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Sunum akışı 

Toraks anestezisinde;

• Ventilasyon yönetimi/destek sistemleri

• Sıvı yönetimi

• Non-invaziv ve minimal invaziv monitorizasyon

• Ultrasonografi, TEE

• Robotik-destekli torasik cerrahi

• Analjezi

Farklılıklar / Yenilikler



“Protective//ultraprotective” 

ventilasyon

“Protective” ventilasyon

• Düşük tidal volüm

• PEEP

• Hiperkapnik asidoz

• “Recruitment” manevraları

“Ultraprotective” ventilasyon

“Protective” ventilasyon (akc.iş yükünde )

ECMO, iLA (gaz değişimi)
+



Ekstrakorporeal pulmoner 

destek sistemleri



Akciğer transplantasyonu öncesi

ECMO desteği
Terminal dönem respiratuar veya kardiyopulmoner yetmezlikli akc. trans. adayı 

Am J Respir Crit Care Med 2012;185:763-68

Authors Number of 

transplants

Mortality 

Fischer et al. 2006 10 %20

Hammainen et al. 2011 13 %8

Bermudez et al. 2011 17 %16

ECMO KMM

n=28 n=10

Trans.-sağkalım

%80 %50



Modern minyatür pulmoner destek sistemleri

Minyatür ECMOiLA (Interventional lung assist)



Sürekli renal replasman +

extrakorporeal dekarboksilasyon

Livigni et al. Critical Care 2006 10:R151 EQUAsmart 

http://ccforum.com/content/10/5/R151/figure/F1


İnhalasyon anestezikleri 

inflamatuar yanıtı baskılar



Sevofluran

• Lökosit ve platelet adezyonu 

• “Endotelial glycocalyx” stabilizasyonu

 Kapiller kaçak 

 Kardiyoprotektif etki !

Anesthesiology 2011; 115:483–91





Critical Care 2009, 13:R51



Akciğer monitorizasyonu

• VILI...PET

• Plato basıncı//metabolik aktivite

Hava yolu basıncı<26 cmH2O//mekanik stres ↓

Minerva Anestesiol 2011;77:439-47



• Volüm  basınç kontrollü ventilasyon

Oksijenasyona etki Ø

• Epidural lokal anestezik

Yüksek  düşük konsantrasyon

Şantlaşma+hipoksemi



Anesthesiology Clin 30; 683–697, 2012



Torasik anestezide Non-invaziv ventilasyon

J Cardiothorac Vasc Anesth 26:917-22, 2012



• Klorheksidin oral gargara

• Klonidin

• İnsulin

• İntraaortik balon pompası

• Leukodepletion

• Levosimendan

• Nöroaksiyal anestezi

• Non-invaziv solunum desteği

• Hemodinamik optimizasyon 

• Oksijen

• Sindirim sisteminin selektif dekontaminasyonu

• Volatil anestezikler
J Cardiothorac Vasc Anesth 26:764 772, 2012 
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• “Pre-optimisation”

• Kısa açlık süresi

• Tromboemboli profilaksisi

• Uygun anestezi/analjezi/cerrahi teknik seçimi

• Postoperatif rehabilitasyon

• Göğüs direnajında yönetimi



• “Fluid restriction”

• “Target an euvolemic state”

“Standardized fluid theraphy”

“Goal-directed therapy”

“Individualized fluid theraphy”



“Standardized fluid theraphy”

• Koruyucu akc. ventilasyonu+normovolemi

stabil Scr ve EVAS, Kİ 
Assaad S et al, 2013

“Goal-directed therapy”

• Sıvı tedavisi…Kİ, SVV, PPV izlemi

stabil EVAS Haas S et al, 2012

“Individualized fluid theraphy”

• Sıvı tedavisi…TDM (SV,Kİ), hasta verileri

Diaper J et al, 2008



Non-imvaziv ve minimal invaziv hemodinamik monitörler





Erken kognitif disfonksiyon//serebral oksijen sat.



Rejyonal serebral oksijen satürasyonu

eşik değer %65



Perioperatif Hasta Başı 

Ultrason Kullanımı

Anesthesiology 2011; 115:460 –2

Vasküler ulaşım 

Rejyonal anestezi

Gastrik içerik ve volüm

Serebral kan akımı-pozisyon

Üst hava yolu anatomisi

Pnömotoraks tanısı

Uygun ÇLET  seçimi

ÇLET poz. doğrulama



Transtorasik US ile

pnömotoraks tanısı

Anesthesiology 2011; 115:653–5



Ultrason ile uygun ÇLET 

seçimi ve yerleşimi

Journal of Clinical Anesthesia (2010) 22, 246–249

Journal of Clinical Anesthesia (2008) 20, 247–252

“Lung sliding”

Diyafragma

hareketi

Transvers kesit

Sternoklaviküler bileşke üstü

left main bronchus diameter (LMB), tracheal width (TW)



Endobronşial ultrasonografi

EBUS endikasyonları

• Akc. ca.’da nodal evreleme

• Akc. ca.’da tedavi sonrası re-staging

• Mediastinal lenf nodu tanısı

• Mediastinal kitle lezyonlarında tanı

• Peribronşiyal hastalık



Anesthesiology Clin 30 (2012) 657–669



-Non-kardiyak torasik cerrahide-

TEE

• Sağ kalp fonk. 

• Akut pulmoner HT

• Akc. rezeksiyonu/pnömonektomi

• Akc. transplantasyonu

• Torasik aort cerrahisi (plak vs)

• ECMO-kanül yerleşimi/doğrulama



TEE

• Minyatür, tek kullanımlık prob

• Sürekli hemodinamik değerlendirme



Robotik-Destekli 

Torasik Cerrahi (RATS)

•Maliyet

•Eğitim 

Gen Thorac Cardiovasc Surg, 2012

Robotik lobectomi

•Kan kaybı

•Hastanede kalış

•Dren kalışı

•Komplikasyon

•Ağrı 

•Yaşam kalitesi



Paravertebral blok

• Benzer analjezi

• Yan etki 

• Komplikasyon 

• Başarısız girişim 

Yükselen değer

• Paravertebral blok

• İnterkostal blok  

KOAH’da epidural analjezi

daha yararlı !



J cardiothorac vasc anesth 2011;25:1009-13

Ekstraplevral blok; 

intraoperatif güvenli ve etkin alternatif



Semin Thoracic Surg 24:106-114, 2012

Potential Advantages of Awake Thoracic Surgery Over Conventional Surgery Under 

General Anesthesia and Relative Level of Scientific Evidence



Sonuçta...

Torasik anestezide;

• Preoperatif-intraopearatif-postoperatif 

yönetim bir bütün olarak düşünülmeli

• Anestezist ve cerrah güncel gelişmeleri 

paylaşmalı ve ortak hareket etmeli

• Minimal invaziv teknikler, multimodal 

yaklaşımlar tercih edilmeli


