Anestezi sırasında
solunum yolunuz ve
nefesiniz
Bu broşürün ilk bölümü solunum yolunun ne olduğunu, anestezi
uzmanlarının neden bunu yönetmesi gerektiğini ve anestezi
sırasında bu işlemi nasıl yaptıklarını açıklar.
Ayrıca, anestezi uzmanlarının herhangi bir potansiyel sorun ve
solunum yolu yönetimiyle ilişkili yaygın riskler için ameliyattan önce
solunum yolunuzu nasıl değerlendirdiğini de açıklar.
İkinci bölüm, solunum yolunuzun yönetimi daha fazla planlama ve
hazırlık gerektirdiğinde ne olacağı hakkında daha ayrıntılı bilgi
verir.

Standart solunum yolu yönetimi
Solunum yolu
Solunum yolu veya hava yolu, havanın
akciğerlerinize ulaşmak için izlediği yoldur. Nefes
aldığınızda, hava burnunuzdan ve ağzınızdan
girer ve akciğerlerinize ulaşmak için boğazınızdan,
(gırtlağınızdan (larinks) ve soluk borunuzdan
(trakea) geçer. Vücudunuz ihtiyacı olan oksijeni
bu havadan alır.
Anestezi sırasında bu hava ile anestezik gazlar
karıştırılarak ameliyat sırasında uykuda kalmanıza
yardımcı olur.
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Neden anestezi uzmanlarının anestezi sırasında solunum
yolunu "yönetmesi" gerekir
Anestezi uzmanları anestezi uygulamanın yanı sıra ameliyat süresince sağlığınızdan
da sorumludur. Anestezi altındayken akciğerlerinizin oksijen almaya devam
etmesinin sağlanması da bu kapsamdadır.
Genel anestezi veya derin sedasyon sırasında, dilinizin ve boğazınızın etrafındaki
kaslar gevşediği ve hava yolunu tıkayabileceği için bu özellikle önemlidir. Anestezi
uzmanı bu durumu en iyi nasıl önleyeceğini planlayacaktır. Buna solunum yolunu
"yönetmek" denir.
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Kısmen tıkalı solunum yolu
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Anestezi uzmanları solunum yolunu nasıl yönetir
Size verilecek en önemli gaz oksijendir. Anestezi başlamadan önce, plastik bir yüz
maskesinden veya burun deliklerinize doğru yerleştirilen yumuşak plastik tüplerden
oksijen solumanız istenebilir. Bu, anestezi başlamadan önce akciğerlerinize ekstra
oksijen sağlar.
Anestezi uzmanları solunum yolunuzu yönetecek farklı yöntem ve ekipmanlara
sahiptir. Bunlar uzmanların tercihlerine, hasta olarak size ve gireceğiniz ameliyatın
türüne bağlı olarak değişecektir.
Solunum yolunu açmak ve oksijen ve anestezik gazların akciğerlere kolayca
iletilmesini sağlamak için ağız içine, boğaz içine veya trakeye yerleştirilebilen farklı
tipte tüpler vardır. Bu cihazlar normalde siz uyuduktan (veya derin bir şekilde
sakinleştirildikten sonra) takılır, böylece kullanımları veya yerleştirilmeleriyle ilgili hiçbir
bilginiz veya hatıranız olmaz. Soluk borunuza (trakea) bir tüpün yerleştirilmesi
"trakeal entübasyon" olarak bilinir.

Anestezi uzmanları solunum yolunuzu nasıl değerlendirir
Anestezi yaptırmadan önce, anestezi uzmanınız veya ekibinin bir üyesi size çeşitli
sorular soracaktır, böylece anesteziniz ve solunum yolunuzun yönetimi için en iyi
plan yapılabilir. Daha önce size doktorunuz tarafından solunum yolunuzu
yönetmede ve nefes alıp vermede herhangi bir zorluk olduğu söylendiyse, bu
konuda anestezi uzmanını bilgilendirmelisiniz. Anestezi ekibiniz, eğer varsa daha
önce geçirdiğiniz anestezi işlemlerinin kayıtlarına da bakacaktır.
Size boyun kireçlenmesi, obstrüktif uyku apnesi veya asit reflü gibi ilgili tıbbi
durumların olup olmadığını soracaklardır.
Anestezi uzmanınız, sağlık sorununuza yönelik hangi tip solunum yolu yönetiminin
gerektiğini tahmin etmek için birkaç test yapabilir. Örneğin:
■ Genellikle ağzınızı geniş açmanızı isteyip, boğazınızın arkasına bakarak kontrol
edeceklerdir
■ alt çenenizi öne doğru hareket ettirmenizi veya üst dudağınızı ısırmanızı
isteyebilirler
■ solunum yolunuzda veya boynunuzda büyüme veya şişlik varsa, daha önce
yapılan ultrason veya BT (bilgisayarlı tomografi) taramalarınıza bakacaklardır
■ el olarak küçük ve esnek bir kamerayla burnunuzdan girip bakabilirler. Bu işlem
acı vermez.
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Solunum yollarının yönetilmesine ilişkin riskler ve yaygın olaylar
İnsanlar kelimeleri ve sayıları yorumlama konusunda farklılık gösterir. Bu ölçek riskin
anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir.

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok nadir

10'da 1
Ailenizde
bir kişide

100'de 1
Sokağınızda
bir kişide

1.000'de 1
Mahallenizde
bir kişide

10.000'de 1
Kasabanızda
bir kişide

100.000'de 1
Şehrinizde bir
kişide

Boğaz ağrısı
Solunum yolu ekipmanının boğazınıza yerleştirilmesi, ameliyatınızdan sonra boğaz
ağrısına neden olabilir. Bu durum çok yaygındır.

Dudaklarınızda veya dilinizdeki dental hasar ve yaralanmalar
Solunum tüpü yerleştirilirken veya çıkarılırken dişlerinize, dudaklarınıza ve dilinize
zarar verme riski vardır. Kırılgan dişleriniz, kronlarınız (kaplamalar) veya yönetimi zor
bir solunum yolunuz varsa bu daha olasıdır. Dudaklarda veya dilde küçük morluklar
veya çatlaklar yaygındır ve yaklaşık 20 anesteziden 1'inde görülür. Küçük
yaralanmalar genellikle çabuk iyileşir. Dişlerin tedavi gerektirecek kadar zarar
görmesi nadirdir ve sağlıklı dişlerde hasar her 4.500 anesteziden 1'inde meydana
gelir.

Başarısız entübasyon
Nadir olmasına rağmen, anestezi uzmanı soluk borunuza bir endotrakeal tüp
yerleştirmeyi zor veya imkansız olarak değerlendirebilir. Bu duruma başarısız
entübasyon denir. Böyle bir durumda anestezi uzmanının sizi uyandırması ve
ameliyatınızı ertelemesi gerekebilir. Başarısız entübasyon, planlı ameliyatlarda
yaklaşık 2.000 anestezide 1 görülür. Acil cerrahide daha sık görülürken, acil anestezi
alan gebelerde yaklaşık 300 anesteziden 1'inde ortaya çıkmaktadır.

Ciddi komplikasyonlar
Nadir durumlarda, hastaların hava yollarındaki sorunlara bağlı ciddi
komplikasyonlar görülebilir.
Mide içeriğinin akciğerlere girmesi bu sebepler arasında sayılabilir. Buna
"aspirasyon" denir. Bu riski en aza indirmek için, hastalara rutin olarak planlanan
ameliyattan önceki altı saat boyunca yemek yememeleri tavsiye edilir ve
bazılarına midede asit miktarını azaltan ilaçlar verilir.
Çok nadir de olsa, yaşanabilecek diğer ciddi komplikasyonlar ölüme, beyin
hasarına ve beklenmedik yoğun bakım yatışına yol açabilir.
İngiltere'de 2011 yılında yapılan bir araştırmada, 16.000 anesteziden yaklaşık 1'inde
ciddi komplikasyonların meydana geldiği saptandı.
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Genel anestezi sırasında kazara farkındalık
Uykuda olmanız beklenilen süre boyunca bilinçli olduğunuzda farkındalık oluşur. Bu
durum nadirdir ve yaklaşık 20.000 anesteziden 1'inde ortaya çıkar.
Anesteziye başlama ve uyanma anında farkındalık daha yaygın görülür. Solunum
yolunuzu yönetimi zorsa, bu süre zarfında farkındalık oluşma ihtimali daha yüksektir.

Riskleri azaltmak için ne yapabilirsiniz
Dişler
Anesteziden önce dişlerinizin ve kaplama (kron) veya köprü gibi diş çalışmalarının
güvenli ve sağlam olduğundan emin olun (gerekirse bir diş hekimine muayene
olun). Böylece bu tür ürünlerin hasar görme riski ve dişin gevşeyerek hava yoluna
kaçma riski azalır.

Açlık ve ön ilaç uygulamasıyla (premedikasyon) aspirasyonu önleme
Anesteziden önce yemeyi ve içmeyi ne zaman bırakmanız gerektiği konusunda
size verilen talimatlara uyun. Bu talimatlar genellikle yemek için altı saat ve su için iki
saat şeklindedir. Ayrıca anestezi uzmanının aspirasyon riskini azaltmak için önerdiği
ilacı da almalısınız.

Obstrüktif uyku apnesi
Obstrüktif uyku apneniz varsa, solunum yolu güçlüğü açısından bu sizi daha riskli
yapar ve anestezi sonrası daha sıkı izlenmeniz gerekir. Küçük operasyonlarda bile
bir gece hastanede kalmanız gerekebilir. Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP)
makineniz varsa, hastaneye gelirken yanınızda getirmelisiniz. Anesteziden sonra
toparlanma sırasında bu cihazı sıklıkla kullanacaksınız.

Sakallar ve yüzdeki kıllar
Yüz maskeleri yüzünüze tam oturmayabileceğinden büyük sakallar solunum
yolunuza müdahaleyi zorlaştırır. Sakalınızı kısaltmak veya tıraş etmek yardımcı
olacaktır. Anestezi uzmanınız sizden tamamen tıraş olmanızı isteyebilir.

Hastanın seçimi
Solunum yolunuzu yönetmede beklenen zorluklar varsa, anestezi uzmanları eksiksiz
bir açıklama yapmalı ve solunum yolunuzu yönetme seçeneklerini sizinle
görüşmelidir.

'Zor' solunum yollarının yönetimi
Bu bölüm, solunum yolunuzun yönetiminin daha fazla
planlama ve hazırlık gerektirdiği durumlarda ne olacağını
açıklamaktadır.
Bir solunum yolunu neler 'zor' hale getirebilir
Tek başına veya birlikte olduklarında, solunum yolunuzun yönetiminin daha "zor"
kılan birkaç faktör vardır. Bu durum, anestezi uzmanının anestezi öncesinde ve
sırasında daha özel ekipman veya teknikler kullanacağı anlamına gelir.
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Bazı faktörler ağız, çene ve boyun şekliniz ve durumunuzla ilgili olabilir, örneğin:
■ ağzınızı açmada zorluk
■ gevşek dişler
■ küçük alt çene
■ büyük sakallar
■ solunum yolunuzun yaralanması veya şişmesi (ağız, çene, boğaz, boyun).
Diğer faktörler mevcut sağlık sorunları veya önceki tıbbi tedavilerle ilgili olabilir:
■ obezite
■ obstrüktif uyku apnesi
■ şiddetli reflü veya kusma
■ gebelik
■ romatizmal eklem iltihabı
■ solunum yolunda tümör veya büyüme (kanser ve kanser dışı)
■ başınıza veya boynunuza uygulanan radyoterapi
■ daha önce uygulanan anestezilerde yaşanan komplikasyonların kaydı.

Anestezi uzmanlarının 'zor' bir hava yoluna müdahale şekli
Anestezi uzmanınız, değerlendirmelerine ve yapacağı testlerin sonucuna göre
solunum yolunuzu yönetmek için en uygun yöntemi düşünecektir. Anestezi
uzmanınız solunum yolunuzun yönetiminin ek müdahaleler gerektirebileceğini
düşünürse, ameliyat sırasında sizi güvende tutmak için mevcut seçenekleri sizinle
görüşecektir.

Uyanık veya sedasyonlu trakeal entübasyon
Yaygın olmayan bir şekilde, genel entübasyona yaklaşımında önemli zorluklar
olması muhtemelse, anestezi uzmanı 'uyanık' (veya sedasyonlu) entübasyon
önerebilir. Bu durumda, siz uyanıkken veya sedasyon altındayken tüp soluk
borunuza yerleştirilir. Bu yaklaşımda entübasyonda zorlanırlarsa veya başarısız
olurlarsa, ameliyatı durdurabilirler ve siz kendi başınıza nefes almaya devam
edersiniz. Sedasyon kullanılırsa, işleme dair çok az şey hatırlarsınız.
Uyanık entübasyon anestezi odasında veya ameliyathanede yapılır. Anestezi
uzmanınız kan basıncınızı, kalp fonksiyonunuzu ve oksijen seviyenizi izlemek için sizi
çeşitli makinelere bağlayacaktır. Herhangi bir anestezide olduğu gibi, elinize veya
kolunuza bir kanül (içinden ilaçların enjekte edilebileceği ince bir plastik tüp)
yerleştireceklerdir. Ayrıca bir maske veya burun deliklerinize doğru yerleştirilecek
yumuşak plastik bir tüp aracılığıyla size oksijen verilecektir.
Anestezi uzmanınız uyuşturmak için burnunuza, ağzınıza ve boğazınıza birkaç kez
dikkatlice lokal anestezik püskürtecektir. Lokal anestezik madde öksürmenize
neden olabilir ve yutma yeteneğinizi etkileyebilir. Bu normaldir ve anestezi
uzmanınız güvende olduğunuzdan emin olmak için sizinle ilgilenecektir.
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Anestezi uzmanı ilgili bölge uyuştuğunda ağzınızdan veya burnunuzdan kameraya
bağlı küçük esnek bir tüp geçirecektir. Bu kamera yardımıyla solunum tüpü soluk
borunuza yönlendirilir. Solunum tüpü güvenli bir şekilde yerine oturduğunda
anestezi uzmanınız genel anesteziye başlayacak ve bilinciniz kapanacaktır.
Uyanıkken trakeal entübasyon uygulanan bir hastanın videosu, Difficult Airway
Society (DAS) web sitesinde mevcuttur: http://bit.ly/DAS-AFI_video
Ameliyatınızın süresine bağlı olarak, uyandıktan sonra bir süre daha ağzınızı ve
boğazınızı uyuşmuş hissedebilirsiniz. Boğulmayı önlemek için birkaç saat yemek
yememeniz ve içmemeniz tavsiye edilebilir.

Zor Solunum Yolu Uyarı Kartı
Anestezi uzmanınız solunum yolunuzun gelecekte özel bir yönetim gerektireceğini
düşünürse veya solunum yolunuzu yönetmede önemli zorluklar yaşarsa, sizin için
genelde bir "Zor Solunum Yolu Uyarı Kartı" veya bir form doldurur. Gelecekte sizinle
ilgilenecek anestezi uzmanlarının hangi zorluklarla karşılaşıldığını bilmesi ve sonraki
anestezi işleminizi planlayabilmesi için gelecekteki hastane randevularınıza
giderken bu belgeleri yanınızda götürmelisiniz. Bu bilgilerin hastane kayıtlarınızda
yer alıp almadığını kontrol etmesi için bu kartı doktorunuza göstermeniz yararlı
olacaktır.
DAS, solunum yolu yönetimine özel ilgi duyan uzman anestezistlerden oluşan bir
gruptur. Solunum yollarıyla ilgili daha fazla hasta bilgilendirme kaynağını DAS web
sitesinde bulabilirsiniz: www.das.uk.com/patient_education
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Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat
bunu garanti etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için
önemli olabilecek her sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak
kullanabilirsiniz ancak anestezi hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi
ekibinizle görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Ticaret ya da kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk reddinin tamamı için buraya
tıklayın (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish).
Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından
sağlanmaktadır. Çevirileri olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin
kalitesi kontrol edilmektedir, fakat bazı bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma
riski vardır.

Bize görüşlerinizi bildirin
Bu broşürü geliştirmek için görüşlerinizi önemsiyoruz.
Yapmak istediğiniz katkıları lütfen bize e-posta ile gönderin:
Patiinformation@rcoa.ac.uk
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500
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