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Sunum akışı
 Frailty nedir? Hangi hasta Frail?

Toraks Cerrahisi’nde Frailty
Dr Davud YAPICI

 Klinik pratikte frailty nasıl belirlenecek?..
 Klinik pratiğimiz içine nasıl girecek?
 Toraks Cerrahisi’nde kanıtlar neler?
 Geri döndürülebilir mi? Prehabilitasyon!

Can J Cardiol 2016;32:1056‐64.

Birçok Cerrah ve anestezist, yarattığı riski gördüğü halde, görmezden gelmeyi tercih ediyor!

Frailty için; 1980 öncesi 20 yayın varken, 2003’ten sonra 4300 yayın yapılmıştır.
2012 yılında «The Journal of Frailty and Aging» dergisi çıkarılmıştır.

Yaşlı hastalar heterojendir!
Frailty; ASA’ya bağlı anestezistlerin %80’i tarafından preoperatif
değerlendirilmiyor!
Neuman MD, personal communication, 2018

Geriatri’ye göre yaşlılar;
• young old (65–75)
• old old (75–85) ve
• oldest old (85 üstü)

*Yaş arttıkça komorbidite ve risk
artmaktadır.
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Yürüme hızı, The Society of Thoracic Surgeon (STS)’in
prediktif değerini arttırıyor
• Acumulating Deficit Model (FI); bütün cerrahilerde mortalite ve morbidite ile ilişkilidir.
• Diğer risk skorlamalarına göre «düşük riskli operasyonlarda» daha objektif sonuçlar vermektedir.

Association of Anaesthetists
The American College of Surgeons
The American Geriatrics Society

Peri‐operatif frailty ölçümünü, acilen, pratiğimizin rutin bir parçası haline getirmeliyiz..!
“Healts deficit” “Frailty Index”
•
•
•
•
•

Komorbiditeler,
Nütrisyon durumu,
Mobilizasyon,
Duyma ve görme yetisi,
Kullandığı ilaçlar…….

Frailty Kavramı
• FRAILTY;
Strese karşı azalmış fizyolojik rezerv ve direnç kaybının oluşturduğu,
zamanla birçok sistemde defisit birikmesine neden olan,
artmış yan etki ‐ savunmasızlık riski ile sonuçlanan
çok boyutlu fizyolojik bir sendromdur.
(Fried L. 2003)

• Ek zaman veya para harcamadan; sağlam, geçerli ve karşılaştırılabilir frailty ölçüsü elde edilebilir.

Frailty; postoperatif «çabuk iyileşme‐dayanıklılık» tersi
olarak da tanımlanmaktadır.

Frailty kavramı
sağlam

FENOTİPİK FRAILTY
İnflamasyon (TNFa, IL‐6, CRP)
Androjen azlığı
İnsülin resistansı

Kas kitlesi &
kompozisyonu

Yavaşlama
Güçsüzlük
Kilo kaybı
İnaktivite
Tükenmişlik

Subklinik multi‐sistem
disfonksiyon

Kardiyo‐vask. Hastalık
Yorgun & yıpranmış
Genetik predispozisyon

Metabolik hız azalır
Malnütrisyon
Hareket azlığı
Journal of the American College of Cardiology, 2014
Zaman
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Frailty Skorları

FENOTİPİK MODEL
Fraid’s Score (3/5)

Frailty skorları

KÜMÜLATİF MODEL
Rockwood K. et al

• Canadian Study of Health and Aiging ‐ Frailty İndex
• KİLO KAYBI
• YORGUNLUK
• GÜNLÜK AKTİVİTE AZLIĞI

6 ana başlık, 70 parametre
• Günlük aktivite….. (ADL) (giyinme, banyo, tuvalet)
• Fiziksel performans …..(sarkopeni, mobility, düşmeler)
• Kognitif fonksiyon…. (demans, depresyon, deliryum)

SARKOPENI

• Nörolojik bulgular…… (serebrovasküler, konvülsyon)
• Kardiyopulmoner fonksiyon…… (hipertansyon, stroke, kalp yetmezliği)
• Mevcut komorbiditeler…… (solunumsal ve malinite)

• DÜŞÜK YÜRÜME HIZI
• KAS ZAYIFLIĞI

• Edmonton Frailty Scale
• Comperhensive Geriatric assessment‐FI

Frailty skorları
Amerikanın ulusal cerrahi kalite geliştirme programı (NSQIP);
(2005‐2009 arası, 450 hastaneden topladığı milyonlarca verinin analizi)

Modifiye FI: Bütün cerrahilerde, 30 günlük mortalite ve morbidite ile iyi bir korelasyon var!.

Clinical frailty scale

Sarkopeni
Frailty mi sarkopeniye yoksa Sarkopeni mi frailty’e neden oluyor?
Kaslarda kitle ve fonksiyon kaybı olarak tanımlanmaktadır;
• Kitle : CT, USG veya serum kreatin / serum cystein‐C
• Fonksiyon: Yürüyüş hızı ve kas gücü..

*Aerobik testler – CPET ….. Yaşlı hastaya uygulanması zor.!.

Rektus femoris kesit alanı
Mueller N, Ann Surg 2016
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Sarkopeni ‐ Torasik

Sarkopeni Torasik
4. Torasik vertebra‐carena hizası‐kas kesit alanı
(pectoral, interkostal, paraspinal, serratus ve
latisimus dorsi)

Torasik kas yüzey kesit alanı, transplat hastalarında düşük..!
Hastaya herhangi bir masraf veya radyasyona neden olmadan ölçülebilmektedir.

12. Torasik vertebra hizası
Erector spinae kası kesit alanı

Toraks cerrahisinde durum ne?
Q4: en yüksek kesit alanı…..en kötü sağ kalım?...
Toraks kasları; dispneik hastada,
diafram veya abdominal kaslar gibi,
atrofiye uğramaz. ..?
Fakat: BMI ve yaş daha yüksek..!
Transplant olacak hastalar için yüksek risk..?

Kanser ile ortak

Torax cerrahisi hastaları,
Frailty’e daha yatkın..!

En sık bulgu «tükenmişlik»

%11.2
düşük performans

ECOG performans değerlendirme ölçeği, cerrahi sonrası sağ kalımı
belirlemede önemli olsa da, frailty değerlendirilmesi ilave bilgiler ve daha doğru
sonuçlarla ilişkilidir.
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Lobektomi yapılan, 1940 hasta
%15’i Frail

• Akciğer kanserlerinde, CT ile torasik bölgeden belirlenen sarkopeni %40 oranında..
• Preoperatif sarkopeni; postoperatif komplikasyon ve uzun dönem mortalite ile ilişkilidir.

Preoperatif değerlendirilmelidir.
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Amaç eğriyi yukarı kaydırmak

Geri döndürülebilir mi?
• Tedavi girişimlerinin, cerrahi mortaliteye katkısının kanıta dayalı verileri henüz yok.
Fakat;
• Ekzersiz, nütrisyon ve eğitim; güvenli ve uygulanabilir girişimlerdir.
• Kas gücü,
• Denge ve
• Kognitif fonksiyonlara.. katkı sağladığı gösterilmiştir.

• Prehabilitasyon programlarının 6‐12 ay gibi uzun sürede ancak sonuç verebileceği iddia edilse de,
6 haftalık programlar sonrasında da olumlu sonuçların alınabileceği iddia edilmektedir.
• Bu programların başarısı cerrahi öncesi hastaların erken dönemde saptanması ile ilişkilidir.

J Nutr Health Aging 2008;12:29‐37.

Özet
• Frailty; dinamik ve muhtemelen geri döndürülebilir bir sağlık sorunudur.
• Risk belirlemenin ilk basamağı olmalıdır.
• Yaşlı hastalarda yapılacak sağ kalım çalışmalarına, postoperatif yaşam kalitesi de eklenmelidir.
• Toraks cerrahsinde sarkopeni tanısı için, çekilmiş olan toraks CT’den faydalanılmalıdır
• Toraks cerrahisinde; mFI’in değerlendirmesi kolay ve iyi sonuç vermektedir.

Postop:
MACCE’s…
Maliyet.

• Değerlendirmek için altın standart olmasa da, hiç biri test,

Sonuçlar 2022’de

Frailty’i yok saymaktan daha kötü değildir….
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