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ÖZET

Akut solunum yetmezliğinde invaziv mekanik ventilasyon hayat kurtarıcı bir işlem olmakla birlikte özellikle uza-
dığında istenmeyen komplikasyonlara yol açabilir.  Noninvaziv mekanik ventilasyonun (NIV) solunum kaslarına 
destek olduğu, gaz değişimini düzelttiği ve alveoler ventilasyonu arttırdığı bilinmektedir. Son yıllarda weaning ve 
postekstübasyon solunm yetmezliğinde NIV uygulamaları artmaktadır. Yapılan çalışmalar özellikle hiperkapnik 
solunum yetmezliği ile giden KOAH ve diğer kronik solunum yetmezliklerinin ataklarındaki weaningde NIV’in 
faydalı olduğunu, diğer hasta gruplarında etkinlik ve güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. NIV, seçil-
miş hasta grubunda reentübasyon güçlüğü olmayan bireylerde ve tecrübeli bir ekip tarafından uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Noninvaziv mekanik ventilasyon, solunum yetmezliği, weaning.

SUMMARY

Invasive mechanical ventilation in acute respiratory failure is a life-saving operation and especially prolonged, 
can lead to undesirable complications.It is known that  non-invasive mechanical ventilation (NIV) supports the 
respiratory muscles, improves gas exchange, and increases alveolar ventilation. In recent years, NIV applications 
are increasing in weaning and postextubation respiratory failure.!e studies showed that NIV is useful in we-
aning of patients with hypercapnic respiratory failure in exacerbations of  COPD and other chronic respiratory 
insu"iciency but  in other groups of patients its safety and e"ectiveness are limited. NIV should be applied by an 
experienced team in selected patients, and individuals without disabilities reintubation.
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Weaning ve Postekstübasyon Solunum
Yetmezliğinde  Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut solunum yetmezliğinde invaziv mekanik venti-
lasyon (İMV) hayat kurtarıcı bir işlemdir ve solunum 
yetmezliğine yol açan nedenler düzeltilinceye kadar 
ventilasyon ve gaz değişiminin sağlanmasında önem-
li faydalar sağlar. Ayrıca, atelektazinin önlenmesi, so-
lunum kaslarının dinlendirilmesi, sedasyona izin ve-
rebilmesi ve gerektiğinde kafa içi basıncın azaltılması 
gibi ek katkıları vardır. İMV da hasta entübe edilerek 
inspirasyonda basınç ya da volüm hede%i ventilasyon 
desteği uygulanır. Ancak İMV özellikle uzun sürdü-
ğünde bazen hayatı tehdit eden komplikasyonlara 
neden olabilir. Hava yolu travmasına eğilimin art-
ması (trakeal stenoz gibi), nozokomiyal sinüzit ve 
ventilatör ilişkili pnömoni, ventilatöre bağlı akciğer 
hasarı, gastrointestinal kanama, venöz tromboem-
boli ve sedasyon kullanımında artma başlıca kompli-
kasyonlardır(1). Ayrıca, hasta konforu ve uyumu kötü 
olmakta, maliyet artmaktadır. Bu nedenlerle venti-
latöre bağlamayı gerektiren durum stabil hale geldi-
ğinde ya da iyileşme başladığında gecikmeden hasta 
İMV’den ayrılmalıdır (Weaning). İnvaziv ventilasyon 
uygulanan hastaların yaklaşık %65-85’inde spontan 
solunum denemesinde başarı sağlanır ve hasta me-
kanik ventilatörden ayrılır. Ancak %15-35’lik hasta 
grubu uzamış veya zor weaning süreci içindedirler(2,3). 
KOAH’ lı hastalarda ise bu oran  %35-65’lere varabil-
mektedir(4). Bu hastalara bazı ek uygulamalar yapmak 
gerekmektedir.

Weaning başarısızlığındaki en önemli sorun solunum 
kaslarının, solunum iş yükünü yeterince karşılaya-
mamasıdır. Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV) 
solunum kaslarına destek olur, gaz değişimini dü-
zeltir ve alveoler ventilasyonu arttırır(5). Ayrıca, İMV 
de entübasyondan kaynaklanan bazı komplikasyon-
lardan kaçınmak ve mortaliteyi azaltmak mümkün 
olmaktadır.

Weaningde NIV kullanımı ile ilgili olarak iki endi-
kasyon ön plana çıkmaktadır. Birincisi weaning ba-
şarısızlığında konvansiyonel metodlara bir alternatif 
model olarak uygulanması, ikincisi ise weaning son-
rası akut solunum yetmezliği gelişen hastalarda teda-
vi seçeneği olarak uygulanmasıdır.

Konvansiyonel Weaning  Metodlarına Alternatif Bir
Model Olarak NIV

Özellikle 1990’lı yılların sonunda NIV’in weaningde-
ki yerini araştıran çalışmalar yapılmaya başlanmış; 
etkinlik ve güvenliği değerlendirilmiştir. Çalışmalara 
alınan hasta grupları ve weaning yaklaşımı faklılık 
göstermektedir.

Nava ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları bir ça-
lışmada İMV desteği alan hiperkapnik 68 KOAH’lı 
hastaya spontan solunum denemesi yapmış, weaning 
başarısızlığı olan 50 hastayı randomize iki gruba ayır-
mışlardır(6). Birinci grub (25 hasta) ekstübe edilerek 
NIV uygulanmış, ikinci grup (25 hasta) ise tekrar 
entübe edilerek İMV ye bağlanmıştır. Her iki grubta 
günlük basınç destek düzeyleri 2-4 cm H

2
O azaltıla-

rak ve günde en az iki kez spontan solunum deneme-
si yapılarak wean edilmiştir. Hastanın 72 saat invazif 
ya da noninvazif solunum desteği gerektirmemesi 
başarılı weaning olarak kabul edilmiştir. Sonuçta iki 
grup karşılaştırıldığında, birinci grubun daha başarılı 
bir şekilde wean edildiği (%88’e karşılık %68), ortala-
ma solunum desteğinin daha kısa olduğu (10,2±6,8 
güne karşılık 16.6 ± 11.8 gün) ve 60 günlük survey’in 
daha iyi olduğu (%72’ye karşılık %92) gösterilmiştir. 
Ayrıca, nozokomiyal pnömoni NIV grubunda hiç ge-
lişmemiş, İMV grubunda yedi hastada (%28) geliş-
miştir. Bu çalışma NIV’un bir weaning tekniği olarak 
kullanıldığında weaning başarısını arttırdığını ve so-
lunum desteği ihtiyacını azalttığını göstermektedir.

Girault ve arkadaşlarının yaptığı randomize kont-
rollü bir çalışmada ise İMV’deki KOAH ve diğer rest-
riktif akciğer hastalığı olan hastalar alınmıştır(7). İki 
saatlik T-parçası denenmesi başarısız olan 33 hasta 
randomize iki gruba ayrılmış, 16 hastaya İMV’de 
PSV desteği, diğer 17 hastaya ise NİMV ile (yüz ve 
nazal maske ile) PSV desteği verilmiştir. Her iki grup 
da basınç desteği benzer şekilde kademeli olarak 
azaltılmıştır. Bu çalışmada, weaning başarısı benzer 
(%77’ye karşılık %75) bulunmuş, ortalama invavif 
ventilasyon süresi NIV grubunda belirgin kısayken 
(4.6 güne karşılık  7.7 gün), total ventilasyon süresi 
(16.1 güne karşılık 7.7 gün) daha uzun bulunmuş-
tur. Ayrıca, iki grup arasında yoğun bakım ünitesi ve 
hastanede kalış süreleri, gelişen koplikasyonlar ve üç 
aylık sağ kalım açısından farklılık bulunmamıştır. Bu 
çalışmada NIV’nin  weaningdeki etkinliğinin zayıf ol-
duğu bildirilmiştir.

Diğer bir randomize kontrollü bir çalışmada ise 
Ferrer ve ark. invaziv mekanik ventilasyon desteği 
almaktayken, ardışık üç gün ve günde bir kez T tüp 
denemesi başarısız olan 43 akut atak hastasını (33’ü 
kronik akciğer hastası) araştırmışlardır(8). Hastalar 
iki gruba bölünerek bir gruba konvansiyonel wea-
ning yöntemleri uygulanırken, diğer grupta NIV des-
teği verilerek wean denenmiştir. NIV en az 24 saat 
ve BiPAP modunda, IPAP: 10-20 cmH

2
O, EPAP: 4-5 

cmH
2
O, olarak uygulanmıştır. NIV grubunda me-

kanik ventilasyon süresinin daha kısa olduğu (20.1 
güne karşılık 9.5 gün), hastanede yatış süresinin be-



Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon / Noninvasive Mechanical
Ventilation in Weaning and Postextubation Respiratory Failure

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 2 (2): 120-124

122

lirgin az olduğu (49 güne karşılık 28 gün), YB’da kalış 
süresinin az olduğu (25 güne karşılık 14 gün) trake-
otomi (%59’a karşılık %5), septik şok (%41’e karşılık 
%10), pnömoni (59’a karşılık %24) ve YB mortalite-
sinin (41’e karşılık %10) anlamlı düşük olduğu görül-
müştür. Ancak iki grup arasında sadece reentübasyon 
oranları farklı bulunmamıştır.

Bir başka çalışmada Trevisan ve arkadaşları kalp yet-
mezliği, cerrahi sonrası solunum yetmezliği ve kro-
nik akciğer hastalığı akut alevlenmesi nedenleriyle 
İMV uygulanan ve T tüp denemesi başarısız olan 65 
hastayı incelemişlerdir(9). Hastaların 37’si tekrar İMV, 
diğer 28’ine ise NIV uygulanmıştır. NIV grubunda 
ventilatör ilişkili pnömoni başta olmak üzere başlı-
ca komplikasyonlar ve trakeostomi ihtiyacı beligin 
düşük (%28.6’ya karşılık %75.7) bulunmuştur . An-
cak iki grup arasında yoğun bakımda kalış süresi ve 
mortalite açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. 
Yazarlar NIV’ın KOAH hastaları dışında da etkili bir 
weaning metodu olduğunu belirtmişlerdir.

Esteban ve ark nın yaptığı çok merkezli ve randomize 
bir çalışmada ise elektif olarak ekstübe edilip ilk 48 
saatte solunum yetmezliği gelişen 221 hasta NIV’nin 
etkinliği açısından değerlendirilmiştir(10). NIV grubu 
ile konvensiyonel group arasında reentübasyon sıklı-
ğı açısından önemli bir fark bulunamazken NIV gru-
bunda mortalitenin daha fazla olduğu (%14’e karşılık 
%25), bunun da NIVgrubunda solunum yetmezliği-
nin başlaması ile reentübasyon arasında geçen süre-
nin anlamlı olarak daha uzun olmasına bağlı olabile-
ceği belirtilmiştir.

Burns ve ark larının 2009 yılında yaptıkları bir meta-
analizde yaklaşık 530 hastanın dahil edildiği 12 çalış-
ma değerlendirilmiştir(11). Bu meta-analizde NIV ile 
weaning’in mortaliteyi anlamlı azalttığı (risk katsayı-
sı 0.55; CI %95, 0.38-0.79), hastane kökenli pnömoni 
sıklığını anlamlı azalttığı (risk katsayısı 0.29; CI %95, 
0.19-0.45), YB’da kalış süresini 6.3 gün azalttığı, 
hastane yatış süresini 7.2 gün azalttığı, toplam ven-
tilasyon süresini 5.6 gün azalttığı ve toplam invaziv 
ventilasyon süresini 7.8 gün azalttığı belirtilmiştir. 
Ancak NIV’nin weaning başarısı veya tekrar entübas-
yon sıklığı üzerine etkisinin olmadığı belirtilmiştir. 
Aynı metaanalizde KOAH hastaları çalışma dışı bıra-
kıldığında sonuçların anlamlı olmadığı görülmüştür. 
Bu sonuçtan özellikle KOAH nedeniyle entübe edilen 
hastalarda NIV ile weaningin öncelikli olarak düşü-
nülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yazarlar ayrıca 
NIV’nun ek fayda olarak pnömoni gibi invaziv ven-
tilasyonun önemli komplikasyonlarını azalttığını ve 
sedasyon gerektirmediğini belirtilmişlerdir.

Yapılan çok merkezli ve randomize bir çalışmada, 
17 merkezde 209 hasta üzerinde spontan solunum 
denemesi başarısız olan hastaları üç gruba ayrılmış, 
birinci grupta geleneksel weaning yöntemleri kulla-
nılmış, ikinci grupta ekstübe edilip oksijen verilmiş, 
üçüncü grupta ise NIV desteğinde weaning yapmış-
lardır(12). Gruplar arasında weaning başarısızlığı, YB 
süresi ve mortalite arasında anlamlı fark bulunama-
mıştır. Çalışmayı oluşturan hastaların alt grupları 
değerlendirildiğinde weaningde NIV kullanımının, 
özellikle seçilmiş hastalarda faydalı olduğu belirtil-
miştir.

Sonuç olarak KOAH gibi kronik akciğer hastalığı 
olan entübe hastaların weaninginde NIV kullanımını 
destekleyen güçlü kanıtlar vardır. Ancak diğer hasta 
gruplarındaki etkinliği hakkındaki veriler çelişkeli-
dir. NIV’in uyumlu hastalarda, uygun ortam ve eği-
timli personelle uygulanması gerekmektedir. Bu şart-
lar sağlanamadığında ve hastanın zor entübasyon 
riski taşıması durumunda weaningde NIV kullanımı 
önerilmez.

Weaning Sonrası Akut Solunum Yetmezliği Gelişen
Hastalarda Tedavi Seçeneği Olarak NIV

Ekstübasyon yetmezliği ,ekstübasyon sonrası 48-72 
saat içerisinde solunum yetmezliğinin ortaya çıkma-
sıdır. Ekstübasyon yetmezliği olan hastalarda mor-
talite oranı yüksek olup reentübasyon geciktikçe bu 
oran daha da artar. Bu hastalarda NIV desteğinin 
tekrar entübasyon ve invaziv ventilasyon komplikas-
yonlarını azaltabileceği düşünülmüştür.

Kilger ve arkadaşları, az sayıda ve KOAH dışı hasta-
larda ekstübasyon sonrası NIV desteğinin kan gazla-
rını ve hızlı yüzeysel solunum paternini düzelttiğini 
göstermişlerdir(13). Yazarlar hiperkapnik solunum 
yetmezliğindeki kadar olmasa bile KOAH dışı hasta-
larda da NIV in etkin olabildiğini belirtmişlerdir.

Bir çalışmada Keenan ve arkadaşları postekstübas-
yon solunum yetmezliği gelişen 81 hastayı rando-
mize iki gruba ayırmışlardır(14). Bir gruba standart 
medikal tedavi diğer gruba NIV verilmiştir. İki grup 
karşılaştırıldığında mortalite, reentübasyon sıklığı 
ve yoğun bakımda yatış süresinde farklılık saptanma-
mıştır. NIV’de beklenen başarının olmaması, KOAH 
hastalarının çalışma dışı bırakılması ile inspiryum ve 
ekspiryum basınçlarının düşük ayarlanması nedeniy-
le olabilir.

Diğer bir çalışmada Esteban ve arkadaşları çok mer-
kezli randomize bir çalışmada postekstübasyon  solu-
num yetmezliği gelişen hastalarda NIV’in etkinliğini 
araştırmışlardır(15). Çalışmada en az 48 saat entübe 
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kalan ve  ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği 
gelişen 221 hasta randomize edilmiştir. NIV grubu 
diğer grup ile karşılaştırıldığında tekrar entübasyon 
ve yoğun bakımda kalış süresi açısından fark olma-
dığı görülmüştür. Ancak NIV grubunda mortalite 
daha yüksek (%14’e karşılık %25) bulunmuş ve ça-
lışma erken sonlandırılmıştır. Yazarlar bu olumsuz 
sonucun nedeni olarak da NIV grubunda tekrar en-
tübasyonun gecikmesi (2.4 saate karşılık 12.7 saat) 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, NIV grubu içindeki 
KOAH hastaları ayrı değerlendirildiğinde, bu hastala-
rın NIV’dan çok fayda gördüğü belirtilmiştir. 

Jiang ve arkadaşları, ekstübasyon sonrası 93 hastaya 
NIV ya da oksijen tedavisi verilmek üzere randomize 
etmişlerdir(16). Yapılan istatistiksel analizde reentü-

basyon açısından iki grup arasında farklılık bulun-
mamıştır. Çalışma sonunda aşırı bronş sekresyonu 
olan ve ventilasyonu tolere edemeyen hastaların NIV 
için uygun olmadıkları, NIV’in erken uygulanması-
nın olumlu ekstübasyon sonuçları ile ilgili olmadığı 
belirtilmiştir.

Her ne kadar kontrollü olmayan çalışmalar NIV’nin 
ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği olan has-
talarda etkili olduğunu belirtse de, randomize kont-
rollü çalışmalarda bu etki görülmemiştir. Ancak yine 
de KOAH hastalarında weaning sonrası gelişen solu-
num yetmezliğinde faydalı olduğu düşünülmektedir. 
KOAH dışı hastalarda tekrar entübasyonun gecikme-
sine neden olarak olumsuz sonuçlara neden olabilir. 
NIV seçilmiş hasta grubunda, tekrar entübasyonun 

SSD’ye gidiş

SSD yetersizliği
Weaningi 

kolaylaştırmak 
için NIV

Pro=laktik NIVEkstübasyon

Postekstübasyon 
solunum 

yetmezliği

Terapotik NIV Fayda için delil yok
Karışık hasta grubu 

için zarar ihtimali var

48-78 saat sonra 
başarılı ekstübasyon

Başarılı SSD

KOAH ve 
hiperkapnide  

endike

Post-ekstübasyon 
solunum yetmezliğinde 

önerilir:

Kronik akciğer hastalıkları

Kronik kalp yetmezliği

SSD’de PCO
2 
> 45 mmHg

Önceki weaning 
yetersizliği

Morbid obesite

Yaş > 65

Şekil 1. Ventilatörden ayırmanın farklı aşamalarında  noninvaziv ventilasyon (NIV) uygulamaları  SSD: 
Spontan solunum denemeleri  KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
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gecikmesine izin vermeden uygulanabileceği anlaşıl-
maktadır.

Sonuç olarak özellikle hiperkapnik solunum yetmez-
liği ile giden KOAH ve diğer kronik solunum yetmez-
liklerinin ataklarında NIV weaningde faydası hak-
kında güçlü deliller vardır. NIV erken uygulanması 
sağlanan faydayı daha da arttırmaktadır. Diğer grup 
hastalarda ( hipoksik solunum yetmezliği  gibi) etkin-
liği ve güvenilirliği hala netleşmemiştir. Ekstübasyon 
sonrası solunum yetmezliği geliştikten sonra NIV uy-
gulamasının faydası ise oldukça sınırlıdır.
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