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ÖZ
Amaç: Bu çalışmada, tek akciğer ventilasyonu (TAV) gereken hastalarda kullanılan sol çift lümenli tüplerin (ÇLT) pozisyonunun doğrulanmasında toraks USG yöntemini hızlı klinik değerlendirme (HKD) yöntemi
ile karşılaştırarak, USG’nin ÇLT pozisyonunun doğrulanmasında katkısı olup olmadığının araştırılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: TAV gereken ve sol ÇLT ile entübe edilen 113 hasta çalışmaya dâhil edildi. Fiberoptik bronkoskop
(FOB) kullanmadan, kör entübasyon sonrası HKD ve USG yöntemleri ile elde edilen doğruluk tahminleri
sonrasında, hasta supin pozisyonda iken, konvansiyonel klinik değerlendirmeler yapılarak, TAV sırasında
SpO2 >%90, peak hava yolu basıncı <35 cmH2O, plato havayolu basıncı ise <25 cmH2O olması ile ÇLT
pozisyonunun optimum olduğuna karar verildi. HKD yönteminde toraksın inspeksiyonu ve oskültasyonu
yapılırken, USG yönteminde lung sliding ve lung pulse değerlendirildi. Toraks USG; HKD sonrası, ÇLT
pozisyonu değiştirilmeden bütün hastalara uygulandı. ÇLT pozisyonunu tahmin etmede her 2 yöntem
sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: USG yöntemiyle doğru ya da yanlış ÇLT pozisyonunu tahmin başarısı %83,2 iken, HKD yöntemiyle %77,9 idi (p<0.05). USG’nin sensitivite ve negatif prediktif değeri; HKD’ye göre daha yüksekti.
ÇLT’nin %71,7 oranında doğru pozisyonda ve %28,3 malpozisyon olduğu saptandı. Malpozisyon düşünüldüğünde ÇLT’ye yeniden pozisyon verildi.
Sonuç: Tek manipülasyonla malpozisyonu düzeltilen 14 (%43,7) hasta iken 1’den fazla manipülasyon
gereken hasta sayısı 18 (%56,3) idi. ÇLT’ye yeniden pozisyon verme işlemlerinde başarı sağlanamadığı
durumlarda ise ÇLT yerleşimi yanlış kabul edilerek hasta supin pozisyonda iken, 6 (%5,3) hastada FOB
yardımıyla ÇLT optimum pozisyona yerleştirildi.
Anahtar kelimeler: Tek akciğer ventilasyonu, çift lümenli tüp, ultrasonografi, malpozisyon
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Objective: Hızla yapılabilen ve noninvaziv bir işlem olan toraks USG yöntemi, ÇLT pozisyonunu
değerlendirmede klinik olarak karar vermeye katkı sağlayabilir.
Methods: One hundred and thirteen patients who required OLV and intubated using left sided DLT were
enrolled in the study. After accuracy estimates obtained with RCA and USG based on blind intubation
without using fiberoptic bronchoscopy (FOB), conventional clinical assessments including SpO2 >90%,
peak airway pressure <35 cmH2O and plateau airway pressure <25 cmH2O were performed with the
patient in the supine position, and the position of DLT was deemed to be optimal. While the RCA method
was performed by using inspection and auscultation of thorax, the USG method was achieved by
evaluating lung sliding and lung pulse. Thoracic USG was performed in all patients after RCA method,
without changing the position of DLT. The results of these two methods were compared as for the
prediction of DLT position.
Results: The success rates of predicting accurate position of DLT using USG, and RCA methods were
83.2%, and 77.9%, respectively. The sensitivity and negative predictive value (NPV) of USG were higher
when compared with RCA. DLT was in correct position in 71.7% of the cases, while malposition rate was
28.3%. When malposition was conceived, DLT was repositioned.
Conclusion: While malposition was corrected with a single manipulation in 14 (43.7%) patients, multiple
manipulations were needed in 18 (56.3%) patients. If repositioning of DLT was not successful,
malposition of DLT was considered and position of DLT was corrected with the aid of FOB in 6 (5.3%)
cases with the patients in supine position.
Keywords: Single lung ventilation, double lumen tube, ultrasonography, malposition
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GİRİŞ
Toraks cerrahisinde sık uygulanan tek akciğer ventilasyonu (TAV) yalnızca bir akciğer ventile edilerek,
kanın oksijenasyonunun ve kandan CO2 eliminasyonunun sağlanması işlemidir. TAV, toraks cerrahisi
sırasındaki önemli bir anestezi uygulaması olup, hem
morbidite ve mortaliteyi azaltır hem de cerrahinin
kalitesini arttırır. Akciğerleri korumak, görüş alanını
genişletmek ve cerrahi girişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır [1]. TAV, daha çok çift lümenli
endobronşiyal tüpler (ÇLT) ve bronşiyal blokerler
(BB) aracılığı ile sağlanabilmektedir [2].
Günümüzde toraks ameliyatlarında sıklıkla sol ÇLT
kullanılmaktadır. İki akciğerin izolasyonu için ÇLT’nin
tercih edilmesinin nedeni, göreceli olarak yerleştirme kolaylığı, birbirinden bağımsız olarak her 2 akciğerin havalandırılmasına ve aspire edilmesine olanak
sağlamalarıdır. ÇLT’nin ilgili ana bronşa yerleştirilmeleri sırasında ve bu tüplerin pozisyonlarında intraoperatif dönemde gelişebilecek değişikliklerin saptanıp düzeltilmesinde fiberoptik bronkoskopi (FOB)
işlemi altın standarttır [2]. Ancak klinik pratikte FOB,
ÇLT pozisyonunun doğrulanmasında rutin olarak kullanılmamaktadır. ÇLT pozisyonunun doğrulanması
için pratik uygulamada yaygın olarak kullanılan yöntem, TAV sırasında toraksın inspeksiyonu ve oskültasyonunu içerir ve bu yöntem “hızlı klinik değerlendirme” (HKD) olanağı sağlamaktadır. Son yıllarda endotrakeal tüp, trakeostomi kanülü ve ÇLT pozisyonunun
doğrulanmasında toraks ultrasonografi (USG) yöntemi yeni bir metot olarak kullanılmaktadır [3]. Toraks
USG yatakbaşı yapılabilen, invaziv olmayan bir tekniktir ve akciğerin tidal volümle hareketlerini ve akciğer kollapsını tanımlayabilir [4]. ÇLT pozisyonunun
doğrulanmasında toraks USG kullanımına ilişkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur [3-6].
Bu çalışmada, toraks cerrahisi için TAV gereken ve sol
ÇLT yerleştirilen hastalarda toraks USG yöntemi ile
oskültasyon ve inspeksiyonu içeren HKD yöntemi
karşılaştırılarak, USG’nin ÇLT pozisyonunun doğrulanmasına katkısının olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca
248

TAV’a geçilmesiyle oksijenizasyon, hava yolu basınçları, ÇLT malpozisyonları, yapılan manipülasyonlar ve
FOB gereksinimine ilişkin verilerin ortaya konması
amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışma için Klinik Araştırmalar Yerel Etik
Kurulundan çalışma onayı alınmıştır. Hastanemiz
Göğüs Cerrahisi kliniklerinde 2016 Ocak-2016 Şubat
aylarında, tek merkezde, prospektif olarak yapılan bu
çalışmaya katılan bütün hastalara, uygulanacak işlem
ve oluşması olası komplikasyonlar anlatılarak bilgilendirilmiş onam formları okutularak sözlü ve yazılı
onamları alındı.
Çalışmamıza 18-70 yaş arasında, lateral dekübit
pozisyonda, elektif toraks cerrahisi geçirecek TAV
planlanan, ÇLT ile entübe olan, ASA I - III grubundan,
113 hasta çalışmaya dâhil edildi. Araştırmaya katılmayı reddeden, hava yolu özellikleri ÇLT yerleştirmeye izin vermeyen daralmış trakea ve daralmış sol ana
bronşu olan, sol ana bronşta endobronşiyal lezyonu
olan, ciltaltı amfizemi olan, pnömotoraks nedeniyle
göğüs tüpü olan, plevral efüzyonu olan, plöredezis
öyküsü olan, büllöz akciğer olan, trakeostomi öyküsü
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bütün hastaların demografik verileri, ameliyat öncesi
solunum fonksiyon testleri (SFT), kullanılan ÇLT ölçüleri, ÇLT endobronşiyal lümeninin sol ana bronşta
optimum pozisyonda olduğu durumdaki tüp diş seviyesi (TDS), HKD ve toraks USG yöntemiyle değerlendirme sonuçları, süreleri ve başarılarını etkileyebilecek parametreler, çift akciğer ventilasyonu (ÇAV) ve
TAV sırasındaki SpO2, TV, kompliyans, peak ve plato
hava yolu basınçları, supin pozisyonda ve intraoperatif dönemde lateral pozisyonda belirlenen ÇLT malpozisyonları ve düzeltmek amacıyla yapılan manipülasyonlar, FOB gereksinimi nedenleri ve sıklığı kaydedildi.
Operasyon günü ameliyat odasında sedatif premedikasyon yapılarak ameliyata alınan hastalar monitöri-
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ze edildi. Bütün hastalarda preoksijenasyon yapıldıktan sonra 2-2.5 mg/kg propofol, 1-2 µg/kg fentanil ile
anestezi indüksiyonu ve 0.6-0.9 mg/kg roküronyum ile
nöromusküler blokaj sağlandı. Hastalarda anestezi
idamesi O2 / Hava (% 80 / % 20) karışımı içinde sevofluran (% 2-3), fentanil bolusları ile uygulandı.
Bütün hastalar Robert-Shaw tipi sol ÇLT ile entübe
edildi. Kadın hastada, boy <160 cm ise 35 Fr, >160 cm
ise 37 Fr; erkekte boy <170 cm ise 39 Fr, >170 cm ise
41 Fr ÇLT tercih edildi. Distal konkav eğimi öne bakacak şekilde ÇLT’nin ucu vokal kordları geçer geçmez
içindeki stile çıkarıldı. Doksan derece sola rotasyon
yaptırılan ÇLT sol bronşiyal lümen içine doğru ilerletilerek ana bronşa iyice oturduğunu gösteren bir
direnç ile karşılaşılana kadar hafifçe itildi. Tüm hastalarda ÇLT pozisyonunun doğru ya da yanlış olma
tahmini; entübasyon sonrası hasta supin pozisyondayken, toraksın inspeksiyonu/oskültasyonu ile yapılan “hızlı klinik değerlendirme yöntemi” ve “lung sliding/lung pulse” görülerek yapılan “Toraks USG
yöntemi” ile sağlandı. Her 2 yöntem de 3 aşamada
uygulandı. Birinci aşamada trakeal kaf 5 ml ile şişirildi
ve ÇAV sağlandı. Her 2 akciğerin ventilasyonu doğrulandı. İkinci aşamada bronşiyal kaf 2-3 mL ile şişirildi.
Her iki akciğer ventilasyonunun değerlendirilmesini
takiben her iki lümen sırasıyla klemplenerek TAV
değerlendirildi. Üçüncü aşamada klemp açılarak yine
ÇAV sağlandı.
“Hızlı klinik değerlendirme yöntemine” göre klemplenen tarafta inspeksiyonda göğüs duvarı hareketi
görülmemesi ve oskültasyonda akciğer sesleri duyulmaması; klemplenmeyen diğer akciğerde inspeksiyonda göğüs duvarı hareketi görülmesi ve oskültasyonda akciğer sesleri duyulması ile “ÇLT pozisyonu
doğru” olarak tahmin edildi ve kaydedildi. İnspeksiyon
ve oskültasyon arasında uyuşmazlık olduğu durumlarda, yöntemin ÇLT pozisyon tahmini ‘’başarısız’’
şeklinde yorumlandı ve kaydedildi. Bütün hastalar
“hızlı klinik değerlendirme yöntemi” sonrasında; ÇLT
pozisyonu değiştirilmeden, HKD sırasında ameliyat
odasında bulunmayan araştırmacı tarafından her 3
aşamada “Toraks USG yöntemi” ile değerlendirildi.

Linear probla, 2. ve 4. kostalar arasından bilateral ön
aksiler hattan USG yapıldı. TAV’da klemplenen tarafta lung sliding görülmemesi ve lung pulse görülmesi
ile klemplenmeyen ventile edilen diğer akciğerde
lung sliding görülmesi ve lung pulse görülmemesi ile
“ÇLT pozisyonu doğru” olarak tahmin edildi ve kaydedildi. Lung sliding ve lung pulse arasında uyuşmazlık
olduğu durumlarda, yöntemin ÇLT pozisyon tahmini
‘’başarısız’’ şeklinde yorumlandı ve kaydedildi.
HKD ve USG yöntemleri ile elde edilen doğruluk tahminleri sonrasında, hasta supin pozisyonda iken ilave
klinik değerlendirmeler yapılarak; SpO2 >%90, TAV
sırasında peak hava yolu basıncının < 35 cmH2O,
plato hava yolu basıncının ise <25 cmH2O olması ile
ÇLT pozisyonu optimum olup olmadığı kararı verildi.
Optimum ÇLT pozisyonu verilerine göre HKD ve USG
yöntemlerinin tahminleri başarılı ya da başarısız olarak değerlendirildi.
Bu parametrelerden biri veya birkaçında uygunsuzluk olduğu durumlarda ÇLT yerleşiminin yanlış olduğu (malpozisyon) varsayılarak ÇLT’ye yeniden pozisyon verildi. ÇLT’yi geri çekme, ÇLT’yi ileri itme, ÇLT’yi
vokal kordlara kadar geri çekip laringoskop yardımıyla yeniden sol bronşa yönlendirme veya ÇLT ile yeniden entübe etme manipülasyonlarından bir veya
birkaçı kullanıldı. Bu yeniden pozisyon verme işlemlerinde başarı sağlandığında ÇLT pozisyonu optimum
olarak kabul edildi. Başarı sağlanamadığı durumlarda
ise, ÇLT yerleşimi yanlış kabul edilerek hasta supin
pozisyonda iken, FOB yardımıyla ÇLT optimum pozisyona yerleştirildi ve bütün bulgular kaydedildi.
HKD ve USG yöntemlerinin ÇLT pozisyon tahmin
başarıları sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer
(PPD) ve negatif prediktif değer (NPD) bulgularıyla
değerlendirildi.
İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS Windows 18 versiyonunda analiz edildi.
Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov - Smirnov testi ile
kontrol edildi. Homojen dağılım gösteren değişkenlerde parametrik testler, homojen dağılım gösterme249
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yen değişkenlerde nonparametrik testler uygulandı.
Parametrik verilerin karşılaştırılmasında student t
testi, nonparametrik verilerin karşılaştırılmasında,
Mann-Whitney U testi ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki - kare ve Fisher’s Exact testleri kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık
p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR
Hastaların genel yaş, cinsiyet, boy, vücut ağırlığı ve
vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri kaydedildi. VKİ
kadın hastalarda istatistiksel açıdan anlamlı olarak
yüksekti (p<0.05). Hastaların demografik verileri
Tablo 1’de belirtilmiştir.
Endotrakeal entübasyonda kullanılan ÇLT’lerin 26’sı
(%23) 35 Fr; 18’i (%15.9) 37 Fr; 40’ı (%35.4) 39 Fr ve
29’u (%25.7) 41 Fr idi. ÇLT endobronşiyal lümeninin
sol ana bronşta optimum pozisyonda olduğu durumdaki TDS ölçümü kadınlarda daha çok 25-27 cm arasında iken, erkek hastalarda 28-31 cm aralığında idi
Tablo 1. Demografik verilerin dağılımı (ortalama±SD).
KADIN
n:44
(%38.9)

TOPLAM
n:113
(%100)
Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
VKİ (kg/m2)

54.5±11.4 53.4±10.8
164.8±11.4 154±7.5
77.9±13.1 74.7±13.2
29.0±5.6 31.7±6.3 *

ERKEK
n:69
(%61.1)
55.2±11.7
171.6±7.5
79.9±12.8
27.2±4.3

(p<0.001). ÇLT ölçüsü ve TDS ile boy ve vücut ağırlığı
arasında pozitif yönlü korelasyon, VKİ arasında negatif yönlü korelasyon saptandı (p<0.05).
Supin pozisyonda ÇAV’dan TAV’a geçildiğinde SpO2 ve
kompliyansın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
azaldığı; peak hava yolu basınçlarının ve plato basınçlarının ise anlamlı olarak yükseldiği gözlendi (p<0.001)
(Tablo 2).
HKD ile ÇLT pozisyonunun doğrulanma süresi ortalama 36.7±5.6 sn iken; toraks USG ile 44.8±8.3 sn olarak saptandı. HKD süresi, USG süresine göre anlamlı
olarak daha kısaydı (p<0.001). Sol ÇLT’nin %71.7 oranında doğru pozisyonda, %28.3 oranında ise malpozisyonda olduğu saptandı. Doğru ya da yanlış olduğu
saptanan ÇLT pozisyonunu tahmin etmede HKD ve
USG yöntemlerinin başarıları karşılaştırıldı (Tablo 3).
HKD yönteminin doğru ya da yanlış olan ÇLT pozisyonunu tahmindeki başarısı %77.9 iken, USG yöntemi
ile bu oran %83.2 idi. USG yönteminin ÇLT pozisyonunu tahmindeki başarı oranı HKD yöntemine göre
istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). Doğru ya
da yanlış olduğu saptanan ÇLT pozisyonunu tahmin
etmede HKD ve USG yöntemlerinin bileşenlerinin de
başarıları karşılaştırıldı (Tablo 4). HKD yönteminin
bileşenlerinden oskültasyonun başarı oranı inspeksi-

Tablo 3. ÇLT pozisyonunu tahmin etmede HKD ve USG
yöntemlerinin başarı durumları.

VKİ: Vücut kitle indeksi,
*p<0.05: Cinsiyete göre karşılaştırıldığında

OPTİMUM
ÇLT POZİSYONU

Tablo 2. ÇAV ve TAV sırasındaki SpO2, kompliyans, peak
ve plato basınç değerlerinin karşılaştırılması (ortalama
± SD).

Kompliyans (mL/cmH2O)
SPO2 (%)
Peak basıncı (cmH2O)
Plato basıncı (cmH2O)

ÇAV

TAV

p

38.0±10.2
99.7±0.5
20.2±5.7
15.1±3.3

27.7±6.7
98.9±1.7
27.4±5.8
19.5±2.7

<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

ÇAV: Çift Akciğer Ventilasyonu,
TAV: Tek Akciğer Ventilasyonu
*p<0.001: ÇAV ile TAV karşılaştırıldığında
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n: 113

YANLIŞ
n:32
(%28.3)

DOĞRU
n:81
(%71,7)

p

HKD
Başarısız 25 (%22.1) 21 (%65.6) 4 (%4.9) <0.001
Başarılı 88 (%77.9)* 11 (%34.4) 77 (%95.1)
USG
Başarısız 19 (%16.8) 18 (%56.3) 1 (%1.2) <0.001
Başarılı 94 (%83.2)* 14 (%43.8) 80 (%98.8)
HKD: Hızlı Klinik Değerlendirme, USG: Ultrasonografi,
ÇLT: Çift Lümenli Tüp
*p<0.001: HKD ile USG karşılaştırıldığında
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Tablo 4. ÇLT pozisyonunu tahmin etmede HKD ve USG yöntemlerinin bileşenlerinin başarı durumları.
ÇLT POZİSYONU
n: 113
(% 100)

YANLIŞ
n:32 (%71.7)

DOĞRU
n:81 (%28.3)

p

İnspeksiyon
Başarısız
Başarılı

25 (%22.1)
88 (%77.9)

21 (%65.6)
11 (%34.4)

4 (%4.9)
77 (%95.1)

p<0.05

Oskültasyon
Başarısız
Başarılı

4 (%3.5)
109 (%96.5)*

4 (%12.5)
28 (%87.5)

0
81 (%100)

p<0.05

Lung Sliding
Başarısız
Başarılı

7 (%6.2)
106 (%93.8)**

6 (%18.8)
26 (%81.3)

1 (%1.2)
80 (%98.8)

p<0.05

Lung Pulse
Başarısız
Başarılı

19 (%16.8)
94 (%83.2)

18 (%56.3)
14 (%43.8)

1 (%1.2)
80 (%98.8)

p<0.05

ÇLT: Çift Lümenli Tüp, *p <0.05: Oskültasyon; inspeksiyon, “lung sliding” ve “lung pulse” ile karşılaştırıldığında
**p<0.05: “lung sliding”; inspeksiyon ve “lung pulse” ile karşılaştırıldığında

Tablo 5. HKD ve USG yöntemlerinin sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri.

HKD
USG

Sensitivite (Duyarlılık)

Spesifite (Özgüllük)

Pozitif Prediktif Değer (PPD)

Negatif Prediktif Değer (NPD)

%95.1
%98.8

%65.6
%56.3

%87.5
%85.1

%84.0
%94.7

HKD: Hızlı Klinik Değerlendirme, USG: Ultrasonografi
Sensitivite: ÇLT yerleşimi yanlış olanları yöntemin de yanlış olarak bulması
Spesifite: ÇLT yerleşimi doğru olanları yöntemin de doğru olarak bulması
PPD: Yöntemin ÇLT yerleşimini yanlış bulduklarından ÇLT yerleşimi yanlış olanlar
NPD: Yöntemin ÇLT yerleşimini doğru bulduklarından ÇLT yerleşimi doğru olanlar

yondan, “lung sliding”den ve “lung pulse”den anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). USG yönteminin
bileşenlerinden “lung sliding”in başarı oranı inspeksiyondan ve “lung pulse”den anlamlı olarak daha
yüksekti (p<0.05). “Lung pulse” başarı oranı ise, inspeksiyondan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).
HKD ve USG yöntemlerinin spesifite, sensitivite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerleri Tablo
5’te belirtilmiştir.
HKD yöntemiyle ÇLT pozisyonu tahmini başarısız olan
hastalarda anlamlı olarak boy daha kısa, VKİ daha
yüksek, FEV1 daha düşük, FEV1/FVC oranı daha
düşük bulundu (p<0.05). Preoperatif FEV1 <%50

olan, FEV1/FVC < % 70 olan, hava yolunda sekresyonu ve spazmı olan ve ameliyat sırasında opere akciğerde spontan kollaps olmayan hastalarda HKD başarı oranı anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). HKD
başarısının vücut ağırlığı, FVC, kompliyans ÇAV,
kompliyans TAV ve ÇLT ölçüsü ile ilişkisi yoktu (p>0.05)
(Tablo 6).
USG yöntemiyle ÇLT pozisyonu tahmini başarısız olan
hastalarda anlamlı olarak, boy daha kısa, FEV1/FVC
oranı daha düşük bulundu (p<0.05). USG yöntemiyle
ÇLT pozisyonu tahmin başarısı; FEV1/FVC <% 70 olanlar, ameliyat sırasında opere akciğerde spontan kollaps olmayanlar ve bronkospazmı olanlarda düşüktü
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Tablo 6. HKD yöntemiyle ÇLT pozisyonunu değerlendirmede ilgili parametrelerin başarıya etkisi.
HKD Yöntemi

Boy (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
VKİ (kg/m2)
FEV1 (%)
FVC (%)
FEV1 / FVC (%)
Kompliyans (ÇAV)
Kompliyans (TAV)
ÇLT ölçüsü

Başarısız (n:25)

Başarılı (n:88)

P

159.04±11.8
77.56±10.6
31.26±5.7
66.88±27.0
74.92±23.4
70.84±13.1
35.60±8.4
26.44±6.1
39 (35-41)

166.39±10.9
77.95±13.8
28.29±5.4
79.95±19.7
81.94±21.1
80.85±12.3
38.64±10.6
28.03±6.9
39 (35-41)

0.004*
0.895
0.019*
0.008*
0.154
0.001*
0.191
0.298
0.428

HKD: Hızlı Klinik Değerlendirme, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, ÇLT: Çift Lümenli Tüp
FEV1: 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü, FVC: Zorlu vital kapasite
*p<0.05: başarılı ile başarısız tahminler karşılaştırıldığında

Tablo 7. USG yöntemiyle ÇLT pozisyonunu değerlendirmede ilgili parametrelerin başarıya etkisi.
USG Yöntemi

Boy (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
VKİ (kg/m2)
FEV1 (%)
FVC (%)
FEV1 / FVC (%)
Kompliyans (ÇAV)
Kompliyans (TAV)
ÇLT ölçüsü

Başarısız (n:19)

Başarılı (n:94)

P

159.16±10.8
76.42±10.5
30.68±4.8
69.79±26.1
74.92±23.4
77.58±21.7
36.42±8.9
27.00±6.8
39 (35-41)

165.89±10.8
78.16±13.6
28.60±5.7
78.53±21.1
81.94±21.1
80.96±21.8
38.28±10.5
27.82±6.7
39 (35-41)

0.018*
0.600
0.141
0.116
0.539
0.009*
0.473
0.631
0.457

HKD: Hızlı Klinik Değerlendirme, VKİ: Vücut Kitle İndeksi, ÇLT: Çift Lümenli Tüp
FEV1: 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü, FVC: Zorlu vital kapasite
*p<0.05: başarılı ile başarısız tahminler karşılaştırıldığında

(p<0.05). USG başarısının VKİ, FEV1, FVC, vücut ağırlığı, hava yollarında sekresyon, kompliyans ÇAV,
kompliyans TAV ve ÇLT ölçüsü ile ilişkisi yoktu (p>0.05)
(Tablo 7).
ÇLT yerleşiminde malpozisyon belirlenen hasta oranı
%28.3 idi. Bu oran kadınlarda %25 iken, erkek hastalarda %30.4 idi. ÇLT yerleşiminin yanlış veya doğru
olmasının cinsiyetle ilişkisi yoktu (p>0.05). Hasta
supin pozisyonda iken, malpozisyon sıklığının boy ve
vücut ağırlığı ile ilişkisi saptanmadı (p>0.05). ÇLT malpozisyonu bulunan hastalarda VKİ’nin daha yüksek
(30.88±5.4 kg/m2) olduğu saptandı (p<0,05).
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ÇLT malpozisyonu saptanan 32 hastadan 8’inde (%25)
ÇLT ters taraftaki sağ ana bronşa yönlenmişti. Diğer
24 hastada ise ÇLT’nin olması gerekenden daha ileride ya da geride yerleşimi söz konusuydu. Bu 32 hastanın 14’ünde (%43.7) tek bir manipülasyonla malpozisyonun düzeldiği görüldü. Bu 14 hastanın 7’sinde
(%50) ÇLT’nin 1-3 cm geri çekilmesi ile ÇLT pozisyonunun optimum hâle geldiği görüldü. Diğer 7 hastada ÇLT’nin ileri itilmesi, ÇLT’nin vokal kordlara kadar
çekilip yine bronşa yönlendirilmesi ve reentübasyon
manipülasyonlarından herhangi biri ile ÇLT pozisyonu optimum hâle getirilmiştir. Malpozisyonu düzeltme amaçlı birden fazla manipülasyon gereken hasta
sayısı ise 18 (%56.3) idi.
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Malpozisyon düşünülüp, ÇLT pozisyonu manipülasyonlarla düzeltilemeyen toplam 6 (%5.3) hastada
supin pozisyonda FOB ile ÇLT yerleşimi düzeltildi.
FOB gereksinimi ile cinsiyet, vücut ağırlığı, ÇLT ölçüsü
gibi parametreler arasında anlamlı ilişki bulunmadı
(p>0.05). FOB gereksinimi olan hastaların anlamlı
olarak boyunun daha kısa (154.67±7.5 cm), VKİ’sinin
daha yüksek (33.93±7.3 kg/m2) olduğu belirlendi
(p<0.05).
Hastanın ameliyat için lateral dekübit pozisyonuna
çevrilmesinden sonra kollapsın cerrah tarafından
yetersiz bulunduğu 4 (%3.5) hastada daha önce
olmayan ÇLT malpozisyonu geliştiği görüldü ve bu
hastalardan 2’sinde ÇLT geri çekilerek, diğer 2’sinde
ise ÇLT yerleşimi FOB yardımıyla düzeltildi.
TARTIŞMA
Bu çalışmada, toraks USG ile sensitivite (ÇLT yerleşimini doğru bulduklarında ÇLT yerleşiminin doğru
olması) ve negatif prediktif değerlerini (ÇLT yerleşimi
yanlış olanları yanlış olarak bulması) HKD yöntemine
göre daha yüksek olarak saptandı. Buna karşılık, HKD
yöntemi ile spesifite ve pozitif prediktif değerin, USG’
ye göre biraz daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca
HKD yönteminin doğru ya da yanlış olan ÇLT pozisyonunu tahmindeki başarısı %77.9 iken, USG yöntemi
ile bu oran %83.2 idi. Araştırmamızda ÇLT pozisyonunu değerlendirmede; USG yönteminin bileşenlerinden “lung sliding”in başarı oranı inspeksiyondan ve
‘lung pulse’den daha yüksek bulundu. “Lung pulse”
başarı oranı ise, inspeksiyondan anlamlı olarak daha
yüksekti. Bu karşılaştırma, literatürde daha önce
rastlamadığımız bir karşılaştırmaydı.
Son zamanlarda toraks USG’nin de ÇLT yerleşiminin
doğrulanmasında klinik değerlendirmeye ilave olarak
ve hızlı bir şekilde başarı ile kullanılabileceği belirtilmektedir [3-6]. Acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde
giderek daha yaygın kullanılan toraks USG’nin pnömotoraks tespitinde yüksek duyarlılık ve özgünlüğe
sahip olduğu ve bazı durumlarda göğüs radyografisinden daha başarılı olduğu dile getirilmektedir [7,8].

Saporito ve ark. [5] çalışmalarında, klinik değerlendirmeye eklenen toraks USG’yi sol ÇLT pozisyonunun
doğrulanmasında, fiberoptik bronkoskopi kadar spesifik ve sensitif bulmuşlardır. FOB’a iyi bir alternatif
olabileceği ancak, herhangi bir sorunla karşılaşınca
ya da komplikasyon gelişmesi durumunda FOB kullanımının kurtarıcı teknik olduğunu belirtmişlerdir.
Parab ve ark. [4] da toraks USG’nin, tek başına klinik
yönteme göre, spesifite ve sensitiviteyi arttırdığını
bulmuşlardır. Sustic ve ark. [3] ile Álvarez‑Díaz N ve
ark.’nın [6] yaptıkları benzer bir çalışmada klinik değerlendirmeye USG eklendiğinde spesifite ve pozitif
prediktif değerin arttığını belirtmişlerdir.
Başta toraks cerrahisi olmak üzere vertebra ve özefagus cerrahisi gibi diğer bazı cerrahi girişimlerde TAV’a
duyulan gereksinimin artması ile birlikte, ÇLT kullanımı giderek artmaktadır. TAV sırasında ÇLT pozisyonunun optimum olması komplikasyonları azaltacaktır [9].
Pozisyonun uygun olmaması hava yolu yaralanması,
hipoksemi, hipoksemiye sekonder olarak böbrek yetmezliği, atrial fibrilasyon, pulmoner hipertansiyon
gibi önemli postoperatif morbiditelere ve mortaliteye neden olması bakımından önemlidir [10,11]. TAV için,
ÇLT pozisyonunun başlangıçta ve intraoperatif
dönemde doğrulanması için çeşitli metotlar vardır.
Bu metotlardan bazıları oskültasyon, göğüs radyografisi, fiberoptik bronkoskopi, kapnogram, cerrahın
gözlemi, bronşiyal kaf basınç değişimi, floroskopi ve
bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleridir
[12-17]
. ÇLT pozisyonunu doğrulamada kullanılan yöntemler içinde yalnızca fiberoptik bronkoskopinin altın
standart olduğu kabul edilmektedir [18].
Çalışmamızda, hem HKD hem de USG yöntemiyle ÇLT
pozisyonunun tahmin başarısı; boyu kısa, FEV1/FVC
< %70 olanlarda, solunum yollarında spazmı olan ve
ameliyat sırasında akciğeri spontan olarak kollabe
olmayıp aspirasyon gerektiren hastalarda daha düşük
bulundu. Bu tür hasta grubunda FOB kullanımının
daha yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca
VKİ’si yüksek olanlarda, FEV1 < %50 olan ve solunum
yollarında sekresyon olan hastalarda USG yönteminin ÇLT yerleşimini belirleme başarısının HKD’ye göre
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kısmen daha yüksek olduğu görüldü. Bu durumun
USG’nin kullanılabilirliğini arttıracağını düşünmekteyiz. Hem HKD hem de USG yöntemiyle ÇLT pozisyonunun tahmin başarısının, vücut ağırlığı, FVC,
ÇAV’daki kompliyans, TAV’daki kompliyans ve ÇLT
ölçüsü ile ilişkisi yoktu. Literatürde HKD ve USG yöntemleriyle ÇLT pozisyonu doğrulamasını etkileyebilecek hasta özelliklerinin kıyaslanmasına rastlamadık.
Hurford ve ark. [19] ÇAV’dan TAV’a geçildiğinde desatürasyon ve hava yolu basıncı artışı olduğunu belirtmişlerdir. Nam JS ve ark. [20] TAV’a geçildiğinde gelişebilecek hipokseminin ve hava yolu basınç artışının
özellikle pediatrik hastalarda daha riskli olabileceğini
bildirdi. Pediatrik hastaların desatürasyona daha
duyarlı olmaları nedeniyle FOB ile ÇLT pozisyonu
doğrulanırken oluşabilecek hipokseminin mortal olabileceğini ve USG ile doğrulama yönteminin pediatrik
hastalarda kullanımının daha yaygınlaşabileceğini
bildirmişlerdir. Grichnik ve ark. [21] TAV’a başlar başlamaz peak ve plato hava yolu basınçlarının yaklaşık
%50 kadar artabileceğini bildirmişlerdir. Biz de çalışmamızda, supin pozisyonda ÇAV’dan TAV’a geçildiğinde SpO2 (% 0,8) ve kompliyansın (%27.1) azaldığını; peak (%35.6) ve plato (%29.3) hava yolu basınçlarının ise yükseldiğini gözledik.
Literatürde de oskültasyon ve inspeksiyonla klinik
olarak doğru kabul edilen sol ÇLT yerleşiminin aslında
%20-48 oranında malpozisyonda olduğunu bildiren
çalışmalar mevcuttur [22,23]. De Bellis ve ark. [24] 144
hastada kör entübasyon yapıldıktan sonra tüpün
pozisyonunun konvansiyonel yöntemler ile doğrulanmasından sonra, FOB kullanarak kontrol ettiklerinde
%37 oranında (malpozisyon) yanlış yerleşim belirlemişler. Biz çalışmamızda; FOB kullanılmadan,,kör
olarak entübasyon sonrası, konvansiyonel klinik
değerlendirmeyle supin pozisyonda iken, 32 (%28.3)
hastada ÇLT malpozisyonu belirledik. ÇLT malpozisyonu olan 32 hastanın 14’ünde (%43.7) tek bir manipülasyonla malpozisyonun düzeldiği görüldü. Sazak
ve ark. [25] çalışmalarında, sol ÇLT malpozisyonları
içinde en sık bronşiyal kafın ana bronş içinde fazla
ileride olduğu malpozisyon tipiyle karşılaşmışlardır.
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Çalışmamızda da tek bir manipülasyonla ÇLT yerleşimi düzelen 14 hastanın 7’sinde ÇLT’nin 1-3 cm geri
çekilmesi ile pozisyonunun optimum hâle geldiği
görüldü. Diğer 7 hastada ise, ÇLT ileri itilmesi, ÇLT’
nin vokal kordlara kadar çekilip tekrar bronşa yönlendirilmesi ve reentübasyon manipülasyonlarından biri
ile ÇLT pozisyonu optimum hâle getirilmiştir.
ÇLT’lerin yanlış yerleşimi kör entübasyondan kaynaklı olabileceği gibi, hastaya pozisyon verilirken de
olmaktadır [15]. Klein ve ark. [26] hastalara lateral pozisyon verildikten sonra yapılan değerlendirmede, 48’i
kritik olmak üzere 93 hastada ÇLT malpozisyonu saptamışlardır. Yoon ve ark. [27] ÇLT’lerin yalnızca lateral
pozisyon verilirken değil, baş ve boyun hareketleri ile
de yer değiştirdiklerini belirtmişlerdir. TAV planlanan
100 hastada yaptıkları çalışmada, boyunluk kullanılan hastalara göre, boyunluk takılmayan kontrol grubunda ÇLT daha fazla yer değiştirmiştir. Saito ve ark.
[28]
yaptıkları çalışmada, laterale çevirilirken ve başboyun hareketlerinin dışında sonradan malpozisyon
yapan nedenler aspirasyon, cerrahların manevraları
ve FOB işlemi bitirilip ÇLT’den dışarıya çekilirken
pozisyonu bozma olarak belirtmişlerdir. Çalışmamızda,
intraoperatif dönemde opere akciğerin kollapsı
%96,5 hastada, cerrah tarafından mükemmel bulundu. Kollapsın cerrah tarafından yetersiz bulunduğu 4
(%3,5) hastada ise ameliyat için lateral dekübit pozisyonuna çevrilirken malpozisyon gelişmiş olduğunu
saptadık. Bu hastalardan ikisinde ÇLT geri çekilerek,
diğer 2’sinde ise ÇLT yerleşimi FOB yardımıyla düzeltildi.
SONUÇ
Geleneksel HKD yöntemlerine ek olarak hızla yapılabilen ve noninvaziv bir işlem olan toraks USG yöntemi optimum ÇLT pozisyonunu saptamada klinik
değerlendirmeye katkı sağlayabilir.
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