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ÖZET

Mekanik ventilator desteğinin kendisi sağlıklı akciğerlerde hasar ve ARDS nedeni olabilir. Akut respiratuar dist-
res sendromu (ARDS) yoğun bakım hastaları için önemli bir mortalite nedenidir. Pek çok çalışma, düşük tidal 
volüm (TV) ve yüksek pozitif ekspirasyon sonu basınç (PEEP) ile akciğer koruyucu mekanik ventilasyon (MV) uy-
gulamalarının ARDS hastalarında prognoza olumlu etkisini göstermiştir. Bu durum normal akciğeri olan olgular-
da MV gerektiğinde nasıl bir yöntem uygulanacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu yazıda okuyucu akciğerleri 
normal olan birkaç hasta grubunda MV uygulanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler bulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilatör, akciğer hasarı, akciğer koruyucu ventilasyon yöntemleri.
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SUMMARY

One of the important causes of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and   injury of healthy lungs is 
direct effects of MV itself. ARDS is one of the main causes of mortality in critically ill patients. Several trials 
confirmed that, using optimum mechanical ventilator (MV) settings in ARDS, with low tidal volume (VT) values 
and higher positive-end expiratory pressure (PEEP) has beneficial effects on outcome. In this paper, the reader 
will find some key points for the ventilatory management of  healthy lung  at risk of injury.
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GİRİŞ

Spontan solunumun yetersiz olduğu her durumda 
yaşamsal fonksiyonların devamı için MV desteği 
gereklidir. Mekanik ventilasyon desteğinin başlıca 
amacı; ventilatör ilişkili hasarı minimumda tut-
mak kaydıyla, yeterli gaz alışverişini sağlayabilmek 
ve solunum işini azaltmaktır(1). Solunum işi artışı 
yalnızca akciğer değil, akciğer dışı pek patoloji ile 
beraber görülebilir. Akciğer patolojisi varlığında 
nasıl bir yöntemle MV desteği verilmesi gerektiği 
konusunda pek çok randomize kontrollü çalışma 
yapılmış ve “akciğer koruyucu mekanik ventilas-
yon” ilkeleri belirlenmiştir. Düşük TV ve PEEP 
uygulamalarının ARDS’de prognoza olumlu etkisi 
bilinmektedir(2).

Öte yandan MV’nun kendisi de akciğer hasarına ne-
den olabilir. Bu durum ilk kez 1950 yılındaki polio 
salgını sırasında, uzamış MV desteği alan olgularda 
fark edilmiştir(3). Ardından fazla basınç ve volüm uy-
gulamalarının neden olduğu akciğer hasarı deneysel 
çalışmalarla da gösterilmiş, barotravma ve volütrav-
ma kavramları tanımlanmıştır. Alveollerin aşırı geril-
mesi ile ortaya çıkan; epitel ve endotelde yapısal de-
ğişiklikler, surfaktan yapı ve fonksiyon bozukluğu ve 
inflamatuvar sitokin salınımı direkt akciğer hasarına 
neden olabilir(4). Oluşan bu akciğer hasarını klinik 
olarak ARDS’dan ayırmak güçtür. 

Akciğerleri normal olan solunum yetmezlikli has-
talarda hasara neden olmadan solunum işini karşı-
layabilmek için nasıl bir ventilasyon yöntemi uygu-
lanması gerektiği son yıllarda üzerinde durulan bir 
konudur. Deneysel çalışmalara göre; normal bir akci-
ğere uygulanan TV total akciğer kapasitesine ulaşırsa 
hasar oluşmaktadır(5). Ancak düşük TV uygulamala-
rının hasardan koruyucu olup olmadığı konusunda 
da yeterli kanıt yoktur. Öneriler normal akciğeri olan 
olgulara MV desteği uygulanırken tamamen altta ya-
tan hastalığa göre hareket edilmesi yönündedir(5). Bu 
yazıda özellikle;

1. Yoğun bakım izlemi sırasında,

2. Cerrahi operasyonlar sırasında,

3. Donör bakımında,

4. Torasik cerrahilerde tek akciğer ventilasyonunda,

5. Obez hastaların MV ile takibinde,

6. Spinal kord hasarı, travmatik beyin hasarı, inme 
gibi nörolojik hastalıkların MV ile takibinde uygula-
nabilecek ventilasyon yöntemleri tartışılacaktır.

SAĞLIKLI AKCİĞERDE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ HASAR
OLUŞUM MEKANİZMALARI

Normal akciğeri olan olgularda MV desteği sonrası 
ARDS oluşumunun sebepleri arasında; kan trans-
füzyonu, by-pass cerrahisi, sepsis gibi pek çok sebebi 
ileri süren çalışmalar mevcuttur(2). Son zamanlarda 
bu sebepler arasında ventilatör ilişkili akciğer hasarı 
(ventilator-induced lung injury: VILI) da eklenmiştir.

VILI karışık bir mekanizmayla ortaya çıkar(2,6,7):

a. Alveollerde aşırı gerilime neden olan yüksek TV: 
barotravma ve volütravma,

b. Periferik hava yollarının siklik açılıp kapanması 
ile bronş-alveol epiteli ve parankimde hasar: lung 
strain,

c. Transpulmoner basıncın akciğer dokusu üzerine 
direkt etkisi: lung stress,

d. Düşük TV uygulama ile gelişen atelektotravma,

e. Surfaktan yapı ve sentezinde bozukluklar,

f. Lokal ve sistemik inflamatuvar medyatör salınımı 
ile gelişen biyotravma,

g. Oksijen toksisitesi: hiperoksi (Şekil 1).

Normal akciğerde alveol epiteli ventilatörün meka-
nik etkileriyle siklik olarak gerilince inflamatuvar bir 
süreç başlar, epitel nekrozu ile sonuçlanır. Ayrıca, 
apopitozda azalma ve inflamatuvar sitokinlerde artış 
olur(7). Mekanik etkinin bu şekilde biyokimyasal bir 
etkiye dönüşmesine mekanotransdüksiyon denir ve 
VILI oluşumunun başlıca mekanizması kabul edilir(2). 
Hücre nekrozunu, kollajen, elastin, glikozaminog-
likan (GAG) ve proteoglikanlardan oluşan ekstra-
selüler matriks yeniden yapılanması izler. Akciğer 
üzerinde oluşan basınç gradyenti nedeniyle GAG ve 
proteoglikan yeniden yapılanması da bozulur ve akci-
ğerde yapısal değişiklikler ortaya çıkar(7-9).

Bu mekanizmaların anlaşılması ile; düşük TV, yüksek 
PEEP ve recruitment manevraları uygulamalarının 
normal akciğer ventilasyonunda “koruyucu” olabile-
ceği fikri gelişmiştir. Ancak her olgu altta yatan has-
talığa göre desteklenmelidir.

YOĞUN BAKIM İZLEMİ SIRASINDA MV DESTEĞİ

Yoğun bakım hastalarında aynı düzeyde PEEP (5 cmH20) 
verilmesi kaydıyla çeşitli düzeylerde TV uygulamala-
rını karşılaştıran pek çok çalışma yapılmış; düşük TV 
(5-6 mL/kg) uygulananlarda yüksek TV (10-12 mL/
kg) uygulananlara göre infeksiyon oranları, MV’de 
kalma ve yoğun bakım yatış süreleri açısından tutar-
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lı sonuçlar elde edilememiştir(10-12). İstatiksel olarak 
anlamlı olmasa da düşük TV uygulama sonuçlarının 
daha olumlu olduğu fikri öne sürülmüştür(10).

Yalnızca yüksek TV değil MV’de kalma süresi de pro-
inflamatuvar medyatör salınımı ve akciğer hasarına 
neden olabilir(13). Restriktif akciğer hastalığı varlığı, 
sık kan transfüzyonu, asidoz da yoğun bakımda has-
talarında akciğer hasarı oluşumu için risk oluştura-
bilir(14). Kırksekiz saatten fazla süre ile MV’de kalan 
hastalarda uygulanan TV’den bağımsız olarak, ilk beş 
gün içinde akut akciğer hasarı geliştiğini bildiren ça-
lışmalar mevcuttur(14).

Bu çalışmalar sonucunda elde edinilen ortak düşün-
ce; yoğun bakım hastalarında akciğer hasarını önle-
mek için;

a. Altta yatan hastalığın türüne göre MV süresini ola-
bildiğince kısa tutmak,

b. Düşük TV ile MV desteği uygulamak,

c. Sık kan transfüzyonundan kaçınmak yönündedir(14,15).

CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA MV DESTEĞİ

Nöromusküler bloker kullanılsın ya da kullanılma-
sın, peroperatif dönemde uygulanan genel anestezi 
ve derin sedasyon solunum kaslarında tonus kaybı 
ve diyafram lokalizasyonunda değişikliklere neden 
olur(16). İnhale anesteziklerin surfaktan üzerindeki 
olumsuz etkileri, supin pozisyonda kalp ağırlığının 
posteriorda akciğere basısı ve artmış karın içi basınç 

etkisiyle kapanan alveol sayısı artar(2). Gaz alışveri-
şinde olumsuz etkili olan bu durum operasyon son-
rası 24-72 saat kadar devam edebilir(2). Hipoksemi ve 
atelektaziyi önlemek amaçlı operasyon sırasında yük-
sek TV uygulamaları oldukça yaygın bir alışkanlıktır. 
Yüksek PEEP ve recruitment manevraları uygulama-
ları ekspirasyon sonu akciğer hacmini artırarak ate-
lektaziyi önleyebilir. Ancak aynı zamanda toraks içi 
basıncı artırarak sağ ventriküle venöz dönüşü azaltır. 
Bu durum sol ventriküle gelen kan miktarında azal-
ma dolayısıyla atım volümünde azalmaya ve operas-
yon sırasında hemodinamik sorunlara neden olabilir.

Cerrahi operasyonlar sırasında yüksek TV ile ventilas-
yonun akciğer için inflamatuvar olduğunu gösteren 
pek çok çalışma mevcuttur(17-20). Atelektazi oluşumu 
açısından düşük TV (6 mL/kg) uygulamak ile yüksek 
TV (10 mL/kg) uygulamak arasında anlamlı fark bu-
lunmamıştır(21). Henüz kesin veriler olmasa da, cerrahi 
operasyonlar sırasında koruyucu ventilasyon yöntem-
leri kullanılması ile; akciğer mekaniklerinin ve gaz alış-
verişinin düzeldiği ve postoperatif komplikasyonların 
daha az görüldüğü düşünülmektedir(22-24).

DONÖR BAKIMINDA MV DESTEĞİ

Beyin ölümü sürecinde gelişen hemodinamik deği-
şiklikler, sistemik inflamasyon ve nörohumoral et-
kilerin akciğer hasarına neden olduğu bilinmektedir. 
Çok merkezli, prospektif bir çalışmada; beyin ölümü 
olgularının %45’inde donör bakımı sırasında PaO2/
FiO2 oranı 300’ün altında saptanmıştır(25).

Şekil 1. Ventilatör ilişkili akciğer hasarı oluşum mekanizmaları.
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Bu hastaların donör olma olasılıklarını artırmak için 
takipleri sırasında koruyucu ventilasyon yöntemleri-
nin kullanılması önerilmektedir. Düşük TV (6-8 mL/
kg), orta-yüksek PEEP (8-10 cm H2O), recruitment 
manevraları, apne testinin ventilatörden ayırarak de-
ğil de CPAP modu altında yapılması ve aspirasyonlar 
için kapalı sistemlerin tercih edilmesi ile atelektazi ve 
beyin ölümü kaynaklı ARDS’nin önlenebileceği ileri 
sürülmüştür(26).

TORASİK CERRAHİLERDE TEK AKCİĞER
VENTİLASYONU SIRASINDA MV DESTEĞİ

Akciğer rezeksiyonu cerrahisi sırasında hasta tek 
akciğer ile ventile edilir. Bu hasta grubunda MV des-
teği süresi kısa tutulsa bile volütravma riski yüksek-
tir. Pnömonektomi hastalarında TV, tepe basıncı ve 
MV’de kalma süresi ile ARDS gelişimi arasında ilişki 
saptanmıştır(27,28). Lobektomi hastalarında tek ak-
ciğer ventilasyonu sırasında 6 mL/kg TV, 5 cmH2O 
PEEP ve FiO2 0.5 uygulamalarının oksijenasyonu dü-
zelttiği ve akciğer ilişkili komplikasyonları azalttığı 
gösterilmiştir(29). Bu hasta grubunda MV desteği için 
öneri; koruyucu ventilasyon yöntemlerinin kullanımı 
yönündedir.

OBEZİTE VE MV DESTEĞİ

Obez olgularda zorlu vital kapasite, maksimal istemli 
ventilasyon ve ekspiratuar rezerv volüm normal po-
pülasyona göre düşüktür. Anestezi sırasında akciğer 
volümlerinde ve kompliyansında daha da düşme ve 
hava yollarında direnç artışı görülür. Atelektazi olu-
şumu ve oksijenasyonda bozulma riski yüksektir(30). 
Bu durum obez olgularda yüksek TV uygulamalarına 
eğilim yaratır. Ayrıca, boya göre değil mevcut kiloya 
göre TV hesaplama alışkanlığı bu hastalara gereğin-
den fazla TV verilmesine neden olur.

Genel anestezi altındaki obez olgularda MV uygula-
nırken;

a. Düşük TV,

b. PEEP titrasyonu,

c. Recruitment manevrası uygulamaları,

c. FiO2’nin 0.8’in altında tutulması önerilmektedir(30). 

Artmış karın içi basınç ve azalmış göğüs duvarı 
kompliyansı nedeniyle bu hasta grubunda plato ba-
sıncı, intrinsik PEEP ve transpulmoner basınç yakın 
takip edilmelidir(2). Supin pozisyondan olabildiğince 
kaçınılmalı ve özellikle obstrüktif uyku apnesi öykü-
sü olgular ekstubasyon sonrası non-invazif MV ile 
desteğe devam edilerek izlenmelidir.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE MV DESTEĞİ

Spinal Kord Hasarı

Spinal kord hasarı (SKH) olan olguların hemen tama-
mı hava yolunu korumak amaçlı entübe edilir. Ancak 
tüm olgularda MV desteği gerekmeyebilir, hasarın 
seviyesine ve kısmi ya da tam olmasına göre farklılık 
gösterir. Uzun süreli MV desteği; yüksek servikal yer-
leşimli, tam SKH olan olgularda gerekirken, kısmi ve 
daha alt düzeylerdeki SKH’larında hiç gerekmeyebi-
lir. Olguların büyük kısmında, özellikle akut dönem-
de, atelektazi oluşumu büyük sorun yaratmaktadır. 
Atelektazi ile pnomöni riski artar, gaz değişimi bo-
zulur ve SKH’nı solunum yetmezliği izler(31). Kronik 
dönemde solunum kasları ve karın kaslarında zayıf-
lık, diyafram disfonksiyonu nedeni ile sekresyonların 
atılması da güçleşir.

Akut dönemde MV’e bağlanmış olguların ekstü-
basyonu, uzun süreli MV desteğine karar verme ve 
trakeostomi zamanlaması konusunda yeterli kanıt 
olmadığından bu konudaki uygulamalar çeşitlilik 
gösterir(32). Eve MV ile gönderilen olguların büyük 
kısmının hastanede iken ekstübe edilebileceğini 
gösteren çalışmalar mevcuttur(32,33). Spinal hasardan 
öte uzamış ventilatör desteğinin kendi MV bağımlı-
ğının nedeni olabilir. Bu nedenle uygun hastalarda 
öncelikle ventilatörden ayırma çalışmaları yapıl-
malıdır. Son yıllarda başvurulan yöntemlerden biri 
olan diyafram pili uygulamaları da MV’den ayrılma-
yı kolaylaştırabilir.

Ventilatörden ayrılamayacak hastalarda trakeosto-
mi zamanlaması konusunda yapılmış yeterli çalışma 
yoktur. Erken trakeostominin (< 7 gün) geç trakeos-
tomiye göre (> 7 gün) MV’de kalma ve hastane ya-
tış süresini kısalttığı ve komplikasyonları azalttığını 
gösteren çalışmalar mevcuttur(34). 2017 yılında ya-
yınlanmış Yoğun Bakım Hastalarında Trakeostomi 
Rehberi de kanıt düzeyi düşük olmakla beraber (Gra-
de 2D) bu hasta grubunda erken trakeostomiyi öner-
mektedir(35). 

Uzun süreli invazif MV desteği gerekmeyen olgularda 
aralıklı non-invazif MV desteği ve solunum fizyotera-
pisi ile atelektaziler önlenebilir(36).

Uzun süreli MV desteği gereken olguların izlemi diğer 
hasta gruplarından farklılık gösterir. Sekresyonların 
temizlenmesinde yaşanan güçlük ve atelektaziye eği-
lim nedeni ile standart uygulamalardan daha yüksek 
TV’lerin kullanılması önerilmektedir(37). Bu hasta-
larda 20 mL/kg TV uygulamaları ile bile barotrav-
ma gelişmediğini gösteren çalışmalar mevcuttur(38). 
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Göğüs duvarı kompliyansının azalmış olması ile bu 
hastaların barotravmadan korunduğu düşünülmek-
tedir(2). Düşük TV uygulamaları bu hastalarda atelek-
tazi sıklığını ve solunum işini artırabilir. Bu hastalara 
uygulanması gereken PEEP düzeyi için henüz yeterli 
çalışma yoktur.

Travmatik Beyin Hasarı

Bilinç kaybı, derin sedasyon ihtiyacı, havayolunu ko-
ruyamama gibi nedenlerde travmatik beyin hasarı 
(TBH) olguları da çoğunlukla entübasyon ve MV des-
teği ihtiyacı duyar. Akut dönemde intrakranial basınç 
artışı mevcutsa kısa süreli hiperventilasyon ve hipo-
kapni ile basınç düşürülmeye çalışılır. Bunun dışın-
da tüm TBH olgularında hiperventilasyon, serebral 
vazokonstrüksiyona neden olduğundan önlenmeli-
dir. Hiperventile, hipokapnik ve hiperkapnik TBH 
hastalarında prognozun daha kötü olduğu gösteril-
miştir(39). Bu yüzden bu hasta grubunun MV ile takibi 
primer hastalığın takip ve tedavisinin bir parçasıdır.

Bu hastalara MV desteği verilirken akciğer koru-
yucu MV yöntemlerinin kullanılması önerilmekte-
dir(2). Düşük TV uygulamak ile PaCO2 düzeyini 35-45 
mmHg aralığında tutmak arasında bir denge sağla-
mak her zaman kolay değildir. Öte yandan yüksek 
PEEP uygulamaları toraks içi basıncı artışı ile sereb-
ral venöz dönüşü azaltarak kafa içi basınç artışına ve 
serebral perfüzyon basıncında düşmeye neden olabi-
lir. Bu yüzden özellikle 8-10 cmH2O üzerinde PEEP 
uygulanan hastalarda kafa içi basıncı takibi yapılma-
lıdır(40).

Trakeostomi zamanlaması konusunda yapılmış ça-
lışmaların sonuçları çelişkilidir. Erken ya da geç 
trakeostominin komplikasyonlar, mortalite ya da 
hastanede kalış süresi açısından birbirine üstünlü-
ğü gösterilememiştir. Hasarın derinliği ve hastanın 
prognozu bu konuda yol gösterici olabilir.

İnme

İnme hastalarında da çoğunlukla entübasyon ve MV 
desteği gerekir. Ancak nasıl bir yöntemle ventile edi-
lecekleri konusunda oluşmuş bir fikir birliği yoktur. 
İster iskemik ister hemorajik olsun; yüksek PEEP ve 
PaCO2 düzeyleri bu hastalarda da serebral perfüzyon 
basıncını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden 
serebral perfüzyon basıncını etkilemeden koruyucu 
MV yöntemlerinin uygulamak TBH hastalarında ol-
duğu gibi bu hastalarda da zordur.

Trakeostomi zamanlaması konusunda yapılmış ran-
domize bir çalışma olan; “Stroke-related Early Trac-

heostomy versus Prolonged Orotracheal Intubation 
in Neurocritical care Trial (SETPOINT)” çalışması 
şiddetli nörolojik hasarı olan olgularda erken (bir-üç 
gün) trakeostominin güvenli ve tercih edilebilir oldu-
ğunu göstermiştir(41).

SONUÇ

Mekanik ventilatör desteği başlar başlamaz akci-
ğerde hasar oluşum mekanizmaları devreye girer. 
Primer hastalığı ne olursa olsun MV desteği alan 
her olgu ARDS gelişimi açısından risk altındadır. 
Akciğer dışı nedenlerle MV desteği ihtiyacı olan 
olgularda kontrendike bir durum olmadığı sürece 
koruyucu MV yöntemlerinin kullanımı olası ak-
ciğer hasarını önleyecektir. Peroperatif koruyucu 
MV desteği alan olgularda postoperatif komplikas-
yon sıklığı daha azdır. Sistematik bir ventilasyon 
yöntemi beyin ölümü olgularında akciğer için do-
nör sayısını artıracaktır. Yalnızca SKH olguları di-
ğerlerinden farklı olarak yüksek TV ile ventilasyon 
ihtiyacı duyar. TBH ve inme hastalarında yüksek 
PEEP düzeylerinde kafa içi basınç artışı açısından 
dikkatli olunmalıdır. Çoğu hasta grubunda trake-
ostomi zamanlaması konusunda kılavuzlar yeter-
siz kalmaktadır. Bu konuda daha organize bilgiler 
edinmek için hasta gruplarını ayrı ayrı inceleyen 
yeni çalışmalara gereksinim vardır.
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