antiaritmikler) en önemli 

nedenleridir.  
 

 Kalp hızı yüksek ve sıklıkla değiĢkendir. 

 Ritm tamamen düzensizdir.  

 Hız, ritim ve P,QRST parametreleri ölçülemez. (Ölçülebilir dalga 

Ģekillerinin yokluğundan dolayı) 

 QRS kompleksleri, ST segmenti ve T dalgaları yoktur.  

 EKG trasesi ventriküllerin titremesini gösteren, yüksekliği, geniĢliği ve 

Ģekli değiĢen, devamlı, hızlı, karmaĢık ve kontrolsüzdür. ġekil 1.26‟i 

inceleyiniz. 

 

ġekil 1.26:Ventrikül Fibrilasyon 
 

Tedavi: VF kendiliğinden sonlanmaz ve müdahele edilmezse ölümle sonuçlanır. 

Kardiyopulmoner resüsitasyon hemen baĢlatılmalı ve mümkün olduğunca hızlı bir Ģekilde 

defibrilasyon (200-400 joule) uygulanmalıdır. Erken uygulanan defibrilasyonun baĢarı Ģansı 

daha yüksektir. Sinüs ritmine dönmesine karĢın dolaĢım hala yeterli değilse eksternal kalp 

masajı ve yapay solunum sürdürülmelidir. Destekleyici tedavi yaklaĢımları arasında 

propranolol, bretilyum ve lidokain, adrenalin yer alır.  
 

Sinüs ritmi elde edildikten sonra ritmin sürekli izlenmesi ve VF‟nin yinelemesini 

önleyecek tedavi yöntemlerinin (lidokain, prokainamid, bretilyum, kinidin, dizopiramid, 

amiodaron)  uygulanması zorunludur.  
 

1.2.4. Ġleti Bozuklukları (Kalp Blokları) 
 

Sinüs düğümünden çıkan uyarının geçici veya kalıcı olarak ventriküllere ulaĢımındaki 

bozukluklara, kalp bloğu  (ileti bozukluğu) denir. Cerrahide, pulmoner arter kateterizasyonu 

sırasında ya da miyokard iskemisine bağlı olarak da geliĢebilen ileti bozuklukları özellikle 

riskli durumlarda hemodinamiyi bozabileceklerinden intraoperatif dönemde tanınmaları 

önemlidir. 
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Bloklar; sinoatriyal blok (SA blok), intraatriyal blok, atriyoventriküler blok(AV blok) 

ve intraventriküler blok olarak dört grupta toplanır. 

 

 Sinoatriyal Blok (SA blok) 

 

Sinüs düğümünde oluĢan bir impulsun atriyumları depolarize etmesinin gecikmesi 

veya depolarize edememesi Ģeklinde bir ileti bozukluğudur. ÇeĢitleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir  (tablo 1.1) 

 

1.derece SA blok Ġletinin gecikmesidir, EKG ile tanınamaz. 

 

2. Derece SA blok Ġki tipi vardır: SA tip I blok’da  P-P ve 

R-R mesafeleri kısalır ve ardından bir P 

ve izleyen QRS kompleksi kaybolur. 

Tip II SA blokta ise P-P aralıklarında 

kısalma olmadan P dalgası ve izleyen 

QRS kaybolur.  

3. Derece SA blok Bir süre kalp durması ile karakterizedir. 

AV kavĢak veya ventriküler kaçıĢ vuruları 

ile devam eder. 

 

Tablo 1.1.Sinoatriyal blok çeĢitleri 

 

Nedenleri arasında; vagal tonus artıĢı, iskemi, akut miyokardit, fibrosis, ilaçlar 

sayılabilir. Semptomatik hastalarda veya sinüs pauseleri 3 saniyeyi geçen hastalarda 

“pacemaker” tedavisi uygulanır. 

 

 Atriyoventriküler bloklar 

 

Atriyoventriküler bloklar, SA düğümden çıkan uyarının ventriküllere iletimindeki 

hatalarından oluĢan ileti bozukluklarıdır. Bu iletinin bozulması senkop ve kardiyak arrest ile 

sonuçlanabilecek kalp bloğuna neden olur. Üç tipte görülebilir. 1
0
 (derece) AV blok, 2

0
 AV 

blok (Mobitz tip I, Mobitz tip II), 3
0
 AV bloktur (tam kalp bloğu)   . 

 

Nedenleri arasında, ilaçlar, travma, (cerrahi, radyasyon tedavisi) miyokard infarktüsü, 

koroner arter spazmı, akut romatizmal ateĢ, miyokarditler, infeksiyonlar sayılabilir. 

 

 I. Derece AV Blok 

 

SA blok, sinüs düğümünde oluĢur. Atriyal eksitasyon (uyarılma) oluĢmadığından 

EKG‟de P dalgası görülmez. AV ileti zamanının uzaması 1. Derece AV blok olarak 

adlandırılır. Normal kalp hızlarında P-R intervalinin 0.20 saniyenin üzerinde olması ile 

karakterizedir. ġekil 1.27‟yi inceleyiniz. 
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ġekil 1.27: I . Derece AV Blok 

 

AV blok normal kalpte görülse de koroner arter hastalığı ve dijital uygulaması ile 

birlikte görülmesi sıktır. Genellikle tedavi gerektirmeyen bir ileti bozukluğudur.  

 

 2. Derece AV Blok 

 

Ġkinci derece AV kalp bloğunda,  atriyumlardan çıkan uyarıların tümü AV düğüme ve 

purkinje sistemine iletilememektedir. Atriyal hız 60- 100 atım/dk iken ventrikül hızı 40 

atım/dk veya altındadır. Her siklusta P-R aralıkları ve R-R aralıkları eĢit değildir. ġekil 

1.28‟i inceleyiniz.  

 

PR  

ġekil 1.28: 2.Derece AV Blok 
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2. Derece AV bloğun iki alt tipi bulunur.  

o Mobitz tip I‟de (Wenkebach) blok P-R uzaması QRS yanıtı 

oluĢmayana kadar devam eder. Bir P dalgası bloke olduktan sonra 

normal bir P-R aralığı ile baĢlayan yeni bir siklus baĢlar. Aralığının 

giderek uzaması ve sonuçta bir P dalgasının olmayıĢı ile 

karakterizedir. Bu blok tipi nispeten benigndir ve sıklıkla 

kendiliğinden kaybolur. 

o Mobitz tip 2, daha az görülen ama daha ciddi bir bloktur. P-R 

aralığında herhangi bir artıĢ olmaksızın bir P dalgasından sonra 
QRS görülmez.  Sıklıkla tam kalp bloğuna ilerlediğinden ciddi bir 

blok tipidir ve pek çok majör cerrahi giriĢim öncesinde pacemaker 

konulmasını gerektirir.  

 

 3.Derece AV Blok (AV Tam Blok) 

 

Tam blok da denilen üçüncü derece AV blokta, SA düğümden çıkan uyarıların tamamı 

ventriküllere iletilemez. Tüm uyarılar bloke olur ve hiçbiri ventriküllere ulaĢtırılamaz. 

Atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız çalıĢır. Atriyumlar SA düğümden çıkan 

uyarı ile aktive olurken ventriküller diğer pacemaker tarafından uyarılır. Atriyal hız ventrikül 

hızından fazladır. P dalgaları düzenli görülür; fakat QRS kompleksleri ile iliĢkisi yoktur. PR 

aralıkları eĢit değildir. ġekil 1.29‟u inceleyiniz.  

 

ġekil 1.29:3. Derece AV blok 

 

 Ġntraventriküler Ġleti Blokları 

 

Ġleti kusuru, ventriküllerdeki ileti dallarındadır. Sol dal bloğu, sağ dal bloğu ya da 

hemiblok Ģeklinde sınıflandırılır.  

 

 Sol Dal Bloğu 

 

Sol dal bloğu, intraventriküler ileti bozuklukları içinde en ciddi olanıdır. Uyarılar sol 

ventriküle sağ dal üzerinden ulaĢtığından QRS kompleksi geniĢtir (>0.12 sn), D I, aVL ve 

V6‟da geniĢ ve çentikli bir P dalgası vardır. ġekil 1.30‟u inceleyiniz. 
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ġekil 1.30: Sol dal bloğu 

  

o Özellikle V5, V6, DI ve aVL derivasyonlarında QRS 

kompleksinde çentiklenme izlenir. 

o DI, DII, V5 ve V6 derivasyonlarında monofazik geniĢ R dalgaları 

izlenir 

o ST segment ve R dalgası değiĢikliklerine sık rastlanır 

o V1-3‟te sıklıkla derin S dalga izlenir. 

 

 Sağ Dal Bloğu 

 

Sağ dal bloğunda QRS kompleksi 0.12 sn.den geniĢtir ve V1-V2 derivasyonlarda 

ikinci bir R dalgası, DI,  AVL V5 ve V6‟da ise derin S dalgaları ile karakterizedir. ġekil 

1.31‟i inceleyiniz. Kronik akciğer hastalıklarında ve atriyal septal defektte sık olarak 

görülmektedir.  

 

ġekil 1.31: Sağ dal bloğu 

 

 Ġdiyoventriküler Ritim 

 

Ventriküler kaçıĢ ritmi, uyarı çıkaran daha yüksek merkezler ventrikülü uyarmada 

yetersiz kaldığında ortaya çıkan koruyucu bir kaçıĢ mekanizmasıdır. ġekil 1.32‟yi 

inceleyiniz. 
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ġekil 1.32: Ġdiyoventriküler Ritim 

 

Ventriküler kaçıĢlar EKG‟de yavaĢ; 

 Hız, 30-40 atım/dakikadır. 

 Ritim, düzenlidir. 

 P dalgası, yoktur. 

 P-R aralığı, ölçülemez. 

 QRS, geniĢttir. (0.12 saniye veya daha fazla). 

 

YavaĢ bir ventriküler kaçıĢ ritmi, kötü bir iĢarettir. Tedavi, yapay ventriküler 

pacemaker uygulamasından ibarettir. 

 

1.3. Elektrolit DeğiĢikliklerinde ve Ġlaç Etkisinde Ritim 
  

Hemostatik dengede elektrolitler önemli yere sahiptir. ÇeĢitli nedenlerden dolayı 

vücuttaki oranları azaldığında veya arttığında, değiĢik klinik bulgulara rastlanır.  

Kardiyolojik problemlerde ise kullanılan ilaçlar da EKG‟de istenmeyen değiĢikliklere yol 

açabilir. 

 

 Hiperkalsemi 

 

QT kısalır, QRS geniĢler, PR uzayabilir. U dalgasında artma olabilir. ġekil 

1.33‟üinceleyiniz. 
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ġekil 1. 33: Hiperkalsemide EKG 

 

 Hipokalsemi  

 

EKG‟de QT uzar, PR kısalır. Aritmiye neden olmayabilir. ġekil 1.34‟ü inceleyiniz. 

 

ġekil 1.34: Hipokalsemide EKG 

 

 Hiperpotasemi 

 

EKG‟de T sivrileĢir, P geniĢler ve yassılaĢarak kaybolur; QRS geniĢler, sağ veya sol 

dal bloğu geliĢebilir. Serum potasyum düzeyi 7.5‟i bulduğunda hayatı tehdit edici ventriküler 

aritmiler görülür. ġekil 1.35‟i inceleyiniz. 
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ġekil 1.35: Hiperpotasemide EKG 

 

 Hipopotasemi 

 

Serum potasyum düzeyi 3.5‟ten aĢağılara indikçe EKG‟de U dalgası belirginleĢir, T 

dalgası önce yassılaĢır sonra negatifleĢir. Serum potasyum düzeyi düĢünce çeĢitli aritmiler 

ortaya çıkabilir ( atriyal taĢikardi, ventriküler taĢikardi, I. ve II. Derece AV blok gibi). 

Açıklanamayan aritmi durumlarında serum K (potasyum) düzeyine bakılmalıdır. ġekil 

1.36‟yı inceleyiniz. 

 

 

ġekil 1.36: Hipopotasemide EKG 

 

 Hipomagnezemi 

 

EKG değiĢiklikleri hipokalemiye benzer. T dalgası düzleĢir.  U dalgası belirginleĢir. 

PR intervali uzar.  

 

 Hipermagnezemi 

 

EKG değiĢiklikleri hiperkalemiye benzer PR intervali uzar ve QRS geniĢlemesi 

görülür. 
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 Ġlaç Etkisinde Ritm 

 

Kalp ritm bozukluklarında veya kardiyolojik problemlerde kullanılan ilaçlar doz 

aĢımına veya baĢka faktörlere bağlı olarak toksik etki gösterebilir. Buna, digital toksisitesi 

denir.  Aritmi ve diğer kap promlemlerinde genellikle; 

 

 Digoksin, 

 Sotatolve amiodaron, 

 Kinidin,  

 Fenotiazin grubu ilaçlar ve trisiklik antidepresenlar, 

 Difenilhidantion kullanınır. 

 

Bu tür ilaçların kullanımı sonucu oluĢan toksisitesi durumlarında EKG‟de 

değiĢiklikler gözlenebilir. Bu değiĢiklikler Ģunlardan oluĢur; 

 

o Ektopik uyarı oluĢumu; her türlü aritmi, 

o YavaĢlamıĢ uyarı iletimi, 

o PR uzaması, 

o 2.derece tip I (Wenckebach) AV blok, 

o 3.derece (tam) AV blok, 

o HızlanmıĢ repolarizasyon; QT kısalması, ST çökmesi, T 

düzleĢmesi, U belirginleĢmesi. ġekil 1.37‟yi inceleyiniz. 

 

 

ġekil 1.37: Ġlaç etkisinde EKG  

 

Kinidin etkisi: Yan etki ve mortalite oranı yüksek olduğundan günümüzde kullanımı 

azalmıĢtır. ġekil 1.38‟i inceleyiniz. 

 

EKG‟de; 

o QT uzaması, 

o QRS geniĢlemesi (>%25), 

o T (-)liği, geniĢlemesi, çentiklenmesi görülür. 
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ġekil 1.38: Kinidin etkisinde EKG  

 

1.4. Kardiyak Arrestte (Kalp Durması) Görülen Ritimler 
 

Kardiyak arrest, etkili kalp kasılmasının kesilmesi sonucu kalp debisinin sıfıra yakın 

veya sıfıra düĢerek kan pompalamayı durdurmasıdır. Kalbin kan pompalamayı 

durdurmasından kısa bir süre sonra spontan solunum da durur (kardiyopulmoner arrest). 

Bazen solunum sistemine bağlı olarak solunum önce durur arkasından kalp iĢlevini 

kaybeder. 

  

Kardiyak arrest, kalpte; 

 

 Nabızsız ventriküler taĢikardi,  

 Ventriküler fibrilasyon,  

 Nabızsız elektriksel aktivite (NEA) olarak adlandırılan elektromekanik 

disosiasyon, (EMD) 

 Asistoli oluĢması sonucu ortaya çıkar. 

 

Kardiyak arrest oluĢtuğunda, klinik olarak bilinç kaybı, apne veya yüzeyel solunum; 

karotis veya femoral arterlerden nabız alınmasının durması vel hareketsizlik gözlenir. 

 

Kardiyak arrestteki hasta resüsite edilmezse belirtilerin ortaya çıkıĢından sonraki bir 

saat içinde gerçekleĢen ölüme, ani kardiyak ölüm denir.  

 

 Nabızsız Ventriküler TaĢikardi ve Ventriküler Fibrilasyon 

 

Nabızsız VT ve VF, kardiyak arrestte en sık rastlanan ritimlerdir. Ventriküler 

fibrilasyonun (VF) nedenleri arasında miyokard iskemisi, ilaçlar, asit baz denge 

bozuklukları, hipoksi, elektrolit bozuklukları sayılabilir. 

 

Nabızsız ventriküler taĢikardi VF „a benzerdir. ġekil 1.39‟u inceleyiniz. Tedavi; 

ikisinde de yapılması gereken kalp masajı, defibrilasyon, solunum desteği, epinefrin, 

vazopressin gibi inotrop ve vazokonstriktör ilaçlarla birlikte metobolik dengenin düzelmesi 

için bikarbonat infüzyonu; fibrilasyonun tekrarını önlemek için lidokain, prokaimanid gibi 

ilaçların uygulanmasıdır. 
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ġekil 1.39: Nabızsız VT’ nin VF’ ye dönüĢmesi 

 

 Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) veya Elektromekanik 

Disosiasyon(EMD) 

 

EKG‟de elektriksel aktivite olmasına rağmen nabzın alınamamasıdır. Miyokard 

kasılması ve diastolde ventrikül dolumu yeterli değildir.ġekil 1.40‟ı inceleyiniz.  

 

ġekil 1.40: Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) 

 

Tekrarlayan QRS hatta P dalgaları görülmesine rağmen hasta bilinçsizdir. Genellikle 

kalp hastalıklarının son döneminde görülen terminal bir aritmidir. Nedenleri arasında „‟5H 

ve 5T „‟sorumludur. Bazı kaynaklarda “4H ve 4T” olarak dayer almaktadır. 

 

5H’’ Hipovolemi, hipoksi,  hidrojen iyonu ( asidoz), hipokakemi, hipotermidir. 

 

‘’5T’’ Tablet (ilaç), tansiyon pnömotoraks, tromboz (koroner), tromboz (pulmoner 

emboli), tamponaddır (kardiyak). 

 

Tedavi: Düzeltilebilecek nedenler tedavi edilir. Havayolu açıklığı sağlanarak, 

dolaĢımın düzeltilmesi için atropin ve epinefrin kullanılır. 

 

 Asistoli  

 

Kalbin elektriksel ve mekanik olarak durması halidir. EKG‟de düz bir çizgi mevcuttur. 

Asistolide ara ara düz çizgi içinde QRS dalgaları görülebilir. Bunlara kaçıĢ ritimleri denir ve 

uyarı odaklarının kalbin vurusunu yeniden baĢlatma çabasını gösterir. ġekil 1.41‟i 

inceleyiniz. 
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ġekil 1.41: Asistoli 

 

Nabız, spontan solunum ve uyarılara cevap yoktur. Genelde VF‟den sonraki 

durumdur. 

 

Tedavi: Asistoli gözlendiğinde, hızlı Ģekilde kalp masajına baĢlanmalı, solunum 

desteklenmeli, damar yolu açılarak atropin ve epinefrinle dolaĢım desteklenmelidir. 

Defibrilasyon etkili olmadığından önerilmemektedir. 

 

1.5. Monitörize Hastanın EKG Değerlendirmesi 
 

Anestezi uygulamalarında hemodinaminin değerlendirilmesi için bakılan en önemli 

verilerin baĢında EKG bulguları gelir. Anestezi teknisyeni, monitörden EKG takibi ve 

değerlendirmesinde Ģu iĢlem basamaklarını gerçekleĢtirir. 

 

Monitörden; 

 

 EKG dalgalarının yatay ve dikey eksenlerini izler. 

 P dalgasının varlığını değerlendirir. 

 QRS kompleksinin varlığını değerlendirir. 

 T dalgasının varlığını değerlendirir. 

 Pozitif ve negatif dalgaları değerlendirir. 

 Dalga aralıklarını (intervaller) değerlendirir. 

 Segmentleri değerlendirir. 

 Ritim değerlendirir. 

 Dalgaları baĢından sonuna kadar değerlendirir. 

 Diğer hemodinami bulgularını değerlendirir. 

 Gözlediği verileri 3-5 dakika aralıklarla anestezi formuna kayıt eder. 

 Ritim değiĢikliklerinde anestezi doktorunu bilgilendirir. 

 Gözlenen olumsuzluklarda, doktor direktifi doğrultusunda gerekli tedaviyi 

uygular. 

 

1.6. EKG Ġzlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Anestezi teknisyenin, monitörden EKG takibi yaparken dikkat etmesi gereken noktalar 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Monitör ile kablo bağlantılarının tam olmasına dikkat edilmelidir. 

 Monitör ekran ayarları doğru girilmelidir. 
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 Ekranda gözlenen trase bozukluklarında öncelikle bağlantılar kontrol 

edilmelidir. 

 Cerrahi iĢlem sırasında kullanılan koter ve diğer elektrikli aletlerinin monitör 

görüntüsünde parazitlenme yapabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

 EKG değerlendirmesi fizyolojik bulgularla birlikte yapılmalıdır.  

 Dalga aralıkları ve ritimlerin takibi sürekli olmalıdır. 

 EKG değiĢiklikleri fark edildiğinde atrifakt (hasta dıĢından kaynaklanan 

görüntü bozukluğu) nedenleri ekarte edildikten sonra anestezi doktoru 

bilgilendirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

Monitörize hastanın EKG ritim değiĢikliklerini takibini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 EKG dalgalarının yatay ve dikey 

eksenlerini izleyiniz. 
 P,Q,R,S,T dalgalarından oluĢmuĢ bir 

kompleksin varlığını kontrol etmelisiniz. 

 Her R – R ve P-P dalgalarının aralarının  

birbirine eĢitliğini kontrol etmelisiniz. 

 QRS kompleksinin geniĢliğini ve 

pozisyonunu değerlendirmelisiniz. 

 Gözlenen T dalgasının pozisyonunu da 

değerlendirmelisiniz. 

 P dalgasının varlığını değerlendiriniz. 

 QRS kompleksinin varlığını 

değerlendiriniz. 

 T dalgasının varlığını değerlendiriniz. 

 Pozitif ve negatif dalgaları 

değerlendiriniz. 

 Dalgaların pozisyon duruĢlarına dikkat 

etmelisiniz. 

 Dalga aralıklarını (intervaller) 

değerlendiriniz. 

 EKG komlekslerinin birden çok komleksi 

birlikte değerlendirmelisiniz. 

 Segmentleri değerlendiriniz. 
 Ġzoelektrik hat seviyesinde olup 

olmadığına dikkat etmelisiniz. 

 Ritmi değerlendiriniz. 

 Ritim hızının doğruluğunu kontrol etmek 

için aralıklı olarak nabız kontrolü de 

yapmalısınız. 

 Dalgaları baĢından sonuna kadar 

değerlendiriniz. 

 EKG izlemini sürekli yapmalısınız. 

 Hemodinamik bulgulardaki değiĢiklerin 

EKG‟ye yansımalarını anestezi 

uygulamaları sırasında monitörü 

gözleyerek incelemelisiniz. 

 Hiçbir zaman kendi kararınızla tedavi 

uygulamamalısınız.  

 Diğer hemodinamik bulguları 

değerlendiriniz. 

 Gözlenen verileri 3-5 dakika 

aralıklarla anestezi formuna kayıt 

ediniz. 

 Ritim değiĢikliklerinde anestezi 

doktorunu bilgilendiriniz. 

 Gözlenen olumsuzluklarda doktor 

direktifi doğrultusunda gerekli 

tedaviyi yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

http://
http://
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Anestezi sırasında EKG ile aĢağıdaki bozukluklardan hangisi teĢhis edilemez? 

A) Miyokard iskemisi 

B) Preeksitasyon ritmler 

C) Kalp kası oksijenasyonu 

D) Ġleti bozuklukları  

E) Pacemaker fonksiyonu  
 

2. AĢağıdaki durumlardan hangisinde ileti bozukluğu, aritmi ve kalp hızı değiĢiklikleri 

ortaya çıkar? 

A) YaĢam değiĢikliklerinde 

B) Uyarı çıkıĢının fizyolojik olması durumunda 

C) Atriyum depolarizasyonunda  

D) Ventrikül repolarizasyonunda 

E) Uyarının iletiminde sorun olduğunda  
 

3. 25 mm/sn hız ve 1 mV eĢelde (çekim ölçeği) kaydedilen EKG kaydında her küçük 

karenin hız ve ölçeği aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Her küçük kare 0.04 sn hızında ve amplütüdü de 0.3 mV dur. 

B) Her küçük kare 0.02 sn hızında ve amplütüdü de 0.2 mV dur. 

C) Her küçük kare 0.03 sn hızında ve amplütüdü de 0.1 mV dur. 

D) Her küçük kare 0.04 sn hızında ve amplütüdü de 0.1 mV dur. 

E) Her küçük kare 0.05 sn hızında ve amplütüdü de 0.4 mV dur. 
 

4. Uyarı çıkaran odak sinüs düğümüdür. Ritm yavaĢlayan ve hızlanan dönemlerle 

karakterizedir.  Bahsedilen aritmi Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Sinüs arresti  

B) Sinüs aritmisi 

C) Sinüs taĢikardisi 

D) Sinüs bradikardisi. 

E) Atriyal kontraksiyon 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ventrikülden çıkan ektopik vurulardan oluĢan hızlı ve yaĢam 

tehdit edici, seri olarak birbirini takip eden üç veya daha fazla VES‟ in peĢ peĢe 

gelerek geniĢ QRS kompleksleri tarafından oluĢturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir? 

A) Ventrikül taĢikardisi 

B) Ventrikül fibrilasyon 

C) Sinoatriyal blok  

D) Atriyal taĢikardi 

E) Atriyal flutter 
 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faliyetine geçiniz. 

YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın monitörden kan basıncı 

değerlerini en az beĢ dakikada bir dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Santral venöz basınç takibini ve anestezideki önemini araĢtırınız. 

 

2. ARTERĠYAL KAN BASINCI TAKĠBĠ 
 

Kan basıncı (tansiyon), kanın damar duvarına yapmıĢ olduğu basınç olup bunun 

normal değerler üzerine çıkmasına hipertansiyon denir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından 18 yaĢın üstündeki yetiĢkinlerde 140/90 mm/Hg altındaki değerler normal olarak 

kabul edilir. Sistolik kan basıncı yükselmesi yaĢla birlikte görülür ve arteriyollerde kopliyans 

azalmasına bağlıdır.  SKB 140mm/Hg den yüksekse sistolik, eriĢkinde DKB 104mm/Hg 

yüksekse diyastolik hipertansiyon denir. Diyastolik kan basıncı, sistemik damar direncinde 

artma ile birlikte görülür. 

 

Arteryel kan basıncının normal değerinden daha düĢük olmasına, hipotansiyon denir. 

Genellikle hipotansiyon için sistolik kan basıncının 90mm/Hg ve altında olması kabul edilir. 

Bazı yetiĢkin bireylerde kan basıncının bu değerlerde olması vücutta herhangi bir değiĢikliğe 

neden olmaz. 

 

Arteriyal kan basıncının (AKB) büyüklüğü, doğrudan kardiyak output (CO) ve 

sistemik vasküler rezistans (SVR)‟a bağlıdır. AKB„ ndaki bir artıĢ,  CO, SVR veya her 

ikisinde birden oluĢan bir artıĢı gösterir. AKB ölçülmesi en kolay kardiyovasküler 

değiĢkenlerden birisi ise de kardiyovasküler sistemin durumu hakkında yüzeysel bilgi verir. 

 

Kan basıncı problemleri anestezi sürecinde sık karĢılaĢılan bir durumdur. Özellikle 

preoperatif hipertansiyon, anestezi sırasında ve postoperatif dönemde hastayı ve anestezi 

ekibini sıkıntıya sokar. Sıklıkla daha önce hipertansiyon hikâyesi olanlarda görüldüğü gibi; 

özellikle postoperatif dönemde, normotansif hastalarda da geliĢebilir. Bu nedenle anestezi 

uygulanacak hastaların kan basıncı değerlerinin preoperatif dönemde değerlendirilmesi ve 

operasyona hazırlanmaları, anestezi uygulaması sırasında ve postoperatif dönemde çok ciddî 

bir Ģekilde takip edilmeleri gereklidir. 

 

Kan basıncı değerlendirmesi yapılırken ortalama arter basıncı (OAB), organ 

perfüzyonunun değerlendirilmesinde önemli bir değiĢkendir. OAB, arteriyal traseden 

doğrudan ölçülerek gözlenebilir. 
              

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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 OAB (ortalama arter basıncı); organ perfüzyonunu gösterir ve artefaktlardan en 

az etkilenir. 

 DAB (diyastolik arter basıncı); koroner perfüzyonu gösterir. 

 SAB (sistolik arter basıncı); kalbin oksijen tüketimini gösterir. 
 

2.1. Kan Basıncını Etkileyen Faktörler 

 

Kan basıncının değerlendirilebilmesi için kan basıncını etkileyen faktörlerin ve 

etkilerinin bilinmesi gerekir. Ortalama arteryel kan basıncı sistemik arteryel damar direnci ve 

kalp debisinin bir sonucu olduğu için kiĢinin içinde bulunduğu durumlardan etkilenir. 

Egsersiz, heyecan, anksiyete gibi etkenler kan basıncında yükselmeye neden olur. Ġnsanlarda 

kan basıncı sabah ve akĢam farklı değerlerde gözlenmektedir. Anormal bir değer, bireyin 

yaĢı, hastalıkları, stres durumuna göre normal olarak değerlendirilebilir ya da beklenen bir 

değiĢimdir. Tüm bu nedenlerle kan basıncının normal değerlerde olup olmadığına karar 

vermeden önce her olgu kendi özel durumu içinde değerlendirilmelidir. 

 

Kan basıncını etkileyen faktörler aĢağıda verilmiĢtir; 

 

 YaĢ; kan basıncı yaĢla birlikte artar. Farklı yaĢ grupları farklı ortalama 

değerlere sahiptir. 

 Cinsiyet; menepozdan sonra ve menepoz süresince kadınlar aynı yaĢ grubu 

erkeklerden daha yüksek kan basıncına sahip olabilirler. 

 Günlük yaĢam; kan basıncı gün içinde değiĢiklik gösterir. 

 Pozisyon; genellikle kan basıncı pozisyona bağlı olarak çok az değiĢiklik 

gösterir. Otururken ve ayakta yüksek, yatıĢ pozisyonunda düĢüktür. YatıĢ 

pozisyonundan birden oturur veya ayağa kalkılırsa kan basıncı düĢebilir. 

 Egzersiz; aktivite ile birlikte dokuların oksijen ihtiyacı artar. Bu ihtiyacı 

karĢılamak için kalp daha çok kan pompalamaya baĢlar ve kan basıncı yükselir. 

 Sempatik uyarı; korku, ağrı ya da anksiyete kalp hızını artırır ve vasküler 

dirençle kan basıncı yükselir. 

 Irk; Afrikalılar ve Amerikalılar hipertansiyona eğilimlidir. 

 Sigara; vazokonstrüksiyon oluĢturarak kan damarlarının daralmasına neden 

olur ve kan basıncını yükseltir. 

 Ġlaçlar; antihipertansifler, diüretikler, beta androjenik blokörler, vazodilatörler, 

kalsiyum kanal blakörleri, ACE inhibitörleri kan basıncını düĢürür. Narkotik 

aneljezikler ve genel anestezikler hipotansiyona neden olabilir. 

 

2.2. Hipertansiyon ve Anestezi 
 

Hipertansiyon genel bir sağlık problemidir. Bütün cerrahi vakaların % 10-12 sinde 

hipertansiyon vardır veya antihipertansif tedavi altındadırlar. 

 

Anestezi boyunca katekolamin deĢarjına yol açan çeĢitli nedenler söz konusudur. 

Anestezi uygulamalarında ortaya çıkan hipertansiyonun en önemli nedenlerinden birisi, 

yeterince derin olmayan anestezi sırasında; endotrakeal entübasyon, hastaya pozisyon 

verilmesi, cilt insizyonu ve abdominal ekspilasyondur. 
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 Hipertansiyonun sınıflandırılması; 

 

Hipertansiyon iki Ģekilde sınıflandırılır. Bunlar; 
 

 Esansiyel hipertansiyon; nedeni bilinmemekle birlikte genetik bir 

yatkınlık ve çevresel faktörlerin rolü vardır. 

 Sekonder hipertansiyon; nedenleri belirlenerek tedavi edilebilir. 

 

 Hipertansiyonun nedenleri; 

 

Hipertansiyona neden olan durumlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Esansiyel hipertansiyon: Olguların ℅90‟nı bu sınıftadır. Nedeni 

bilinmiyor. 

 Endokrin nedenler: Adenokortikal fonksiyon bozukluğu, 

feokromasitoma, miksödem, akromegali, doğum kontrol hapı kullanma, 

tirotoksitoz. 

 Renal nedenler: Kronik piyolonefrit, renovasküler stenoz, akut ve kronik 

polikistik böbrek hastalığı. 

 Nörojenik nedenler: Psikojenik, ailesel disotonomi, artmıĢ kafa içi 

basıncı, spinal kord kesisi, polinörit. 

 Sistolik hipertansiyon ve geniĢ nabız basıncı: Arterioskleroz, aort 

kapak yetmezliği, patent duktus artiosus, arteriovenöz fistül. 

 ÇeĢitli nedenler: ArtmıĢ damar içi volümü, poliarteritis nodosa, 

hiperkalsemi, gebelik zehirlenmesi, aort koartrasyonu, akut intermitent 

porfiridir. 
 

 Hipertansiyonda kullanılan ilaçlar 
 

Hipertansiyonun tıbbi tedavisinde kullanılan ilaçlar beĢ sınıfta toplanmaktadır. 

 

 Diüretikler 

 Antiadrenerjik-alfa ve beta blokerler 

 Kalsiyum kanal blokerleri 

 Vazodilatatörler 

 Anjotensin çevirici enzim (ACE inhibitörleri) 
 

 Hipertansiyonun komplikasyonları 
 

Hipertansiyon ile birlikte olan ana komplikasyonlar; koroner kalp hastalıkları, anjina 

ve miyokard infarktüsüdür. Hipertansif hastalarda bu komplikasyonların görülme sıklığı 

normal kan basıncı olan kiĢilerden iki kez daha fazladır. Tedavi edilmemiĢ yüksek tansiyonlu 

kiĢilerde;  konjestif kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık ve ateroskleroz daha sık geliĢir. 

Yüksek kan basıncının pek çok türünde bulunan sistemik vasküler rezistansta artma sol 

ventrikülün iĢ gücünü arttırır; sol ventrikülün diastolik volümünün yükselmesine ve sonuçta 

sol ventrikül hipertrofisine yol açar. Miyokardda oksijen tüketimi artar, bu sebepten dolayı 

yüksek kan basıncı bulunan kiĢilerde miyokardiyal iskemi genellikle vardır. 
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 Anestezide Hipertansiyon 

 

Anestezi uygulamaları sırasında, hastanın heyecanı, kullanılan ilaçlar, entübasyon, 

cerrahi uyaranlar ve manüplasyonlar sempatik sistem yanıtına neden olabilir. Anestezide 

kullanılan anestezik ve cerrahi uyaranlara cevap olarak oluĢacak kan basıncı düzensizliğini 

en az seviyede tutmak gerekir. Anestezi uygulanmasından önce, esansiyel hipertansiyonu iyi 

bir Ģekilde kontrol altına alınmıĢ hastalarda, cerrahî giriĢim sırasında nisbeten stabil bir kan 

basıncı izlenir. Buna karĢılık, hipertansiyonu yeteri kadar kontrol altına alınamamıĢ 

hastalarda, anestezi sırasında aĢırı hipotansiyon veya hipertansiyon görülebilir. 

 

Kontrol altına alınmamıĢ hipertansiyon hastasında ameliyat sırasında kan basıncı 

düzensizliğinde; miyokardiyal iskemi, kan basıncının düzensizliği sonucu serebral 

hipoperfüzyon, hipertansif ensefolapati ve serebral kanama, renal hipoperfüzyona bağlı renal 

yetmezlik görülebilir. 

 

 Preoperatif dönemde (preanestezide) kan basıncı kontrolü 

 

Renal ve nörolojik nedenlerle veya primer aldosteronizm, cushing sendromu, 

feokromositoma ve tireotoksikoz gibi endokrinolojik nedenlere bağlı olarak geliĢen sekonder 

hipertansiyon, hem primer hastalığa hem de hipertansiyonun neden olduğu organ hasarlarına 

bağlı olarak anestezi uygulanacak hastalarda problemlere neden olabilir. Koroner arter 

hastalığı da olan hipertansif hastalar; muhtemelen preoperatif, intraoperatif ve postoperatif 

dönemlerde aĢırı derecede yüksek kan basınçları sergileyebilirler. Bu nedenle preoperatif 

dönemde hipertansiyonun nedeni ve hedef organ hastalığının bulunup bulunmadığı 

araĢtırılmalıdır.  

 

Kan basıncı çok yüksek olan kontrol altına alınamamıĢ veya yetersiz tedavi görmüĢ 

hastalar ani iniĢ-çıkıĢlar gösteren kan basıncı, aritmiler, miyokard iskemisi, miyokard 

infarktüsü, intraoperatif hipotansiyon, postoperatif hipertansiyon, geçici veya kalıcı nörolojik 

komplikasyonlar ve renal yetersizlik geliĢmesi gibi perioperatif komplikasyonlar açısından 

yüksek risk altındadırlar. Bu nedenle preoperatif dönemde hipertansiyon tedavisine devam 

edilmelidir.  

 

Preoperatif diyastolik kan basıncı 110 mmHg.nın üzerinde seyreden ve özellikle 

hipertansiyona bağlı hedef organ hasarı gösteren hastalara uygulanacak elektif cerrahî 

giriĢimler, kan basıncı kontrol altına alınıncaya kadar ertelenmelidir. 

 

Tansiyonu iyi bir Ģekilde kontrol altına alınmıĢ hipertansiyon hastaları, anestezi 

uygulanması sırasında normotansif hastalar gibi bir tablo sergiler. 

 

Hafif ve orta derecede hipertansiyonu olan hastalar, yüksek bir perioperatif risk altında 

değildirler.  

 

 Anestezi süresince kan basıncı 

 

Hastanın, anestezi uygulanması süresince monitörize edilmesi ihmal edilmemelidir.  
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Anestezi indüksiyonu sırasında kan basıncında belirgin düĢmeler görülebilir.  

Hipotansiyon geliĢebileceği göz önüne alınarak volatil anestetiklerin dozlarının iyi bir 

Ģekilde ayarlanması gereklidir. Preoperatif dönemde sıvı tedavisi baĢlatılmıĢ ise postoperatif 

hipertansiyona neden olmamak için aĢırı sıvı yüklenilmesinden kaçınılır. 

 

Hipertansif hastalarda laringoskopi ve endotrakeal entübasyon gibi uyarılar ciddi 

hipertansiyonu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle kan basıncının aĢırı derecede yükselebileceği 

düĢünülerek laringoskopi ve endotrakeal intübasyonun kısa sürede gerçekleĢtirilmelidir.  

 

Derin enestezi, cerrahi ve anestezik uyaranlara adrenerjik ve kardiovasküler cevapları 

bloke eder. Bu nedenle anesteztik ajanlarla yeterince derin bir anestezi seviyesi sağ-

lanmalıdır. Bunun dıĢında hipoksi ve hiperkarbi katekolamin deĢarjına yol açtığından 

anestezi sırasında mutlaka önlenmelidir. Ameliyat iyi izlenip gerekli önlemler alınmalıdır. 

ĠV alfa ve beta adrenerjik reseptör blokürleri bu amaçla kullanılır. ĠV. fentolamin alfa 

adrenerjik reseptör blokajı, ĠV asebutolol beta ve alfa adrenerjik reseptör blokajı yapar. 

Fentolamin'in etkisinin nisbeten geç baĢlayıp uzun olması sodyum nitroprussid ĠV drip 

infuzyonu tercih edilir. Damar düz kasına direkt etki ile vazodilatasyon yapıp kan basıncını 

kontrol eden bu ajanın etkisi hemen baĢlar ve infuzyon kesilmesi ile 2 dk.da ortadan kalkar.  

 

Tüm bu ilaçlar çok dikkatli monitörizasyon ile uygulanmalı, kan basıncı ve nabızda 

ani değiĢimler önlenmelidir, çünkü bu ani değiĢmeler de kendi baĢına birer adrenerjik 

deĢarjına neden olur. 

 

Ekstübasyon sırasında ve derlenme döneminde ilk 15-60 dakika içerisinde, hipertansif 

bir yanıt doğabileceği düĢünülerek gerekli önlemler alınmalıdır. 

 

 Postoperatif dönemde kan basıncı 

 

Hastanın izlenmesi sırasında intraoperatif dönemdeki monitörizasyon postoperatif 

dönemde de sürdürülmelidir. Postoperatif hipertansiyon geliĢebileceği her zaman göz önüne 

alınmalıdır. Bu tür hipertansiyonun ayırıcı tanısının sağlanması için hastada ağrı, heyecan, 

hipoksemi, hiperkarbi, endotrakeal tüpe reaksiyon, dolu mesane, aĢırı sıvı yüklenilmesi, 

hipotermi, intrakraniyal hipertansiyon ve nörolojik hasarların bulunup bulunmadığı 

araĢtırılmalıdır.  

  

2.3. Hipotansiyon ve Anestezi  
 

Hipotansiyon sistolik kan basıncının 90 mm/Hg altında olması olarak değerlendirilir. 

Ortostatik hipotansiyon, hasta yatar durumdan oturur duruma geçtiğinde sistolik kan 

basıncında ℅ 20‟den fazla düĢme ve kalp hızında dakikada 20 vurudan fazla artıĢ olmasıdır. 

Gençler bu azalmaya karĢın kan basıncını koruyabilirken yaĢlılarda hipotansiyon 

geliĢebilmektedir. 

 

Hipotansiyon çoğu zaman ciddi bir sorun yaratmazken bazı durumlarda doku 

perfüzyonu ve oksijenasyonu açısından dikkate alınması gerekir. Hastalıklar, ilaçlar ve 

çeĢitli nedenlerden dolayı da hipotansiyon oluĢabilir ve tedavi edilmesi gerekir. 
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Anestezi uygulamalarında hastanın bir miktar hipotansif olması istenir. Bunun nedeni, 

ameliyatlarda kan kaybını azaltmak, daha temiz bir cerrahi alan sağlamaktır. Ġstemli 

hipotansiyon, uygulanan ameliyatın özelliğine göre anestezi yoluyla sağlanır. Bazen de yine 

uygulanan ameliyatların ve anestezi yönteminin bir gereği olarak kan basıncının belirli bir 

seviyeye kadar yükseltilmesi gerekebilir. Uygulanan anestezikler ve bir takım diğer ilaçların 

kullanımı ile bu amaçlar kontrollü bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilir.  

   

 Hipotansiyon Nedenleri 

 

Hipotansiyon yapan nedenler; 

 

 Kalp kapak hastalıkları, (mitral stenozu, aort stenozu, mitral 

regürjitasyon, aort regürjitasyon) 

 Anestezikler ve diğer ilaçlar, (inhalasyon ajanlar, nöromüsküler blokerler, 

hipnotikler) 

 Nörolojik, (kafa travması, beyin ölümü, spinal Ģok) 

 Kardiyovasküler dengesizlik 

 Cerrahi nedenler, (infeksiyon, yatrojenik) 

 Kanama, sepsis, 

 Anoksik beyin hasarı, 

 Gebelik, (supin hipotansiyon sendromu, pospartum kanama, hızlı 

intravenöz oksitosin infüzyonu) 

 Postoperatif durumlar, (rejyonel blok sonrası hipotansiyon, sıvı kaybı, 

kanama, yanlıĢ okuma, ventrikül fonksiyon bozukluğu, aritmiler, tansiyon 

pnömotoraks ya da tamponad)  olarak sıralanabilir. 
 

Yukarıda sayılan nedenler, preoperatif öncesinde, intraoperatif süreçte ve sonrasında 

geliĢebilir. Nedene yönelik tedavi uygulanması gerekir. 
 

 Anestezide Hipotansiyon 
 

Çoğunlukla genel anestezi, serebral oksijen tüketimini azaltır. Bütün genel 

anestezikler doza bağımlı olarak miyokardı deprese eder. Halotan ve enfluran anestezi 

derinliğinin artması ve hiperkapni varlığında aritmilere yol açar. Ġnhalasyon anestezikleri 

periferik vasküler rezistansı düĢürür ve hipotansiyon oluĢturur.  
 

Tiopental ve propofol gibi ĠV anestezik ajanlar, indüksiyon dozunda verildiğinde, 

miyokardiyal depresyon ve vazodilatasyon sonucu kan basıncı ve kardiyak outputu düĢürür, 

kalp hızını artırır. Bu durum, kardiyak rezervi düĢük olan hastalarda iyi tolere edilemez. 

Ketamin, plazma katekolamin düzeyini artırarak kan basıncı, kalp hızı ve kardiyak outputu 

artırır, koroner otoregülasyonu etkilemez. Ġndüksiyon için kullanılabilen diazepam, 

flunitrazepam ve midazolam gibi benzodiazepinler indüksiyon dozunda hipotansiyon ve kalp 

hızında artmaya sebep olur. Droperidol vazodilatasyonla venöz dönüĢü ve kan basıncını 

düĢürür. Morfin ve diğer sentetik narkotik ajanlar (fentanil, alfentanil, sufentanil) kardiyak 

fonksiyonları pek etkilemez, ancak uzayan solunum depresyonlarına yol açar. Bu morfin ve 

diğer sentetik narkotik ajanlar, azaltılmıĢ dozlarda, değiĢik kombinasyonlarla birlikte de 

kullanılır.  
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Anestezinin kardiyovasküler etkileri içinde spinal ve epidural anestezinin de olumsuz 
etkileri vardır. Genellikle spinal anestezi sonrası, dolaĢan kan volümü, sağlanan bloğun 

seviyesi ve kullanılan kardiyak ilaçların varlığı ile ilgili olarak hipotansiyon, bradikardi, 

solunumun etkilenmesi sonucu hipoksi ve hiperkapni gibi olumsuz etkiler gözlenebilir.  

 

Anestezinin bu çok yönlü kardiyovasküler etkileri, anestezik ilaç kombinasyonu, 

hastanın aldığı antihipertansif, beta-bloker ve kalsiyum kanal blokerleri, solunumun Ģekli, 

asit-baz dengesi ve sıvı-elektrolit dengesinden de etkilenerek hipotansiyon daha kompleks 

hale gelebilir. 

 

Anestezi uygulanacak hastanın bilinen bir kalp yetmezliği, karotis darlığı, kapak 

hastalığı, arter darlığı varsa bu hastalarda serebral veya miyokardiyal iskemi geliĢebilir. Bu 

tür hastalarda kan basıncını normal seviyede tutmak gerekir. 

  

Hipotansiyonda hasta pozisyonuda önemlidir. Yarı oturur veya oturan hastalar 

hipotansiyon açısından risk altındadır. Kan basıncı ölçüm noktası üzerindeki 2.5 cm‟lik 

yükseklik 2mm/Hg azaltır. Anestezi altındaki uzanmıĢ veya oturan hastada kan basıncı 12-16 

mm/Hg daha düĢüktür. 
 

Hipotansiyonda ilk yapılacak iĢ, bir maske yolu ile % 100 oksijen verilmesidir. Kan 

basıncında ufak çaptaki düĢmeler yalnız oksijen verilmesi ile düzeltilebilir. Spinal anestezi 

uygulamasını takiben oluĢan hipotansiyonun tedavisinde ilk basamak, oksijen uygulaması 

olmalıdır.  

 

Kan basıncını yükseltmek için bacaklar yukarı kaldırılabilir. Ġntravenöz sıvı infüzyonu 

hızlandırılmalıdır (500 - 1000 ml). Vazokonstriktör bir ajanın enjeksiyonundan önce kan 

basıncı mutlaka kontrol edilmelidir. Hipotansiyonda kullanılan efedrin sülfat (10 - 25 mg) 

veya fenilefrin (1 - 2 mg) intravenöz olarak uygulanmalıdır. Bu ajanlara geçici bir yanıt 

alınması ve hipotansiyonun sürmesi halinde, %1 (1ml) 10 mg fenilefrin 500 - 1000 ml 

infüzyon sıvısı içine konularak kan basıncı anestezi öncesi değerine ulaĢıncaya kadar drip 

infüzyon Ģeklinde uygulanır.  

 

 Kontrollü Hipotansiyon 

 

Kontrollü hipotansiyon, arteriyel kan basıncının bilinçli ve geri dönüĢümlü olarak 

normal değerinin yaklaĢık % 50‟sinin altına veya ortalama arteriyel kan basıncının (OAB) en 

az 50 mmHg değerine kadar düĢürülmesidir. Bu iĢlemin çeĢitli yöntemlerle sağlanması ise 

hipotansif anestezi olarak bilinir.  

 

Hipotansif anestezinin amacı; kanama miktarını azaltarak daha iyi bir cerrahi görüĢ 

sağlamak, operasyon süresini kısaltmak, kanama kontrolü için yapılan iĢlemler azaldığından 

dokulara olan travmayı azaltmak ve kan transfüzyonunu en aza indirerek buna bağlı olarak 

transfüzyon reaksiyonlarını önlemektir. 

 

 Kontrollü hipotansiyonun uygulama yerleri Ģunlardır; 

o Nöroanestezide; anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve tümör 

cerrahisinde, 
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o Plastik cerrahide; rekonstrüktif baĢ-boyun cerrahisi, nazoplasti, 

mikrovasküler 

o cerrahide, 

o KBB‟de; orta kulak cerrahisinde, larinjektomide, parotidektomi 

giriĢimlerinde, 

o Damar cerrahisinde; periferik vasküler cerrahide, aort 

koarktasyonunda, 

o Ortopedide; kalça protezi, skolyoz cerrahisinde, 

o Genel cerrahide; hepatobilier, pankreatik, aortik ve kolorektal 

giriĢimlerde 

o Kardiak cerrahide; anastomoz hatlarını zorlayan ve iskemiye neden 

olan sistemik hipertansiyonun ve pulmoner ödeme neden olabilen 

pulmoner hipertansiyonun kontrolünde, 

o Feokrositoma cerrahisi sırasında, 

o Uygun kan bulunmasında güçlük olan veya transfüzyon 

istenmeyen hastalardaki giriĢimler için uygulanır. 

 

 Kontrollü Hipotansiyonun Kontrendikasyonları; kontrolü daha kolay 

ilaçların varlığı ve izlem yöntemlerinin geliĢmesiyle kontrollü 

hipotansiyon kontrendikasyonları giderek azalmaktadır. Ciddi kardiyak 

hastalıklar, miyokardiyal iskemi, akciğer, böbrek, karaciğerin parankimal 

hastalıkları, santral sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları, addison 

hastalığı, gebelik, kontrolsüz hipertansiyon, hipovolemi, ağır anemi 

sayılabilir. Kontrollü hipotansiyon sırasında geliĢen 

ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu ve fizyolojik ölü boĢluk artıĢı, 

kronik solunum sistemi hastalığı olanlarda gaz değiĢimini önemli ölçüde 

bozabilir. Ġnsüline bağımlı diyabette ganglion bloke ediciler, strese 

hiperglisemik yanıtı bloke ederek hipoglisemiye neden olabilir. Beta 

blokerler de bu etkiyi arttırabilir. Bu Ģekilde geliĢen hipoglisemi, 

hipotansiyonla birleĢtiğinde, özellikle serebral metabolizma üzerinde 

olmak üzere sakıncalı etkiler oluĢturabilir. 

 

Kontrollü hipotansiyon yöntemleri; 

 

Sağlıklı ve genç insanlarda OAB, 50-60 mmHg‟ya kadar düĢürülebilir. Kronik 

hipertansiyonlu hastalarda ise %25-30‟dan fazla düĢürülmemelidir. Öte yandan, arteriyel 

basıncın bu değerlerden daha düĢük tutulması kalp, böbrek ve beyin kan akımının azalması 

ile sonuçlanabilir. Kontrollü hipotansiyonda baĢta bu organlar olmak üzere tüm dokuların 

oksijen alımının bozulmaması, asidoz ve hipoventilasyon geliĢmemesi gerekir. Uzun süren 

hipotansiyonda arteriyel oksijen konsantrasyonu azaldığından oksijen ihtiyacı artar.  

 

Temelde amaç, kardiyak outputun ve/veya sistemik vasküler direncin azaltılmasıdır. 

Bu da fizyolojik,  farmakolojik ve spinal-epidural anestezi yollarıyla sağlanabilir. 

 

Fizyolojik yöntemler iki Ģekilde uygulanır. Kontrollü solunum ve pozisyon vererek 

hipotansiyon oluĢturulabilir. 
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Kontrollü Solunum: Normal koĢullarda venöz dönüĢün önemli kısmı, intratorasik 

basıncın negatif olduğu inspiryum sırasında gerçekleĢir. IPPV uygulaması pozitif  basınç 

olup venöz dönüĢ güçleĢir. Kan basıncı normal olan bir hastada bu etki, refleks venöz 

vazokonstriksiyon ve baroreseptör yolu ile geliĢen taĢikardiyle kompanse edilir ve kardiyak 

output önemli derece etkilenmez. Ancak ganglion bloke edici ve beta bloker ilaçlarla birlikte 

kullanılan IPPV efektif bir hipotansiyona katkıda bulunur. Hiperventilasyon ile sağlanan 

hipokapni de vazokontriktif etkisiyle kanamayı azaltabilir. Ancak bu aĢırı olduğunda, 

özellikle baĢ yukarı pozisyonda serebral perfüzyonu bozabilir  

 

Pozisyon: Cerrahi giriĢim yerinin kalp seviyesinin üzerine kaldırılması ile o bölgenin 

kan akımı azaltılabilir. Sempatik blokaj yapan ilaçların kullanıldığı durumlarda da kanın alt 

kısımlarda göllenmesini sağlayarak daha etkili bir hipotansiyona katkıda bulunur. Kalp 

düzeyinin üzerindeki her 2,5 cm‟lik yükseklik kan basıncında 2 mmHg düĢmeye neden olur. 

Kan basıncının koldan izlendiği durumlarda serebral perfüzyon için yeterli kan basıncı 

belirlenirken bu durum dikkate alınmalıdır. BaĢ aĢağı pozisyon, venöz dönüĢü arttırdığı için 

kalp seviyesi altındaki giriĢimlerde pek uygun değildir. 

 

Farmokolojik Yöntemler; inhalasyon anestezikleri,  direkt etkili ajanlar (sodyum 

nitroprussid, nitrogliserin), adenozin β blokerler, fentanil grubu opioidler ile uygulanır. 

 

Spinal-Epidural Anestezi; sempatik blokaj ile hem arteriyo hem de venöz tonusu 

azaltarak hipotansiyon oluĢturur, ancak bu yolla sağlanan hipotansiyonun kontrolü zordur. 

 

 Kontrollü hipotansiyon uygulamasında dikkat edilecek noktalar 

o Hipotansiyonun Derecesi: Plastik, maksilofasial, kulak burun 

boğaz giriĢimlerinde reaksiyoner hemoraji olabildiğinden yavaĢ 

olarak baĢlayan ve normale dönen hafif derecede; fazla miktarda 

kanama olabileceği düĢünülen giriĢimlerde nabız hızının kontrolü 

ile birlikte orta derecede; serebral anevrizma bağlanması gibi 

durumlarda kısa süreli ve ileri derecede hipotansiyon gerekir.  

o Ġzlem: Ayrıntılı olmalı ve kan basıncı ölçümü direk arteryel 

monitörizasyon ile sağlanmalıdır. Kan basıncı monitörizasyonu 

yanında operasyon çeĢidine göre idrar çıkıĢı, CVP, EEG, BĠS gibi 

izlemlerde yapılmalıdır. 

o Premedikasyon: Sedasyon ve analjezi iyi sağlanmalıdır. Bu hem 

fazla miktarda anestezik gereksinimini ortadan kaldırır hem de kan 

basıncı kontrolünü kolaylaĢtırır. 

o Ġndüksiyon ve Ġdame: Tiopental seçilebilir. TaĢikardi yapmayan 

bir kas gevĢetici tercih edilmelidir. Anestezinin devamı, hafif 

hiperventilasyon ile azot protoksit, düĢük yoğunlukta inhalasyon 

anesteziği fentanil ile sağlanabilir. Hipotansif dönemde oksijen en 

az % 40 oranında verilmelidir. 

o Postoperatif Dönem: Uzun etkili bir hipotansif ilaç kullanıldıysa 

serebral perfüzyonun korunması için hasta 12-18 saat süre ile düz 

yatırılmalıdır. Hipoksi ve hiperkapniden kaçınılmalıdır. 
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 Kontrollü hipotansiyonun komplikasyonları 

 

Hipotansiyonun derecesi ve süresi de komplikasyon oranını etkiler. Ağır anemi ve 

kalp damar hastalıklarında komplikasyon riski fazladır. Hipotansif anestezi birçok avantajı 

yanında kardiyak outputu azaltarak doku hipoperfüzyonuna yol açabilir. Büyük cerrahi 

giriĢimlerde MI riski vardır.   

 

2.4. Anestezi Altında Kan Basıncı Takibi 
 

Anestezi uygulamalarında hasta monitörizasyonunun en önemli paremetrelerinden biri  

kan basıncı ölçümü ve takibidir. Kan basıncı takibi yapılırken anestezi teknisyeni kan 

basıncını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.  Anestezi teknisyeni kan basıncı 

takibinde aĢağıdaki iĢlemleri yapar. 

   

 Hastanın kan basıncı değerleri dosyasından öğrenilir. 

 Anestezi altındaki hastanın dosyasına bakılarak, daha öncesinde hipertansiyon 

hastalığı veya herhangi bir sistemik hastalığının olup olmadığı öğrenilir. 

 Hastanın anestezi öncesi kan basıncı ve premedikasyon özelliği öğrenilir. 

 Noninvaziv osilimetrik ölçümlerde monitör, 3 veya 5 dakika aralıklarla ölçüm 

yapacak Ģekilde ayarlanır. 

 Anestezi uygulama öncesi kan basıncı ölçülür. 

 Anestezi uygulama yönteminin özelliğine göre anestezi uygulama sonrası kan 

basıncı ölçülür. 

 Hastanın özelliğine göre kan basıncı invaziv ve noninvaziv birlikte ölçülerek 

değerlendirilebilir. 

 Kan basıncı takibi yapılırken sistolik ve diyastolik basınç değerleri ayrı ayrı 

değerlendirilir. 

 Ġnvaziv kan basıncı takibinde monitör ekranındaki traselerin görüntüsü 

değerlendirilir.  

 Hastanın özellikleri göz önünde bulundurularak kan basınçlarının normal 

sınırlarda olup olmadığı değerlendirilir. 

 Ölçülen kan basıncı değeri anestezi formuna kayıt edilir. 

 Kan basıncında anormal değerler gözlendiğinde kan basıncı anormalliklerini 

destekleyen diğer faktörler araĢtırılır (nabız basıncı, cerrahi alanda kanama, 

hasta yüzünde kızarma, cilte ısı artıĢı veya soğukluk ve solukluk, göz 

pupillasında refleks veya geniĢleme v.b.) 

 Dramatik değiĢimlerde anestezi uzmanı haberdar edilerek direktifler 

doğrultusunda tedavi uygulanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hastanın kan basıncı takibini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın kan basıncı değerlerini 

dosyasından öğreniniz. 

 Ġlk ölçülen, klinikteki ve masaya 

alındıktan sonraki değerleri 

karĢılaĢtırmalısınız. 

 Hastadan kan basıncı ile ilgili bir sorunu 

olup olmadığını öğreniniz. 

 Hipertansiyon hastası ise ilaç kullanıp 

kullanmadığını öğrenmelisiniz. 

 Hastanın herhangi bir sistemik 

hastalığının olup olmadığını öğreniniz. 

 Kan basıncı anormalliklerinde tedaviye 

yardımcı olacağı için dosyadan, 

hastadan ve ameliyat ekibinden 

doğrulatmalısınız. 

 Anestezi öncesi kan basıncı ve 

premedikasyon özelliğini öğreniniz. 

 Premdikanların kan basıncı üzerine 

etkilerini öğrenmelisiniz 

 Heyecan, anksiyete, üzüntü gibi 

faktörlerin kan basıncına olan etkisinden 

dolayı premedikasyon sonrası yeterli 

süre bekleyerek kan basıncının normal 

sınırlara inmesini beklemelisiniz. 

 Noninvaziv osilimetrik ölçümlerde 

monitörü, 3 veya 5 dakika aralıklarla 

ölçüm yapacak Ģekilde ayarlamalısınız. 

 Gerekli durumlarda ekstra ölçümler de 

yapmalısınız. 

 Hastanın anestezi uygulama öncesi kan 

basıncını ölçünüz. 

 Kan basıncı ölçüm değerini diğer 

yaĢamsal parametrelerle birlikte 

değerlendirmelisiniz. 

 Anestezi uygulama yönteminin 

özelliğine göre anestezi uygulama 

sonrası kan basıncını ölçünüz. 

 Hastanın özelliğine göre kan basıncını 

invaziv ve noninvaziv birlikte ölçerek 

değerlendirmelisiniz. 

 Kan basıncı takibini yaparken sistolik ve 

diyastolik basınç değerleri ayrı ayrı 

değerlendiriniz. 

 Organ perfüzyonunu gösterdiği için 

ortalama kan basıncı değerine dikkat 

etmelisiniz. 

 Ġnvaziv kan basıncı takibinde monitör 

ekranındaki traselerin görüntüsünü 

değerlendiriniz.  

 Trase görüntüsü bozulduğunda yıkama 

yapmalısınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın özelliklerini göz önünde 

bulundurularak kan basınçlarının normal 

sınırlarda olup olmadığını 

değerlendiriniz. 
 Değerlendirme yaparken hastanın 

hemodinamisini etkileyen diğer 

faktörleri de değerlendirmelisiniz.  
 3-5 dakika aralıklarla yapılan kan 

basıncı ölçümünün değerini anestezi 

formuna kayıt edniz. 

 Kan basıncında anormal değerler 

gözlendiğinde kan basıncı 

anormalliklerini destekleyen diğer 

faktörleri araĢtırınız. 

 Nabız basıncı, cerrahi alanda kanama, 

hasta yüzünde kızarma, cilte ısı artıĢı 

veya soğukluk ve solukluk, göz 

pupillasında refleks veya geniĢlemeye 

bakmalısınız. 

 Dramatik değiĢimlerde anestezi uzmanı 

haberdar edilerek direktifler 

doğrultusunda tedavi uygulayınız. 

 Hipertansiyonda ilk olarak hastanın 

anestezi düzeyini kontrol etmelisiniz. 

 Hastanın özelliğine göre pozisyonunu 

baĢ yukarı kaldırmalısınız. 

 Verilen intravenöz sıvı miktarını 

kontrol etmelisiniz. 

 Hipotansiyonda hasta pozisyonunu 

uygunsa baĢ aĢağı getirmelisiniz. 

 Verilen sıvı miktarını veya akıĢ hızını 

kontrol etmelisiniz. 

 Anestezik ajan verme oranını 

azaltmalısınız. 

 Yukarıdaki önlemleri anestezi hekimi 

gelinceye kadar almalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisi, korku, ağrı ya da anksiyetede kalp hızını artırarak vasküler 

dirençle kan basıncı yükselmesine neden olan kan basıncını etkileyen faktörlerdendir? 

A) Cinsiyet  

B) Ġlaçlar  

C) Sempatik uyarı  

D) Sigara 

E)  Günlük yaĢam 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, organ perfüzyonunun değerlendirilmesinde önemli bir 

değiĢkendir? 

A) Ortalama arter basıncı (OAB)  

B) Diyastolik arter basıncı (DAB) 

C) Sistolik arter basıncı (SAB) 

D) Pumoner arter basıncı 

E) Santral venöz basınç 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, hipertansiyona neden olan durumlardandır? 

A) Kanama  

B) Mitral stenozu 

C) Anestezikler  

D) Feokromasitoma 

E) Sıvı kaybı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, hipertansiyonu önlemek için anestezi süresince yapılmalıdır? 

A) Volatil anestetiklerin dozları düĢürümelidir  

B) Anesteztik ajanlarla yüzeyel bir anestezi seviyesi sağlanmalıdır.  

C) Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon kısa sürede gerçekleĢtirilmelidir 

D) Sıvı yüklenmesi yapılmalıdır  

E) Kontrollü hipoksi oluĢturulmalıdır  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, anestezi uygulamalarında ortaya çıkan hipotansiyonu 

önlemek için yapılmaz? 

A) Maske yolu ile % 100 oksijen verilir 

B) Opioid yapılır 

C) Bacaklar yukarı kaldırılabilir 

D) Ġntravenöz sıvı enfüzyonu hızlandırılmalıdır  

E) Anestezik gaz oranı düĢürülür 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faliyetine geçiniz. 

YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın operasyon süresince 

monitörden solunum parametrelerini dikkatli Ģekilde izleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

Anestezi cihazı monitöründen takip edilen parametreleri araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. SOLUNUM PAREMETRELERĠNĠN 

TAKĠBĠ 
 

Mekanik ventilasyonlu hastalarda solunum (respiratuar) monitörizasyonu ile; 

 

 Gazların miktarı ve basınçlarındaki değiĢiklikler, 

 Gazı hastaya ulaĢtıran sistemdeki kaçaklar, 

 Havayolu basıncındaki aĢırı yükselmeler, 

 Dakika ventilasyonundaki beklenmeyen değiĢiklikler gözlenebilir. 

 

Respiratuar monitörizasyon; 

 

 Fizik muayene yöntemleri (oskültasyon, kanın rengi, anestezi balonunun 

basıncı), 

 Pulse oksimetre,  

 Arteriyel kan gazları,  

 Mass spektrometre,  

 Kapnografi, 

 Transkutanöz gaz ölçümleri,  

 Tidal volüm, dakika hızı, dakika ventilasyon hacmi bakılarak yapılabilir. 

 

Bu faaliyette, solunum paremetrelerinin takibinde en çok kullanılan pulse oksimetre 

takibini ve entidal karbondioksit ölçümünde kullanılan kapnografi uygulaması ile takibini 

öğreneceksiniz. 

 

3.1. Solunum (Respirasyon) Fizyolojisi 
 

Solunum; oksijenin dıĢ ortamdan alınarak dokulara kadar taĢınması, dokularda açığa 

çıkan karbondioksitin ise dıĢ ortama atılarak uzaklaĢtırılması olayıdır. TaĢıma iĢleminde iki 

sistem vardır:  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ventilasyon ile hava ve beraberinde oksijen alveollere kadar taĢınır 

(inspirasyon) ve CO2 dıĢarı (ekspirasyon) atılır.  

 Oksijenin akciğere, CO2‟in dokulardan akciğere taĢınması perfüzyonla sağlanır.  

 

Gaz değiĢimi, yani gaz karıĢımının bir sistemden diğerine aktarılması akciğerlerde 

eriĢkinde 100 m
2
‟lik bir alanda difüzyon sayesinde sağlanır. Ġyi bir gaz değiĢimi 

sağlanabilmesi için ventilasyon perfüzyon yeterli ve dağılımları dengeli olmak zorundadır. 

Ventilasyon ve perfüzyonu engelleyen veya değiĢtiren her olay iyi veya kötü gaz 

değiĢiminde değiĢikliklere yol açar. Oksijenin kuru atmosfer havasındaki parsiyel basıncı 

ortalama 160 mmHg‟dır. Yani organizma, 160 mmHg‟lık parsiyel oksijen basıncına adapte 

olmuĢtur ve bu basınçla dokuların yeterli oksijenlenmesi sağlanabilir. Arterdeki parsiyel 

oksijen basıncı  ( = Pa O2) ; 

 

 Ġnspirasyon havasındaki ( Fi O2 ) ,  

 Alveollerdeki parsiyel oksijen basıncına ( PA O2 ) bağlıdır.  

 

Eğer difüzyon bozukluğu, bronĢiyal obstrüksiyon, atalektazi, hipoventilasyon gibi bir 

takım patofizyolojik değiĢiklikler ortaya çıkarsa belirli sınırlar içerisinde inspirasyon  

havasında oksijen oranı artırılarak ( Fi O2  artırılarak) arteryel oksijen basıncındaki düĢüĢ 

belli bir  noktaya kadar kompanse edilebilir.  

 

3.2. Solunum Yetmezlikleri 
 

Solunum sisteminde ortaya çıkacak yetersizlikler aĢağıdaki fonksiyon bozuklukları 

sonucu görülür.  

 

3.2.1. Ventilasyon Bozuklukları  
 

Ventilasyon bozukluklarını hipoventilasyon ve hiperventilasyon olarak sınıflandırılır. 

 

 Hipoventilasyon nedenleri arasında;  

 Solunum merkezi depresyonu; ilaçlar (hipnotikler, morfin v.s. ) tümör, 

emboli, enfeksiyon,  

 Solunum kaslarının felci; kürarizanlar, M.Gravis, genel kas zayıflığı  

 Mekanik hasarlar;  toraks duvarı yaralanmaları  

 Restriksiyon; plevra yapıĢıkları, ampiyem, hemotoraks, diyafragma 

yüksekliği, ĢiĢmanlık  

 Obstrüksiyon; amfizem,  astım, solunum yolları tıkanıklığı, ağrı görülür. 

 

Yukarıda toparlanmaya çalıĢılan hipoventilasyona yol açan nedenlerin sonucu olarak 

arteryel karbondioksit parsiyel basıncı (PaCO2) yükseklir. Arteryel oksijen parsiyel 

basıncında (PaO2) ise çok az bir düĢme görülebilir. Hipoventilasyonun tüm sonuçları 

ventilasyonun düzeltilmesi ile ilave oksijen uygulanmadan sadece hava ile ventilasyon 

artırılarak normale döndürülebilir.  

 

Hiperventilasyon; solunum iĢini artırmak sureti ile oksijen tüketimini artırır.  
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3.2.2. Ventilasyon-Perfüzyon Dengesi Bozuklukları  
 

 Yüksek ġant; bir tek akciğerin normal alveolar ventilasyon miktarı ortalama 2 

litre/ dakika, perfüzyon miktarı ise 2.5 litre / dakikadır. Buna göre normal 

ventilasyon / perfüzyon oranı = 2/ 2.5 = 0.8‟dir. Eğer akciğerin bazı bölgeleri 

herhangi bir nedenle yeterli ventile edilemez ise bu bölgelerde hemoglobin 

yeteri kadar oksijenle satüre edilemediği için sonuçta ventilasyon / perfüzyon 

oranı düĢer. Bu bölgelerden gelen yeterli oksijenle satüre olmamıĢ kan nedeni 

ile arteryel oksijen satürasyonu ve parsiyel basıncı düĢer. Bu olaya pulmoner 

Ģant adı verilmektedir ve kalp debisinin yüzdesi olarak hesaplanır. Fizyolojik 

olarak %2 – 5 arasındadır. Ancak aĢağıda sayılan atelektazi veya 

mikroatelektazilere yol açan nedenlerle Ģant artar ve sonuçta hipoksi ortaya 

çıkar.  

 

 Mekanik bası sonucu alveollerin kollapsı. (tümör, pnömotoraks v.s.)  

 Alveollerin sıvı, eksüda, kan ile dolması. (akciğer ödemi, pnömoni v.s.)  

 

Tedavide öncelikle Ģant‟a yol açan neden tedavi edilirken hipoksiyi engellemek için 

ilave olarak oksijen tedavisi gerekir.  

 

 Alveoler ölü alan ventilasyonu; kalp debisini düĢüren nedenlerle (hipovolemi 

Ģok, kalp yetmezliği) oluĢan hidrostatik değiĢiklikler sonucu pulmoner 

dolaĢımda kötü dağılım ve azalmıĢ basınç sonucu kapillelerde kollaps görülür. 

Ventilasyon devam ederken perfüzyon azalalır. Böylece fizyolojik ölü alan 

artar. Bundan baĢka pulmoner emboli varsa akciğerin belli alanları 

kanlanamayacağı için ventilasyon/perfüzyon oranı artar. Sonuç olarak 

kompenzasyon amacı ile ortaya çıkan hiperventilasyon nedeni ile solunum iĢi 

artar.  

 

3.2.3. Difüzyon Bozuklukları  
 

Dejeneratif ve yaĢlılık sonucu kapiller yatakta azalma (amfizem gibi) veya alveolo-

kapiller membranın çeĢitli nedenlerle kalınlaĢması sonucu ortaya çıkar. En sık görülen 

nedeni, kardiak orjinli akciğer ödemidir. Ayrıca akut respiratuvar distres sendromu (ARDS), 

yanık, sepsis, pankreatitis, hipoproteinemi, hemodilüsyon, mide içeriğinin aspirasyonu, 

anaflaksi gibi nedenlerle de akciğer ödemi ve alveolo- kapiller membran kalınlaĢması ile 

difüzyon bozukluğu görülebilir. Karbondioksit, oksijenden yirmi kez daha hızlı difüze 

olabildiği için genellikle hiperkapni görülmeyebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi ana hedef 

olmakla beraber hipoksiyi önlemek için ilave oksijen tedavisi uygulanır.  
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3.3. Anestezi Sırasında Solunum Fonksiyonu 
 

Anestezinin solunum fonksiyonu üzerindeki etkisi anestezinin derinliğine, preoperatif 

solunum fonksiyonu, intraoperatif ve cerrahi Ģartlara bağlıdır. Bunlara ilaveten anestezik 

ajanlar ve genel anestezinin kötü gaz değiĢimine neden olan (hipoksemi ve hiperkarbi) 

mekanizmaları da solunum fonksiyonunu etkiler. Anestezi derinliğinin solunum fonksiyonu 

üzerindeki etkisi, anestezi indüksiyonu ve anestezinin derinliği ile değiĢir. 

 

Anestezi derinliği uygun veya MAC 'a eĢit olduğunda (yüzeyel anestezi); düzensiz 

solunum daha düzenli bir solunuma döner. Burada tidal volüm normalden daha fazladır. 

Yüzeyel ancak yeterli derinlikteki anestezide düzenli solunum inspirasyon sonunda bir 

duraklama (pause) ile kesilebilir. Bunu uzun ve aktif bir ekspirasyon takip eder. 

 

Anestezi orta derecede derinleĢtiğinde, inspiratuar ve ekspiratuar duraklama ya hiç 

yoktur ya da çok azdır;  inspirasyon ve ekspirasyon süresi eĢittir. Ġnterkostal adale aktivitesi 

devam eder. Solunum hızı genellikle yavaĢlar ve tidal volüm azotprotoksit-oksijen 

anestezisinde, halojenli anesteziklerin uygulandığı yönteme göre daha büyüktür. 

 

Volatil anesteziklerle derin anestezide; solunum depresyonu belirgin hale gelir, çok 

hızlı ve derin solunum oluĢur. Diğer taraftan derin azotprotoksit - oksijen anestezisinde ise 

solunum yavaĢlar ancak derinliği sabit kalır. 

 

Tüm ajanlarla çok derin anestezide; solunum kesintili bir karakter alır ve 

düzensizleĢir. Ġnterkostal adale aktivitesi durur. Ġnspirasyon yalnızca diyafragma hareketine 

bağlıdır.  

 

Anestezi öncesi var olan solunum disfonksiyonu; bir solunum bozukluğu varlığında 

anestezi solunum fonksiyonunda birçok değiĢikliklere neden olur. 

 

3.3.1. Anestezi Sırasında Hipoksi Nedenleri 
 

Ateryel kandaki oksijen içeriğinin azalmasına hipoksemi; doku ve hücrede oksijenin 

parsiyel basıncının azalmasına ise hipoksi denmektedir.  Her türlü pulmoner ve 

hemodinamik yetersizlikler hipoksemiye ve hipoksiye yol açarlar. Kuru atmosfer 

havasındaki oksijen basıncı yukarıda bahsedildiği gibi 160 mmHg kadardır. Bu miktar 

hücrelerde enerji üreten organ mitokondriye gelene kadar  basamak basamak azalarak 1 

mmHg‟ya kadar düĢer (oksijen kaskadı). Bu zincirle dıĢ havadaki oksijen mitokondrilere 

kadar bağlanmıĢtır. Bu değerin altında aerobik bir metabolizma mümkün değildir. Anaerobik 

metabolizma baĢlar laktik asit artar ve sağlanabilen enerji azalır.  

 

Dokuya oksijen sunumu (DO2) aĢağıdaki faktörlere bağlıdır.  

 

 Arteryel oksijen satürasyonu (Sa O2)  

 Hemoglobin  konsantrasyonu (Hb)  

 Kardiyak debi (kardiyak output = CO)  
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Oksijen sunumu normal bir eriĢkinde ortalama 1000 ml/dk. civarındadır. Fakat bu 

miktarın tamamı hücreler tarafından alınıp kullanılmaz. Bu üç değiĢkenden sadece herhangi 

birisi % 50 azalırsa oksijen sunumu da % 50 azalır. Ancak her üç değiĢkende aynı anda % 50 

azalırsa oksijen sunumu % 87.5 ( sekiz kat)  azalır.  Ġstirahat halinde ortalama eriĢkinde  250 

ml/dk oksijen tüketimi olduğuna göre bunun altındaki oksijen sunum değerleri hipoksiye yol 

açar.  Efor, ateĢ, sepsis, titreme, hiperkatabolizma gibi olayların oksijen tüketimini artırdığı 

da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle en az 400 ml/dk (kritik düzey) oksijen sunumu 

sağlanacak Ģekilde yukardaki değiĢkenleri artırmamız gerekir. Eğer dokuya oksijen 

sunumunu etkileyen üç değiĢkenden hepsinin azalması ile bir hipoksi görülürse buna, 

stagnasyon hipoksisi denir. Ayrıca hemoglobin azlığına bağlı olan anemik hipoksi, oksijen 

satürasyonu (SaO2) düĢüklüğüne bağlı ise hipoksik hipoksi veya respiratuar hipoksi adı 

verilir.  

 

Akut hipoksinin klinik belirtileri; dispne, takipne, hipoventilasyon, taĢikardi, 

hipertansiyondur.  

 

Hipoksi daha belirgin hale gelince bradikardi, hipotansiyon, siyanoz  ( > 5 gr/ 100 ml 

desoksihemoglobin varsa)  görülür.  

 

3.3.2. Anestezi Sırasında Hipoksi Nedenleri 
 

Hastaların vital parametreleri ameliyat süresince çeĢitli nedenlere bağlı olarak etkilenir 

ve değiĢiklikler gösterir. Bazı intraoperatif özel durumlar (cerrahi pozisyon, masif kan kaybı, 

akciğerlere bası vb.) gaz değiĢimini bozar.  

 

Anestezi sırasında ortaya çıkan hipoksi nedenleri aĢağıda sıralanmıĢtır; 

 

 Anestezide kullanılan cihaz ve malzemenin arızası 

 Anestezi cihazının yetersiz oksijen vermesi: Anestezi cihazının mekanik 

bozukluğuna bağlı olarak oluĢan hipoksi (PaO2'nin düĢmesi) anestezi kazası 

olarak tanımlanır. En sık nedeni hastanın oksijen veren sistemden (genellikle 

endotrakeal tüpten) ayrılmasıdır. Diğer nedenler; O2 tüpündeki gazın bitmesi, 

gazın yetersiz açılması, pipe - line sisteminde basıncın yetersiz olması, aradaki 

valvlerdeki bozukluklar ve kaçaklar, flowmetreninin kırık olması, pipe - line 

makine bağlantısının çıkması v.b nedenlerdir. 

 Endotrakeal tüple ilgili nedenler: Endotrakeal tüpün ayrılması dıĢında 

endotrakeal tüp ile ilgili tüm mekanik problemler (kıvrılma, sekresyonla 

tıkanma, herniasyon veya kafın yırtılması gibi) hava yolu rezistansında artıĢa 

neden olur ve sonuçta hipoventilasyon oluĢur. Bir ana bronĢun entübasyonu 

karĢı taraf akciğerinde ventilasyon olmamasına neden olur. Bu durum refleksle 

minimale indirilmesine karĢın karĢı taraf akciğerinde her zaman bir miktar 

perfüzyon kalır, bunun sonucu Ģant artar ve PaO2 düĢer. Pozisyonda bir 

değiĢiklik olması, tüpü yerinden oynatarak trakeadan kayarak ana bronĢlardan 

birisine girmesine neden olabilir.  
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 Hipoventilasyon (tidal volümde azalma) 
 

Genel anestezi altında birçok nedenle tidal volümde (TV‟de) azalma oluĢur.  
 

 Anestezinin makul derinliğinde TV azalır.  

  Genel anestezi altında hava yolu rezistansı artar. Eksternal cihaz, 

muhtemel hava yolu obstrüksiyonu ve azalmıĢ akciğer volümü varlığında 

hava yolu rezistansı artar ve sonuçta TV azalır.  

 FRC'yi azaltan tüm bu faktörlere bağlı olarak akciğer kompliyansı azalır 

ve sonuçta TV azalır. 

 Cerrahi pozisyon diyafragma ve toraks hareketini kısıtlar ve TV azalır. 

Tidal volümdeki azalma iki yolla hipoksemiye neden olur.  
 

 Hiperventilasyon 
 

Hiperventilasyon, (hipokapnik alkoloz) bir çok mekanizma ile PaO2'de düĢmeye neden 

olur. Bu mekanizmalar Ģunlardır; hiperventilasyon, kardiyak autputu (CO)'u düĢürür, oksijen 

tüketimini artırır. Oksijen dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır ve hiperventilasyon hipoksik 

pulmoner vazokonstrüksiyon refleksi azaltır. Hava yolu rezistansını ve akciger kompliyansı 

azaltarak hipoksi oluĢturur. 
 

 Fonksiyonel rezidüel kapasitede (FRC) azalma 
 

FRC genel anestezi indüksiyonunda  % 15 - 20 oranında azalır. Bu durum genellikle 

kompliyansta bir azalmaya neden olur. FRC'de maksimum azalma anestezinin ilk bir kaç 

dakikasında ortaya çıkar ve baĢka bir komplike edici faktör olmadıkça anestezi süresince 

ciddi bir azalma olmaz. FRC'deki azalma anestezi süresince solunumun spontan ya da 

kontrollü olması halinde aynıdır. FRC'deki bu azalma postoperatif devrede de sürer. 

FRC'deki azalma anestezi sırasında ve postoperatif devrede alveoler - arteriyel PO2 farkında 

artma ile yakın iliĢkilidir. 
 

FRC 'deki azalma PEEP uygulanması ile normal veya normalin üstünde düzeltilebilir. 

FRC'de azalmaya neden olan faktörler aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

 Sırt üstü pozisyon (supine pozisyon): Anestezi ve cerrahi genellikle sırt 

üstü pozisyonda uygulanır. Dik durumdan sırt üstü pozisyona 

dönüldüğünde, diyafragmanın karın içi organlar tarafından yukarı doğru 

itilmesi nedeniyle FRC 500 - 1000 ml azalır.  

 Anestezi indüksiyonu (göğüs kafesi kas tonüsünde değiĢme): Normal 

uyanık hastada ekspirasyonun sonunda inspiratuar adalelerde hafif bir 

kasılma olurken ekspiratuar adalelerde hiç kasılma yoktur. Böylece 

normal ekspirasyonun sonunda akciğer volümünü idame ettirmeye 

yönelik bir kuvvet vardır. Genel anestezi indüksiyonundan sonra ise 

inspiratuar tonüs kaybolur ve ekspirasyon sonunda abdominal ekspiratuar 

kaslarda bir tonüs artıĢı oluĢur. Bu intraabdominal basıncı artırır, 

diyafragmayı yukarı iter ve FRC'yi düĢürür. Bu, durumda anestezi 

indüksiyonundan sonra akciğer volümünü idame ettirecek kuvvet yok 

olur ve akciğer volümü düĢer.  
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 Kas gevĢemesi (nöromusküler blok): Kas gevĢemesi ile birlikte 

diyafragma abdominal içerik tarafından yukarıya doğru daha fazla itilir. 

Böylece FRC azalır.  

 Yüzeyel veya yetersiz anestezi ve aktif ekspirasyon: Genel anestezi 

indüksiyonu ekspiratuar adale tonüsünde artmaya neden olabilir ancak, 

ekspiratuar adale tonüsü ekspire edilen gaz volümünü etkilemez.  

 Hava yolu direncinin artması: Anestezi sırasında akciğer volümünün 

tüm komponentlerindeki azalma hava yolu çapında bir azalmayla 

sonuçlanır. Böylece artan hava yolu direnci nedeniyle kollapsa karĢı 

eğilim artar. Bilinç kaybı sonucu oluĢan faringeal obstrüksiyon (dil 

kökünün hava yolunu tıkaması) en sık görülen nedendir.  

 Fazla intravenöz sıvı uygulaması: Anestezi ve cerrahi altındaki hastalar 

genellikle uzun süre sırt üstü pozisyonda ve harekatsiz kalırlar. Bu 

durumda akciğerin bir bölümünde (altta kalan kısım) kapiller devamlı 

olarak açık kalır ve bu bölge sol atriumun altındadır. Bu durumdaki 

akciğer sıvı birikimine uygundur. AĢırı sıvı uygulanması akciğer içine 

sıvı sızmasına ve sonuçta akciğer ödemine neden olur. Akciğer ödemi de 

FRC'de azalmaya neden olur.  

 Cerrahi pozisyon:  

 

o Sırt üstü pozisyon: Sırt üstü pozisyonda abdominal içerik 

diyafragmayı yukarı doğru iter ve FRC azalır.  

o Trendelenburg pozisyonu: Trendelenburg pozisyonunda abdominal 

içerik diyafragmayı yukarıya doğru çok fazla iter. Bu durumda 

FRC azalır ve atelektazik faktör oluĢur.  AĢırı trendelenburg 

pozisyonunda, akciğerin büyük bir kısmı sol atriumun altında kalır.  

Bu durumdaki akciğerde ödem geliĢebilir. Bu nedenle pulmoner 

arter basıncı yüksek olan hastalar (mitral stenozu gibi) 

Trendelenburg pozisyonunu iyi tolere etmezler.  

o Lateral dekubitus (yan) pozisyonu: Bu pozisyonda da FRC'de orta 

derecede bir azalma ve atelektazi eğilimi oluĢur.  

o Böbrek, litotomi ve prone (yüz üstü) pozisyonları: Anestezi 

altındaki hastalarda bu pozisyonlar akciğer volümünde küçük 

önemsiz değiĢikliklere neden olur.  

 

 Mukosiliyer akımın azalması (sekresyonların naklinin azalması): 
Sekrete edilen mukus, yüzeyel jel tabaka oluĢturur.  Mukosiliyer akım, 

vücut ve mukoza ısısı (enspire edilen gaz akımı ısısının düĢük olması) ile 

direkt olarak değiĢir. Yüksek bir FĠO2 (yüksek konsantrasyonda oksijen 

inspirasyonu) mukosiliyer akımı azaltır. Endotrakeal tüp kafının 

ĢiĢirilmesi de trakeada mukus hızını azaltır, bu azalma 1 saat içinde 

ortaya çıkar ve kafın az veya çok ĢiĢirilmiĢ olması farketmez. Kafsız 

endotrakeal tüp bir kaç saat boyunca mukus hızını etkilemez.  
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 Kardiak output'ta ve oksijen tüketiminde artma 

 

Kardiyak outputtaki bir azalma, değiĢmeyen oksijen tüketimini üzerine alır ve sonuçta 

miks venöz kanda oksijen düĢer. DüĢük oksijen miktarına sahip olan venöz kan 

intrapulmoner Ģantlar yoluyla pulmoner kapillerlerin ucunda oksijene edilmiĢ kan ile karıĢır 

ve böylece arteriyel kanın oksijen miktarı düĢer.  

 

 Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonun (HPV) inhibisyonu 

 

Bölgesel düĢük alveoler oksijen basıncı (PAO2) bölgesel pulmoner vazokonstriksiyona 

neden olur ve buradaki kan akımı hipoksik bölgeden daha iyi ventile edilen bölgelere 

saptırılır. Ventile olan veya olmayan akciğer alanlarından saptırılan kan akımı venöz 

karıĢımı azaltır, minimale indirir. HPV 'nun inhibisyonu, atelektazik veya hipoksik 

alanlardan venöz karıĢımın artmasına izin vererek arteriyel oksijenasyonu azaltır. Pulmoner 

arter basıncının artması ile pulmoner damarlarda vazokonstriksiyona karĢı koyan bir basınç 

artıĢı oluĢur ve HPV azalır. Direkt etkili vazodilatatör ajanlar (isoproterenol, nitrogliserin ve 

nitroprusit), inhalasyon anestetikleri ve hipokapni HPV 'nu direkt olarak azaltır. 

 

 Kas gevĢemesi 

 

Sırt üstü yatan normal uyanık hastalarda ventilasyon, büyük oranda perfüzyonun en 

fazla olduğu arkadaki akciğerle sağlanır, perfüzyonun en az olduğu öndeki akciğerde ise 

ventilasyon çok azdır. Bu durum sağlıklı ve normal bir durumdur. Paralizi ve IPPV (pozitif 

basınçlı ventilasyon) sırasında, paralizi olan diyafragma IPPV nedeniyle en fazla önde yer 

değiĢtirir, çünkü diyafragma hareketine direnç azdır. Diyafragmanın arka kısmı ise direnç 

fazladır (karın içi organları esas olarak diyafragmanın posterior kısmına basınç yapar). Bu 

durum sağlıksız ve anormaldir, çünkü artık ventilasyonun büyük kısmı en az perfüzyon olan 

akciğer bölümü ile oluĢurken, ventilasyonun çok az bir kısmı iyi perfüze olan bölümle 

olmaktadır. 

 

 Spesifik hastalıklarda hipoksi mekanizmaları 

 

Pulmoner embolizm (hava, yağ, trombüs) ve adult respiratuar distress sendromu 

(ARDS- Uzun bir süre önemli bir hipotansiyona maruz kaldıktan sonra, Ģok veya kan 

kaybını takiben ortaya çıkan solunum yetmezliği ARDS olarak adlandırılır), birçok nedenle 

hipoksi oluĢturur.  

 

3.3.3. Hipoksinin Fizyolojik Etkileri 
 

Hipokside oksidatif metabolizma durur, kardiak output (CO) ve tüm büyük organlarda 

(özellikle beyinde) kan akımını artırır. Hipoksiye karĢı erken CO cevabı refleks yolla olur ve 

karotid arterdeki kemoreseptörler tarafından baĢlatılır. Serebral ve koroner vasküler direnç 

azalır. Hipokside pulmoner arter basıncındaki artma sonucu akciğerde kan akımı dağılımı da 

artar. Kronik hipokside Hb miktarı artar, asidoz veya 2,3 difosfogliserattaki artmaya bağlı 

olarak oksijen dissosiyasyon eğrisi sağa kayar.  
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3.3.4. Anestezi Sırasında Hiperkarbi Nedenleri 
 

Hiperkarbi (hiperkapni); arter kanında PaCO2 değerinin fizyolojik sınırlarının 

üzerinde olması (PaCO2 > 45 mmHg) ve yükselmeye devam etmesine denir.  

 

Hiperkapninin belirtileri Ģunlardır; 

 

 Cilt, genellikle sıcak, terli ve kırmızıdır,  

 Nabız,  dolgun ve sıklıkla ekstrasistoller ya da diğer aritmilerle birlikte sıçrayıcı 

tiptedir.  

 Hipertansiyon, anestezi sırasında açıklanamayan bir hipertansiyon oluĢtuğunda 

hiperkapni düĢünülmelidir.  

 Konvülsiyonlar, ilerlemiĢ durumda koma oluĢur. Hiperkarbinin tanısı için kan 

gazlarının analizi gereklidir.  

 

Anestezi sırasında ortaya çıkan hiperkarbinin birçok nedeni vardır. BaĢlıcaları 

Ģunlardır; 

 

 Hipoventilasyon 

 

Anestezi sırasındaki hipoventilasyon, anormal pozisyon, hava yolu rezistansında 

artma, kompliansta azalma ve ilaç etkileri (örn. opioidler, volatil anestetikler ve kas 

gevĢeticileri) nedeniyle ortaya çıkabilir. Ayrıca; direkt travma, nöral ve motor son plak 

hastalıkları, respiratuar asidoz, biyokimyasal değiĢiklikler (medüller solunum merkezi, 

nöromusküler kavĢak, solunum kasları, hava yolları, akciğer parankiması ve göğüs duvarı) 

hipoventilasyon oluĢumuna yardım ederler. 

 

 Ölü mesafe ventilasyonunun artması 

 

Ciddi bir hipotansiyon sırasında olduğu gibi pulmoner arter basıncında bir düĢme 

olması, birinci zon bölgesinin ve alveolar ölü mesafe ventilasyonunun artmasına neden olur. 

Hava yolu basıncındaki bir artıĢ (PEEP'teki gibi) yine birinci zon bölgesinin ve alveolar ölü 

mesafe ventilasyonunun artmasına neden olur. Pulmoner emboli, tromboz ve pulmoner 

arterin cerrahi sırasında klempe edilmesi perfüze olmayan akciğer miktarını artırır. Hızlı ve 

kısa inspirasyonlar,  ölü mesafe ventilasyonu etkisine sahiptir. Total ölü mesafe ventilasyonu 

yaĢla artar. Anestezi cihazı total ölü mesafeyi artırır. Total ölü mesafedeki bu değiĢiklik, 

alveolar, anatomik ve cihaz ölü mesafelerinin birleĢimi tekrar (geri) soluma etkisine eĢittir. 

Anestezi devreleri tekrar solumaya neden olur. 

  

 Karbondioksit yapımının artması 
 

Oksijen tüketimini artıran tüm nedenler karbondioksit üretimini de artırır (yüzeyel 

anestezi, katekolamin salınımı, hipertansiyon, tiroid krizi gibi). Eğer dakika ventilasyonu, 

total ölü mesafe ve ventilasyon / perfüzyon oranı sabit ise karbondioksit üretimindeki artma 

hiperkarbi ile sonuçlanır. 
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 Karbondioksit absorbanının devre dıĢı olması (dikkatsizlik) 
 

Yüksek taze gaz akımı ( 5 L/dk) bu problemi en aza indirir. 

 

3.3.5. Hiperkarbinin Fizyolojik Etkileri 
 

PaCO2'deki yükselme katekolamin salınımına neden olur. Bu da, plazma epinefrin ve 

norepinefrin seviyeleri yükselir.  PaCO2'in solunum üzerinde stimülan etkisi vardır. Bu etki 

100 mmHg 'ya kadardır. Daha yüksek bir PaCO2'ında stimülasyon azalır ve çok yüksek 

değerlerde de solunum deprese olur. PCO2 ventilasyona cevap eğrisi sağa kayar ve anestezik 

ve diğer depresan ajanlarla eğimi azalır. Oksijen dissosiyasyon eğrisi de sağa kayar. 

 

Karbondioksitin miyokard kontraktilitesi ve kalp hızı üzerindeki direkt depresan etkisi 

sempatik stimülan etkiye göre daha azdır. Kan basıncı hem bilinçli hem de anestezi altındaki 

hastalarda genellikle yükselir. Çok yüksek PaCO2 seviyelerinde ise kan basıncı düĢer. 

Pulmoner arter basıncında yükselmeye neden olur.  Akut hiperkapni sırasında aritmiler 

ortaya çıkabilir. 

 

Karbondioksit, serebral vazodilatasyona neden olarak beyin kan akımı ve intrakraniyal 

basıncı artırır. Solunum yetmezliği olan hastalarda PaCO2'nın 90 - 120 mmHg'nın üzerine 

çıkması halinde karbondioksit narkozu oluĢur.  

 

Hiperkapni hücrelerden plazma içine potasyum sızmasına ve hiperkalemiye neden 

olur. CO2 'deki değiĢiklik farklı mekanizmalarla ilaç etkilerini değiĢtirir. 

 

3.3.6. Anestezi Sırasında Hipokarbi Nedenleri 
 

Hipokarbinin nedenleri hiperkarbiyi oluĢturan nedenlerin tersi gibidir. Hipokarbinin 

nedenleri aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Hiperventilasyon 

 

Spontan veya kontrollü olabilir. Hipokarbinin en sık nedeni mekanik olarak yapılan 

pasif hiperventilasyondur. 

 

 Ölü mesafe ventilasyonunun azalması 

 

Hastaya verilen gazlar maskeden tüpe geçerken hava yollarında değiĢiklik oluĢturur. 

DüĢük PEEP, pulmoner arter basıncının artması ölü mesafe ventilasyonunu azaltır. 

 

 Karbondioksit üretiminin azalması 

 

Hipotermi, derin anestezi, hipotansiyon gibi nedenler karbondioksit üretimini 

azaltarak hipokarbiye neden olur. 
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Hipokarbi en sık anestezist veya ventilatör tarafından yapılan hiperventilasyon sonucu 

oluĢur. Oksijen dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır. Dokularda Hb'nin oksijene afinitesi 

artar. Bu durumda dokularda yeterli oksijenasyonun sağlanması için CO'un ve doku kan 

akımının artırılması gerekir ama hipokapni varlığında bu sağlanamaz. Beyin kan akımında 

ise azalmaya neden olur. Bu etkisi serebral hipoksi ile yakın iliĢkilidir. PaCO2'tin 20 mmHg‟ 

ya düĢtüğü hipokarbi oksijen tüketimini % 100 artırır. Bu nedenle hipokarbi aynı anda doku 

oksijen gereksinimini artırırken, doku oksijen desteğini azaltır. HPV refleks cevabı inhibe 

eder veya bronkokonstriksiyona neden olarak VA/Q anormalliği ve akciğer kompliyansında 

azalma yapar. Apneye neden olur. 
 

3.4. Anestezide Oksijen Satürasyon Takibi 
 

Pulse oksimetre, arteriyel hemoglobin oksijen satürasyonunun (SaO2)yansıması olan 

periferik arteryel hemoglobin oksijen satürasyonunun (SpO2) devamlı ve noninvaziv olarak 

ölçümüdür. 
 

Günümüzde satürasyonla ilgili olarak hemoglobin satürasyonu tanımlaması 

kullanılmaktadır. Eski bir tanımlama olan fonksiyonel satürasyon, oksihemoglobin ve 

deoksihemoglobin konsantrasyonlarına bağımlıdır. EriĢkin kanında karboksihemoglobin 

(COHb) ve methemoglobini içeren diğer birçok hemoglobin tipleri bulunmaktadır. Bunlar 

fraksiyonel hemoglobin satürasyon veya oksihemoglobin (O2Hb%) değerini etkilemektedir. 

Fraksiyonel hemoglobin satürasyonu bazen oksihemoglobin fraksiyonu veya 

oksihemoglobin yüzdesi olarak adlandırılır. 
 

Gazların akciğerlerden dokulara taĢınması hemoglobinin ön planda rol oynadığı bazı 

reversibl reaksiyonlar sonucu olmaktadır. Bir gram hemoglobin 1.33 ml oksijen bağlar ve 

oluĢan bu komplekse oksihemoglobin adı verilir. Hemoglobinin oksijenle birleĢmesi ve 

ayrıĢması, ortamdaki parsiyel oksijen basıncına bağlıdır. Bir hemoglobin molekülü dört 

molekül oksijen (O2) bağlayabilmektedir. 

 

ġekil 3.1: Oksihemoglobin disosiasyon eğrisi 
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Hemoglobinin oksijen bağlaması, „‟hem komponenti‟‟ sayesinde gerçekleĢmektedir. 

Bir molekül O2‟nin bir hem komponentine bağlanması diğer hem bölgelerindeki ligandların 

afinitesini etkiler. Oksihemoglobin ayrıĢım eğrisinin karakteristik sigmoid (“s” Ģeklindeki 

hali) Ģekli olan oksihemoglobin disosiasyon eğrisi (PO2 ve SO2 arasındaki iliĢkiyi gösteren 

eğriye denir.)  buna bağlıdır. Eğrinin bu niteliği nedeniyle parsiyel arteriyel oksijen basıncı 

(PaO2) 80 mmHg'dan fazla olduğunda, satürasyon %90'ın üzerindedir, normalin üstündeki 

PaO2 artıĢların oksijen taĢınması üzerine etkisi yoktur. PaO2 80-50 mmHg arasında 

olduğunda satürasyon gitgide artan bir oranda azalmakta; 50 mmHg'nın altına düĢtüğünde 

ise, eğri hemen hemen dikey bir hal almakta ve satürasyon hızla düĢmektedir. Satürasyonun 

bu derece düĢmesi doku hipoksisine yol açar. Organizmanın tolere edebileceği en düĢük 

PaO2 20 mmHg'dır. Bu değere yaklaĢırken hasta komaya girer ve kaybedilir. 
 

Oksihemoglobin disosiasyon eğrisi bazı fizyolojik faktörlerin etkisiyle sağa veya sola 

kayabilir; ancak eğrinin sigmoid niteliğinde bir değiĢiklik olmaz. Sağa kaydıran nedenler 

oksijenin hemoglobinden ayrıĢmasını kolaylaĢtırır. Parsiyel arteriyel karbondioksit 

basıncının (PaCO2) artması ve pH'ın düĢmesi (asidoz, hiperkarboksinemi, hipertermi ve 2,3-

difosfogliserat miktarının azalması durumunda) sağa kaydırır aksi ise sola kaydırır. Buna 

“Bohr etkisi” denir. Doku düzeyinde PaCO2 artıp pH‟da düĢeceğinden, oksijen 

hemoglobinden kolayca ayrılarak dokuya geçer; alveol düzeyinde ise hemoglobine 

kolaylıkla bağlanır. Karbondioksit (CO2) hücre içinde esas olarak aerobik metabolizma 

sonucu oluĢturulur. Ancak, metabolik asidozda, anaerobik metabolizma harekete geçerek 

CO2 oluĢumuna katkıda bulunabilir. Oksihemoglobin ayrıĢım eğrisinin sigmoid Ģekli 

nedeniyle PO2 normalin üstüne çıksa bile hemoglobinin dokulara taĢıdığı oksijen miktarında 

fazlaca bir artıĢ olmamaktadır.   

 

PaO2 ve PaCO2 metabolik gereksinimlerden etkilenmektedir. Örneğin, vücut ısısındaki 

1°C artıĢ, O2 tüketimini %7 oranında artırır. Yine, zorlayıcı egzersiz metabolik gereksinimi 

ve buna paralel olarak ventilasyonu artırır; sonuçta, daha çok sayıda alveol ventile ve perfüze 

olur. Böylece organizmanın gereksindiği O2 alımı yeterli düzeyde gerçekleĢir. YetiĢkin bir 

insan dakikada ortalama 200-225 ml oksijen tüketir. 

 

ġekil 3.2: Oksihemoglobin disosiasyon eğrisi 
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Oksijen satürasyonunda %80‟den daha az bir değere karĢılık gelen 5 gr. desatüre 

hemoglobin varlığı klinikte siyanoz olarak kendini gösterir. Karboksihemoglobin ve 

oksihemoglobinin her ikisi de aynı Ģekilde 660 nm (nanometre) dalga boyundaki ıĢığı 

absorbe ettiği için ıĢığın iki dalga boyunu karĢılaĢtıran pulse oksimetre, karbon monoksit 

zehirlenmesi olan bir hastada yanlıĢlıkla yüksek değerleri gösterir. Methemoglobin kırmızı 

ve infrared dalga boylarında aynı absorbsiyon katsayısına sahiptir. Birebir absorbsiyon oranı 

satürasyonda %85‟lik bir değere karĢılık gelir. Bu yüzden methemoglobin SO2‟nin %85‟den 

düĢük olduğu durumda da yanlıĢlıkla yüksek okunmasına neden olur. Özefagial entübasyon 

sırasında ortaya çıkabilecek hipoksinin hızlı tanısında pulse oksimetrenin anlamlı bir değeri 

olmamasına rağmen vital organlara dağılan oksijenizasyonun monitörizasyonunu sağlar. 

Uyandırma odasında hipoventilasyon, bronkospazm ve atelektazi gibi postoperatif 

respiratuvar problemlerin tanınmasına yardımcı olur. 

 
 Anestezi uygulamalarında SaO2 problemleri 

 

Arteriyal O2 satürasyon değeri; hemoglobin konsantrasyonu, kardiyak out-put, vücut 

oksijen tüketimindeki değiĢiklikler nedeniyle farklılıklar gösterir. Anestezi uygulamaları 

sırasında ortaya çıkan SaO2 problemlerinin önde gelen nedenlerinin baĢında hastanın 

ventilasyon perfüzyon bozukluğu vardır (pulmoner Ģant veya venöz karıĢım). Pulmoner Ģant 

varolduğunda tam bir oksijenasyon bile spO2‟yi %100 yükseltmez, çünkü alveoller Ģant yolu 

ile atlayan kan oksijen almadan sistemik dolaĢıma döner.  Bu nedenlerden baĢka; pulse 

oksimetre yerleĢim hataları, hastaya uygulanan maskenin uygun olmayan yerleĢimi, taze gaz 

akımının yeterli olmaması, oksijen konsantrasyonunun düĢük olması, hastanın üĢümesi ve 

titremesi gibi nedenler SaO2 düĢüklüğüne neden olabilir. AĢağıda arteriyel oksijenizasyonu 

etkileyen mekanizmalar sıralanmıĢtır. 

 

 Yetersiz inspiratuvar O2 parsiyel basıncı 

 Alveoler hipoventilasyon 

 Ventilasyon perfüzyon uygunsuzluğu 

 Sağdan sola Ģant 

 Yetersiz diffüzyon dengesi 

 

Anestezi uygulamalarında pulse oksimetre takibi yaparken hastanın sistemik 

hastalıkları ile birlikte diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

3.5. End-tidal Karbondioksit  (ETCO2) 
 

End-tidal CO2, solunum havasındaki (solunum- ekspirium sonu) karbondioksit 

miktarını ifade eder. ETCO2 öncelikle akciğer perfüzyonu ve kardiyak outputu yansıtır. 

Ekspire edilen havadaki CO2 konsantrasyonu 3 faktörden etkilenir. Bunlar; 

 

 Sistemik metabolizmanın ürettiği CO2 miktarı, 

 Pulmoner kan akımı ve kardiyak output ile belirlenen CO2 dolaĢımı, 

 CO2 atılımından sorumlu olan solunum sistemi (Ģekil 3.3). 
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ġekil 3.3: Ventilasyon döngüsü 

 

End-tidal CO2 monitörizasyonu veya kapnografik izlem, anestezi ve reanimasyon 

üniteleri ile acil servislerdeki kritik hastaların monitörizasyonunda önemli bir yere sahiptir. 

Bu izlem ile endotrakeal entübasyonun doğrulanması, CPR etkinliğinin yatakbaĢı izlenmesi 

ve hastanın yoğun bakım izlemi yapılabilmektedir. 

 

3.5.1. Kapnograf 
 

Solunum havasındaki karbondioksit konsantrasyonunun parsiyel basınç cinsinden 

anlık ölçülmesine kapnometre, konsantrasyonlarının seyrinin grafik olarak izlenmesine 

kapnografi, dalga formuna ise kapnogram denir. Kapnogram kapnometreden üstündür. 

 

Fotograf 3.1: Direkt tüp bağlantılı kapnograf 

 

Kapnograf hastane ve hastane-dıĢı ortamlarda kullanılmak üzere, oksijenasyon ve 

ventilasyon hakkında kritik bilgi sağlayan bir güvenlik monitorüdür (fotograf 3.1). 

Ekspiryum platosunun tepe noktasını ölçer. Kapnografi, ekspiryum sonu CO2 değeri ve CO2 

dalga Ģeklini birlikte gösterir, kapnograf tarafından ölçülür. Kapnometre ise ekspiryum sonu 

CO2 ölçümü ve rakamsal değerini gösterir (dalga Ģekli yok), kapnometre tarafından ölçülür 

(fotograf 3.1). 
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Kapnogram 3 önemli bilgi verir; 

 

 Sayısal PETCO2  (parsiyel endtidal karbondioksit) değeri, 

 Dalga formlarından (zaman-PECO2 grafiği) tanıya yönelme 

 PCO2 gradyanından alveoler ölü mesafenin hesaplanması (volüm-PETCO2 

grafiği) 

 

Fotograf 3.2‟yi inceleyiniz. 

 

ET CO2paremetresi 

Fotograf 3.2: Monitör ekranında paremetre göstergeleri 

 

Solunum döngüsünde ekspire edilen gazların analizi için kullanılan kapnografların 

çoğu infrared absorpsiyon tekniği ile çalıĢmaktadır. Ġnfrared absorpsiyon yönteminde 

infrared ıĢık, gaz örneğinin içinden geçirilir ve geçen ıĢığın yoğunluğu ölçülür. Bu yöntemle 

CO2 gazını diğerlerinden ayıran özellik, 4.300 nm dalga boyunda bir tepe noktası 

oluĢturmasıdır. 

 

ETCO2 ölçümü yüzde birimiyle konsantrasyon olarak (% ETCO2), veya mm Hg 

cinsinden parsiyel CO2 basıncı (PETCO2) olarak ifade edilebilir. Konsantrasyon değerinin 

normal aralığı %4 ile %6'dır. Normal PETCO2 38±4 mm Hg düzeyindedir. 

 

End-ekspiratuar karbondioksit konsantrasyonu, end-tidal karbondioksit (PETCO2), 

PACO2 (alveolar CO2 parsiyel basıncı) ve dolayısıyla PaCO2 ile yakın bir iliĢki gösterir. 

Normalde PETCO2 ile PaCO2 arasındaki fark 5 mmHg'dır. Bu iliĢki akciğer hastalığı 

olanlarda bozulmakta ise de ventilasyonun yeterliliğinin denetlenmesinde uygun bir 

monitörizasyon yöntemidir. Buna karĢın PETCO2'de oluĢacak ani değiĢiklikler sadece 

solunum sisteminden değil kardiyovasküler sistemden de kaynaklanabilir. Örneğin kardiyak 

nedenli ya da pulmoner emboliye bağlı olarak oluĢacak kardiyak outputtaki ani bir düĢüĢ, 

fizyolojik ölü boĢluk oranını arttıracağı için PETCO2'de ani bir düĢüĢe de neden olacaktır. 

PaCO2 ile PvCO2 (venöz karbondioksit basıncı) arasında da yakın bir iliĢki bulunmaktadır: 

PaCO2 = 0.8 PvCO2‟dir. Bu iliĢki kardiyak outputa ve kısmen CO2 üretimine bağlıdır. 
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Normal atmosferdeki CO2 miktarı % 0.4‟tur. Bu nedenle inspiryum havasındaki CO2 

düzeyi „0‟olarak kabul edilebilir.  

 

Anestezi altındaki hasta PETCO2 monitörden; 

 

Normal Ventilasyonda; PETCO2 35-40 mmHg,  

Hiperventilasyon;          PETCO2 30-35 mmHg, 

Hipoventilasyon;           PETCO2 > 45 mmHg civarında izlenebilir. 

 

Ekspire edilen CO2 analizi için solunum havasındaki CO2 ölçümü ve deri yüzeyine 

elektrod yerleĢtirilmesi tekniğine dayanan transkutan CO2 monitörleri olmak üzere 2 ölçüm 

yöntemi vardır. 

 

 Transkutan CO2 monitörleri: Genellikle pediatrik yoğun bakımlarda 

kullanılmaktadır. Hiçbir kontrendikasyonu yoktur. CO2 veya oksijen elektrodu 

yapısındaki sensör ve bir ısıtma elemanı deri yüzeyine yerleĢtirilir.  

 

Transkutan monitörler yaygın kullanılmamaktadır. Nedenleri ise, uzun ısınma zamanı, 

sensörün yerinde tutulmasındaki güçlükler ve yorumlama zorluğudur. 

 

 Kapnometri-Kapnografi: Kapnometri ilk olarak 2. Dünya SavaĢı sırasında 

denizaltılarda iç çevrenin durumunu izlemek için kullanılmıĢtır. Tıptaki 

kullanımı ise 1950'lerde deneysel anestezi sırasında ekspire edilen CO2 'nin 

ölçülmesiyle baĢlamıĢtır. Küçük ve pratik aygıtlarla ekspire edilen CO2 

trasesinin sürekli monitörizasyonunun rutin anestezi kullanımı ise ancak 

1980'lerin baĢında gerçekleĢmiĢtir. 

 

Günümüzde iki tip ETCO2 monitörü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların her ikisi 

de CO2 gazının infrared ıĢığı absorpsiyonu ilkesi ile çalıĢmaktadır. Bu aygıtlar ameliyathane, 

kritik hasta bakımı verilen acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde solunumsal 

monitörizasyonda güvenilir ve net sayısal bilgi vermektedir (fotograf 3.3). 

 

Fotograf 3.3: Portatif kapnograf ve ETT bağlantısı, pulse oksimetre göstergeli 

kapnograf 
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 Mainstream (Flow-Through veya içinden akım geçenler) kapnometer 

 

Bu aygıtların ölçüm baĢlığı endotrakeal tübün hemen yakınına yerleĢtirilir. BaĢlık, 

adaptörün içinden geçen CO2 miktarını ölçer. Ġnfrared ıĢığın gazın içinden iletimi kaydedilir 

ve monitör bu yolla CO2 konsantrasyonunu belirleyerek ekrana yansıtır. Ölçüm odacığı, 

aygıt çalıĢır durumda iken yaklaĢık 40
o
C'ye kadar ısıtılır. Bu yolla su birikimi önlenmeye 

çalıĢılmaktadır. Bu aygıtlar inspire edilen CO2'ti ölçemezler. 

 

 Sidestream (aspirasyon) kapnograf 

 

Solunum devresi içindeki gazı sürekli olarak aspire ederek monitör içindeki örnekleme 

haznesinde analiz eden bir aygıttır. CO2 konsantrasyonu, örnekleme haznesindeki infrared 

ıĢığın absorpsiyonu ve CO2 içermeyen bir haznedeki absorpsiyon karĢılaĢtırılarak belirlenir. 

Bu iĢlem ameliyathanede yapıldığında anestetik gaz solunum devresinden dıĢarıya sızarak 

odanın anestetik ajanla kontaminasyonuna yol açabilmektedir. Örnekleme yüzdesi arttıkça 

hassasiyette yükselir. Örnekleme akım hızı 50 ile 400 ml/dak arasında ayarlanır. YetiĢkinler 

için optimal değer yaklaĢık 200 ml/dakikadır. 

 

3.5.2. Kapnografik DaIga Formu (Waveform) Analizi 
 

Normal bir kapnogram trasesi bir dikdörtgene benzer (Ģekil 3.4). BaĢlangıçtaki hızlı 

çıkıĢ distal hava yollarında CO2 'nin hızla oluĢmasını gösterir. Düz bir çizgi Ģeklinde  hafif 

bir yükseliĢ trendi izleyen plato evresi  CO2 gazının alveollerden diğer hava yollarına yayılıp 

ekspire ediIirken homojenize olmasının sonucu ortaya çıkar. Bu yükselen plato evresinin 

sonu aynı zamanda ekspirasyonun da son evresidir. CO2 değeri, bu evrede en yüksek 

konumunu almaktadır ve ölçülen end-tidal CO2 değeri bu rakamı gösterir. Ġnspirasyonda 

keskin bir iniĢ ile kapnogram sıfırlanır. 

 

 

ġekil 3.4:Normal kapnogram trasesi 

 

Kapnograf trasesinde tidal solunumdaki CO2 değerinin zaman boyutundaki değiĢimi 

incelenir. Kapnografik eğride en büyük pay alveolar platoya ayrılmıĢtır. Bu platodaki hafif 

artıĢın en büyük nedeni ekspirasyonun sonuna doğru kapiller damardan alveollere geçen CO2 

konsantrasyonunun artmasıdır. Hava yolu tıkanması ve astım krizi gibi durumlarda ise ilk 

hızlı yükselme eğrisi daha yavaĢ bir çıkıĢ gösterir, ayrıca plato oluĢumu da görülmez. Bunun 

yerine normal plato fazındakinden daha keskin bir çıkıĢ görülür. Kapnograf trasesinin son 

fazı inspire edilen havadaki CO2 değeridir. Eğer ölü boĢluk volümü tekrar solunuyorsa 

inspire edilen CO2 değeri beklenen değerin (baseline) üzerinde bir rakam olacaktır. Bu 

sorunu önlemek için ölü boĢluğu sıfırlamak yeterlidir (Ģekil 3.5). 
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ġekil 3.5: ÇeĢitli klinik durumlarda kapnografik traseler 

 

Kapnograf trasesinde özellikle pik (tepe) değeri önemlidir, çünkü bu değer alveoler 

CO2 konsantrasyonunu en doğru yansıtan rakamdır. 

 

3.5.3. Kapnograf Endikasyonları 
 

Kapnograf veya kapnometre ile EtCO2 ölçümü aĢağıdaki durumlarda kullanılmaktadır. 

 

 Trakeal veya özofageal entübasyonu ayırt etmek, 

 Kardiyopulmoner resisütasyon (KPR )esnasında; kardiyak kompresyonların 

yeterliliği takip etmek,  

 Ġntrakraniyal basıncı gözlemek, 

 Pulmoner hastalığın ciddiyetini ve tedaviye alınan yanıtı değerlendirmek, 

 Hasta devresi ve yapay havayolu bütünlüğünü takip etmek, 

 Mekanik ventilasyon desteğinin etkinliğini değerlendirmek, 

 Karbondioksit üretimini takip etmek, 

 Spontan soluyan olgularda hipo/hiperventilasyon ve apne durumunun saptamak, 

 PaCO2 yi istenen düzeye getirecek ventilatör ayarlarının yapmak, 

 Solunum devresindeki problemlerin veya ventilatör disfonksiyonunu saptamak 
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3.5.4. Kapnograf Anomalileri ve Nedenleri  
 

Kapnograf trasesindeki anomaliler 4 grupta toplanabilir. 

 

 Ekspire edilen gazda CO2 bulunmaması: En sık olarak etkili solunum veya 

dolaĢımın yapılamadığını düĢündürür. Kardiyak arrest, özefageal entübasyon ve 

solunum devresinin ayrılması durumlarında görülür. 

 Ġnspire edilen gazda CO2 bulunması: Tekrar-soluma yapıldığını düĢündürür. 

 Ekspiratuar PCO2 dalga formunun deforme olması: 

 

 Yükselmenin uzaması: Parsiyel havayolu tıkanması veya 

bronkospazmda görülebilir. 

 Plato eğiminin artması: EĢzamanlı olmayan akciğer boĢalmasında, en 

sık KOAH ve bronkospazma durumunda olabilir. 

 

 ETCO2'de sapmalar olması:  

 

 ETCO2 artış; alveolar ventilasyonun azalması veya alveole ulaĢan 

CO2'nin artıĢı anlamına gelir ve hipoventilasyon, malign hipertemi, 

laparoskopide CO2 absorpsiyonu, NaHCO3 verilmesi, turnike açılması 

durumlarında görülür.  

 ETCO2 azalmas; alveolar ventilasyonun artması veya alveoldeki CO2'nin 

azalması anlamına gelir ve hiperventilasyon, metabolizmanın 

yavaĢlaması, hipotermi, düĢük kardiyak output, pulmoner embolizm 

durumlarında görülür. 

 

3.5.5. Kapnograf Uygulama Tekniği Ve Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Eğer hastanın bilinci açık ise hasta bilgilendirilir. Eğer kullanılacak kapnograf portatif 

ise kalibre edilir. Kapnograf veya kapnometrenin uç kısmı hastanın ağzına yerleĢtirilerek 

hortumları kulak arkasından geçirilir, gözlenen değer kaydedilir (fotograf 3.4). 

 
Fotograf 3.4: Portatif kapnograflı hasta 
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Anestezide CO2 takibi anestezi cihazı ventilatörüne entegre edilmiĢ kapnografla 

yapılmaktadır. Elde edilen veriler ve traseler cihaz monitöründen gözlenebilmektedir. 

Monitörizasyon için gerekli olan kablo ve elektrik bağlantıları kontrol edilir. Monitör 

göstergelerinin tam ve çalıĢırlığı kontrol edilir. Anestezinin tipine göre,  hastaya endotrakeal 

entübasyon uygulandıktan sonra hastanın akciğerleri steteskopla dinlenerek tüpün 

yerleĢtiğinden emin olunmalıdır. 

 

Kapnograf linenın kontrolü yapıldıktan sonra linen bir ucu monitöre diğer ucu hastaya 

yerleĢtirilen endotrakeal tüpün üst kısmına yakın anestezi devresi hortumunun uç 

konektöründeki açıklığa takılır (fotograf 3.5.) Göstergeler anestezi cihazının monitöründen 

veya hasta takip monitöründen kontrol edilir. 

 

 ETCO2 line 

Fotograf 3.5: Konnektör ve genel anestezi uygulanmıĢ ETCO2line bağlı hasta 
 

 EtCO2 ölçümünün yapılabilmesi için kapnograf bağlantısının doğru yapılması 

gereklidir. Kapnograf bağlantısı line denilen Ģeffaf plastik veya polivinil 

özellikteki hortumlarla yapılmaktadır. Linelar sağlam ve düzgün olmalı, kıvrık, 

bükük, ıslak olmamalıdır. 

 Kullanım sırasında baskı altında bırakılmamalıdır. 

 Bağlantılar sağlam yapılmalı kaçak olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Linen cihaza bağlı kısmındaki su tutucu sık kontröl edilerek hatalı ölçüm 

yapmamasına özen gösterilmelidir. (Su tutucular disposible ise hastaların 

özelliklerine göre değiĢmekle birlikte, ortalama 80-90 saat kullanımda 

değiĢtirilmelidir.) 

 

3.6. Solunum Parametrelerinin Takibi ve Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Anestezi teknisyeni, solunum paremetrelerinin takibini yaparken öncelikle anestezi 

cihazı ventilatörünün ayarlarının hastaya uygunluğunu kontrol etmemelidir. Anestezi 

cihazına girilen verilerin ıĢığında solunum paremetrelerinin takibini yaparken aĢağıdaki 

iĢlem basamaklarını takip etmelidir. 
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 Solunum paremetre takibinde kullanılan kabloların monitör bağlantısı kontrol 

edilir. 

 Periferik arteryel oksijen satürasyonu (SpO2) sürekli olarak pulse oksimetreden 

takip edilir. 

 SpO2 değerlerindeki değiĢiklikler değerlendirilir. 

 SpO2 değerleri düĢtüğünde nedene yönelik müdahale edilir. 

 End-tidal karbondioksit hattının temiz ve açık olduğu kontrol edilir. 

 End-tidal karbondioksit hattını entübasyon yapılmıĢ hastada solunum devresinin 

Y konektörünün sağlamlığı kontrol edilir. 

 Monitörden End-tidal karbondioksit değeri kontrol edilir. 

 Plato ve tepe basıncı takip edilir. 

 Ekspiryum volümü takip edilir. 

 Solunum sayısı takip edilir. 

 Elde edilen değer anestezi formuna kayıt edilir. 

 
Anestezi teknisyeninin anestezi altındaki hastanın solunum paremetrelerini takip 

edeken dikkat etmesi gereken noktalar Ģunlardır; 

 

 Anestezi cihazına hastanın verileri doğru olarak girilmelidir. 

 SpO2 değerlerindeki değiĢikliklerde öncelikle pulse oksimetreden ve 

bağlantılardan kaynaklanabilecek hatalar değerlendirilmelidir. 

 Satürasyon düĢtüğünde hastaya verilen oksijen miktarı kontrol 

edilmelidir. 

 Oksijen satürasyonu ile birlikte hastanın kan, tırnak, dudak rengide 

kontrol edilerek değerlendirilmelidir. 

 End-tidal karbondioksit hattının su tutmaması için aralıklarla kontrol 

edilmelidir. 

 End-tidal karbondioksit düzeyini hastanın ve hastaya uygulanan cerrahi 

iĢlemin özelliğine göre ayarlanmalıdır. 

 End-tidal karbondioksit trase görüntüsünde inspirium ve eksprium iniĢ 

çıkıĢlarına dikkat edilmelidir. 

 Soluk sonu CO2 konstantrasyonuna dikkat edilmelidir. 

 Monitör verileri sık aralıklarla kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Monitörden solunum parametrelerinin takibini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Solunum paremetre takibinde kullanılan 

kabloların monitör bağlantısını kontrol 

ediniz.  Kanın oksijenasyonunu; tırnak, cilt, 

dudak ve kan rengine bakarak da 

doğrulayabilirsiniz.  Periferik arteryel oksijen satürasyonu 

(SpO2) sürekli olarak pulse 

oksimetreden takip ediniz. 

 SpO2 değerlerindeki değiĢiklikleri 

değerlendiriniz. 

 Disasiyasyon eğrisinide kotrol 

etmelisiniz. 

 SpO2 değerindeki ani değiĢimlerde pulse 

oksimetre probunu ve kablo bağlantısını 

kontrol etmelisiniz. 

 SpO2 değerleri düĢtüğünde nedene 

yönelik müdahale yapınız. 

 Hastaya verilen (FiO2) oksijen oranını 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastanın solunum yollarının açıklığını 

kontrol etmelisiniz. 

 Hastada hipoksi belirtileri gözlenmiĢ ise 

hastaya verilen oksijen miktarını kontrol 

etmelisiniz. 

 Hasta derin anestezi düzeyinde ise 

inhalasyon ajanının oranını kontrol 

etmelisiniz. 

 Azot protosit veriliyorsa hipoksi 

düzelene kadar kapatmalısınız.  

 End-tidal karbondioksit hattının (line) 

temiz ve açık olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Linenın cihaza bağlı kısmındaki su 

tutucusunu sık kontröl ederek hatalı 

ölçüm yapmamasına özen 

göstermelisiniz. 

 Su tutucuları disposible ise hastaların 

özelliklerine göre değiĢtirmelisiniz. 

 Su tutucuları ortalama 80-90 saat 

kullanımdan sonra mutlaka 

değiĢtirmesiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Entübasyon yapılmıĢ hastada End-tidal 

karbondioksit hattının solunum 

devresine bağlı kısmının sağlamlığını 

kontrol ediniz. 

 Kaçak olup olmadığını solunum 

balanundan kontrol etmelisiniz. 

 Monitörden end-tidal karbondioksit 

değerini kontrol ediniz. 

 EntCO2 karbondioksit düzeyini hastanın 

ve hastaya uygulanan cerrahi iĢlemin 

özelliğine göre değerlendirmelisiniz. 

 Anormal değerleri doktora 

bildirmelisiniz. 

 Plato ve tepe basıncını takip ediniz.  End-tidal karbondioksit trase 

görüntüsünde inspirium ve eksprium iniĢ 

çıkıĢlarını kontrol etmelisiniz. 

 Soluk sonu CO2 konsantrasyonunu trase 

görüntüsünden kontrol etmelisiniz. 

 Monitör verilerini sık aralıklarla kontrol 

etmelisiniz. 

 Takip sırasında dikkatli davranmalısınız. 

 Ekspiryum volümünü takip ediniz. 

 Solunum sayısını takip ediniz. 

 Elde edilen değeri anestezi formuna 

kayıt ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, mekanik ventilasyonlu hastalarda respiratuar (solunum) 

monitörizasyonu ile gözlenemez? 

A) Havayolu basıncındaki aĢırı yükselmeler  

B) Gazı hastaya ulaĢtıran sistemdeki kaçaklar  

C) Arteriyel kan basıncı değeri  

D) Gazların miktarı ve basınçlarındaki değiĢiklikler 

E) Dakika ventilasyonundaki beklenmeyen değiĢiklikler 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, hipoventilasyon nedenlerindendir? 

A) Solunum merkezi depresyonu  

B) Yüksek ġant  

C) Alveoler ölü alan ventilasyonu 

D) Hipovolemi  

E) Yanık  
 

3. Anestezinin solunum fonksiyonu üzerindeki etkisi aĢağıdakilerden hangi Ģarta bağlı 

değildir? 

A) Anestezinin derinliğine  

B) Preoperatif solunum fonksiyonunun durumuna   

C) Anestezik ajanlara  

D) Cerrahi Ģartlara  

E) Sıvı infüzyonuna 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi,  anestezi sırasında ortaya çıkan hipoksi nedenlerindendir? 

A) Volatil anestetiklerin dozlarının düĢürülmesi  

B) Endotrakeal tüple ilgili nedenler  

C) Hiperventilasyon 

D) Karbondioksit üretiminin azalması 

E) Ölü mesafe ventilasyonunun azalması 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, PO2 ve SO2 arasındaki iliĢkiyi gösteren eğriye verilen 

isimdir? 

A) Pulse oksimetre  

B) Oksihemoglobin disosiasyon eğrisi 

C) Ventilasyon döngüsü 

D) PCO2 gradyanı  

E) Kapnogram 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faliyetine geçiniz. 

YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın monitörden vücut ısı takibini 

dikkatli Ģekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Daltrolen Sodyumun etki mekanizmasını araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

4. VÜCUT ISISININ TAKĠBĠ 
 

Ġnsan vücudu, yaĢamının devamını sağlamak için belirli bir sıcaklık seviyesinde 

gerçekleĢen çeĢitli kimyasal tepkimelere gereksinim duyar. Fiziksel aktivite sırasında 

bedenin artan enerji gereksinmelerine yanıt verebilmek için vücudun metabolik hızı artar ve 

bu beden ısısının yükselmesine neden olur. Optimum performans gösteren bir bedende 

vücutta oluĢan kimyasal tepkimelerin açığa çıkardığı enerjinin yaklaĢık %30‟u mekanik, geri 

kalan %70‟lik kısmı da ısı enerjisine dönüĢür. Bununla birlikte, ortam sıcaklığının yüksek 

olması durumunda, gereksinim duyulandan daha fazla ısı bedende toplanabilir.  

 

Normal insan vücudu sıcaklığı 36-37
o
C‟dir. Fiziksel aktivite sırasında sıcaklık 40 

o
C 

‟ye kadar yükselebilir ve bu durum zararlı sonuçlar doğurabilir. Vücut ısısı ıĢınım 

(radyasyon), iletim (kondüksiyon), ısı yayım (konveksiyon) ve buharlaĢma yöntemleri ile 

düĢürülür. 

 

Ameliyathane, derlenme odası ve yoğun bakımdaki anestezi uygulanmıĢ hastalarda 

kolaylıkla ısı değiĢiklikleri meydana gelerek yaĢamsal sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle 

hastaların vücut ısılarının takibinin dikkatli ve uygun yöntemlerle yapılması gerekmektedir. 

 

4.1. Anestezinin Vücut Isısına Etkisi 
 

Anestezi uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunlardan biri ısı kaybıdır. Çünkü 

anestezikler hipotalamustaki termoregülasyon (ısı düzenleyen) merkezini baskılar. Doğrudan 

vazodilatatör etkileri vardır. Barbitüratlar periferik vazodilatasyon yapar. Narkotik 

analjezikler vazokonstriktör mekanizmasını azaltır. Rejyonel anestezi ısı algılayıcılarını 

baskılayarak, kas gevĢeticilerde kas tonusunu azaltarak titreme ile ısı yapımını azaltır. 

 

Vücut iç ısısı genel anestezinin birinci saatinde 1-2  
o
C düĢer. Birinci saatte 

anestezinin etkisiyle olan düĢüĢ sonraki saatlerde ortam ısısına bağlı olarak daha yavaĢ düĢer. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Hipertermiye, ameliyathanede ve anestezi uygulamalarında sık rastlanmaz. Sepsis 

veya hipotalmik lezyonlar en önemli nedenleri arasındadır. Maling hipertermi, katokalamin 

salınımı veya bakteriyemi geliĢmesi vücut ısısını artırır. 

 

4.2. Anestezi Uygulamalarında Hipotermi 
 

Vücut ısısının 35
o
C altına düĢmesi hipotermi olarak kabul edilir. Genel anestezi 

sırasında ısı kaybı sıktır. Kaza ile veya anestezi altındaki hastada istemeden geliĢebileceği 

gibi bazı kompleks giriĢimler sırasında kontrollü hipotermi sağlanır.  

 

Anestezide ısı düĢüĢünün (hipotermi) nedenleri Ģöyle sıralanabilir; 
 

 Hipotalamusun baskılanması sonucu hareketsiz ve gevĢek olan hastada ısı kaybı 

artar, 

 Ortamda bulunan klima ve soğuk ortam, 

 Soğuk ve kuru gazlarla ventilasyon, 

 Açık göğüs ve batın ameliyatları, 

 Hastaya soğuk sıvı ve kan verilmesi. 

 Ġstemli hipotermi: Vücut ısısı 28°C‟nin altına düĢtüğünde ısı kendiliğinden 

geri dönmez ama yaĢam devam eder. 21- 24°C‟ ye kadar olan hipotermilerde 

dokuların oksijen tüketimi azalır. Hipoterminin bu özelliğinden faydalanılarak 

açık kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, aort cerrahisi ve nadiren karaciğer ve böbrek 

ameliyatları yapılabilmektedir. Orta derecede sistemik hipotermi ile kalbin 

topikal soğutulması kroner kan akımının kesildiği dönemlerde miyokardı 

korumaktadır. 

 

Hipotalamustaki ısı düzenleyici merkezin anesteziklerin etkisiyle baskılanması, soğuk 

uygulama ile ısının düĢürülmesi, periferik vazodilatasyonla ısının azaltılması sonucu 

hipotermi gerçekleĢtirilir. 

 

 Hipotermiye eğilimi olan hastalar; 

 

Yeni doğan, bebekler, ve yaĢlı hastalar, operasyon öncesi yaygın ödemi olanlar ve 

sürrenal yetmezliği olan hastalar hipotermiye eğilimlidirler. 

 

 Hipoterminin klinik bulguları; 

 

Titreme, terlemede azalma ve vazokontriksiyon hipotermide erken bulgulardır. 

Hastada hipotermi uzadığında, bilinç durumunda bozulma ve kaç güçsüzlügü görülür. 

 

4.2.1. Hipoterminin Fizyolojik Etkileri 
 

Hipoterminin fizyolojik etkileri sıcaklık düĢüĢünün derecesine bağlıdır.  
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 Hafif düzeydeki hipotermide (32-35oC) merkezi sinir sisteminde baskılanma, 

bazal metebolik hızda azalma, taĢikardi ve titreme olur. 

 Orta derecedeki hipotermide (27-32 oC) bilinç durumunda daha fazla 

baskılanma, yaĢamsal bulgularda orta derecede baskılanma, aritmiler ve ileti 

bozuklukları oluĢur.   

 Ciddi hipotermide ise (<27 oC) hasta koma durumunda olup refleks yoktur ve 

yaĢamsal bulgular baskılanmıĢtır. 

 

Birçok otonom, somatik ve endokrin mekanizmalar santral veya periferik yolla ısı 

düzenlenmesinden sorumludur. Bunlara bağlı olarak hipotermi durumlarında sistem ve 

organlarda meydana gelen değiĢimler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 
 Santral sinir sistemi: Her derecelik ısı düĢmesinde beyin kan akımı % 6-7 

azalır. Serabral metebolizma ve mental aktivite durur, inhalasyon 

anesteziklerinin MAC değeri her derece için % 5 düĢer. Anestetize olmayan 

kiĢide baĢlangıçta görülen sempatik uyarı ve heyecan 33
 o

C civarında yerini 

sedasyona, yorgunluk ve zayıflığa bırakır. 28
 o

C‟nin altında bilinç kaybolur 

(soğuk narkozu). 30
 o
C altıda pupiller geniĢler 21

 o
C‟nin altında EEG‟de aktivite 

durur. 

 Kardiyovasküler sistem: Isı düĢmesine parelel olarak kan basıncı ve nabız 

sayısı, kalp debisi azalır. 30
o
C aritmiler ve iletim bozuklukları baĢlar. 

 EKG degiĢiklikleri: Hafif hipotermide sinüs bradikardisi görülebilir. Orta 

derece hipotermide PR aralığı uzar, QRS kompleksinde geniĢleme QT 

aralığında uzama olur. 28
 o

C‟nin altında ventriküler fibrilasyon ortaya çıkar. 20
 

o
C‟de asistol geliĢir.  

 Solunum sistemi: Pulmoner damar direnci artar ve hipoksik pulmoner 

vazokonstrüksiyon azalır. Ventilasyon perfüzyon bozukluğu ve hipoksemi olur. 

Solunum baskılanır, Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi sola kayar. 

Sıcaklıktaki 8
 o

C düĢüĢte kanın CO2 içeriği (PCO2) % 50 oranında düĢer. 

Bundan dolayı solunum uyarısı azalır. CO2, O2 ve inhalasyon anesteziklerinin 

eriyebilirliği artar. 

 Asit –Baz dengesi: Solunum yetmezliği, kardiyak debinin azalması, çözünmüĢ 

CO2‟in artma, renal ve hepatik fonksiyonların deprese olması nedeniyle asidoz 

oluĢur. 

 Hemotolojik değiĢiklikler: Hemotokrit yükselmesi ve plazmanın 

ekstravasküler alana geçiĢi ile kanın vizkozitesi artar. Trombositopeni, 

trombositopatiler ve kuagülasyon anomalileri (kanama zamanı uzar) görülür.  

 Metebolizma değiĢiklikleri: Her 1
 o

C ısı düĢüĢünde bazal metebolizma hızı % 

6-7 azalır. Katekolamin salınımında artıĢ ve insüline direnç geliĢir. 32
 o

C‟nin 

altında hiperglisemi gözlenir. 

 Renal fonksiyon: Böbrek kan akımı azalır, glomemerüler filtrasyon düĢer, 

idrarda azot atılımı artar. Soğuk diürezinde sodyum geri alımının azalmasına 

bağlı olarak hipovolemi olur. 
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 Farmakolojik değiĢiklikler: Hepatik renal fonksiyonlar yetersizdir. Asit- baz 

denge değiĢiklikleri, Hoffman elimasyounun yavaĢlaması ilaçların 

farmokokinetik ve farmodinamiğini değiĢtirir. Depolorizan blok potansiyalize 

olur. Hafif hipotermi non depolorizan gevĢetici etkisini azaltırken, orta ve derin 

hipotermide blok süresi ve derinliği artar. Volatil anesteziklerin MAC değeri 

düĢer. 

 Diğer etkiler: Anestezide derlenme gecikir. Postoperatif titreme, O2 tüketimini 

artırır, O2 satürasyonunu düĢürür. BağıĢıklık sisteminin baskılanması ile 

hastanın iyileĢmesi gecikir. Yaralarda enfeksiyon oluĢabilir. 
 

4.2.2. Anestezi Sırasında Hipoterminin Önlenmesi 
 

Özellikle uzun süren, büyük vücut boĢluklarının açıldığı, fazla miktarda sıvı ve kan 

verilmesi gereken durumlarda, zayıf, yenidoğan, bebek, küçük çocuklar ve yaĢlılarda 

hipotermi riski yüksek olduğundan dikkatli olunmalıdır. Anestezi sırasında vücut ısısının 

kontrolü için çevre ısısı; eriĢkinlerde 21-24 oC, çocuklarda 30-32 oC ve yenidoğanda daha 

yüksek düzeyde tutulmalıdır. 
 

Vücut ısısının belirli bir düzeyde tutulması için alınacak önlemler Ģunlardır; 
 

 Blanket kullanımı. Blanket ısısı hastanın yapısına uygun ayarlanmalıdır. Cilt 

yanıklarına neden olmamak için blanket ısısı vücut ısısından en çok 1-2
 o
C fazla 

olabilir. Periferik kan akımının azaldığı durumlarda yanık olasılığı daha 

fazladır. 

 Ġnhale gazların ısıtılıp nemlendirilmesi, 

 Cerrahiden önce radiant ısıtıcılar ile çevrenin ısıtılması, 

 Ġnfüzyon sıvıları ve kanın ısıtılması, 

 Kavitelerin irrigasyonu, yanık ve geniĢ yara yüzeylerinin yıkanmasında ılık 

solüsyonların kullanılması, 

 Soğuk ve ıslak çamaĢırların kullanılmaması. 
 

Anestezi sırasında çok fazla olmayan hipotermi hastaya verilecek anesteziklerin 

dozlarını düĢürerek avantaj sağlayabildiği gibi anestezi sonrası sıkıntı yaratmaktadır. 

Uyanmanın gecikmesiyle birlikte, titreme, oksijen tüketiminde artma (% 400 oranında) ve 

vazokonstrüksiyonla ortaya çıkan hipoksi ve asidoz geliĢebilir. En etkili ilaçlar dolantin, 

tramadol ve magnezyum sülfattır. Eğer ameliyat sonrası ağrı varsa, ağrının tedavisi de 

titremeyi azaltır. Genellikle titreme kendi kendine durur. Tehlikeli bir durum değildir. Yine 

de vücudun oksijen ihtiyacını arttırdığından hastalara bir maske aracılığıyla oksijen verilmesi 

gerekebilir. Her ne kadar titremenin kendi kendine geçmesini beklemek tercih edilse de 

titremeyi geçirmek için kullanılabilecek ilaçlar da vardır. Ancak hiçbir ilaç %100 etkili 

değildir ve hepsinin de yan etkileri vardır. 
 

Hipotermide monitörizasyon: Vücut ısısı bir saatten daha uzun süren tüm cerrahi 

hastalarda, özellikle hipotermi riski bulunan geniĢ operasyonarda ve 30 dakikayı aĢan genel 

anestezi alan hasta monitörize edilmelidir. (rektal, nazal veya özafageal). Monitörizasyonda 

tek kullanımlık problar tercih edilmeli diğer vital bulgularında monitörden takibi 

yapılmalıdır.  
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4.2.3. Ġstemli Hipotermi 
 

Anestezi sırasındaki ısı kaybının önlenmesi önemli olmakla birlikte kontrollü ve 

bilinçli olarak yapıldığında yapılması zor olan iĢlemlerin yapılmasına imkân sağlamaktadır. 

Eski uygulamalarda soğuk, ağrı giderilmesinde ve kanamanın azaltılması için de 

kullanılmıĢtır. Normal Ģartlarda beyin total dolaĢım durmasına 3 dk dayanabilirken 28 oC 

altında bu süre 10-12dk.ya çıkar. Bazı beyin (vasküler tümör ve anevrizmalar), kalp (açık 

kalp cerrahisi) ve daha az olarak da karaciğer ve böbrek giriĢimlerinde bu yöntemden 

yaralanılmaktadır. 

 

Orta derecede sistemik hipotermi ile birlikte kalbin topikal soğutulması koroner kan 

akımının kesildiği dönemlerde miyakardı korumaktadır. 

 

Hipotermi oluĢturmak için kullanılan yöntemler Ģunlardır; 

 

 Isı düzenleyen merkezin depresyonu (anesteziklerle),  

 Soğuk kullanarak ısının düĢürülmesi (yüzeyel ve merkezi soğutma),  

  Periferik vazodilatasyonla ısı kaybının artırılması (anestezikler, 

vazodilatatörler) 

 Titremenin kas gevĢeticilerle önlenmesi ile ısı yapımı azaltılarak hipotermi 

sağlanır. 

 

Yüzey soğutmada, evaporasyon veya immersiyon yöntemleri kullanılır. Evaporasyon 

yönteminde ameliyat masasına yatırılan hastanın üzerine yerleĢtirilen bir soğutucu veya 

vantilatör kompleksi ile vücut yüzeyinden soğuk hava akımı geçirilmesi esasına dayanır ve  

daha çok küçük çocuklarda kullanılır. Ġmmersiyon yönteminde ise; daha etkin ve hızlı 

soğutma yapılır. Anestezi indüksiyonundan sonra hasta buzlu bir küvete yerleĢtirilir.  Bunun 

dıĢında soğutucu blanket, buz keselerinin uygulanması kullanılabilir. 

 

Merkezi soğutma yönteminde orta veya derin hipotermi sağlamak için venöz kanın 

alınıp bir soğutucudan geçirildikten sonra aorta verilmesi kullanılır. 

 

Ġstemli hipotermide bazen önce yüzeyel soğutma, daha sonra merkezi soğutma yapılır. 

 

 Hastanın izlenmesi; Soğutma yöntemi çeĢitli bölgelerin kan akımındaki 

bölgelerin kan akımındaki farklılıklara bağlı olarak ısı değiĢebilir. Isı 

merkezden tercihen nazofarenks ve rektumdan birlikte izlenmesi gerekir. 

Isı ile birlikte diğer vital bulguların ve arteriyel kan gazı takibinin 

yapılması gerekir.  

 

Ġstemli hipotermi sonrasında hastanın ısıtılması iĢlemi; yavaĢ olarak yapılması 

gerekir. Yüzeyel soğutmada, 40-42
 o
C‟de ılık suya immersiyonla, ılık hava ile veya blanketle 

sağlanabilir. Merkezi soğutmada ise kanın ısıtılması sağlanır. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta merkez ısı yükselmiĢ olsa bile cilt altı dokular henüz ısınmadığından sonradan 

ısı düĢebilir. Postoperatif titreme oluĢabileceği düĢünülerek önlemler alınmalıdır. 
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4.3. Anestezi Uygulamalarında Hipertermi 
 

Hipertermi vücut sıcaklığının her saatte 2
 o

C artmasıdır. Rektal ısı uzun süre 41
 o

C 

üzerinde kalırsa kalıcı beyin hasarı yapabilir. 43
 o

C üstünde olduğunda sıcak çarpması ve 

ölüm görülür. 
 

Hipertermi, bazal metebolik hızda ve karaciğer metebolizmasında artma yaparak 

anestezik ilaçların yarı ömrünü azaltır. Bu durum ise anestezik gereksinimi artırır. 
 

Anestezi sırasında hızlı ve ilerleyen ateĢ yükselmesi nedenlerin Ģunlardır; maling 

hipertermi, atropin verilmesi, cerrahi sırasında bakteriyemi geliĢmesi, sepsis, hipertroidi, 

feokromasitoma, travma, anoksi ya da tümöre bağlı hipotalmik lezyonlar, hastanın aĢırı 

ısıtılması ve kan transfüzyonuna bağlı pirojen ( ateĢ yükselmesine neden olan madde) 

reaksiyonudur. 
 

4.3.1. Hiperterminin Klinik Bulguları; 
 

Uyanık hastada, bitkinlik, bulantı, hafif baĢ ağrısı, taĢikardi, terleme, vazodilatasyon 

ve bazal metebolik hızda artma olur. 
 

Anestezi uygulanmıĢ hastada ise; taĢikardi, hipertansiyon, end-tidal karbondioksit 

düzeyinde artma, ilaç metebolizmasında artma, idrar çıkıĢı ve cilt turgorunda azalma, oksijen 

tüketiminde, dakika ventilasyonunda artma, terleme görülür.  Ġntravasküler volüm ve venöz 

kanın dönüĢü azalır. Sıcaklığın her bir OC artıĢında kalp hızı 10 vuru artar. 
 

4.3.2. Hipertermi Riskini Artıran Ġlaçlar 
 

Bazal metebolik hızı ve ısı üretimini artırarak hipertemi oluĢumunda; sempatomimetik 

ilaçlar,  moanoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri), kokain, amfetamin ve trisiklik 

antidepresanlar etkilidir. Antikolinerjikler ve antihistaminikler terlemeyi baskılayarak vücut 

ısısını artırırlar. 
 

4.3.3. Maling Hipertermi (MH) 
 

MH çeĢitli anestezik ajan ve kas gevĢeticilerle ortaya çıkan,  genetik nadir rastlanılan 

ölümcül bir anestezi komplikasyonudur. Tetikleyici ajana maruz kalındığında ortaya çıkan 

hipermetebolik durumla karekterize bir miyopati (Kas sistemi hastalıklarının tümü için 

kullanılan genel terim- kas erimesi, vücudumuzu hareket ettiren kasların hacminde 

küçülmedir.) durumu vardır. Sarkoplazmik retikulumdaki bir defekt kalsiyumun geri 

emiliminde azalmaya neden olur. Özellikle ryanodin reseptörü (kalsiyum salınım kanalı) 

bozulur ve intraselüler kalsiyum 500 kat artar. Bu durum kas kontraksiyonlarına, glikoz ve 

ısı üretimine neden olur.  
 

EriĢkinde, 1:40000 çocuklarda, 1:15000 sıklıkta görülen MH'nin etiyolojisi ve spesifik 

tedavisi bilinmemektedir. Cerrahi giriĢim sırasında vücut sıcaklığında dramatik bir artma, 

taĢikardi ve siyanoz gibi klinik bulgularla seyreder. Hiperkalemi ve myoglobinüriye neden 

olur. Tedavisinde spesifik ilaç olarak Dantrolen Sodyum kullanılır. 
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MH genellikle anestezi indüksiyonunu takiben görülür, ancak giriĢim süresince ve 

sonrasında (12 saate kadar) dahi ortaya çıkabilir. Tetikleyici ajanların baĢında tüm 

inhalasyon ajanları ve kas gevĢeticilerden süksinilkolin gelir. Operasyon sonrası dönemde 

görülen ağrı ve stres tetikleyici olabilir. BaĢlangıçta % 70 olan mortalite oranı, erken tanı ve 

dantrolen sodyumun kullanımı ile % 5‟ten daha az orana indirilmiĢtir 

 

 Malign Hipertermiyi Tetikleyen Etkenler 

 

 Ca
++ 

(ATPaz ve fosforilazı aktive eder, kas kontraktürüne, aĢırı oksijen 

tüketimine, CO2 üretimine,  ısı üretimine ve mitokondri içindeki toksik 

konsantrasyondaki Ca
++ 

oksidatif fosforilasyonu bozarak anaerobik 

metabolizmanın artıĢına neden olur.) 

 Mg
++

 

 Adenin nükleotidleri 

 Sfingozin 

 Bazı ilaçlar (tablo 4.1 )  

 Stres, anksiyete 

 Ağır egzersiz 

 Sıcak 

 

Bu etkenlerin varlığı sonucunda; 

 

 Kas kontraksiyonu ve kas kontraktürü, 

 Glikoliz, 

 Myokondial aktivite, 

 Sempatik sistem aktivasyonu (MH geliĢiminde önemli rol oynar.),  

 DolaĢımdaki katekolamin düzeyleri hızla artar. 

 

Tetikleyici Ajanlar  

 
Güvenilir ajanlar 

Volatil Anestezikler N2O, Barbituratlar 

Süksinilkolin Opioidler 

Amid tipi LA (lidokain) Trankilizanlar 

Pre-post operatif stres, anksiyete Ester tipi LA 

Ketamin, tubokurarin (Ģüpheli) Nondepolarizan kas gevĢeticiler 

Tablo 4.1: MH’yi tetikleyici ve güvenilir ajanlar 

 

 Belirti ve Bulgular: Vücut ısısının hızlı yükselmesi (her 5 dakikada 1 
o
C) 

klasik geç bir bulgudur. AteĢin Ģiddeti ve süresi direkt olarak mortalite oranını 

etkiler. MH‟de belirti ve bulgular Ģunlardır;  

 

 Ġntraoperatif ısı artıĢı, kas kontraktürü, 

 Masseter kas rijiditesi(en spesifik bulgu), 

 TaĢikardi, taĢipne, 

 Kardiyak disritmiler, hipertansiyon, 
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 Hiperkarbi, EtCO2 artar (en duyarlı gösterge), 

 SpO2‟deki ani düĢüĢ, 

 Metabolik ve solunumsal asidoz, 

 Isı artıĢı (genellikle en geç bulgu), 

 Cilt kızarır ardından siyanoz, 

 Koagülasyon bozukluğu, 

 Akciğer ödemi belirtileri, 

 Miyoglobinüri, 

 Pupillerde ödem, dilatasyon, konvulsiyon, reflek kaybı, koma,  

 Anestezi sırasında CO2 absorban kabının aĢırı ısınması, 

 Hipotansiyon, bradikardi,  

 Kardiak arresttir. 

 

 Tanı: MH‟de operasyon odasında en duyarlı test ETCO2‟dir. CO2,10-20 dakika 

gibi bir sürede yükselir. Kardiyak arrest geliĢirse hiperkalemi acilen 

düzeltilmelidir. MH‟nin en spesifik bulgusu total vücut rijiditesidir. 

Beklenmedik taĢikardi, takipne ve çene kaslarında rijidite diğer belirtilerdir. 

Solunumsal ve metabolik asidoz MH‟nin erken döneminde görülür. Vücut 

ısısında yükselme geç bulgudur.   

 

Özel tanı yöntemleri: Masseter kas rijiditesi olan hastalar, aile üyelerinden birisinde 

masseter kas rijiditesi veya MH geliĢmiĢ olan hastaları değerlendirmek için kas biopsisi, 

Halotan-kafein testi (Kas lifinin kasıldığı eĢik değere bakılır.) standart olarak yapılır. 

 

 Masseter kas rijiditesi 

 

Masseter kas rijiditesi (trismus olarakta bilinen masseter kasının spazmı) genellikle 

MH ile iliĢkilidir. Tek baĢınada meydana gelebilir. Masseter kas rijiditesi çocuklarda ve genç 

eriĢkinlerde daha sık görülür. Genellikle entübasyon için süksinilkolin uygulamasını takiben 

halotanla inhalasyonu sırasında meydana gelir. Eğer anestezi tetikleyici ajan veya ajanlarla 

devam ettirilirse MH‟nin ilk iĢaretleri yaklaĢık 20 dakika içinde ortaya çıkar. Anestezi 

kesilirse, hasta sıklıkla koplikasyonsuz bir Ģekilde geriye döner. Buna rağmen kreatinkinaz 

(CK) yükselmesi ve miyoglobinüri 4-12 saat içerisinde meydana gelir. Eğer dantrolen 

uygulaması ile rijidite düzeliyorsa MH tanısı kesinleĢir bu sebeple MH tanısının konulması 

için çok faydalıdır.  

 

 Tedavi: Erken tanı önemlidir. MH akut faz tedavisinde; 

 Tetikleyici ajanlar kesilir (volatil anestezikler ve süksinilkolin). 

 %100 O2 ile hiperventilasyon yapılır. 

 GiriĢim ertelenir veya hızla sonlandırılır. 

 Anestezi devresinin CO2 absorbanı değiĢtirilir. 

 Dantrolenin 20 mg‟lık liyofilize tozu 60 ml steril su ile sulandırılarak 

yapılır. Kullanımı, 2-3mg/kg, total doz 10mg/kg Ģeklindedir. 

Endoplazmik retikulumdan Ca++ salınımını engelleyerek kas tonusunu 

ve metabolizmasını azaltır. Kas zayıflığına neden olur, solunum 

etkilenmez. 
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o Dantrolen uygulanan hastalarda kalsiyum kanal blokerleri 

uygulanmamalıdır (hiperkalemi ve kardiyovasküler kollapsa neden 

olur). 

 

Fotograf: 4.1: Daltrolen sodium 

 

o Kan gazları değerlendirilerek sodyum bikarbonat uygulanır. 

o Yukarıdaki uygulamalar ile eĢ zamanlı hasta soğutulur. Soğuk 

serum fizyolojik 15ml/kg 15 dakikada uygulanır. Uygulama 3 kez 

tekrarlanır. (ringer laktat uygulanmaz.) 

o Mide, mesane, rektum ve tüm açık kavitelere buzlu su ile lavaj 

yapılır. 

o Hipotermi blanketi ile yüzey soğutulur. 

o Aritmi hiperkalemi ve asidoz tedavi ile düzeltilir. Ca
++

kanal 

blokerleri hariç tüm antiaritmikler kullanılabilir 

o Hiperkalemi tedavisi “Acil Tedavi”(10Ü regüler insülin 50 ml %50 

glikoz içinde) yapılır. 

o Ġdrar çıkıĢı artırılır (mannitol veya furosemid uygulanabilir) 

o DĠC( Damar içi koagülasyon)iĢareti varsa taze donmuĢ plazma 

kullanılır. 

o Kas perfüzyonunun yeterli olması önemlidir. 

o Myoglobinüri takibi ve tedavisi yapılmalıdır. 

 

Akut dönem sonrası takip; en az 24 saat süreyle yoğun bakımda yapılmalıdır. Hastada 

CO2 monitörize edilir. Dantrolen 1mg/kg tedavisi, K
+
 ve kreatinkinaz(CK) düzeyleri takip 

edilmelidir. Akut tübuler nekroz ihtimali sebebiyle idrar çıkıĢı ve miyoglobinüri takip 

edilmelidir.  

 

 MH’de monitörizasyon: 24-36 saat monitörizasyon sürdürülür. Isı 

değiĢiklikleri en iyi olarak timpanik, nazo veya orofarengeal, özafagial, rektal, 

aksiler ve pulmoner arterden izlenir. ETCO2, SO2, KB, nabız, ısı, EKG, K
+
, Na

+
, 

Ca
++

, CPK (serum fosfokinaz) pıhtılaĢma faktörleri, arteriyal ve venöz kan 

gazları (asidoz), myoglobinüri takibi yapılır. Pulse oksimetre, O2 dağılımı ve 

kalp hızı monitörizasyonu için kullanılır. ArtmıĢ CO2 üretimi, MH 

yenilenmesinin ve devamının en hassas göstergesidir 

 Malign hipertermi komplikasyonları: AteĢ ve rijidite ne kadar fazla ise 

prognoz o kadar kötüdür.  TaĢikardi, ventriküler aritmiler, akciğer ödemi, DIC, 

akut miyoglobinürik böbrek yetmezliği ve beyin hasarı ortaya çıkan 

komplikasyonlardır. Eğer bunlar tedavi edilmezse hastayı ölüme götürür. 
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 Korunma: MH Ģüpheli hasta veya MH için aile hikâyesi bulunan bir hasta ile 

karĢılaĢmak olağan bir durum değildir. Böyle bir durumda MH‟nin önceki 

varlığı veya bulguları hakkında bilgi edinilmelidir. Tetikleyici olmayan ajanlar 

kullanılırsa dantrolen‟in preoperatif olarak kullanılmasına gerek yoktur. 

Anestezi makinesi hazırlanır (yedek tüpler ve hortumlar, CO2 absorbanı, O2 

akımının [20 dakika için 10 L/dk] yeterliliğinin kontrolü), donmuĢ solüsyonlar, 

dantrolen, NaHCO3 ve resüsitasyon için ilaçlar hazırlanır. Monitörizasyon için; 

ETCO2 takibi, arteryel ve santral venöz kateterizasyon yapılmalıdır. Derin ısı 

(özefagus, mesane) ve ASA standart non invazif monitörizasyon takip edilmelir. 

Güvenli ajanlarla dengeli genel anestezi önerilir.  

 

4.4. Monitörden Vücut Isısının Takibi 
 

Anestezi uygulanmıĢ hastalarda ısı monitörizasyonunu takibi seçilen anestezi 

yöntemine, sıcaklık monitörizasyonun nedenine ve yapılan cerrahi giriĢimin özelliğine göre 

değiĢebilir. ASA standardına göre çok kısa giriĢimler dıĢında tüm anestezi uygulamalarında 

vücut ısısı monitörize edilmelidir. Vücut ısısı diğer vital bulgularla birlikte takip edilerek 

değerlendirilir. 

 

Monitörden ısı takibi yaparken aĢağıdaki iĢlemler gerçekleĢtirilir; 

 

 Hastanın vücut ısı değerleri dosyasından öğrenilir. 

 Hastadan hipotermi veya hipertermi ile ilgili sorunu olup olmadığı öğrenilir 

 Hastanın herhangi bir sistemik hastalığının olup olmadığını öğrenilir. 

 Anestezi öncesi vücut ısısını ve premedikasyon özelliği öğrenilir. 

 Hastanın monitörde ısı değerleri görülür. 

 Isı değiĢiklikleri izlenerek anestezi formuna kayıt edilir. 

 Isı verileri değerlendirilir. 

 Ġstenmeyen ısı değiĢikliklerinde anestezi doktoru bilgilendirilir. 

 Ġstenmeyen ısı değiĢikliklerinde gerekli uygulama yapılır. 

 

Monitörden ısı takibi yapılırken değerlerin doğru olduğundan emin olmak için 

bağlantıların ve ısı proplarının çalıĢırlığından emin olunmalıdır. Anestezi uygulamalarında 

kullanılan anestezik ilaçların özellikleri iyi bilinmelidir. Hastadaki ısı değiĢiklikleri 

gözlendiğinde diğer paremetrelerle ve hastadaki fizyolojik değiĢikliklerle birlikte 

değerlendirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Hastanın vücut ısısının takibini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın vücut ısısının değerlerini 

dosyasından öğreniniz. 

 Ġlk ölçülen, klinikteki ve masaya 

alındıktan sonraki değerleri 

incelemelisiniz. 

 Hastadan hipotermi veya hipertermi ile 

ilgili sorunu olup olmadığını öğreniniz. 

 Vücut ısısı anormalliklerinde tedaviye 

yardımcı olacağı için dosyadan, 

hastadan ve ameliyat ekibinden 

doğrulatarak öğrenmelisiniz. 

 Genetik bir bozukluğu ve ailesel 

yatkınlığı araĢtırmalısınız. 

 Hastanın herhangi bir sistemik 

hastalığının olup olmadığını öğreniniz. 

 Anestezi öncesi vücut ısısını ve 

premedikasyon özelliğini öğreniniz. 

 Premedikanların vücut ısısı üzerine 

etkilerini öğrenmelisiniz 

 Heyecan, anksiyete, üzüntü gibi 

faktörlerin vücut ısısını etkilediğinden 

dolayı vücut ısısının normal sınırlara 

inmesini beklemelisiniz. 

 Hastanın monitörde ısı değerlerini 

gözleyiniz. 

 Gerekli durumlarda ekstra ölçümler de 

yapmalısınız. 

 Isı değiĢiklikleri izlenerek anestezi 

formuna kayıt ediniz. 

 Isı değerini diğer yaĢamsal 

parametrelerle birlikte 

değerlendirmelisiniz. 

 Hastanın özelliğine göre gerekirse vücut 

ısısını farklı bölgelerden ölçerek 

değerlendirmelisiniz. 

 Isı verilerini değerlendiriniz. 

 Ġstenmeyen ısı değiĢikliklerinde anestezi 

doktorunu bilgilendiriliz. 

 Isı değiĢikliklerinde yaĢamsal 

fonksiyonların ciddiyetine göre bakım 

ve tedavi giriĢimlerini doktorun 

istemine göre hızlı ve dikkatli 

yapmalısınız. 

 Ġstenmeyen ısı değiĢikliklerinde gerekli 

uygulamayı yapınız. 

 

  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisi, volatil anesteziklerin vücut ısısı üzerine etkilerindendir? 

A) Doğrudan vazodilatatör etkileri ile ısı kaybı yapar 

B) Periferik vazodilatasyon ile ısı kaybı yapar 

C) Vazokonstriktör mekanizmasını artırarak ısı kaybı yapar 

D) Isı algılayıcılarını baskılayarak ısı kaybı yapar 

E) Kas tonusunu azaltarak titreme ile ısı kaybı yapar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, anestezide hipotermi nedenlerinden değildir? 

A) Hipotalamusun baskılanması 

B) Soğuk ve kuru gazlarla ventilasyon  

C) Sıcak ve nemli gazlarla ventilasyon 

D) Açık göğüs ve batın ameliyatları  

E) Hastaya soğuk sıvı ve kan verilmesi  

 

3. Hipoterminin solunum fonksiyonu üzerindeki etkisi aĢağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiĢtir? 

A) Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi soağa kayar  

B) Ġnhalasyon anesteziklerinin eriyebilirliği azalır 

C) Pulmoner damar direnci artar  

D) Solunum uyarısı azalır 

E) Oksihemoglobin dissosiasyon eğrisi sola kayar 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi,  istemli hipotermi oluĢturmak için kullanılan yöntemlerden 

değildir? 

A) Isı düzenleyen merkezin depresyonu ile ısının düĢürülmesi  

B) Hasta kanını değiĢtirerek ısının düĢürülmesi 

C) Soğuk kullanarak ısının düĢürülmesi  

D) Periferik vazodilatasyonla ısı kaybının artırılması 

E) Titremenin kas gevĢeticilerle önlenmesi ile ısı yapımı azaltılılması 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, anestezi uygulanmıĢ hastada gözlenen hipertermi 

bulgularından değildir? 

A) Hipertansiyon  

B) End-tidal karbondioksit düzeyinde azalma  

C) End-tidal karbondioksit düzeyinde artma  

D) Ġlaç metebolizmasında artma  

E)  TaĢikardi  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, malign hipertermiyi tetikleyen etkenlerdendir? 

A) Parasempatik aktivasyon  

B) Volatil anestezikler 

C) Soğuk   

D) Derin anestezi   

E) Katekolamin düzeyinin düĢmesi   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faliyetine geçiniz. 

YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın sinir kas stimülatörü 

göstergelerini dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz. 

  

 

 

 

Santral venöz basınç takibini ve anestezideki önemini araĢtırınız. 

 

5. SĠNĠR KAS STĠMÜLATÖRÜ 

GÖSTERGELERĠNĠN TAKĠBĠ 
 

Uyanık hastalarda kas gücü istemli kas gerginliğini ölçen testler ile değerlendirilebilir. 

Anestezi altındaki hastalarda ya nöromusküler fonksiyonu doğrudan ölçen ya da dolaylı 

olarak değerlendirilmesini sağlayan kas tonusu, anestezi balonundan solunumun 

hissedilmesi, pulmoner kompliyansın dolaylı olarak değerlendirilmesi (tidal volüm ve 

inspiryum gücü) testlerinden yararlanılır. Ancak bu testlerin hepsi, nöromusküler blokaj 

dıĢında pek çok faktörden etkilenir. Bu nedenle nöromusküler fonksiyonun ne durumda 

olduğunu anlamak için kasın sinir uyarısına vereceği yanıtın değerlendirilmesi gereklidir. Bu 

yanıtın bilinmesi; cerrahi sırasında kas gevĢekliğinin düzeyi, entübasyon ve ekstübasyon için 

optimal zamanı, nöromusküler blokaj oluĢturmak için gerekli dozun tayini ve blokajın geri 

döndürülmesi için en uygun zamanın belirlenmesi hakkında bilgi verilmesini sağlar. 

 

Nöromüsküler fonksiyonun değerlendirilmesi için en güvenilir metod periferik sinirin 

bir sinir stimülatörü ile uyarılması ve onun innerve ettiği kasta oluĢan yanıtının ölçülmesidir. 

Uyaran genellikle yüzey elektrodları yolu ile verilir.  

 

5.1. Periferik Sinir Stimülasyonunun Ġlkeleri 
 

Nöromusküler fonksiyon, bir periferik motor sinirin supramaksimal(maksimum üstü) 

elektriksel uyarı ile uyarılabilir. Fakat kas yanıtının değerlendirilmesi monitörize edilerek 

takip edilir. Tek bir kas lifinin elektrik uyarısına yanıtı “hep ya da hiç” Ģeklindedir. Buna 

karĢılık tüm kasın yanıtı uyarılan fibril sayısına bağlıdır. Bir sinir yeterli yoğunlukta 

uyarıldığında bu sinir tarafından uyarılan tüm kas lifleri uyarı verir. Bir nöromusküler bloker 

ilaç uygulandıktan sonra bloke olan fibril sayısına paralel olarak kasın yanıtı da azalır. 

Sürekli uyarıya alınan yanıttaki azalmanın miktarı, nöromusküler bloğun derecesi ile 

paralellik gösterir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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Sabit stimülasyon koĢullarında yanıttaki azalma, nöromusküler blokajın derecesini 

gösterir. Değerlendirmenin doğru olması için monitorizasyon için uyarının supramaksimal 

olması gereklidir. Bu nedenle maksimal bir yanıt için gerekenden %20-25 daha fazla 

elektriksel uyarı uygulanır ve bu uyarıya, supramaksimal uyarı adı verilir. Supramaksimal 

uyarı ağrılıdır. Bu durum anestezi sırasında önemli değildir, ancak uyanık hastada ya da 

anesteziden çıkıĢ sırasında hastayı rahatsız edebilir. Uygulanan akımın uzunluğu ile 

elektriksel impuls tarafından oluĢturulan dalga formu önemlidir. Optimal uyarı süresi 0.2-0.3 

msn. dir. 0.5 msn. yi aĢan süreli uyarılar kası doğrudan uyarabilir ya da yenileyen uyarılara 

neden olabilir.  

 

5.2. Nöromüsküler Monitörizasyonda Uyarı ġekilleri 
 

Nöromüsküler blokajın derecesi, çeĢitli elektrik uyarı Ģekilleri uygulayarak monitörize 

edilir. Tüm uyarılar kare- dalga Ģeklindedir. Elektriksel uyarının akım Ģiddetleri eĢittir. 

Bloğun artması uyarılara yanıtların azalması ile sonuçlanır. 

 

Nöromusküler fonksiyonun değerlendirilmesinde beĢ uyarı tipi kullanılmaktadır; 

 

 Tekli uyarı,  

 Dörtlü uyarı dizisi (train-of-four TOF)  

 Tetanik sinir stimülasyonu,   

 Post-tetanik count (PTC) stimülasyon   

 Doouble-burst stimülasyon (DBS).  

 

 Tekli uyarılar: Her 1 - 10 saniye arasında değiĢen frekanslarda tek bir 

uyarı uygulanır. Bir kasın böyle tek bir uyarıya yanıtı, uyarının frekansı 

ile iliĢkilidir. Blok derecesi arttıkça uyarı yüksekliği azalır,blok derinliği 

hakkında bilgi vermez. Bu stimülasyon tipi klinik uygulamada pek 

kullanılmaz, çünkü aynı yanıtların gözle ya da dokunarak da 

izlenebilmesi mümkündür. Anestezi indüksiyonu sırasında tercih 

edilebilir. Ġlaçların dozlarına karĢı cevap iliĢkisinde kullanılır. (Ģekil 5.1) 
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ġekil 5.1: Tekli uyarı Ģekli ile depolarizan ve non depolarizan blok görüntüsü 

 

 Dörtlü uyarılar (traın-of-four stimülasyon- TOF): Ġki Hz (saniyede 

iki) frekansında toplam dört uyaranın verildiği uyarı Ģekli TOF olarak 

isimlendirilir. Sürekli kullanıldığında, dörtlü uyarı dizileri her 10 ya da 12 

saniyede bir yenilenir. Dizideki her bir uyarı kas kontraksiyonu oluĢturur 

ve birbirini izleyen kas yanıtlarındaki sönme değerlendirmenin temelini 

oluĢturur. Son uyarıya alınan kas yanıtının ilk uyarıya alınan kas yanıtına 

oranı TOF oranı olarak adlandırılır ve sönmenin miktarını gösterir. 

Normalde kas gevĢetici yapılmadan önce uygulanan TOF stimülasyonuna 

alınan dört yanıt da aynıdır. Bu durumda TOF oranı 1.0‟dir. Bir parsiyel 

nondepolarizan blok sırasında oran, bloğun derecesi ile ters orantılı 

olarak azalır (sönme oluĢur). Parsiyel blok sırasında ise sönme yoktur ve 

ideal bir ölçümde TOF oranı 1.0‟dir. Süksinilkolin enjeksiyonundan 

sonra TOF yanıtında sönme oluĢması faz II blok geliĢimini iĢaret eder 

(Ģekil 5.2). 
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ġekil 5.2: TOF uyarısı ile nondepolorizan ve depolorizan blok öncesi ve sonrası yanıtlar 

 

Dörtlü uyarı, anestezide en çok kullanılan uyarı Ģeklidir. Non depolorizan bloğun ve 

cerrahi müdahale için gerekli olan kas gevĢekliğinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

Nondepolarizan blok sırasında, bloğun derecesi TOF yanıtından doğrudan okunabilir (tablo 

5.1). TOF stimülasyonu, tetanik stimülasyona göre daha az ağrılı olduğu ve nöromusküler 

blokajın derecesini değiĢtirmediği için de avantajlıdır.  

 

Blok düzeyi (%) Cevap sayısı 

75 4 

80 3 

85 2 

90 1 

100 0 

Tablo 5.1: TOF uyarımında alınan yanıt sayısı ve kas gevĢekliği düzeyi 
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 Tetanik (tetanus) uyarılar: Çok hızlı bir Ģekilde yenileyen (30,50 veya 

100 Hz[Herthz; saniye baĢına düĢen devir sayısını ifade eder. 1 Hertz 

saniyede bir devir veya 1 MHz saniye baĢına bir milyon (1,000,000/s) 

devir Ģeklinde tanımlanır.] elektriksel uyarılardan oluĢur. En sık 

kullanılan Ģekli, 5 sn süreyle 50 Hz sıklıkla uygulanan Ģekildir. Bir 

nondepolarizan blok sırasında ve Sch'den sonra geliĢen faz II blokta, 

tetanik stimülasyon ile sönme oluĢur.  Nöromusküler blokerler, 

postsinaptik reseptörler üzerindeki etkilerinin ötesinde sinir sonunda Ach 

hareketinide (mobilizasyonunu) bozabilir. Bu etki de tetanik stimülasyon 

ve TOF stimülasyona alınan yanıttaki sönmeye katkıda bulunur. 

Sönmenin derecesi, öncelikle nöromusküler bloğun derecesine bağlıdır. 

Ayrıca uygulanan stimülasyonun frekansı (Hz) ve uzunluğu (sn) ile 

tetanik stimulusların uygulama sıklığı da sönmenin derecesini etkiler.  

Uygulama tekniği ağrılı olduğu için bilinci açık hastalarda 

uygulanmamalıdır. Ayrıca nöromusküler derlenmenin geç dönemlerinde 

uyarılan kasta nöromusküler derlenmeyi geciktirebilir (Ģekil 5.3). 

 

ġekil 5.3: 5sn süreli 50Hz ‘lik tetanik uyarı ve kas yanıtları 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Saniye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Saniye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devir
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 Post tetanik sayım: (PTC-Posttetanik Count stimülasyon) 5 saniye 

süre ile 50 Hz.lik uygulanmıĢ tetanik uyarılardan 3 saniye sonra 1 Hz 

sıklıkla uygulanan tekli uyarılara uygulanan uyarılara alınan yanıttır. 

Bloğun derinliğini değerlendirmek için kullanılır. Blok derinse uyarıya 

yanıt yoktur. Bununla birlikte PTC, ani kımıldanmaların (örneğin 

oftalmik cerrahi) engellenmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanır. 

Diyafram paralizisini sağlamak veya ıkınma ve öksürüğü engellemek için 

posttetanik uyaranına hiç yanıt alınamayacak kadar (PTC=0) yoğun bir 

nöromusküler blokaj gereklidir. PTC'a yanıt, öncelikle nöromusküler 

blokajın derecesine bağlıdır. 

 

PTC uyarımına alınan cevap, nöromusküler bloğun derecesine, tetanik uyarının 

frekansı ve süresine, tetanik uyarının sonlanması ile postetanik uyarının baĢlaması arasında 

geçen süreye, tetanik stimülasyon öncesinde uygulanmakta olan tekli uyarının frekansı ve 

süresine bağlıdır. Tetanik stimülasyonun 6 dk.dan daha sık aralıklar ile yenilenmesi 

durumunda ölçüm için kullanılan kaslarda nöromusküler blok sonlanmıĢ olarak 

değerlendirileceğinden vücut hala paralitik kalmaya devam eder. Eldeki nöromusküler 

blokajın olası antagonizmasından kaçınmak amacıyla tetanik stimülasyonun minimum 6 

dakikalık aralıklarla uygulanmasına da dikkat edilmelidir. Eğer el kaslarında antagonizma 

sağlandığı halde vücudun geri kalan kısmında paralizi hala sürüyorsa bu el, monitorizasyon 

için tekrar kullanılmamalıdır (Ģekil 5.4). 

 
 A-yoğun blok sırasında uyarıya cevap yok 

 B ve Cdüzeyi azalmıĢ ancak derin iken uyarıya cevap yok PTC güçlenme var 

 D- Cerrahi blok sırasında TOF uyaranına cevap var, PTC artmıĢ, yoğun blokta  

ġekil 5.4: Post tetanik sayım uyarısı 
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 Double burst: (çift patlama- DBS) Residüel nöromusküler blokajın 

manuel (taktil) değerlendirilmesini sağlamak amacını taĢıyan bir sinir 

uyaran modudur. En son tanımlanan bu uyaran Ģeklinde, üç defa 0.2 

milisaniye süreli 50 Hz frekansında uyarandan sonra 750 milisaniye sonra 

aynı uyaran tekrar edilir. Her bir tetanik stimülasyon kümesi kare dalga 

Ģekli oluĢturur ve 0.2 msn sürer (ġekil-5.5). Her bir kümedeki impuls 

sayısı değiĢtirilebilirse (DBS3,2 ve DBS4,3) de üçer impulstan oluĢan 

tetanik kümelerinin (DBS3,3) klinik kullanım için daha uygundur.  

 

 

ġekil 5.5: DBS uyarı çeĢitleri. Modifiye DBS ikiĢer uyarılık iki impuls geniĢliklerinde 

 

5.3. Sinir Stimülasyonun Kas Yanıtları 
 

Sinir stimülasyonunda, yüzeyel seyreden herhangi bir motor sinir stimüle edilebilir. 

Sinir uyarısı, bir ekstremitenin tamamında kas hareketlerine yol açmamalıdır. Ayrıca cerrahi 

giriĢim yerinin yakınındaki kasların doğrudan uyarılmasından kaçınılmalıdır. Sinir 

stimülasyonu için ulnar, medyan ve posterior tibial, common peroneal ve fasiyal sinirleri 

kullanılır. 

 
 Ulnar sinir  

 

Anestezide periferik sinir stimülasyonu için en sık kullanılan sinirdir. Ulnar sinirin 

uyarılması, parmakların metakarpofalangial eklemlerden fleksiyonuna, orta ve distal 

interfaringeal eklemlerden ise ekstansiyon yapmasına neden olur. BaĢparmak addüksiyon ve 

metakarpal eklemden fleksiyon yapar. Ulnar sinir tarafından uyarılan ve baĢparmağın 

addüksiyonunda etkili olan tek kas adductor pollicis kas olduğundan bu sinirin uyarılması 

sinir-kas birimi ölçütlerini karĢılar.  
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 Fasial sinir 

 

Fasial sinir, kafa tabanını foramen stylomastoideum ile terk eder ve parotis bezi 

hizasında birçok dala ayrılır. Bu dallar mimik kaslarını uyarır. Rami zygomatici, orbicularis 

oculi kasının yan bölümlerini ve gözle ağız arasındaki mimik kaslarını uyarır. Fasiyal sinirin 

yüzdeki dalları birçok bağlantı yaptığından uyarı yerinden bağımsız olarak sinirin birden 

fazla dalı uyarılır. 

 

 Alt ekstremite sinirler 

 

Alt ekstremitelerde nöromusküler bloğun monitörizasyonuna yönelik uyarı için 

peroneal ve tibial sinirler uygundur. Hastanın konumundan dolayı, transkütan uyarı için 

ulaĢılabilir durumda baĢka bir uygun sinir yoksa (örneğin nöroĢirürjik giriĢimler) bacak 

kaslarından yararlanılabilir. DüĢük gevĢeme düzeylerinde, mikroskop altında gerçekleĢtirilen 

mikrocerrahi giriĢimleri sırasında güçlü bacak kontraksiyonları hastanın, cerrahı rahatsız 

edebilecek düzeyde sarsılmasına yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. 

 

Peroneal sinirin uyarılması sırasında kasın uyarıya karĢı yanıtı tüm ayağın dorsal 

fleksiyonu Ģeklindedir. 

 

Tibial sinirin dalları ayak parmağı fleksörlerini uyarır. Ayak baĢparmağı, pratik olarak 

yalnızca tek bir düzlemde hareket ettiğinden el baĢparmağına göre biyomekanik açıdan daha 

stabildir. Bu nedenle ayak baĢparmağının plantar fleksiyonu hem elle hem de gözle 

değerlendirilebileceği gibi kontraksiyonun kaydedilebilir. 

 

Farklı kas gruplarının nöromusküler bloker ajanlara duyarlılığı farklı olduğundan bir 

kastan elde edilen bulgular diğer kaslara uyarlanmamalıdır. Diyafram, hem depolarizan hem 

de nondepolarizan nöromusküler bloker ilaçlara en dirençli olan kastır. Diğer solunum 

kasları, larinks ve yüz kasları ise diyaframdan daha az dirençlidir. En duyarlı olan kaslar 

abdominal kaslar, ekstremite periferik kasları, maseter ve üst havayolu kaslarıdır. 

 

5.4. KaydedilmiĢ Yanıtların Değerlendirilmesi 
 

Anestezide sinir stimülasyonu genellikle TOF stimülasyon ile eĢdeğerdir. Bu nedenle 

bu yöntem ile kaydedilen cevaplar, nöromusküler blok derecesini değerlendirmede daha sık 

kullanlır.  

 

 Nondepolarizan nöromusküler blok 

 

Komplikasyonsuz bir trakeal entübasyon yapmaya yetecek dozda nondepolarizan 

nöromusküler bloker yapıldıktan sonra TOF kayıtları üç nöromusküler blok düzeyi ya da 

dönemi gösterir bunlar; yoğun blok, orta derece blok (cerrahi blok) ve derlenme. (ġekil 5.6).  
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 Yoğun blok: Yoğun nöromusküler blok, uygulanan doza ve ilaca bağlı 

olarak entübasyon dozunun yapıldıktan 3-6 dk sonra oluĢur. Bu evre aynı 

zamanda “yanıtsızlık dönemi” olarak da adlandırılır. Bu dönemin süresi 

yine ilaca, doza ve hastanın ilaca duyarlılığına bağlı olarak değiĢir. Bu 

dönem süresince yoğun bloğun ne kadar süreceğini ölçmek mümkün 

değilse de PTC ve TOF stimülasyonuna ilk yanıttan yararlanılır.  

 Cerrahi blok: (orta derece) Bu dönem, TOF uyarımına ilk yanıtın 

alınması ile baĢlar. TOF stimülasyonuna giderek artan sayıda yanıt 

alınması ile karakterizedir. Tek yanıt alındığında nöromusküler bloğun 

derecesi (seğirme yüksekliğindeki depresyonun oranı) %90-95‟tir. 

Dördüncü yanıt alındığında bloğun düzeyi %75-85‟tir. TOF 

stimülasyonuna bir ya da iki yanıt alınıyor olması pek çok cerrahi giriĢim 

için yeterli bir kas gevĢekliğini gösterir. Ancak anestezi düzeyi yeterli 

değilse hastanın kıpırdaması veya ıkınması riski vardır. Bu nedenle ani 

kımıldanmaların istenmediği cerrahi giriĢimlerde daha yoğun bir blok (ya 

da daha derin bir anestezi düzeyi) sağlanmalıdır. Bu yoğun blok düzeyi 

de PTC ile değerlendirilir. 

 Derlenme: (ĠyileĢme) TOF uyarımına 4. yanıtın alınması ile derlenme 

dönemi baĢlar. Nöromusküler derlenme sırasında TOF oranı ile klinik 

gözlemler birbiri ile örtüĢür. TOF oranı 0.4 veya daha az ise hastanın 

baĢını ya da kolunu kaldırması genellikle mümkün olmaz. Tidal volüm 

normal olabilir ancak vital kapasite ve inspiryum kuvveti azdır. Oran 0.6 

olduğunda hasta baĢını 3 sn süreyle kaldırabilir, fakat vital kapasite ve 

inspiryum kuvveti hala düĢüktür. TOF oranı 0.7-0.75 olduğunda hasta 

gözlerini iyice açabilir, dilini çıkarabilir, öksürebilir, baĢını en az 5 sn 

süreyle kaldırabilir. Oran 0.8 ve üzerine çıktığında vital kapasite ve 

inspiryum gücü de artık normaldir. 

 

ġekil 5.6: Nöromüsküler blokerden sonra TOF kayıtları 
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 Depolarizan nöromusküler blok (faz I ve II bloklar) 

 

Plazma kolinesteraz aktivitesi normal olan kiĢilerde normal bir Sch dozu (0.5-1.5 

mg/kg) ile tipik bir depolarizan blok (faz I blok) geliĢir. Örneğin TOF veya tetanik 

stimülasyona sönme olmaz; postetanik ileti artıĢı olmaz. Aksine bazı hastalar genetik olarak 

anormal plazma koplinesteraz enzim aktivitesi gösterdiklerinden aynı doz Sch ile bir 

nondepolarizan blok geliĢir; TOF ve tetanik stimülasyona yanıtta sönme ve posttetanik ileti 

artıĢı gözlenir. Bu blok tipi faz II (dual, miks veya duyarsızlaĢma) bloğu olarak adlandırılır. 

Genetik olarak normal bazı olgularda da uzun süreli Sch infüzyonu sonrasında faz II blok 

geliĢebilir. 

 

Normal hastalarda geliĢen faz II blok, kolinesteraz aktivitesi normal olmayan 

hastalarda geliĢen faz II bloktan ayırt edilmelidir. Normal hastalarda bir faz II blok Sch 

uygulamasının sonlandırılmasından birkaç dk. sonra kolinesteraz inhibitörü uygulaması ile 

antagonize edilebilir.  

 

 Periferik sinir stimülatörünün anestezide kullanımı 

 

Klinik anestezide, uyarılmıĢ yanıtların gözle ya da dokunarak da değerlendirilmesi 

mümkündür. Günümüzde sinir stimülasyonu ile uyarılmıĢ yanıtların kaydedilmesi giderek 

artmıĢtır. Periferik sinir stimülatörü, anestezi uygulamalarında aĢağıdaki durumlarda 

kullanılır. 

 Anestezi indüksiyonunda kullanımı: Sinir stimülatörü, anestezi 

indüksiyonundan önce hastaya takılmalı, fakat bilinç kaybı 

oluĢturulduktan sonra çalıĢtırımalıdır. Supramaksimal eĢik değerini 

ararken 1 Hz tekli uyarı tercih edilir. Supramaksimal eĢik bulunduktan 

sonra ve kas gevĢetici enejekte edilmeden önce stimülasyon modu TOF‟a 

veya 0.1 Hz tekli uyarıya değiĢtirilmelidir. Daha sonra bu uyarıya yanıt 

(kontrol yanıtı) alındığı görüldükten sonra nöromusküler bloker enjekte 

edilmelidir. TOF‟a yanıtların kaybolduğu anda trakeal entübasyon 

mümkün olsa da 30-60 sn daha beklenmesi ile daha iyi bir entübasyon 

gerçekleĢtirilir. 

 Ġdame (cerrahi) döneminde kullanımı: Sch uygulamasından sonra sinir 

stimülasyonuna yeniden yanıt alınmaya baĢlamadıkça ya da hastada 

nöromusküler fonksiyonun derlenmeye baĢladığı görülmedikçe ek Sch 

dozu verilmemelidir. Plazma kolinesteraz aktivitesinin normal olduğu 

olgularda TOF stimülasyonuna 4-8 dk sonra yanıt alınmaya baĢlanır. 

Trakeal entübasyon için bir nondepolarizan bloker kullanıldığında yoğun 

blok süresi daha uzun olur. Bu süreçte TOF ve tekli uyarıya yanıt 

alınmaz.  
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Pek çok cerrahi giriĢim için seğirme yüksekliğinde %90 oranında depresyon 

sağlanması hastanın anestezi düzeyi uygun olmak koĢuluyla yeterli olur. Bir nondepolarizan 

kas gevĢetici kullanıldığında TOF uyarımına bir ya da iki yanıt alınıyor olmalıdır. Ancak 

solunum kasları (diyafragma da dahil olmak üzere) periferik kaslara kıyasla nöromusküler 

blokerlere daha az duyarlı olduklarından bu blok düzeyinde hastanın soluması, hıçkırması ve 

bazan öksürmesi mümkün olabilir. Diyafram paralizisini sağlamak için baĢparmakta 

PTC‟nin sıfır olduğu bir nöromusküler blok düzeyi sağlanmalıdır.  

 

 Nöromusküler bloğun derlenmesi: (Uyandırma) Blok yoğun 

olduğunda nöromusküler bloğun geri döndürülmesine çalıĢılması 

durumunda yeterli bir derlenme elde edilemez. Yüksek doz kas gevĢetici 

kullanıldığında TOF‟a bir yanıt alınırken antagonist uygulaması da yeterli 

bir kas derlenmesi oluĢturmayabilir. Bu nedenle TOF stimülasyonuna en 

azından iki, tercihen 3 ya da 4 yanıt alınıyor olmadıkça ya da 

nöromusküler fonksiyonun döndüğüne iliĢkin klinik bulgu olmadıkça bir 

nondepolarizan bloğun antagonizması yapılmamalıdır. Kolinesteraz 

inhibitörü enjekte edilmeden önce TOF uyarımına dört yanıt alınıyorsa 

uzun etkili kas gevĢetici kullanılmıĢ olsa bile 10 dakika içinde yeterli bir 

antagonizma sağlanabilir (Nöromusküler fonksiyonun derlenmesi 

sırasında TOF uyarımına alınan dört yanıt da hissedilmelidir).  

 

5.5. Nöromüsküler Blokajı Etkileyen Faktörler 
 

Genel anestezi uygulamalarında kullanılan nöromüsküler blokerlerin blokaj süreleri 

bazı faktörlere göre değiĢiklik gösterir. Bunlar, hasta ile ilgili durumlar veya kullanılan 

ilaçlara ait nedenlerden kaynaklanabilir. Nöromüsküler blokajın süresini uzatan hastaya ait 

durumlar Ģunlardır;  

 

 Metebolik alkaloz 

 Solunumsal asidoz 

 Hipotermi 

 Hipokalemi 

 Hiperkalsemi 

 Hipermagnezemi 

 

Nöromüsküler blokajın süresini uzatan ilaçlar ise streptomisin, polimiksin veya 

neomisin gibi antibiyotiklerdir. Ayrıca kokain, prokain, lidokain, etidokain, kortikosteroidler 

blokaj sürelerini uzatır. Ġnhalasyon anestezikleri ile nöromüsküler blokerler potansiyalize 

olur. 

 

Nöromüsküler blokerlere karĢı direnç gösteren ilaç ve klinik durumlar da vardır. 

Bunlar Ģu Ģekilde ifade edilebilir: Antiepileptik ilaçlar nöromüsküler blokerlerin etki 

sürelerini kısaltır. Uzun süren fenitoin tedavisi uzun etkili nöromüsküler blokerin etkisini 

%50 azaltır. Yanıklı hastalar ise non depolorizan kas gevĢeticilere dirençlidirler ve 

süksinilkolin yapıldığında hiperkalemi oluĢturur. 
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Myastenia gravis hastası olan biri non depolorizan kas gevĢeticilere ileri derecede 

hassas fakat depolorizan kas gevĢeticilere dirençlidir. Miyotonik hastalarda kasılma sonrası 

gecikmiĢ kas gevĢemesi görülür. Bu hastalarda süksinilkolin, aĢırı kasılma yaptığından 

kullanılmamalıdır. 
 

5.6. Sinir Kas Stimülatörünün Takibi ve Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Genel anestezi uygulamalarında kullanılan kas gevĢetici ilaçların etki sürelerini, idame 

ilaç uygulama zamanını değerlendirmek veya ilaç etkilerinin sonlandırılmasını yapmak için 

kullanılan sinir stimülatörü takibi Ģu Ģekilde yapılır. 
 

 Stimülatör çalıĢır konuma getirilir. 

 Stimülatörün bağlantı noktaları  kontrol edilir.  

 Kas gevĢekliğinin düzeyi kontrol edilir. 

 Kas gevĢekliğinin tipi kontrol edilir ( depolarizan, nondepolarizan).  

 Ġdame dozunun uygulama zamanı değerlendirilir. 

 Hastada gözlenen bulgular değerlendirilir. 

 Antagonist ilaç zamanı değerlendirilir. 

 Antagonizma uygulandıktan sonra hastadaki belirti ve bulgular değerlendirilir. 
 

Stimülatörden nöromüsküler blokaj takibi yaparken aĢağıdaki noktalara dikkat 

edilmesi gerekir, 
 

 Stimülatör kullanılırken Ģu modlar olmalıdır:  

 Hem tek hem de 10-20 sn.de bir yineleyebilen TOF modu, 

 0.1 ve 1.0 Hz tekli uyarı; 1 Hz tekli uyarı modu, supramaksimal 

stimülasyon düzeyini saptamada gereken süreyi kısalttığından 

monitörizasyonun baĢlangıcında yararlı olur. 

 50 Hz tetanik stimülasyon: Pek çok araĢtırmacı, 100 ve 200 Hz tetanik 

stimülasyona gerek duymadığından 50 Hz.lik tetanik stimülasyon 

modunun varlığı yeterli dir. 

 PTC: Tetanik stimülasyon 5 sn sürmeli ve posttetanik stimülasyonun ilki 

3 sn. sonra oluĢturulmalıdır. 

 DBS: Yeni bir mod olmasına karĢın Ģu an yalnızca birkaç stimülatörde 

bulunmaktadır. DBS modlu stimülatör tercih edilmelidir. 

 Sinir stimülatörü, anestezi indüksiyonundan önce hastaya takılmalı, fakat bilinç 

kaybı oluĢturulduktan sonra çalıĢtırılmalıdır. 

 Trakeal entübasyon TOF‟a yanıtların kaybolduğu anda mümkün olabilirse de 

30-60 sn daha beklenmesi ile daha iyi bir entübasyon gerçekleĢtirilir. 

 Sch uygulamasından sonra sinir stimülasyonuna yeniden yanıt alınmaya 

baĢlamadıkça ya da hastada nöromusküler fonksiyonun derlenmeye baĢladığı 

görülmedikçe ek Sch dozu verilmemelidir. 

 Diyafram paralizisini sağlamak için baĢparmakta PTC‟nin sıfır olduğu bir 

nörmusküler blok düzeyi sağlanmalıdır.  

 TOF‟a bir yanıt alınırken antagonist uygulaması da yeterli bir kas derlenmesi 

oluĢturmayabilir. Bu nedenle TOF stimülasyonuna en azından iki, tercihen 3 ya 

da 4 yanıt alınmadıkça,  nöromusküler fonksiyonun döndüğüne iliĢkin klinik 

belirtiler olmadıkça antagonist ilaç yapılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hasatanın sinir kas stimülatörü göstergelerini takip edeniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Stimülatörü çalıĢır konuma getiriniz. 

 

 Sinir stimülatörünü hastada bilinç kaybı 

oluĢtuktan sonra çalıĢtırılmalısınız. 

 Stimülatörün bağlantı noktalarını 

kontrol ediniz.  

 Periferik sinir stimülasyonu için en çok 

ulnar siniri tercih etmelisiniz. 

 Kas gevĢekliğinin düzeyini kontrol 

ediniz. 

 Supramaksimal eĢik değerini ararken 1 

Hz tekli uyarı tercih ediniz. 

 Supramaksimal eĢik bulunduktan sonra 

ve kas gevĢetici yapmadan önce 

stimülasyon modu TOF‟a veya 0.1 Hz 

tekli uyarıya değiĢtirmelisiniz. 

 Kas gevĢetici ilacın idame dozunu, kas 

blokajının kontrol yanıtı alındıktan 

sonra uygulamalısınız. 

 TOF‟a yanıtların kaybolduğu anda 

trakeal entübasyon için 30-60 sn daha 

beklemelisiniz. 

 Kas gevĢekliğinin tipini kontrol ediliniz 

( depolarizan, nondepolarizan).  

 Non depolarizan bloktaki blok 

düzeylerini stimülatörün göstergelerini 

takip ederek pekiĢtirmelisiniz. 

 Depolarizan blokta TOF ve tetanik 

kayıtları inceleleyerek faz I ve faz II‟yi 

ayırt etmelisiniz. 

 Ġdame dozunun zamanını 

değerlendiriniz. 

 Cerrahi iĢlemleri kolaylaĢtırmak için 

gerekli olan yoğun blok düzeyini PTC 

ile değerlendirmelisiniz. 

 Antagonist ilacın uygulama zamanını 

değerlendiriniz. 

 Antagonist ilacı, TOF oranı 0.7-0.75 

olduğunda, klinik gözlemlerle 

destekleyerek yapmalısınız (Hasta 

gözlerini iyice açabilir, dilini çıkarabilir, 

öksürebilir, baĢını en az 5 sn süreyle 

kaldırabilir.). 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerin hangisi, kasın sinir uyarısına vereceği yanıtın değerlendirilmesi ile 

sağlanır? 

A) Hastanın anestezi düzeyini derinleĢtiĢtirmek. 

B) Anestezik gazların miktarını belirlemek. 

C) Cerrahın insizyon kanamasının kontrolünü kolaylaĢtırmak. 

D) Periferik vazodilatasyon miktarını belirlemek. 

E) Cerrahi sırasında kas gevĢekliği düzeyini belirlemek. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, nöromusküler fonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılan 

uyarı tiplerinden değildir? 

A) Dörtlü uyarı dizisi (train-of-four TOF). 

B) Tekli uyarı.   

C) Pre-tetanik count (PTC). 

D) Post-tetanik count (PTC). 

E) Tetanik sinir stimülasyonu.  

 

3. Ġki Hz (saniyede iki) frekansında toplam dört uyaranın verildiği uyarı Ģekli 

aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir? 

A) Tetanik (tetanus) uyarılar. 

B) TOF.  

C) PTC. 

D) Çift patlama- DBS.  

E) Tekli uyarılar. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisinde,  TOF uyarımında alınan yanıt sayısı 4 olduğunda kas 

gevĢekliği düzeyidir? 

A) 90 

B) 75 

C) 100 

D) 95 

E) 97 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, periferik sinir stimülasyonu için kullanılan ulnar sinirin 

uyarılması sonucu baĢparmak kısmında gözlenir? 

A) Fleksiyon  

B) Ekstansiyon  

C) Addüksiyon  

D) Abdüksion 

E) Repozisyon  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, nöromusküler blokta derlenme baĢladığında alınan yanıttır? 

A) TOF uyarımına 2. yanıtın alınması.  

B) TOF uyarımına3. yanıtın alınması.  

C) TOF uyarımına 0 yanıtın alınması.  

D) TOF uyarımına 4. yanıtın alınması.  

E) TOF uyarımına 1. yanıtın alınması.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz, yanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız.  Cevaplarınız doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

Cerrahi giriĢim süresince anestezi uygulanmıĢ hastanın nörolojik sistem monitör 

göstergelerini dikkatli Ģekilde takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Nörolojik sistem monitörlerini internette araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. NÖROLOJĠK SĠSTEM 

MONĠTÖRĠZASYONU 
 

Uyanık hastada sinir sistemi kolaylıkla değerlendirilebilirken son yıllardaki geliĢmeler 

sayesinde santral sinir sisteminin bir kısmı ve periferik sinir sistemi ile ilgili bilgiler 

intraoperatif  monitörlerle izlenebilmektedir. 

 

Anestezi monitörizasyonunda santral sinir sisteminin monitörizasyonunda tercih 

edilen yöntemler Ģunlardır; 

 

 Oksijen monitörizasyonu: Santral sinir sisteminin oksijenasyonunda, near 

infrared spektroskopi (NIRS), jugular venöz bulb oksijen satürasyonu ölçümü 

(SjvO2), serobrospinal sıvı ve sinir dokusu oksijen basıncı ölçümü, serabral 

mikrodiyaliz gibi yöntemlerle sağlanır. 

 Hemodinami monitörizasyonu: Serabral kan akımı (SKA) ölçümü anestezide 

önemlidir. Çünkü tüm ilaçlar, opioidler SKA‟yı etkiler. SKA‟yı 

değerlendirmede, transkraniyel doppler ultrasonografi (TKDU), laser doppler 

flowmetre ve termal ölçüm sistemleri kullanılmaktadır. 

 Serabral aktivite monitörizasyonu: Genel anestezi altında motor ve duyusal 

uyarılmıĢ yollarla (motor ve duyusal EP) beyin korteksinin spontan elektrik 

aktivitesi (EEG) monitörize edilebilir. Ayrıca, bilinç durumlarındaki 

değiĢiklikler;  

 Bispektral indeks, 

 Power spectral ölçüm, 

 ĠĢitsel uyarılabilir potansiyeller aracılığı ile değerlendirilebilir. 

 

Bu faaliyette, serabral aktivite monitörizasyonunda en sık kullanılan yöntemlerden 

olan bispektral indeks‟i öğreneceksiniz. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 103 

6.1. Anestezi Altında Farkında Olma 
 

Farkında olma, intraoperatif iĢlemlerde bilinçli ya da spontan olarak edinilen bilgilerin 

beyin tarafından bilinç altına iĢlenmesidir. Ġntraoperatif giriĢimlerde bilinç  altına iĢlenen 

bilgiler ya ameliyathanedeki konuĢmaları veya ameliyatla ilgili hoĢ olmayan  duyguları 

içerir. 

 

Anestezi sırasında farkında olma, ağrılı bilinçlilik ve ağrısız bilinçlilik olarak iki gruba 

ayrılır. Ağrılı bilinçlilik postoperatif komplikasyonların en ağırıdır. Ağrının olmaması genel 

anestezide lokal anestezik ve opioid kullanımı, düĢük dozlarda volatil anestezik kullanımı 

sonucu ortaya çıkar. 

 

Farkında olma veya uyanıklık,  bazen kasıtlı olarak uygulanan yüzeyel anestezi 

sonucu olaĢabilir. Sezeryan, büyük travma ve kardiyak giriĢimler gibi ameliyatlarda 

uyanıklık sıklığı artar. 

 

Yüzeyel anesteziye motor yanıt, genellikle hemodinamik değiĢiklikler ve sempatik 

aktivasyondan önce görülür. Spesifik motor bulgular, göz kapaklarının ve gözün hareket 

etmesi, yutkunma, öksürük, yüz buruĢturma, ekstremitelerde ve kafada hareketler olmasıdır. 

Solunum eforunda artma, interkostal ve abdominal kasların ancak derin anestezi ile 

baskılanabilen hareketlerine bağlıdır. Nöromüsküler bloker kullanımı nedeniyle motor 

bulgular anestezi derinliğini göstermez.  Sonuç olarak sempatik aktivasyon yüzeyel 

anesteziyi göstermek için ek bir yöntemdir. Yüzeyel anestezide görülen sempatik etkiler 

sonucu; hipertansiyon, taĢikardi, midriyazis, göz yaĢarması, terleme ve sekresyon artıĢı 

gözlenir. 

 

ĠĢitme yolu, bilinçli beynin metebolik olarak en aktif bölümüdür. Bundan dolayı, 

iĢitme anestezi ile en son baskılanan bölümüdür. Ġntraoperatif olaylar ve iletiĢim postoperatif 

iyi hissetmeyi olumlu veya olumsuz yönde etkiler. UyarılmıĢ iĢitsel potansiyallerin 

monitörizasyonu anestezi derinliğini gösterir. 

 

6.2. Farkında Olma Riskini Artıran Anestezik Faktörler 
 

Birçok anestezik yöntem, farkında olma riskini artırır. Kas gevĢetici kullanımı, 

özellikle azot protoksit ve opioidler ile birlikte yüzeyel anesteziyi maskeler. Total intravenöz 

anestezi (TĠVA), kullanılan ilaçların doz gereksinimlerindeki ve eliminasyon hızındaki 

farklılık nedeniyle farkında olma sıklığını artırır. Bu etki volatil ajanlarda görülmez. 

 

Süksinilkolin infüzyonunun yanlıĢ kullanımı uyanık paraliziye neden olabilir. Bu 

durum, genellikle dikkatsizliğe bağlıdır. Güç entübasyonda hipnotik dozun tekrarlanmaması 

ve volatil anesteziğin idamesinin yapılmaması sonucu uyanıklık oluĢabilir. 
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Tekrarlanan genel anestezi uygulamaları sonraki kullanılacak anesteziklere karĢı 

tolerans geliĢmesine sebep olabilir. Kronik alkolizm, hipernatremi ve hipertermi MAC 

değerini artırır. Santral sinir sisteminde katekolamin düzeyini artıran ilaçlar ( MAO 

inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, kokain, amfetamin) inhalasyon ajanlarının MAC 

değerini artırır. 

 

Ġntraoperatif farkında olma, hastada bazı olumsuz etkiler oluĢturabilir. Postoperatif 

görüĢme ile anestezi sırasındaki uyanıklık ortaya çıkarılabilir. Bazı farkında olma durumları 

ameliyattan aylar ya da yıllar sonra post travmatik stres hastalığı (PTSH) olarak ortaya 

çıkabilir. PTSH bulguları ise geriye dönüĢ, kâbus, duyusal uyuĢukluk, ölüm ile uğraĢma ve 

aĢırı duyarlılıktır. 

 

6.3. Bispektral Ġndeks (Bispektral Elektroensefalografi-BĠS ) 
 

Kritik hastalarda bilinç durumundaki değiĢikliklerin takibi oldukça önemlidir. Bu 

amaçla bilinci kapalı hastalarda geleneksel olan uygulama, bilinç durumunun 

değerlendirmesinde çeĢitli koma ya da sedasyon skalaları kullanılmaktadır. Klinik bir 

durumu değerlendirmek ve Ģiddetini derecelendirmek için ise klinik izlem skalaları vardır. 

Skalalar aynı zamanda izlem sürecindeki değiĢiklikleri belirler ve sağlık çalıĢanları arasında 

iletiĢim birliği sağlar. Bilinç düzeyinin takibinde en sık kullanılan klinik izlem skalası 

Glaskow Koma Skalası (GKS)'dır. GKS, 1974 yılından bu yana beyin fonksiyonlarının ve 

koma Ģiddetinin belirlenmesinde kullanılan puanlama sistemidir. Göz açma, sözel ve motor 

yanıt olmak üzere baĢlıca 3 fonksiyon değerlendirilir ve puanlanır. Postoperatif süreçte 

hastanın anestezi altındaki farkındalığını ve biliç durumunu değerlendirmek için ise 

Modifiye Brice Skalası kulanılmaktadır. Anestezi öncesi, anestezi süreci ve anestezi sonrası 

hatırlanılanın sorgulanmasını içerir. 

 

Genel anestezi uygulalarında kullanılan hipnotik, sedatif ve diğer anestezik ilaçlar, 

santral sinir sisteminde doza bağımlı olarak depresyon yapar.  BĠS, bir EEG parametresi olup 

anestezik ve sedatif madde uygulaması esnasında hasta yanıtını gösteren spesifik sayısal bir 

parametredir. Genel anestezi, ortalama EEG frekansında bir azalma ve ortalama power‟ da 

bir artma ile sonuçlanır. Bu durum matematiksel olarak kompleks EEG dalga formundan 

elde edilebilir. Buna, “power spectrum (fourier analizi)” denir. Bütün power spectrum 

genellikle tek bir sayıya indirgenmektedir. Power spectrum; median frekans, rölatif delta 

power, spectral edge frekans gibi bileĢenlerden oluĢur. 
 

Bispectral analiz, fourier analizinin farklı frekansları arasındaki faz korelasyonunu 

karekterize eder (faz enlenmesi). Faz korelasyonu (iki değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkinin 

yönünü ve gücü) beyindeki bağımsız EEG pacemakerlarının sayısıyla baglantılıdır. Faz 

iliĢkilerinin anlamı açık degildir. BĠS bu faz iliskilerini sayısal olarak verir. Böylece BĠS‟in 

kullanımı, EEG parametrelerini tespit etmekte kullanılmak üzere, fourier analizinden elde 

edilen bilginin daha kıyaslanabilir bir tanımlayıcı olmasına izin verir.  
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BĠS; üç analiz adımının kombinasyonu kullanılarak eĢ zamanlı hesaplanır. Ġlk adım; 

hareket, elektromiyografi (EMG) veya elektrokoterle olusan artefaktları içeren segmentleri 

saniye saniye EEG sinyalinde ayıran ve iĢaretleyen bir EEG ön iĢlemcidir. Ġkinci adım; 

önceden tanımlandığı Ģekilde geliĢtirilmiĢ algoritm kullanılarak, seçilmiĢ EEG özelliklerinin 

kombinasyonu yoluyla hipnoz-sedasyon indeksinin hesaplanmasıdır. Üçüncü adım da; 

hipnoz/sedasyon indeksidir. 

 

BĠS indeksi; zaman alanı, frekans alanı ve klinik verilerden üretilen üst düzey spectral 

parametrelerin kombinasyonundan olusan kompleks bir oluĢumdur. BĠS degeri bir monitörde 

gösterilen tek bir sayısal değerdir. Bu deger, 30 saniyenin üzerindeki EEG kayıtlarından elde 

edilen veriler ile oluĢturulur. Bu bilgiler ortalama her 2-5 saniye arasında kaydedilir.  

 

6.3.1. Endikasyonları 
 

BĠS‟in kullanıldığı durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Anestezi derinliği ve sedasyon düzeyi takibinde, 

 Yoğun bakım hastalarında sedasyon düzeyinin takibinde, 

 Ağır beyin hasarlı kritik hastalarda bilinç düzeyinin takibinde, 

 Kardiyak arrest sonrası resüsite edilen hastalarda bilinç düzeyinin takibinde, 

 Akut beyin hasarı olan hastalarda bilinç durumunun takibinde kullanılır. 

 

6.3.2. BĠS Değerleri ve Klinik Durum  
 

BĠS, alın ve temporal bölgeye yerleĢtirilen elekrodlar ve cilt altı iğne elektrotları ile 

çalıĢarak EEG sinyallerini algılar. BĠS monitörü; sinyal kalite indeksi, baskılanma oranı (SR; 

supression ratio), elektromyografi (EMG) aktivitesi ve EEG dalga Ģekli hakkında bilgi verir. 

SR önceki 63 saniyelik periyod boyunca EEG nin voltaj kriterleri ile izoelektrik olarak 

saptanan yüzdeyi vermektedir. Ġzoelektrik EEG sinyali SR=100'dür. Ġzoelektrik sinyali 

olmadığında, SR=0 olarak görüntülenir. 

 

Resim 6.1: BĠS cihazı ve  hastaya bağlanması 

 

BĠS elektrodu, 0 (izoelektrik EEG) -100 (tamamen uyanık) arası bir değer verir. 

 

BĠS verileri değerlendirmesinde; 

 

 100-85 arası; uyanık, farkında, hafıza ve bilinçli hatırlama tamdır.  
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 85-60 arası; sedasyon artmıĢ ve hafıza bozulmuĢtur. (Uyarı ile hasta 

uyandırılabilir). 

 60-40 arası; cerrahi anestezi sürecidir. Ameliyat sonrası hatırlama olasılığı 

düĢük, iĢitsel süreç ve refleks hareketler vardır.  

 40-0 arası; kortikal nöron baskılanması artmıĢtır.  

 0 değeri; tam kortikal elektriksel sessizlik ( izoelektrik EEG ) anlamındadır.  

 

6.3.3. BĠS Ġndeksini Etkileyen Faktörler 
 

BĠS indeksini düĢük veya yüksek olarak gösteren faktörler vardır. Bu faktörler 

Ģunlardır; 

 Beyindeki anestezik konsantrasyonu, 

 Analjezi seviyesi, 

 Cerrahi stimülasyon, 

 Nörolojik hastalık, ensefalopati, serebral iskemi, 

 Genetik olarak belirlenmiĢ düĢük voltaj durumları, 

 Sedasyonun cinsi, (ketamin kullanıldığında EEG aktive olup BĠS yüksek 

olabilir.) 

 Aminofilin ve katekolaminler (BĠS'i yükseltirken, ses ve ısı etkisi farklılık 

gösterir). 

 Eletromiyogramdan (EMG) BĠS indeksi etkilenir. 

 

 Anestetik ajanların BĠS’e etkileri 

 N2O Kesilmesi: Paradoksal (zıt, çeliĢkili hareketler), BĠS azalması ( delta 

ve teta dalgaları artar) 

 Ketamin: Paradoksal BĠS artıĢı (Beta artarken, delta dalgaları azalır.), 

 Isofluran: Paradoksal BĠS artıĢı (Alfa ve beta dalgaları artar.), 

 Halothan: Yüksek BĠS (değiĢik kortikal etki), 

 

 EMG ve kas gevĢeticilerin etkisi 

 Nondepolarizan kas gevĢeticiler: BĠS azalır (EMG artefaktı ortadan 

kalkar.) 

 Süksinilkolin: BĠS azalır (artefakt). 

 Neostigmin ile antagonizasyon: BĠS artar. 

 

 Elektrikli aletlerin BĠS ile etkileĢimi 

 Atrial pacer: BĠS artıĢı,  

 Isıtıcı battaniye: BĠS artıĢı,  

 Endoskopik shaver (tıraĢlayıcı): BĠS artıĢı,  

 Elektromagnetik sistem: BĠS artıĢı.  

 

 DeğiĢik klinik durumlarda BĠS 

 Hipoglisemi: BĠS azalması (Delta ve teta artar, alfa dalgaları azalır), 

 Kardiyak arrest: BĠS azalması (Serebral perfüzyon azalır), 

 Hipovolemi: BĠS azalması (Serebral perfüzyon azalır), 

 Hipotermi: BĠS azalması (Anestetik ajanların etkisinin artıĢı). 
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6.3.4. BĠS’in YerleĢtirilmesi ve Takibi 
 

ĠĢleme baĢlamadan önce eldiven giyilerek BĠS cihazının çalıĢıp çalıĢmadığı kablo 

bağlantıları ve elektrotların sağlamlığı kontrol edilir.  BĠS monitorizasyonu yapılırken hasta 

supin pozisyona alınır. Alın ve Ģakak bölgesi alkollü bez ile silinir. Bu bölgeye iletken jel 

sürüldükten sonra BĠS elektrotunun 1 numaralı uzun parçası, burun kökünden yaklaĢık 2-3 

cm yukarı olacak Ģekilde alın ortasına yapıĢtırılır. 2 numaralı kısa parçası ise saçlı deri 

çizgisi ile göz köĢesi arasındaki sağ temporal bölgeye yapıĢtırılır. Monitörde açılan 

pencerelerden biri olan SQI (Signal Quality Ġndex) göstergesinin onay vermesinden sonra 

BĠS monitorizasyonu sağlanır. BĠS değeri kaydedilir. Aynı zamanda arteriyel kan basıncı, 

nabız ölçümü, vücut ısısı kontrolü ve hastanın sempatik aktivasyon belirtilerinin kontrolü 

yapılır. Gözlenen değer anestezi formuna kayıt edilir. (Resim 6. 2‟yi inceleyiniz.) 

  

Resim 6.2: BĠS bağlanmıĢ hasta 

 

BĠS monitörizasyonu yapılırken aĢağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 Cilt uygun Ģekilde temizlenmeli, alkol ile silinerek yağdan arındırılmalıdır.  

 Elektrotların yerleĢiminin uygunluğu kontrol edilmelidir.  

 Elektrotların yapıĢtığı yerden ayrılması durumunda ya da elektriksel uyarının 

akım miktarı çok düĢük olduğunda da iletim yetersizliği görülebilir. Sık olarak 

kontrol edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hastaya nörolojik sistem monitörünü bağlayarak takibini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz. 
 Hijyen kurallarına uymalısınız. 

 Kablo sağlamlığını kontrol etmelisiniz.  Monitör bağlantısını ve monitörün 

çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyona alınız. 

 Ameliyat ve anestezi tipini göz önünde 

bulundurarak pozisyon değiĢikliklerinde 

cihazın yerleĢiminin bozulmamak için sık 

aralıklarla konrol etmelisiniz.  

 Alın ve Ģakak bölgesini alkollü bez ile 

siliniz. 

 Bu bölgeye, iletken jel sürünüz. 

 BĠS elektrotunun uzun olan 1. Parçasını, 

burun kökünden yaklaĢık 2-3 cm yukarı 

olacak Ģekilde alın ortasına yapıĢtırınız. 

 Tek elektrotlu olan 2. parçayı ise saçlı 

deri çizgisi ile göz köĢesi arasındaki sağ 

temporal bölgeye yapıĢtırınız. 

 Monitörde açılan pencerelerden biri olan 

SQI (Signal Quality Ġndex) 

göstergesinin onay vermesini 

bekleyiniz. 

 Monitörden BĠS değerlerini gözleyiniz. 

 Gözlenen BĠS değeri kaydediniz. 
 BĠS kontrolünü anestezi uzmanının 

belirlediği aralıklarla yapabilirsiniz. 

 Hastanın bilinç durumuna ve yapılan 

operasyonun sürecine göre uygun 

anestezi seviyesi uygulayınız.  

 Hastanın özelliğine göre derlenme 

sürecini göz önünde bulundururarak 

anestezi düzeyini ayarlayabilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Öğrenme faaliyetleri kapsamında, aĢağıdaki çoktan seçmeli test sorularında, 

doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, santral sinir sistemini değerlendirme yöntemlerinden 

değildir? 

A) Bispektral indeks. 

B) Power spectral ölçüm. 

C) EKG 

D) ĠĢitsel uyarılabilir potansiyeller. 

E) EEG 

 

2. Postoperatif süreçte, hastanın anestezi altındaki farkındalığını ve biliç durumunu 

değerlendirmek için aĢağıdakilerden hangisi kullanılır?  

A) Glaskow koma skalası. 

B) Modifiye Brice Skalası. 

C) Wilson testi. 

D) Mallanpati testi. 

E) Goldmanın risk indeksi. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, BĠS‟in intraoperatif dönemde kullanılmasının amaçlarından 

değildir? 

A) Yüzeysel anestezi ve farkında olma durumu belirlenerek bu durumunu en aza 

indirmek. 

B) Hipnotik durum, sedasyon ve anestezi derinliğini belirlemek. 

C) Ġlaç dozlarını ayarlamak. 

D) Kardiyak arest varlığını tespit etmek. 

E) Daha az ilaç kullanarak daha hızlı uyanma sağlamak. 

 

4. BĠS‟in EEG sinyali SR=-60-40 arası olduğunda, hastanın bilinci hangi düzeydedir?  

A) Uyanık farkında ve bilinçli hatırlama vardır. 

B) Sedasyon artmıĢ ve hafıza bozulmuĢtur. Uyarı ile hasta uyandırılabilir. 

C) Kortikal nöron baskılanması artmıĢtır. 

D) Tam kortikal elektriksel sessizlik vardır. 

E) Cerrahi anestezi sürecidir. Ameliyat sonrası hatırlama olasılığı düĢük, iĢitsel süreç 

ve refleks hareketler vardır. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, BĠS kullanımının endikasyonlarından değildir? 

A) Kardiyolojik anomali varlığını tespit etmek. 

B) Anestezi derinliği ve sedasyon düzeyi takibinde. 

C) Yoğun bakım hastalarında sedasyon düzeyinin takibinde. 

D) Ağır beyin hasarlı kritik hastalarda bilinç düzeyinin takibinde. 

E) Akut beyin hasarı olan hastalarda bilinç durumunun takibinde. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz, yanlıĢ cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetini 

tekrarlayınız.  Cevaplarınız doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül sonunda kazandığınız yeterliği, aĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru 

seçeneği iĢaretleyerek değerlendiriniz. 

 

1. Nabız, spontan solunum ve uyarılara cevap yoktur. Genelde VF‟den sonraki 

durumdur. Verilen belirti ve bulgular aĢağıdaki durulardan hangisini tarif ediyor? 

A) Nabızsız elektriksel aktiviteyi. 

B) Asistolü. 

C) Ġdiyoventriküler ritimi. 

D) Ġleti bloğunu. 

E) Sinüs bradikardisi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, ileti bozuklularından değildir? 

A) Sinoatriyal blok. 

B) Atriyoventriküler bloklar. 

C) 3.Derece AV blok. 

D) Sol dal bloğu. 

E) Ventriküler fibrilasyon. 

 

3. “YaĢın ilerlemesi ile artar. Anestezi sırasında sık (%15) görülen bir aritmi tipidir. 

Önceden kalp hastalığı bulunanlarda ise çok daha sıktır. Bilinen diğer etyolojik 

faktörler arasında elektrolit ve kan gazı anormallikleri, ilaç etkileĢimleri, beyin sapının 

uyarılması, kalbe travma, enfeksiyon ve cerrahi yer alır. Uyarı sinüs düğümüne ulaĢır 

ve onun normal sinüs ritmini bozar. SA düğümün izleyen depolarizasyonu bloke 

edilirken bir sonraki sinüs vurusu zamanında oluĢur.” 

Bahsedilen ritim bozukluğu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Prematür ventrikül kontraksiyonları. 

B) Atriyal fibrilasyon.  

C) Paroksismal supraventriküler taĢikardi.  

D) Prematür atriyal kontraksiyon. 

E) Sinüs duraklaması. 

 

4. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon hastasında ameliyat sırasında kan basıncı 

düzensizliğinde, aşağıdakilerden hangisi görülebilir? 

A) Miyokardiyal perfüzyon. 

B) Renal enflamasyon. 

C) Serebral hipoperfüzyon. 

D) Serebral hiperperfüzyon. 

E) Menenjit. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi, hipotansiyon nedenlerinden değildir? 

A) Sıvı kaybı. 

B) Kardiyovasküler dengesizlik. 

C) Ġnhalasyon ajanları. 

D) Kalp kapak hastalıkları. 

E) Efedrin sülfat kullanımı. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi, kontrollü hipotansiyonda, ortalama arteriyel kan basıncının 

bilinçli ve geri dönüĢümlü olarak indirildiği az seviyeyedir? 

A) 90mmHg. 

B) 50mmHg. 

C) 70mmHg. 

D) 100mmHg. 

E) 150mmHg. 
 

7. AĢağıdakilerden hangisi, akut hipoksinin klinik belirtilerindendir? 

A) Hipoventilasyon 

B) Bradipne 

C) Hipotansiyon 

D) Bradikardi 

E) Bilinç kaybı  
 

8. AĢağıdakilerden hangisi, hipokarbinin nedenlerinden değildir? 

A) Hiperventilasyon. 

B) Ölü mesafe ventilasyonunun azalması. 

C) Karbondioksit üretiminin azalması. 

D) pulmoner arter basıncının artması. 

E) Ölü mesafe ventilasyonunun artması. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi,  normal ventilasyonda PETCO2 miktarıdır? 

A) 30-35 mmHg.  

B) 45-50 mmHg.  

C) 20-30 mmHg.  

D) 35-40 mmHg.   

E) 25-30 mmHg.   
 

10. AĢağıdakilerden hangisi, malign hipertermide kullanılan güvenli ajanlardandır? 
A) Süksinilkolin.  

B) Amid tipi LA (lidokain). 

C) Volatil anestezikler. 

D) Pre-post operatif stres.  

E) Nondepolarizan kas gevĢeticiler    
 

11. AĢağıdakilerden hangisi, malign hiperterminin belirtilerinden değildir? 

A) Masseter kas rijiditesi. 

B) Hiperkarbi. 

C) SpO2‟deki ani düĢüĢ. 

D) Volatil anestezikler. 

E) Metebolik ve solunumsal alkaloz. 
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12. AĢağıdakilerden hangisi, anestezi uygulanmıĢ hastada Malign Hipertermi geliĢtiğinde 

yapılmaması gerekir? 

A) Tetikleyici ajanlar kesilir.  

B) GiriĢim ertelenir veya hızla sonlandırılır. 

C) Dantrolen Na yapılır.  

D) Kalsiyum kanal blokerleri yapılır. 

E) Soğuk serum fizyolojik 15 dakikada uygulanır. 
 

13. Sinir stimülatörü,  hastaya ne zaman takılmalıdır? 

A) Bilinç kaybı oluĢturulduktan sonra.  

B) Cerrahi iĢlemler yapılırken. 

C) Hasta uyandırırken 

D) Nöromüsküler bloker yapıldıktan sonra 

E) Anestezi indüksiyonundan önce. 
 

14. AĢağıdakilerden hangisi, myastenia gravis hastasında gözlenen nöromüsküler blokajın 

etkisidir? 

A) Non depolorizan kas gevĢeticilere hassas,  depolorizan kas gevĢeticilere dirençlidir. 

B) GecikmiĢ kas gevĢemesi. 

C) Etki süreleri kısalır. 

D) Non depolorizan kas gevĢeticilerde aĢırı kasılma. 

E) Kasılma hastada komplikasyon olarak kalır. 
 

15. Plazma kolinesteraz aktivitesi normal olan kiĢide depolarizan blok (faz I blok) 

geliĢtiğinde stimülasyonda aĢağıdakilerden hangisinde gözlenir? 

A) TOF veya tetanik stimülasyona sönme olmaz, postetanik ileti artıĢı olmaz  

B) TOF veya tetanik stimülasyona sönme olur, postetanik ileti artıĢı olur 

C) TOF veya tetanik stimülasyona sönme olmaz, postetanik ileti artıĢı olur  

D) TOF‟ta sönme, tetanik stimülasyona sönme, postetanik ileti artıĢı olmaz  

E) TOF uyarımına ilk yanıtın alınması görülmez 
 

16. AĢağıdakilerden hangisi, BĠS indeksini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Beyindeki anestezik konsantrasyonu. 

B) Analjezi seviyesi. 

C) Cerrahi stimülasyon. 

D) Nörolojik hastalık. 

E) Kardiyolojik hastalık. 
 

17. AĢağıdakilerden hangisi, anestezi altında ağrısız farkında olma nedenlerindendir? 

A) Genel anestezide lokal anestezik ve opioid kullanımı 

B) Hastaya oksijen verilmesi. 

C) Derin anestezi uygulama. 

D) Yeterli volatil anestezik uygulama. 

E) Yeterli sıvı infüzyonu uygulama. 
 

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 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 D 

4 B 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 B 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 B 

5 B 

6 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 B 

4 B 

5 C 

6 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 E 

5 A 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 A 

4 C 

5 E 

6 B 

7 A 

8 E 

9 D 

10 E 

11 E 

12 D 

13 E 

14 A 

15 A 

16 E 

17 A 
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