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ÖZET 

Anestezi kayıt formları, hastanın operasyondaki durumunun değerlendirilmesi, 

retrospektif araştırmalarda kullanılması ve adli olaylarda başvurulacak gerekli bir 

kaynak olması açısından anestezinin önemli bir parçasıdır. Anestezi kayıt formlarında 

yer alması gereken bilgiler; hastanın anestezi öncesi durumu, anestezi sırasında ve 

ayılma odasında hastaya yapılan işlemler, uygulanan ilaçlar ve vital bulgulardır. 

Dikkatli ve düzenli tutulmuş anestezi kayıtları kullanılarak yapılan veri analizleri ile 

anesteziyoloji biliminin gelişmesine katkı sağlanır ve anestezi uygulamalarının niteliği 

arttırılabilir. 

Amacımız nefrektomi cerrahisi uygulanacak hastalarda anestezi etkinliğini 

belirleyerek yol gösterici olabilecek bir veri kaynağı hazırlamaktı. Bu amaçla Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2005 ile 2013 yılları arasında nefrektomi 

cerrahisi geçiren ve anestezi kayıtlarına eksiksiz bir şekilde ulaşılan 922 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Bulgularımız preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıt 

formları, hasta dosyaları ve “Nukleus” olarak adlandırılan ve hastanemizde hasta 

kayıtlarının saklanması için kullanılan medikal bilgi sisteminden elde edildi.  

Çalışmamıza dahil edilen hastaların ortalama yaşı 50,8±17,2 (1,5-88) yıl idi. 

Çocuk hasta sayısı açısından da önemli bir sayıya ulaşılmıştı. Ek sistemik hastalıklar 65 

yaş üstü grupta belirgin olarak artmıştı. Kardiyak hastalıklar ve diabetes mellitus en sık 

tespit edilen ek sistemik hastalıklardı. Eşlik eden KOAH hastalığının laparoskopik 

cerrahi için tercih edilmeme kriterlerinden biri olduğu izlendi. 

ASA I hastalarda kan ürünleri kullanımının (%6,7) ASA II-III grubu ile 

karşılaştırıldığında (%15,1) daha az olduğu izlendi. Yoğun bakım ihtiyacı sadece ASA 

II-III hasta grubunda ve toplam 17 (%3,4) hastada gözlendi. 

Kliniğimizde anestezi indüksiyon ajanı olarak en sık propofol (%89,3) tercih 

edilmişti. Kas gevşeticilerden rokuronyum ve sisatrakuryum en çok tercih edilen 

ajanlardı. İnhalasyon ajanlarından en çok tercih edileni de desflurane olmuştu. 

İnvazif arter kateterizasyonu incelediğimiz hasta grubunda özellikle radikal 

nefrektomilerde ve laparoskopik parsiyel nefrektomilerde tercih edilirken santral ven 

kateterizasyonu radikal nefrektomilerde anlamlı şekilde daha fazla uygulanmıştı. İnvazif 

hemodinamik monitörizasyon yapılan hastalar 2010 öncesi ile 2010 ve sonrası şeklinde 



XIII 

 

incelendiğinde son yıllarda arter ve santral ven kateterizasyonu yapılan hasta oranlarının 

anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. 

Yaş ve ek sistemik hastalık varlığı intraoperatif komplikasyon gelişmesi 

açısından risk faktörü olarak bulundu ve 65 yaş üstü grubun en riskli grup olduğu tespit 

edildi. En sık intraoperatif komplikasyonların kardiyak nedenlere bağlı olduğu görüldü. 

İntraoperatif komplikasyon gelişmesiyle, anestezi sürelerinin de uzadığı gözlendi.  

Yıllara göre bakıldığında klinikte yapılan nefrektomi oranlarında artış 

gözlendi, özellikle 2009 ve sonrasında ivme kazandığı izlendi. Ürolojik cerrahideki 

teknolojik gelişmelere paralel olarak kliniğimizde yapılan nefrektomilerde laparoskopik 

cerrahi 2010 öncesinde %25,8 iken 2010 ve sonrasında %53,1 olarak tespit edildi.  

Çalışmamızda laparoskopik cerrahi yapılan hastalarla kıyaslandığında, açık 

cerrahi yapılan hastalarda anestezi süreleri anlamlı olarak daha kısa olmasına rağmen 

hastanede kalış süreleri daha uzun ve kan ürünü kullanımı belirgin olarak daha fazlaydı. 

Yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından iki grup arasında fark izlenmedi. 

Açık cerrahilerde en çok kan replasmanı yapılan operasyonlar radikal nefrektomi ve 

parsiyel nefrektomilerdi. 

Hastaların %42,4’ünde laparoskopik cerrahi tercih edilirken çocuk hastalarda 

bu oranın %61’e çıktığı görüldü. Laparoskopik cerrahilerin alt tiplerine bakıldığında 

transperitoneal ve retroperitoneal oranlar sırasıyla %23 ve %19,4 idi. 

Retroperitoneoskopik cerrahi yapılan hastalarda anestezi süresinin anlamlı olarak daha 

kısa olduğu tespit edildi. Her iki teknikte de laparoskopik cerrahinin avantajları olan kan 

ürünleri kullanımı ve hastane kalış süresi açısından fark izlenmedi. 

Kliniğimizdeki anestezi formlarında pek çok parametrenin bulunduğu ancak 

EtCO2, peak basıncı, dakika ventilasyonu, saatlik idrar çıkışı gibi parametrelerin 

peroperatif takip edildiğini bilmemize rağmen düzenli olarak kayıt edilmediği fark 

edildi. Bu nedenle güncel çalışmalarda sıklıkla incelenen bu parametreler çalışmamızda 

değerlendirilemedi. 

Kliniğimizde erişkin ve çocuk hastalarda laparoskopik nefrektomi ameliyatları 

uygun hastalarda rutin hale gelmiştir. Çalışmamızda incelenen nefrektomi ameliyatları, 

morbidite ve mortalite oranları benzer çalışmalarla kıyaslandığında kabul edilebilir bir 

oran ile güvenli bir şekilde yürütülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Anestezi formu, retrospektif, nefrektomi, laparoskopi.  
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SUMMARY 

     Recording forms are important part of anesthesia in terms of intraoperative 

patient evaluation, retrospective analysis and forensic cases. Preoperative health state of 

patient, intraoperative and postoperative manipulations, administered drugs and vital 

signs must be included in the recording form. Data analyses via carefully prepared and 

fluent forms may help to improvement of anesthesiology science and increase the 

quality of anesthesia practice. 

     Our subject was to prepare a database that may be a guide for anesthesia 

practice in nephrectomy surgery. We evaluated anesthesia forms retrospectively of 922 

nephrectomy cases who were operated in Ondokuz Mayis University between 2005-

2013.We acquired our data from anesthesia papers, patient files and computerized 

medical database of our hospital which called ''Nucleus''. 

    Average age of our study population was 50.8±17.2 (1.5-88) years. There was 

an important number of children. Additional diseases were significantly increases at 

over 65 years group. Cardiac diseases and diabetes mellitus were most frequent 

disorders. COLD was a reason for refusing laparoscopic surgery. 

    Blood product administration were less at ASA I group rather than ASA II-III 

group (6.7% to 15.1%) İntensive care unit demand occurred only at ASA II-III group 

and totally 17 (3.4 %) patients.  

     Propofol was the most favorite anesthesia induction drug (89.3%). 

Rocuronium and cisatracurium were the most favourited muscle relaxants. Desflurane 

was the favourite inhalation agent. 

    Invasive arterial cannulation was preferred especially for radical 

nephrectomies and laparoscopic partial nephrectomies while central vein catheterisation 

was preferred for radical nephrectomies. We saw that number of invasive 

monitorisations decreased after 2010.  

    Age and additional diseases were risk factors for intraoperative complications 

and over 65 years group was the most risky population. The most intraoperative 

complications were related to cardiac disorders. The was a correlation between 

intraoperative complication occurring and anesthesia duration. 
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    We determined that there was an increase for nephrectomy operations 

especially after 2009. According to technological improvement at urologic surgery, 

laparoscopic nephrectomy ratios were 25.8% before 2010 and 53.1 % after 2010. 

    When compared with laparoscopic cases, anesthesia durations of open 

procedures were shorter but hospitalization durations and blood product requirements 

were higher. There was no difference in terms of intensive care unit demand or hospital 

mortality between groups. In open procedures radical nephrectomy and partial 

nephrectomy was the most blood transfusion performed cases.  

    In total population, laparoscopic surgery ratio was 42.4% but it was 61% at 

pediatric group. Transperitoneal and retroperitoneal laparoscopic subtypes were 23% 

and 19.4% respectively. Anesthesia duration was significantly shorter in retroperitoneal 

procedures. There was no difference between laparoscopy subtypes in terms of blood 

product transfusion and hospital stay. 

     We determined that parameters like etCO2, peak airway pressure, minute 

ventilation, hourly urine output were not recorded regularly. So that we couldn't assess 

these parameters. 

    In our clinic, laparoscopic nephrectomy has been a routine has been a routine 

procedures for adult and pediatric population at suitable patients. Procedures in our 

study were operated confidently and has acceptable morbidity and mortality rates 

compared with other studies. 

 

Keywords: Anesthesia form, retrospective, nephrectomy, laparoscopy. 
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GİRİŞ ve AMAÇ 

William Morton tarafından eterle yapılan ilk modern anestezi 1846 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Anestezi uygulamasına ait ilk kayıt ise 1894 yılında Ernest Amory 

Codman tarafından tutulmuştur.
1
 

Anestezi kayıt formunda bulunması ve arşivlenmesi gereken bilgiler; hastanın 

anestezi öncesi durumu, anestezi sırasında ve sonrasında hastaya yapılan işlemler, 

uygulanan ilaçlar ve vital bulgulardır. Böylece anestezi kayıt formları hem hastanın 

operasyondaki durumunun değerlendirilmesi için hem de daha sonra retrospektif 

araştırmalarda ya da adli olaylarda başvurulacak bir kaynak olarak kullanılabilir. 

Dikkatli ve düzenli tutulan anestezi kayıtları ile birlikte veri analizleri yapılarak 

retrospektif epidemiyolojik çalışmalar yapılabilir, aylık ve yıllık faaliyet raporları 

çıkarılabilir. Böylece anesteziyolojinin gelişmesine katkı sağlanır ve anestezi 

uygulamalarının niteliği arttırılabilir.
2
 Çağımızda bilgisayarlar diğer alanlarda olduğu 

gibi Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında da çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 

Düzenli anestezi kayıtları bilgisayar desteği ve özel yapılmış anestezi kayıt formları ile 

kolaylıkla tutulabilmektedir.
3
 

Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2005 ile 

2013 yılları arasında nefrektomi cerrahisi geçiren ve bu amaçla Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından anestezi uygulanan hastaların tümünün 

preoperatif/intraoperatif anestezi kayıt formları, hasta dosyaları ve Nukleus medikal 

bilgi sisteminden elde edilen verileri kullanılarak retrospektif analizi hedeflenmiştir. Bu 

çalışma sayesinde açık ve laparoskopik nefrektomi cerrahisi sırasında uygulanan 

anestezi sürecini değerlendirmemiz mümkün olacaktır. Amacımız açık ya da 

laparoskopik nefrektomi cerrahisi uygulanacak hastalarda, nefrektomilerin alt tiplerini 

de dikkate alarak anestezi etkinliğini belirlemek ve yol gösterici olabilecek bir veri 

kaynağı hazırlamaktır. 
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GENEL BİLGİLER 

1. TARİHÇE 

1.1. ANESTEZİ KAYITLARININ TUTULMASI 

Birçok otör tarafından peroperatif daha iyi hasta bakımı sağlanması ve 

epidemiyolojik araştırmalar yapılabilmesi için anestezi kayıt formu tutulmasının önemi 

vurgulanmıştır. Anestezi kayıt formu hastanın operasyondaki durumunun 

değerlendirilmesi yanında daha sonraki uygulamalarda gerektiğinde başvurulabilecek 

önemli bir kaynaktır. Bu nedenle tıbbi ve adli bakımdan önemlidir. 

N2O Joseph Priestley tarafından ilk defa 1772 yılında bulunmuştur ve Sir 

Humprey Davy çürük 20 yaş dişinin ağrısını dindirdiğini keşfetmiştir. Bundan 24 yıl 

sonra Diş Tabibi Horace Wells tarafından diş çekiminde ağrının dindirilmesi amacıyla 

kullanılmıştır.
4
 

İlk modern anestezi 1846 yılında William Morton tarafından Eter kullanılarak 

uygulanmıştır. Bundan bir yıl sonra Londralı John Snow ilk anestezi uzmanı olarak 

kayıtlara geçmiş ve ilk anestezi kitabı da bu kişi tarafından yayınlanmıştır. Yine aynı yıl 

pelvik kontraksiyonu olan bir kadına İskoçyalı James Young Simpson’un eter 

uygulaması ilk modern obstetrik anestezi uygulaması kabul edilmiştir.
5
 Eterin hoş 

olmayan kokusu ve uygulama zorluğu nedeniyle Simpson yeni anestezik madde 

arayışına başlamış ve 1847’de kloroformun anestezik özelliğini bulmuştur. Bu sıralarda 

Kraliçe Victoria 4. doğumunu yaparken kloroform uygulanması teklifini kabul etmiştir. 

Bu sayede İngiltere ve Amerika’da doğumda anestezi uygulaması benimsenmiştir.
4
 

Morfin hakkındaki ilk yazılı bilgi M.Ö. 300 yılında Theochratus tarafından 

yazılmıştır, kullanımı ise ilk kez 1850’de Turinli Lorenzo Bruno tarafından anesteziden 

önce anksiyeteyi önlemek için, 1864’de de Münihli cerrah J.N. von Nusbaum tarafından 

kullanılan anestezik ihtiyacını azaltmak amacıyla olmuştur. 

Fistül kanalı içine morfin enjekte ederek ağrısız bir ameliyat gerçekleştirdiğini 

1872’de bildiren İtalyan Spesser bu işlem ile kayıtlardaki ilk lokal anestezik girişimini 

gerçekleştirmiştir. 

Kokain ise aynı yüzyılda Schraff tarafından lokal anestezik olarak tanımlanmış, 

1884’de Sigmund Freud ve Karl Köller tarafından lokal anestezik olarak kullanmıştır. 

Spinal anestezide ise ilk kez 1885’de Corning tarafından uygulamıştır. 
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Spinal ponksiyonun faydaları ve tanı koymadaki yararları 1891’de Quincke 

tarafından açıklanmış, 1898’de ise August Bier bugünkü anlamda spinal anesteziyi ilk 

kez uygulamıştır. 

Sonraki yıllarda intravenöz anestezik ajanlar bulunmuş, 1942 yılında ilk kas 

gevşeticiler keşfedilerek klinik kullanıma girmiştir. 1956 yılında halotanın devreye 

girmesi ile yeni bir dönem başlamıştır. 

Entübasyonun tarihçesinde ise ilk kez 1895’te Kirstein tarafından direkt 

laringoskopi yapılmıştır. Chevalier Jackson 1907’de laringoskop uygulamasını 

yaygınlaştırmıştır. 1878’de Glasgow’lu cerrah Mac Evan ilk kez metal esnek bir tüp 

yaparak bunu trakeaya yerleştirmiştir. 1893’te Karl Maydl aparatı daha da geliştirmiş ve 

1895’te Eisenmenger ilk balonlu tüpü yapmıştır. Endotrakeal anesteziyi 1920’de, nazal 

entübasyonu 1928’de Magill uygulayarak devreye sokmuştur. Eğri bleyti Macintosh 

1943 yılında bulmuştur. Fleksibl fiberoptik laringoskopi 1967 yılında tanımlanmıştır ve 

zor entübasyonlarda kullanılmaktadır.
6
 

Anestezi uygulamasına ait ilk kayıtlar 1894 yılında Ernest Amory Codman 

tarafından tutulmuştur. Kayıt formunda verilen anestezik maddenin miktarı, operasyon 

süresi tespit edilmiş, kalp atım hızı ve solunum ise grafik halinde kaydedilmiştir.
1, 7

 

Kayıt formundaki bilgiler yıllar içinde çeşitlenmiş ve artmıştır. 1930 yılında 

Mckesson Nargraf adlı bir aletle otomatik anestezi kaydı tutmuştur. 1931 yılında Towell 

Hollorith delikli kartları geliştirmiştir ve bu kartlar 1940’lardan itibaren yaygın olarak 

kullanılmıştır. Daha sonra Mc Bee Kesart tarafından geliştirilen farklı bir kayıt kartının 

kullanımı yaygınlaşmıştır.
7
 

Ülkemizde ilk endotrakeal entübasyonlu anestezi uygulamasına ait kayıtlar 3 

Ağustos 1949’da Dr. Sadi Sun tarafından tutulmuştur ve Türk Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Cemiyeti Dergisinde de yayınlanmıştır.
8
 

Anestezi kayıt formları ve arşivlenmesi hem kaliteli anestezi uygulanması hem 

de tıbbi ve adli olaylar açısından önemlidir. Malpraktis nedeni ile suçlanmaya karşı 

savunma için yeterli dokümantasyon gerekir.
9
 

Preoperatif not hastanın çizelgesine yazılmalı ve ayrıca hastanın medikal, 

anestezi ve medikasyon hikâyesi, fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları, ASA 

klasifikasyonu ve konsültanın tavsiyelerini de kapsayan preoperatif değerlendirmeyi 

tüm yönleri ile tanımlamalıdır. Bu not aynı zamanda anestezik planı anlatır ve 
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bilgilendirilmiş onayı da içerir. Bilgilendirilerek alınan onayın dokümantasyonu, 

hastaya yapılan plan, alternatif plan, bunların avantajları ve dezavantajlarının 

anlatıldığını, hastanın bunu anladığını ve kabul ettiğini gösteren karttaki bir hikâye 

formuna dayanır.
9
 

İntraoperatif anestezi kaydı faydalı bir intraoperatif monitörizasyon, hastanın 

gelecekteki anestezisi için bir kaynak ve bir kalite sigortası olarak işe yarar. Bu kayıt 

mümkün olduğunca uygun ve doğru olmalıdır. Operasyon odasındaki anestezi bakımını 

her yönü ile dökümante etmeli ve aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 Anestezi makinasının ve diğer ekipmanların preoperatif kontrolü. 

 Anestezi indüksiyonundan hemen önce hastanın tekrar değerlendirilmesi 

veya yeniden gözden geçirilmesi. 

 Yeni laboratuvar sonuçları veya konsültasyonlar bakımından kartın 

yeniden gözden geçirilmesi. 

 Anesteziye ve cerrahiye onayların gözden geçirilmesi. 

 İntraoperatif ilaçların uygulama zamanı, dozajı ve yolu. 

 Tüm intraoperatif monitörizasyon. 

 İntravenöz sıvı uygulaması ve kan ürünlerinin transfüzyonları. 

 Tüm işlemler (örneğin; endotrakeal entübasyon, nazogastrik tüp 

takılması veya invazif monitörlerin yerleştirilmesi) 

 Mekanik ventilasyon, hipotansif anestezi, tek akciğer ventilasyonu, 

yüksek frekanslı jet ventilasyon veya kardiyopulmoner bypass gibi rutin 

ve özel yöntemler. 

 İndüksiyon, pozisyon verme, cerrahi insizyon ve ekstübasyon gibi önemli 

olayların zamanı ve seyri. 

 Beklenmeyen olaylar ve komplikasyonlar. 

 İşlem sonunda hastanın durumu. 

En az her 5 dakikada bir vital bulgular grafik olarak kayıt edilir. Yöntemlerin 

tanımları veya komplikasyonlar elle yazılırken, diğer monitörizasyon verileri de 

genellikle grafiksel olarak girilir. 

Hasta anestezik ilaçların etkisinden tam olarak kurtulana kadar anestezistlerin 

hastaya karşı sorumluluğu devam eder. Anestezist hastaya postanestezi bakım ünitesine 
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kadar eşlik etmeli ve normal vital bulgular sağlanıp hastanın durumu stabil oluncaya 

kadar hastanın yanında kalmalıdır. Hastanın postanestezi bakım ünitesinden çıkmadan 

hemen önce anesteziden uyanması, anestezi kaynaklı komplikasyonlar, hastanın 

operasyondan hemen sonraki durumu ve hastanın verileceği yerin dokümante edilmesi 

için bir çıkış notu yazılmalıdır.
9
 

Anestezi kayıtları iki nüsha şeklinde doldurulmalı ve adli ve mesleki açıdan 

değerli olan düzgün ve doğru tutulmuş formun bir nüshası hasta dosyasına konurken, 

diğer nüshası da anestezi kliniklerinde biriktirilip güvenli bir yerde, gerektiğinde 

bulunabilecek şekilde arşivlenmeli ve saklanmalıdır. İleriki yıllarda hasta ve cerrahi 

hakkında bilgi almak isteyen hekim ve araştırmacılar rahatlıkla bu anestezi kayıtlarına 

erişip gerekli bilgileri toparlayabilmelidir. 

Önceleri dosyalama işleri arşivlerde çok yer işgal edecek şekilde yapılmakta ve 

anestezi kayıt forumları üst üste yığılarak bırakılmaktaydı. Retrospektif araştırma 

yapacak araştırmacılar uzun bir süre arşiv taraması ile meşgul olurlardı. Buna rağmen 

aranan dosya veya kayıtların tamamı bulunamaz, eksik ve yetersiz sayıda dosya ile 

araştırma tamamlanmaya çalışılırdı. Çoğu zaman kayıtlardaki bilgiler standart olmadığı 

için araştırmacı standardizasyon ile de uğraşırdı. Şimdilerde ise anestezi kayıt 

formundaki veriler bilgisayara yüklenerek daha kolay depolama ve bilgilere ulaşım 

imkânına kavuşulmuştur.
1
 

Anestezi kayıt forumlarının tutulması genellikle aşağıdaki yöntemlerle 

yapılmaktadır. 

1. Çift nüsha olarak elle kaydetme ve dosyalama 

2. Elle kaydedilen raporların düzenli olarak bilgisayara aktarılması 

3. Klavye veya dokunmatik ekran aracılığı ile verilerin bilgisayara 

kaydedilmesi 

4. Otomatik kayıt cihazlarıyla verilerin doğrudan bilgisayara aktarılması 

Kliniğimizde ise çift nüshalı elle kaydedilen anestezi kayıt formu kullanılmakta, 

bir nüshası hasta dosyasına konurken, diğer nüsha da departmanımızda saklanıp 

arşivlenmektedir. 
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1.2. EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR 

Anestezi kayıt forumlarının düzenli ve dikkatli olarak doldurulup saklanmasının 

en önemli faydalarından biri de retrospektif araştırmalar yapılabilmesine imkan 

sağlamasıdır. 

Anestezide ilk retrospektif çalışmalar, anestezi kayıt formlarının tutulmaya 

başlandığı 1894 yılına dayanır. 1858’de John Snow “Kloroform ve Diğer Anestezikler’’ 

adlı kitabında anestezi ölümleri ile ilgili çalışma raporunu yayınlamıştır. 1875 yılında 

İngiliz fizyologlar Kloroform, Eter, Azotprotoksit ve diğer ajanların birbirlerine göreceli 

üstünlüklerini araştırmak için Hindistan’da Haydarabad Komisyonu kurmuşlardır.  Bu 

komite İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avrupa’da çeşitli 

hastanelerde araştırmalar yapmış ve yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Lancet’te 1933 

yılında yayınlamıştır. Trent ve Gaster de 1930 ile 1943 yılları arasında ameliyathanede 

ölen vakaları retrospektif olarak incelemişler ve sonuçlarını 1944 yılında 

yayınlamışlardır.
10

 

Ülkemizde ise çok sayıda vaka analizi ile ilgili ilk yayın Müttefik Fransız 

Orduları Sağlık Hizmetleri Başmüfettişi Prof. Dr. G Scrive tarafından 1857 yılında 

yayınlanan rapordur. Bu raporda Kırım harbinde 1000 vakada kloroform uygulamasına 

değinilmektedir.
8
 Bunu 1936 yılında Esad Birol’un “210 Kadın Doğum Vakasında 

Evipan Uygulaması” adlı, 1945 yılında M. Ahmet Sarpyener’in “775 Hastaya Rektal 

Yolla Avertin Uygulaması” adlı yayınları izlemiştir.
1
 Daha sonraki retrospektif 

epidemiyolojik çalışmalara örnek olarak 1983 yılında Hale Akoğuz’un “Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Faaliyet Raporu”, 1984 

yılında Raife Torun ve Oya Hergünsel’in “Şişli Etfal Hastanesi Acil Olgu 

Anestezilerinin Değerlendirilmesi” adlı yayınları sayılabilir.
11-12

 

Bilgisayarlardan faydalanma ise Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında 

1950’lerden sonra başlamıştır. Kişisel bilgisayarların geliştirilmesi ile 1980 yılından 

sonra bütün büyük merkezlerde anestezi kayıtları ile ilgili bilgilerin toplanması ve 

epidemiyolojik araştırmalar bilgisayar desteği ile yapılmaktadır.
6, 13
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1.3. ANESTEZİDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 

1900’lü yılların başında matematik işlemcili aletlerden yola çıkılarak geliştirilen 

bilgisayar, çeşitli bilgilerin yüklenip depolanabildiği, gerektiğinde geri alınabildiği, 

değişik bilgi işlem ve analizlerin yapılabildiği aletlerdir.
14

 

Bilgisayarlar günlük hayatımıza hızla girdiği gibi teknik alanda da yaygın 

şekilde kullanılmaya başlanılmıştır. Minibilgisayar veya kişisel bilgisayarların devri 

1980’lerde başlamıştır. O dönemden beri, hekimlerin kişisel bilgisayarlara ulaşımı ile 

güç artarken maliyetin azalması sağlanmıştır. 

Bilgisayar bazlı bilgi sistemlerinin tıpta kullanımı için en zorlayıcı nedenlerden 

biri şimdiden çok geniş olan ve giderek artmakta olan bilginin etkili kullanımı ve 

yönetiminin tek yolunun bu olmasıdır. Verilerin düzenlenmesinin ve sağlık hizmetleri 

takımının üyeleri arasında güvenle aktarılmasının tek yolu elektronik ortamın 

kullanılmasıdır. Hafızaya ve kâğıt üzerindeki kayıtlara güvenmek geçmişte kalmıştır.
15

 

Bu gelişmeden Anesteziyoloji ve Reanimasyon da payına düşeni almıştır. 

Anesteziyolojide bilgisayarlar şu alanlarda kullanılmaktadır: 

1. Eğitimde: Gerekli bilgilerin edinilmesinde, eğitimde ve sınav amacı ile 

kullanılabilir. Ayrıca hem var olan olay ve vaka için uygun olasılıkları 

içeren hazır programların kullanılmasını sağlayan hem de bilgi ölçen 

aletlerdir. 

2. Araştırmada: Bilgilerin toplanması, incelenmesi ve istatistiksel olarak 

değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

3. Bilgi bulma sistemlerinde: Kaynak taramasında ve bilgilerin 

güncelleştirilmesinde kullanılabilir. 

4. Hastalarla ilgili bilgilerin depolanması:  Hasta sayısı fazla olan 

merkezlerde hastanın bilgileri kayıt altına alınıp gerektiğinde bu bilgiler 

bulunabilir. 

5. Hastadan anamnez almada: Hastalardan herhangi bir sağlık personeli 

olmadan geçmişi hakkında bilgilere daha kolay ulaşılabilir. 

6. Tanı ve prognoz belirlemede, hasta takibinde ve parametrelerin 

hesaplanmasında kullanılabilir. 

7. Yazılım aracı olarak: Yayın ve makaleler vakit kaybı olmaksızın ve daha 

az emek harcayarak yazılabilir.  
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8. Nöbet çizelgeleri, ameliyat listeleri, çalışma programları kullanılabilir. 

9. Muhasebe kayıtlarının tutulmasında kullanılabilir. 

10. İlaç stoklarının ve demirbaş listesinin takip ve kaydında kullanılabilir. 

11. Çizelge takibi: EKG ve kan basınç monitörleri, ventilatörlerdeki 

parametrelerin seyri ve infüzyon pompaları bilgisayar desteği ile 

izlenebilir.  

12. Hastanın nabız sayısı, kan basıncı,  EEG dalga değişiklikleri gibi 

verilerin bilgisayarlar aracılığı ile analizi sağlanabilir.  

13. Online iletişim: Doktorlar bilgi, deneyim ve yayınlarını bilgisayar 

kullanarak birbirlerine aktarabilirler.
1 

 

2. BÖBREK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 

Böbrekler; başlıca görevleri vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin korunması 

olduğu gibi asit-baz dengesinin sağlanması, metabolik artık ürünlerin atılımı, 

ekstrasellüler sıvı volümü ve kan basıncının hormonal düzenlenmesi, eritropoetin, renin, 

vitamin-D3 aktif formu gibi hormonların üretimi ve metabolizması, insülin, glukagon, 

parathormon, büyüme hormonu gibi bazı hormonların yıkımı ve glukoneogenez ve lipid 

metabolizması gibi bazı metabolik işlevlerden sorumlu çok işlevli organlardır. Vücutta 

T12-L3 vertebraları seviyesinde retroperitenoal bölgede bulunurlar. Anatomik kesitinde 

korteks ve medulla diye isimlendirilen iki bölge ve bir de renal pelvis gözlenir. Bu 

sayılan görevlerin büyük bir bölümünü korteks ve medullada kanı süzüp, idrarı 

oluşturarak gerçekleştirirler. Üretilen idrar önce renal pelviste toplanır, üreterler 

aracılığı ile mesaneye iletilir ve üretra ile dışarıya atılır. 

İdrar ile atılan en önemli metabolizma artıkları üre ve ürik asit gibi nitrojen 

içeren artıklardır. Nitrojen artıklarının en önemli kaynağı proteinler ve pürin bazlarıdır. 

Proteinlerin yıkımı ile oluşan ürün amonyaktır (NH3). Amonyak karaciğerde üre haline 

dönüştürülür ve üre böbrek tarafından atılır. 

Böbreklerde idrarı oluşturan en küçük birim nefronlardır. Her bir böbrekte bir 

milyonun üzerinde nefron bulunur. Tek bir nefron incelendiğinde; çift yapraklı Bowman 

kapsülü içine yerleşmiş kapiller damarların oluşturduğu glomerül yumak ve tübülüsler 

gözlenir. Glomerül yumağı, kanın filtre edildiği, tübüller ise idrarın oluşturulduğu 

bölümdür. 
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Glomerüllerde Bowman kapsülüne giren afferent arteriyol, kapsül içinde kapiller 

damar yumağını oluşturduktan sonra, Bowman kapsülünü efferent arteriyoller olarak 

terk eder. Kan glomerüllerin kapiller bölgesine afferent arteriyol ile getirilir, burada 

süzüldükten sonra efferent arteriyol ile götürülür. 

Nefronların tübüler kısmı Bowman kapsülünden başlayarak; proksimal tübülüs, 

henle kulbu, distal tübülüs ve toplayıcı kanallar olmak üzere dört bölümden oluşur. 

Bowman kapsülünden proksimal tübülüse ulaşan ultrafiltrat henle kulpunu, distal 

tübülüsü geçip toplayıcı kanallara ulaştığı zaman idrar haline dönüşür. 

Nefronlarda idrar oluşmasında üç aşama vardır: 

 Glomerüler Filtrasyon 

 Tübüler Reabsorbsiyon 

 Tübüler Ekskresyon 

Glomerüler Filtrasyon 

Burası idrar oluşumunun ilk basamağıdır. Afferent arteriyol ile glomerüler 

kapiller yumağa ulaşan kanın protein ve şekilli elemanlar dışındaki tüm bileşenlerinin 

glomerüler kapillerlerden Bowman kapsülüne geçişidir. Filtrat içeriği proteinler dışında 

plazma ile eşdeğerdir. Glomerüler filtrasyon hızı (GFH), birim bazında süzülen plazma 

miktarı olarak tanımlanır. GFH’nin normal değeri 125 ml/dk’dır. Böbrekler 1 dakikada 

125 ml, günde toplam 180 litre plazmayı filtre ederler ancak bir günde çıkarılan idrar 

miktarı ortalama 1-1,5 litre kadardır. Çünkü ultrafiltratın %99’u tübülüslerden geri 

emilerek tekrar kana verilir. 

GFH kreatinin seviyesinin sabit kaldığı varsayılarak aşağıdaki formül ile 

hesaplanır: 

 

   [140-YAŞ] [vücut ağırlığı (kg) ] 

GFH= --------------------------------------------×0.85 (bayan hastalar için) 

                72 x serum kreatinin (mg/dl) 

 

   GFH çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörlerin bazıları şu şekilde 

sıralanabilir: 
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 Glomerül kapilleri içindeki kanın hidrostatik basıncının azalması GFH’yi 

azaltır, 

 Glomerül kapilleri içindeki kanın hidrostatik basıncının yükselmesi ise 

GFH’yi arttırır, 

 Kapillerdeki hidrostatik basınç afferent arteriyol daralmasıyla veya 

böbreğe gelen kan miktarının azalmasıyla (arteriyel kan basıncının 

düşmesi, hipovolemi ve hemoraji gibi durumlarda) azalır. Buna karşı 

efferent arteriyol daralması basıncı yükseltir, 

 Glomerül kapillerindeki geçirgenlik artışları GFH’yi arttırır, 

 Bowman kapsülü içindeki sıvının basıncının artması GFH’yi azaltır. 

Örneğin böbrek taşları bu şekilde basınç yükselmesine sebep olarak 

filtrasyon hızını azaltır. 

  

          Tübüler Reabsorbsiyon (Geri emilim) 

 Su ve suda erimiş maddeler filtrat içinde basit diffüzyon ve aktif transport gibi 

taşınma yöntemleri ile önce tübülüs epitel hücrelerine sonra da kana geri emilir. Geri 

emilimin %90’ı proksimal tübülüs bölgesinde gerçekleşir. Geri emilen maddeler bu 

bölgede, bir miktar suyunda geri emilimini, oluşturdukları ozmotik güç ile sağlarlar. 

Tübülüslerde geri emilemeyen madde miktarının artması suyun geri emilimini azaltarak 

diüreze neden olur. Tübülüslerden geri emilecek maddeler üzerine bazı hormonlar 

etkilidirler. Bu hormonlardan aldosteron distal tübülüs bölgesine etki ederek Na
+
 

iyonunun geri emilimini arttırırken K
+
 iyonunun idrar ile atılmasını hızlandırır. ADH ise 

toplayıcı kanalların suya olan geçirgenliğini kontrol eder. Toplayıcı kanallarda suyun 

geri emiliminin artışı ADH ile sağlanır ve idrar konsantre çıkartılır. ADH yokluğunda 

ise çıkarılan su miktarının artması ile idrar dilüe olur. 

 Ekskresyon (Salgılanma) 

 Bazı maddeler idrar oluşması sırasında doğrudan tübülüs epitel hücreleri 

tarafından tübülüsler içine salgılanır. Bazı maddeler ise hem glomerül filtrasyonu hem 

de ekskresyon yolu ile idrarla atılır ve kan plazması belli maddelerden arındırılır. 

Böbreklerin 1 dakika içerisinde herhangi bir A maddesini kaç ml plazmadan 

arındırdıklarını belirlemek için klirens değeri kullanılmaktadır. 
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 Klirens aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 

         Maddenin idrardaki konsantrasyonu (mg/ml)×İdrar hacmi (ml/dk) 

Plazma klirens (pk)   = --------------------------------------------------------------------- 

                                               Maddenin plazmadaki konsantrasyonu (mg/ml) 

 

 Kreatinin kinaz tarafından katalize edilen ATP’nin hızlı formasyonu için 

kaslarda yüksek enerjili fosforil grubu olan kreatinin fosfat bulunur. Kas kreatininin 

%20’ye kadarı her gün kendiliğinden dolaşıma girer ve bunun sonucunda idrarla atılan 

kreatinin oluşur. Kreatinin düzeyleri kas kütlesinin fonksiyonudur ve kas kütlesinde 

değişiklik olmadığı sürece vücutta sabit hızda sentezlenir. Çeşitli nedenlerden dolayı 

klerensin ölçümünde ideal bir maddedir. Moleküler ağırlığı 113’tür, glomerüllerden 

filtre edilir ve tübüllerden reabsorbsiyonu yoktur. Yüksek serum konsantrasyonlarında 

böbrek tübülleri tarafından küçük miktarlarda sekrete edilir. Hazır olarak edinilebilen 

kolorimetrik metotlarla düşük maliyetle ölçülebilir. 

Sonuç olarak böbrek hasarı tanısında kreatinin klirensi standart laboratuvar 

yöntemi haline gelmiştir. Bu değer 24 saatlik idrardaki kreatinin konsantrasyonunun 

serum kreatinin konsantrasyonuna oranlanmasıyla matematiksel olarak elde edilir.
16-17

 

 

3. ANESTEZİNİN BÖBREKLER VE GENİTOÜRİNER SİSTEM 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 Genitoüriner sistem ve böbrek cerrahisi yapılacak hastalar daha çok ileri 

yaşlardadırlar. Bu cerrahinin uygulanacağı ileri yaştaki hasta grubunda kardiyak ve 

akciğer problemleri çok sık görülen ek hastalıklardandır. Oluşturduğu fizyolojik 

değişiklikler nedeniyle ileri yaşın kendisi de risk oluşturur. Bunlardan dolayı anamnez, 

fizik muayene ve uygun laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi yandaş hastalıkların 

tespiti veya değerlendirilmesi için önem arz eder.  

 Çocuklarda ise üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülebilir. Yapılacak 

ürolojik girişim mesane ekstrofisi veya Wilm’s tümörü gibi konjenital ürolojik bir 

anomalinin onarımı için yapılacaksa diğer konjenital lezyonların atlanmaması için 

ayrıntılı bir anamnez alınmasına dikkat edilmelidir. 
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 Ürolojik girişimler genellikle böbrekler, üreterler, mesane, prostat, üretra, penis, 

skrotum, testisler ve spermatik kord üzerinde uygulanır. Bu organların sensoryel 

sinirleri başlıca torakolumbar ve sakral köklerden geldiğinden bu girişimler, rejyonel 

anestezi için oldukça uygundur.
18

 

Genitoüriner Sistemin İnervasyonu  

 Genitoüriner sistemin abdomende yer alan kısmı sinirlerini sempatik ve 

parasempatik yollarla otonom sinir sisteminden alır. Pelvik üriner organlar ile genital 

organlar otonom sinirlere ilaveten ayrıca somatik sinirler de alırlar (Tablo 1). 

Organ 
Sempatikler, 

Spinal 

Segmentler 

Parasempatikler 
Ağrı iletiminin spinal 

segmenti 

Böbrek T8-L1 X (vagus) T10-L1 

Üreter T10-L2 S2-4 T10-L2 

Mesane T11-L2 S2-4 
T11-L2 (kubbe) 

S2-4 (boyun) 

Prostat T11-L2 S2-4 T11-L2, S2-4 

Penis L1 ve L2 S2-4 S2-4 

Skrotum - - S2-4 

Testisler T10-L2 - T10-L1 

 

Böbrekler ve Abdominal Üreterler  

 Böbreğin sempatik sinirleri 5-8. lomber segmentlerden orijin alan Çölyak 

pleksus ile aortikorenal ganglionlara uğrayan preganglionik liflerden oluşur (Şekil-1). 

Böbreklerin postganglionik lifleri ise başlıca çölyak ve aortikorenal ganglionlardan 

gelir. Bazı sempatik lifler böbreklere splanknik lifler aracılığıyla ulaşabilir. 

Parasempatik lifler ise vagustan gelir. Üreterin sempatik lifleri ise T10-L2 segmentlerden 

orijin alır ve aortikorenal, superior ve inferior hipogastrik pleksuslarda postganglionik 

lifler ile sinaps yapar. Nosiseptif lifler sempatiklerle beraber seyrederek aynı spinal 

segmentlere ulaşırlar. Bu nedenle böbrekler ve üreterlerden gelen ağrı, T10-L2 

segmentlerdeki somatik dağılımları nedeniyle sık olarak sırtın alt kısmında, yanlarda, 

Tablo 1.  Genitoüriner sistem innervasyonu 
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ilioinguinal bölgede, skrotum ve labiada hissedilir. Yeterli bir analjezi ve anestezi için 

bu segmentlerin etkin nöral bloğu gerekli olur.  

Ürolojik girişimlerde nöroanatominin iyi anlaşılması ne kadar önemli ise renal 

fizyoloji ve farmakolojinin anlaşılması da o kadar önemlidir. Genitoüriner cerrahi 

uygulanacak hastada problem sık olarak mekanik ya da fonksiyonel renal hastalıktır. 

Anestezikler ve cerrahi de renal fonksiyonu önemli ölçüde değiştirmektedir. Renal 

disfonksiyon da anesteziklerin ve diğer ilaçların farmakodinami ve farmakokinetiğini 

değiştirebilmektedir.  

 

 

 Şekil-1  Böbrekler ve üreterlerin otonomik ve sensoryel inervasyonu. Düz çizgi: 

preganglionik fibriller, kesik çizgiler: postganglionik fibriller, noktalı çizgiler sensoryel 

fibriller (Jan H. Vranken: Pain in Urology. Editors Daniel M. Gainsburg, Ethan 

O.Bryson, Elizabeth A.M. Frost: Anesthesia for Urologic Surgery, Springer, 2014, pp: 

297). 
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Renal Kan Akımı 

 Böbrekler, total kardiyak outputun yaklaşık olarak %15-25’ini alır. Bir başka 

deyişle renal kan akımı, dakikada 1.0-1.5 lt kadardır. Bu kanın çoğu renal kortekse 

giderken renal medullaya kardiyak outputun sadece %5’inin ulaşıyor olması renal 

papillaları iskemiye oldukça duyarlı kılar. Renal kan akımı, vasküler düz kas aktivitesi 

ve sonuçta vasküler rezistansı kontrol eden pek çok mekanizma ile düzenlenir. Egzersiz 

sırasında renal damarlarda sempatik tonusun artması ile renal kan akımı iskelet kasları 

lehine azalırken istirahatte renal kan akımı artış gösterir. Cerrahinin sonucu olarak 

gelişen sempatik stimülasyon da vasküler rezistansı arttırır ve renal kan akımında 

azalmaya neden olurken bazı anestezikler de kardiyak outputu azaltmak yoluyla renal 

kan akımında azalmaya neden olabilirler. Glomerüler kapillerler, yüksek basınçlı bir 

sistem iken peritübüler kapiller düşük basınçlı sistemlerdir. Glomerüler kapillerler sıvı 

filtre eden bir sistem olarak rol oynarken, peritübüler kapillerlerin görevi sıvı absorbe 

etmektir. Efferent arteriollerden oluşan peritübüler kapillerlerin özel bir kısmı olan vasa 

recta, konsantre idrar oluşumunda önemli bir rol oynar.  Renal afferent arteriollerin 

vazodilatasyon veya vazokonstriksiyonuna neden olan intrensek bir mekanizma renal 

kan akımının otoregülasyonunu düzenler. Ortalama arter basıncındaki bir düşüş; hem 

renal kan akımını azaltacak, hem de 60 mmHg’nın altına düşmesi durumunda sonuçta 

glomerüler filtrasyon hızını da azaltacaktır. Ortalama arter basıncının uzun bir süre 60 

mmHg’nın altında kalması durumunda ise renal kan akımı etkilenirken intrensek renal 

otoregülasyon mekanizması nedeniyle GFH etkilenmeyecektir. Otoregülasyon 

mekanizması, ortalama arter basıncı 60-160 mmHg arasında olduğu sürece 

çalışabilecektir (Şekil-2). 
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Şekil-2  Renal kan akımı (RBF) otoregülasyonu ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR).  RBF, 

GFR ve idrar çıkış hızı (UFR) ile ortalama arter basıncı arasındaki ilişkiler, renal arter 

basıncının 20-280 mmHg arasında değiştiği köpeklerde gösterilmiştir. RBF ve GFR 

otoregülasyonu, 80-180 mmHg arasında gözlenmiştir (Hemmings HC: Anesthetics, adjuvants 

and drugs and the kidney. In Malhotra V [ed]: Anesthesia for Renal and Genitourinary 

Surgery. New York, McGraw-Hill, 1996, p: 18).  

                 

4. RENAL HASTALIĞI OLAN HASTALARDA ANESTEZİ 

ASA Sınıflaması 

Hastaların anestezi riskinin belirlenmesinde Amerikan Anesteziyoloji 

Derneği’nin (ASA) sınıflaması esas alındı(*). Bu sınıflamaya göre;   

(*) Amerikan Society of  Anesthesiologists: New classification of physical status.Anesthesiology 1963;24:111.                                                                                                                                      

 ASA I: Normal, sistemik bir bozukluğa neden olmayan, cerrahi patoloji 

dışında bir hastalık veya sistemik sorunu olmayan sağlıklı kişi 

 ASA II: Cerrahi girişim gerektiren nedene veya başka bir hastalığa bağlı 

hafif bir sistemik bozukluğu olan kişi 

 ASA III: Fiziksel aktiviteyi sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı 

olan kişi. 

 ASA IV: Gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir 

tehdit oluşturan bir hastalığı olan kişi. 

 ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması 

beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan kişi(+). 

(+) Kayhan Z. Anestezi riskinin belirlenmesi. Klinik Anestezi, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, Logos Yayıncılık. 

2004; 28-32. 
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           Renal Fonksiyonun Değerlendirilmesi   

 Bir hastanın renal hastalığı olup olmadığının en iyi göstergesi, tıbbi öyküsüdür. 

Renal hastalık çok ilerlemedikçe veya hipertansiyon eşlik etmedikçe fizik bulgular 

minimaldir. Hasta genitoüriner anormallik öyküsü vermedikçe renal hastalığın 

tanımlanması için idrar analizi genellikle yeterli olan laboratuvar testidir. Renal 

hastalığı olduğu düşünülen hastalarda ise renal fonksiyonu değerlendiren daha kesin 

testler gerekli olur. Renal fonksiyonun değerlendirilmesinde yararlı olabilecek testler 

Tablo-2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Sık Olarak İstenen Renal Fonksiyon Testleri 

Testin Adı Referans aralığı Ünite 

Üre nitrojen 5–25 mg/dL 

Kreatinin 0.5–1.5 mg/dL 

Sodyum 133–147 mmol/L 

Potasyum 3.2–5.2 mmol/L 

Klorid 94–110 mmol/L 

CO2 22–32 mmol/L 

Ürik asit 2.5–7.5 mg/dL 

Kalsiyum 8.5–10.5 mg/dL 

Fosfor 2.2–4.2 mg/dL 

İdrar analizi, rutin     

  Renk Kehribar   

  Görünüm Açık-bulanık   

  Protein Sıfır mg/dL 

  Kan Negatif   

  Glikoz Sıfır mg/dL 

  Ketonlar Sıfır mg/dL 

  pH 4.5–8.0   

  Özgül ağırlık 1.002–1.030   

  Bilirübin Negatif   

İdrar analizi, mikro     

  Eritrosit  0 - 3 Yüksek büyütmeli alan başına 

  Lökosit 0 - 5 Yüksek büyütmeli alan başına 

  Kristal 0 - 2 Düşük büyütmeli alan başına 
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           Glomerüler Fonksiyon  

 Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH): GFH, glomerüler fonksiyonun en iyi ölçüm 

yöntemidir. Normal GFH, 125 ml/dk civarındadır. Bununla birlikte GFH normalin 

%50’sine inene kadar GFH azalmasının bulguları görülmez. GFH’da bozulmanın etkisi, 

glomerüler filtrat içine sunulan solüt hızında azalmadır. Kreatinin klirensi, GFH’nin bir 

ölçüm yöntemidir, GFH’da yaşa bağlı değişiklikler, boy, ağırlık ve cinsiyeti de dikkate 

alan Cockcroft-Gault formülü ile hesaplanabilir. 

Kreatinin klirensi = [(140-Yaş) x Vücut ağırlığı (kg) ] / [Plazma kreatinin (mg/dl) x 72] 

Bu değer, kas kitlesi daha az olduğundan kadınlar için 0.85 ile çarpılmalıdır. 

 Kan Üre Nitrojeni: Kan üre nitrojeni (BUN) konsantrasyonu, azalmış GFH ile 

doğrudan korele değildir. Egzersiz, kanama, steroidler ve masif doku yıkımı gibi pek 

çok eksternal faktörden etkilenebilir. Önemli bir nokta da GFH normalin %75’ine kadar 

azalıncaya dek BUN konsantrasyonu yükselmez. 

           Kreatinin ve Kreatinin Klirensi  

 Kreatinin klirensinin ölçülmesi, böbrek fonksiyonları hakkında değerli bilgiler 

verir. Serumdaki kreatinin, kas dokusunun yıkımından gelir ve günlük protein alımı ile 

ilişkilidir. Normal değerleri 0.5-1.5 mg/100 ml arasındadır. Gebelikte normal değerleri 

0,5-1,0 mg/100 ml’dir. Kreatinin, glomerüllerden serbestçe filtre edilir, distal 

nefrondaki ihmal edilebilir bir sekresyona bağlı olarak bir miktar artış gösterse de 

reabsorbe ve sekrete edilmediği kabul edilir. Bu nedenle serum kreatinin ölçümleri, 

glomerüler filtrasyonu iyi yansıtır (Şekil-3). Kreatinin klirensi ise GFH’nin spesifik 

ölçümüdür. Normal değerler geniş bir yelpaze gösterdiğinden serum kreatinin 

konsantrasyonundaki %50’lik bir azalma GFH’deki %50’lik bir azalmayı gösterir ama 

kontrol değerleri bilinmediğinden azalmanın miktarı tespit edilemeyebilir. Ayrıca 

glomerüler filtrasyona bağımlı ilaçların atılımı, serum kreatinin düzeyinde hafifçe bir 

yükselme (1.5 - 2.5 mg/100 mL) olması durumunda bile önemli oranda bozulabilir. 

Serum kreatinin konsantrasyonu ve klirensi, böbreğin genel fonksiyonu ve GFH 

hakkında, üre nitrojen ölçümlerinden daha iyi bir göstergedir. Üre nitrojen 

konsantrasyonu ve klirensi; hidrasyon, idrar akım hızı ve diyetteki protein miktarı gibi 

nedenlere bağlı olarak büyük kişisel değişiklikler gösterebilir. 
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Şekil-3. Kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin ile glomerüler filtrasyon hızı arasındaki teorik 

ilişki (Kassirer JP: Clinical evaluation of kidney function-glomerular function. N Engl J Med 

1971:285;385). 

  

    

 Kreatinin klirensi, 24 saatlik bir periyotta ölçülür ve aşağıdaki gibi hesaplanır:  

Kreatinin klirensi (ml/dk) = (u / p) x v 

Bu formülde u= idrar kreatinin konsantrasyonu (mg/100ml), p= plazma kreatinin 

konsantrasyonu (mg/100 ml), v= idrar volümü (ml/dk)’dür.  

 24 saatlik bir klirens ölçümü, rutinde daha sık kullanılan 2 saatlik klirensten 

daha doğrudur. Normal değerleri kadınlarda 85-125 ml/dk, erkeklerde 95-140 ml/dk’dır. 

Kreatinin klirensi yaşla azalır, 70 yaşında 70 ml/dk’a iner. 
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Tübüler Fonksiyon  

 Konsantrasyon: İdrarın spesifik yoğunluğu, böbreğin konsantrasyon 

kapasitesinin özellikle renal tübüler fonksiyonun bir göstergesidir. İdrar osmolalitesinin 

(bir kilogram çözücü içindeki solüt mol sayısı) saptanması da benzer şekilde spesifik bir 

testtir. Konsantre bir idrar (özgül ağırlığı 1030, osmolalitesi 1050 mosm/kg) 

ekskresyonu tübüler fonksiyonun iyi olduğunu gösterir. Buna karşılık idrar 

osmolalitesinin plazmanınkine yakın olması (özgül ağırlık 1010, osmolalite 290 

mOsm/kg) ise renal hastalık göstergesidir. Konsantrasyon defekti olsa bile idrar 

dilüsyon mekanizması hala devam eder ve ileri renal hastalıklarda bile 50-100 

mOsm/kg kadar idrar osmolalitesi saptanır.  

 Protein: Renal hastalığı bulunmayan hastalar, günde 150 mg’a kadar protein 

ekskrete edebilirler. Uzun süreli açlıklar veya ağır egzersizler sonrası bu rakam daha da 

yükselebilir. Masif proteinüri (> 750 mg/gün) her zaman anormaldir ve genellikle ciddi 

glomerüler bir hasarın göstergesidir. Bununla birlikte proteinüri; (1) normalde filtre 

edilen ufak miktardaki proteinin tübüler reabsorbsiyonunun yetersizliği, (2) normal 

plazma proteinlerinin anormal artmış konsantrasyonları veya (3) anormal plazma 

proteinlerine bağlı da olabilir. 

 Glikoz: Glikoz, glomerüllerden serbestçe filtre edilir ve daha sonra proksimal 

tubüllerde reabsorbe edilir. Glikozüri, renal tubüllerin glikozu reabsorbe edebilme 

kapasitesinin aşılmış olduğunu gösterir ve genellikle diyabetin bir göstergesidir. 

Bununla birlikte diyabeti olmayan ama intravenöz glikoz infüzyonu alan hastalarda da 

glikozüri saptanabilir. 

            Diğer Tanısal Testler  

 İdrar analizi: İdrarın ve sedimentinin makroskopik ve mikroskopik 

değerlendirilmesi, idrar pH, özgül ağırlık, protein içeriği ve şeker miktarı ile birlikte 

oldukça ucuz, kolay uygulanabilir ve önemli bilgiler edinilmesini sağlayacak bir testtir. 

İdrarın makroskopik görünümü, genitoüriner traktusta kanama veya enfeksiyon varlığı 

hakkında bilgi verebilir. Mikroskopik değerlendirmesi ise bakteri, çeşitli hücre tipleri ve 

taş varlığı açısından tanısal kolaylık sağlayabilir. 

 İdrar pH: İdrar pH’sı, böbreklerin idrarı asitleştirme yeteneği hakkında bilgi 

verir. Böbrekler, asit-baz dengesinin korunmasında akciğerlerin yükünü paylaşırlar ve 



20 

 

günlük normal metabolizma sonucu 60 mEq kadar hidrojen iyonu atılmasını sağlarlar. 

Üç renal mekanizma ile asidemi gelişmesi önlenir:  

1. Filtre edilen bikarbonatın reabsorbsiyonu,  

2. Tübüler idrardaki bazların asidifikasyonu, 

3. Tübüler hücrelerde amonyak üretimi ve amonyum iyonu olarak atılması. 

Sistemik asidoz durumunda asidik idrar oluşturulamaması renal yetersizlik 

göstergesidir. 

Tam Kan Sayımı: Renal hastalığı olanlarda eritropoetin (eritropoez stimüle edici 

faktör – ESF)  üretimindeki problem nedeniyle anemi bulunabilir. ESF 

formasyonundaki mekanizma iyi bilinmemektedir. Teorilerden biri hipoksiye yanıt 

olarak böbreklerin bir ESF prekürsörünü bir plazma proteini ile kombine ederek aktif 

ESF oluşturmasıdır. Bir diğer teori ise böbreklerin plazmadaki bir prekürsörü ESF’e 

dönüştürecek renal eritropoetik faktör isimli bir enzimi üretmesidir. İleri dönem renal 

hastalığı olan hastalarda ESF aktivitesi azaldığından anemi tabloya eşlik eder. Anefrik 

hastalarda olduğu gibi ESF’nin hiç olmaması, hemoglobin düzeylerinin 6-8 gr/100 ml’e 

düşmesine neden olabilir. Transplante böbreği olan hastalarda immüntedavi ile kemik 

iliği süpresyonu oluşabileceğinden lökosit ve trombosit sayımları da önemlidir.  

 Serum ve İdrar Elektrolitleri: Sodyum, potasyum, klor ve bikarbonat 

konsantrasyonları renal fonksiyonun bozulduğu düşünülen hastalarda mutlaka 

saptanmalıdır. Bununla birlikte ciddi renal fonksiyon bozukluğu gelişene kadar bu 

elektrolitlerin normal sınırlar içinde kalabileceği de bilinmektedir. Örneğin hasta üremik 

olmadan hiperkalemi gelişmeyecektir. İdrar sodyum ve potasyum miktarlarının 

ölçülmesi hiponatreminin ayırıcı tanısı için önemlidir. Bu şekilde hiponatreminin volüm 

kontraksiyonuna mı (dolaşan total kan volümünün azalması, efektif arteryel kan 

volümünün azalması) yoksa tuz kaybına mı (uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu, 

tuz kaybettiren nefropati veya adrenal yetersizlik) bağlı olduğu ayırt edilebilir. 

 pH ve Kan Gazları: Ciddi bir renal hastalığın varlığında yüksek oranda 

hayvansal protein alan hastalarda metabolik asidoz bulunabilir. 

 Elektrokardiyogram: Elektrokardiyogram (EKG), potasyum 

konsantrasyonundaki yüksekliği, serum potasyum ölçümlerinden daha iyi yansıtır. 

Hiperkaleminin ciddi etkileri, plazma K
+
 konsantrasyonu ile doğrudan korele olan 
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olmayan kardiyak toksisitedir. Erken EKG bulguları T amplitüdünde yükselme veya 

sivri T dalgaları şeklindedir. Bu bulgular hastaların sadece %25’inde görülür. Daha 

ciddi bir hiperkalemide PR intervali ve QRS süresi uzar, atriyoventriküler ileti gecikir, 

P dalgası kaybolur. QRS kompleksinin progressif genişlemesi ve T dalgası ile 

birleşmesi sonucu tek bir dalga paterni oluşur. Son nokta, ventrikül fibrilasyonu veya 

asistoldür. Kardiyak ileti anormallikleri, K
+
 konsantrasyonu 7.0 mEq/lt’nin üzerine 

çıktığında görülür. 

  Görüntüleme Çalışmaları: Böbrekler, üreterler ve mesanenin radyografisi, renal 

taşları lokalize etmek anlamında yararlı bir tekniktir. Ultrasonografi, hidronefrozun 

tanınmasında, malign ve benign kistlerin tanınmasında hızlı bir tekniktir. İntravenöz 

piyelografi ise renal ekskretuar sistemin anatomik özelliklerinin ayırt edilmesi için 

kullanılır. 

 Radyokontrast nefropati; kronik renal yetersizliği (KRY), diyabetes mellitusu 

veya multipl myelomu olan hastalarda görülebilir. Kardiyak kateterizasyon için yüksek 

doz radyokontrast verilen hastaların %50’sine yakın bir kısmında görüldüğü 

bildirilmiştir. Ancak yeterli volüm replasmanı yapılmışsa intravenöz piyelografiye bağlı 

renal yetersizlik oldukça nadirdir. Kompüterize tomografi ve magnetik rezonans 

görüntüleme teknikleri, tümör ve kitlelerin büyüklüğü, anatomisi ve yerini tanımlamada 

daha fazla bilgi veren tanısal tekniklerdir. 

 Radyonükleid Çalışmalar: Radyonükleid aktivite, uygun sayıcılar ile birim 

volümdeki sıvıdaki sayı şeklinde ya da bir gama kamera ile tutulan enerji miktarı olarak 

ölçülebilir. İlkinin temel kullanım amacı, GFH ve renal kan akımını ölçmek  iken 

ikincisi rölatif renal fonksiyonu değerlendirmek ve görüntülemek amacını taşır.                                              

 Kronik renal yetersizliğin erken dönemi, renal rezervde azalma dönemidir. Renal 

fonksiyon normal olduğunda protein yüklenmesine karşı GFH genellikle % 30 oranında 

artış gösterir. Bu erken dönem özellikle diyabetik nefropatide iyi tanımlanmıştır. Bu 

aşamada GFH’nin tayini tanıya yardımcı olur. 

 GFH, normalin %10-30’u kadar azaldığında orta derecede renal yetersizlik 

başlamıştır. Hastalar hala asemptomatik olabilir, tek biyokimyasal değişiklik GFH’de 

azalmadır (serum üre ve kreatinin konsantrasyonunda artış vb). daha ileri çalışmalarda 

noktüri, anemi, enerji kaybı, iştah kaybı ve kalsiyum-fosfor metabolizmalarında 

bozukluk saptanır. 
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 GFR’deki azalma daha ileri boyutlara ulaştığında (normalin %30’u), ciddi renal 

yetersizlik başlamıştır. Bu aşama; üreminin ağır klinik bulguları ve asidemi gibi 

biyokimyasal anormallikler, volüm yüklenmesi, nörolojik, kardiyak ve respiratuar 

bulguların ortaya çıktığı aşamadır. 

 Hafif ve orta derecede renal yetersizlik aşamalarında klinik stres, renal 

fonksiyonu tehlikeye sokabilir ve üreminin klinik belirti ve bulguları ortaya çıkabilir. 

GFH, normalin %5-10’una düştüğünde (terminal dönem) renal replasman tedavisi 

yapılmaksızın yaşam mümkün olmaz. Renal transplantasyon ile pek çok klinik 

anormallik düzelirse de diyalize yanıt gayet değişkendir.  

          Kronik Renal Yetersizliğin Patofizyolojik Özellikleri 

           Hipervolemi  

 Total vücut Na
+
 ve H2O içeriği artar, ancak bu artış GFR çok düşük düzeylere 

inene kadar klinik olarak belirgin olmayabilir. Ağırlık artışı genellikle volüm 

ekspansiyonu ile birliktedir ve vücut kitlesindeki azalma ile kompanse edilir. Loop 

diüretiklerin metolazon (distal tübüllerde Na-Cl cotransportunu inhibe eder) ile 

kombinasyonu, diüretik rezistansını yenebilir. 

           Asidemi  

 Kronik renal yetersizliği olan pek çok hastada idrar asidifiye edilebiliyor 

olmasına karşın amonyak üretimi kapasiteleri azalmıştır. Erken dönemlerde idrarla 

organik anyonlar da atılır ve metabolik asidoz, non-anyon gap tipindedir. Bununla 

birlikte renal yetersizlik ilerledikçe daha büyük bir anyon gap gelişebilir (20 mmol/l’e 

kadar) ve plazma HCO3
- 
düzeyinde resiprokal bir düşme oluşur. Bu asidemi genellikle 

hemodiyaliz ile düzelir. Orta dereceli kronik renal yetersizlikte asidemi iyi kompanse 

edilirse de hastalar postoperatif dönemde asidemik ve hiperkalemik olurlar.  

            Hiperkalemi  

 Günlük filtre edilen potasyum miktarı yaklaşık  700 mmol’dür. Bu miktarın 

önemli bir kısmı tübül segmentlerinde reabsorbe edilir ve idrara çıkan potasyumun çoğu 

kortikal toplayıcı tübüller seviyesinde veya daha altında eksrete edilen potasyumdur. 

Bununla birlikte pek çok klinik durumda hiperkalemi beklenebilir: protein 

katabolizması, hemoliz, hemoraji, eritrosit transfüzyonu, metabolik asidoz, K
+
’un hücre 

içine girişini veya distal nefronda K
+
 salınımını inhibe eden medikasyonlar gibi. 
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Kardiyak ve Pulmoner Bulgular  

 Kronik renal yetersizlik ve end-stage renal hastalıklarda hipertansiyon sık 

görülür. Üremide hipervolemi, hipertansiyonun majör nedeni olduğundan diyalize 

girmeyen hastalarda diüretiklerle, diyaliz hastalarında ise diyaliz ile kontrol edilebilir. 

Tedaviye rağmen hipertansiyonun devam ettiği hastalarda renin düzeyini azaltacak 

antihipertansif medikasyon gerekli olur. Hastalarda genellikle sol ventrikül hipertrofisi 

ve hızlanmış bir ateroskleroz (glikoz ve yağ metabolizmasında bozukluk) vardır. 

 Diyalize düzenli girmeyen hastalarda diyalize düzenli giren ya da diyaliz 

gereksinimi henüz başlamamış hastalara kıyasla daha sık perikardit görülür. Bu 

perikardit nadiren tamponada yol açar. Üremik koagülopati nedeniyle kanama riskinin 

olması, perikardiyosentez yapılmasını engeller. Bu bulgular diyaliz ile kaybolur. 

 Volüm yüklenmesi olmasa bile intrakardiyak basınçlar ile pulmoner kapiller 

wedge basıncın yükseldiği, özel tipte bir pulmoner konjesyon ve ödem gelişebilir. Bu 

tabloda “kelebek kanatları” şeklinde periferik vasküler konjesyon lehine spesifik bir 

radyolojik görüntü tespit edilir ve tablo, alveolar kapiller membrandaki permeabilite 

artışına bağlıdır. Bu, düşük basınçlı pulmoner ödem, dolaşım yüklenmesine bağlı 

kardiyopulmoner anormalliklerde olduğu gibi, diyaliz tedavisine yanıt verir. 

          Hematolojik Bulgular  

 Kronik böbrek yetersizliği genellikle normokromik, normositik bir anemiye 

neden olur. Anemi genellikle GFH, 30 ml/dk’nın altına düştüğünde gözlenir ve hasta 

böbrekler eritropoetin yapımındaki azalmaya bağlıdır. Diğer olası faktörler arasında 

demir eksikliği, yineleyen laboratuvar tetkikleri nedeniyle kan kaybı, diyaliz cihazında 

kan retansiyonu veya gastrointestinal kanamaya bağlıdır. 

 Aneminin insan rekombinan eritropoetini (50-75 IU/kg, SC, haftada 3 kez) ile 

tedavisi sonucu, hematokrit normal düzeyine gelir, kan transfüzyonuna gerek kalmaz, 

hastanede yatış maliyeti azalır, kardiyovasküler morbidite ise %30 oranında azalır. 

 Platelet faktör 3 aktivitesinin azalması, anormal platelet agregasyonu ve 

adhezivliği ve protrombin tüketiminin bozulmasına bağlı olarak pıhtılaşma defektleri 

görülebilir. Platelet faktör 3 anormalliği, diyaliz ile düzeltilebilir. Düzenli diyalize giren 

hastalarda da kanama zamanında uzama görülebilir. Renal yetersizliği olan hastalarda 

anormal kanama zamanı ve koagülopati, desmopressin, konjüge östrojenler, kan 

transfüzyonları ve eritropoetin ile düzeltilebilir 
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           Renal Fonksiyonu Azalmış Hastalarda İlaçların Etkileri 

Pek çok ilaç, zayıf elektrolitlerdir ve iyonize olmayan durumda lipitte erir 

özelliktedirler. Bu nedenle renal tübüler hücreler tarafından önemli oranda reabsorbe 

edilirler. Etkilerinin sonlanması renal ekskresyona bağımlı değildir, redistribüsyon ve 

metabolizma ile ilgilidir. Biyotransformasyondan sonra bu ilaçlar idrara suda erir halde 

ve ana bileşiğin polar formları halinde atılırlar. Farmakolojik açıdan genellikle 

inaktiftirler ve birikimleri zararlı olmaz. Opioidlerin çoğu, barbitüratlar, fenotiazinler, 

butirofenon deriveleri, benzodiazepinler, ketamin ve lokal anestezikler gibi belirgin 

santral ve periferik sinir sistemi aktivitesi olan ilaçların çoğu bu gruba girer. Bununla 

birlikte fizyolojik pH’da pek çok ilacın yağda çözünürlüğü yoktur ve yüksek oranda 

iyonize olduklarından değişmeden idrarla atılarak elimine edilirler. Renal fonksiyonu 

bozulmuş olan hastalarda etki süreleri uzayabilir. Bu kategoriye giren ilaçlar arasında 

kas gevşeticiler, kolinesteraz inhibitörleri, tiyazid diüretikleri, digoksin ve pek çok 

antibiyotik yer alır (Tablo-3). 

           Opioidler 

 Kronik böbrek yetersizliğinde morfinin proteine bağlanma oranı yaklaşık olarak 

%10 oranında azalır. Ancak morfinin ufak bir kısmı (%23-46) proteine bağlı olduğu ve 

distribüsyon volümü büyük olduğundan serbest fraksiyon miktarını çok arttırmaz. 

Morfin, neredeyse tamamen karaciğerde inaktif glukuronide metabolize edilir ve sonra 

idrarla atılır. Bu nedenle renal yetersizlikte özellikle analjezik dozlarda kullanıldığında 

etkisi uzamaz. Yine de böbreklerden atılan morfin-6-glukuronid isimli majör 

metabolitinin  bir miktar opioid aktivitesi taşıdığı unutulmamalıdır.   

 Meperidinin distribüsyonu, proteine bağlanması ve atılımı morfin gibidir. 

Metaboliti olan normeperidinin birikimi, santral sinir sisteminde eksitatör etki 

gösterebilir, bazı olgularda konvülsiyonlara neden olabilir. Fentanil, karaciğerde 

metabolize olur, sadece %7’si değişmeden idrarla atılır. Proteine orta derecede bağlanır, 

serbest fraksiyonu düşük (%19), dağılım volümü ise yüksektir. Bu nedenle renal 

yetersizliği olan hastalarda premedikasyon için uygundur. Sufentanil ve alfentanilin 

farmakodinamik ve farmakokinetiği de renal fonksiyonu azalmış hastalarda normal 

hastalarda olduğu gibidir. Metabolizması kanda ve doku esterazları ile olan 

remifentanilin  metabolizması ise renal yetersizlikte değişmez. Majör metaboliti 

böbrekler yoluyla atılmasına karşın klinik bir anlam taşımaz.
18
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Tablo-3. Anestezi pratiğinde kullanılan ve eliminasyonu başlıca böbrekler yoluyla olan ilaçlar 

Tamamen böbrekler yoluyla atılanlar Kısmen böbrekler yoluyla atılanlar 

Kas gevşeticiler- gallamin (günümüzde 

nadiren kullanılmaktadır) 
IV anestezikler—barbitüratlar 

Metokürin (günümüzde nadiren 

kullanılmaktadır) 
Kas gevşeticiler – panküronyum 

Digoksin, inotroplar (sık kullanılmaktadır, 

renal yetersizlikte kan düzeyleri 

ölçülmelidir) 

Antikolinerjikler – atropin, glikopirolat 

Diğerleri – aminoglikozidler, vankomisin, 

sefalosporinler ve penisilinler 

Kolinesteraz inhibitörleri – neostigmin, 

edrofonyum 

  

Diğerleri – milrinon, hidralazin, 

sikloserin, sülfonamidler ve 

klorpropamid 

  

İnhalasyon Anestezikleri 

Tüm inhalasyon anestezikleri bir miktar biyotransformasyona uğrar ve 

nonvolatil metabolizma ürünleri başlıca böbrekler yoluyla atılır. Ancak santral sinir 

sistemi üzerine depresan etkilerinin sonlanması tamamen akciğerlerden atılım ile 

gerçekleşir. Bu nedenle böbrek hastalıkları, inhalasyon anesteziklerinin etkilerini 

değiştirmez. Enfluranın biyotransformasyonu ile ortaya çıkan inorganik florür miktarı 

bir böbrek hastasında 2-4 saatlik bir anesteziden sonra sadece 19 µM olup, 

metoksifluran ile bildirilen 50 µM’luk nefrotoksik sınırın çok altında kalmaktadır. 

İsofluran anestezisinden sonra 3-5  µM, halotan anestezisinden sonra ise sadece 1-2 µM 

florür düzeyleri saptanır. Bu nedenle bu ajanların nefrotoksik potansiyellerinin olmadığı 

kabul edilmektedir. 

 Desfluran ve sevofluran, iki yeni inhalasyon anesteziği olarak moleküler stabilite 

ve biyotransformasyonları açısından farklılık gösterirler. Desfluran yüksek oranda 

stabildir ve sodalime ve karaciğerdeki yıkıma karşı dirençlidir. Enzimle indüklenmiş 

hayvanlarda bile organik veya nonorganik florür atılımının minimal olduğu 



26 

 

gösterilmiştir.  Deney hayvanlarında 1 saatlik, 1 MAC düzeyindeki desfluran 

anestezisinden sonra idrarda inorganik florür konsantrasyonunun en fazla 1 µmol/L 

olduğu gösterilmiştir. Ek olarak renal fonksiyonun daha hassas göstergelerinden olan 

idrar retinol bağlayan protein ve  beta-N-asetilglikozaminidaz ölçümleri ile renal hasar 

oluşturmadığı saptanmıştır. Uzun süreli (7 MAC-saat) desfluran anestezilerinde de renal 

fonksiyon bozukluğu saptanmamıştır. 

 Sevofluran ise çok stabil değildir. Sodalime’da dekompoze olur, karaciğerde de 

enflurana benzer miktarda biyotransformasyona uğrar. Uzun süreli sevofluran 

anestezisinden sonra plazma inorganik florür konsantrasyonunun nefrotoksik düzeye 

(50 µmol/L) yaklaştığı bildirilmiştir.
19-20 

Bununla birlikte insanlarda önemli bir renal 

bozulmaya neden olduğunu gösteren çalışma yoktur. Bir çalışmada düşük akımlı (1 

lt/dk) anestezide sevofluran kullanılmış, compound A ile renal fonksiyon arasında bir 

korelasyon gösterilememiştir.
21 

 İnhalasyon anestezikleri, renal fonksiyonda geçici ve geri dönüşlü bir depresyon 

oluşturabilir. GFH, renal kan akımı, idrar miktarı ve idrarla sodyum atılımı azalabilir    

(Tablo-4). Olası mekanizmalar arasında renal kan akımında azalma, renal 

otoregülasyonun kaybolması, nörohümoral faktörler (antidiüretik hormon, vazopressin, 

renin vb) ve nöroendokrin yanıtlar yer alır. Pek çok inhalasyon anesteziğinin  GFH ve 

idrarla sodyum atılımını azalttığı gösterilmiş olsa da renal kan akımı üzerindeki 

etkilerini araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Halotan, izofluran ve desfluran ile 

renal kan akımında değişiklik olmazken enfluran ve sevofluran ile azalma olur.
22-23

 

İntravenöz Anestezikler 

Tiyopental ve metoheksital gibi çok kısa etki süreli barbitüratların 

uygulanmasından sonra SSS’deki etkilerinin ortadan kalkması, bu ilaçların 

redistribüsyonu sonucudur, hepatik metabolizma ise bu ilaçların tek eliminasyon 

yoludur. Tiyopental albümine %75-85 oranında bağlanırken, üremide albümin miktarı 

önemli oranda azalabilir. Bu durumda reseptörlere bağlanacak serbest tiyopental düzeyi 

önemli oranda artabilir. Tiyopental zayıf bir asittir, pKa değeri fizyolojik sınırlardadır, 

asidoz durumunda daha fazla iyonize olmamış, bağlanmamış, aktif tiyopental kanda 

dolaşır. Sonuçta tüm bu etkilerin toplamı olarak tiyopentalin serbest fraksiyonu normal 

insanlarda %15 iken kronik böbrek hastalarında %28’dir. Renal hastalıklarda 
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tiyopentalin metabolizması değişmediğinden anestezi oluşturmak ve sürdürmek için 

kullanılan tiyopental dozları azaltılmalıdır. Bu, metoheksital için de geçerlidir. 

 

Tablo-4. Anesteziklerin Renal Fonksiyon Üzerine Etkileri    

  RBF GFR İdrar 

outputu 

İdrar 

solütleri 

Genel anestezi ↓ ↓ ↓ ↓ 

  İntravenöz anestezikler         

    Tiyopental ↔ ↓ ↓ ↓ 

    Midazolam ↔ ↔ ↓ ↔ 

    Fentanil/droperidol ↔ ↔ ↓ ↓ 

    Fentanil (yüksek doz) ↔ ↔ ↔ ↔ 

  İnhalasyon anestezikleri         

    Halotan ↔ ↓ ↓ ↓ 

    Enfluran ↓ ↓ ↓ ↓ 

    İsofluran ↔ ↓ ↓ ↓ 

    PEEP ↓ ↓ ↓ 0 

Rejyonel anestezi         

  Epidural (epinefrin ile) ↓ ↓ ↓ 0 

  Epidural (epinefrinsiz) ↔ ↔ ↔ 0 

  Spinal ↔ ↔ ↔ 0 

Not: Farklı araştırma yöntemleri nedeniyle anesteziklerin RBF üzerine etkilerini 

araştıran çalışma sonuçları çelişkili olmasına karşın şu anki literatür verileri 

yukarıdaki tabloyu desteklemektedir. 

↔, anlamlı değişiklik yok; 0, anlamlı veri; ↓ =azalma. 

GFR, glomerüler filtrasyon hızı; PEEP, pozitif end-ekspiratuar basınç; RBF, renal 

kan akımı. 
 

Hemmings HC Jr: Anesthetics, adjuvant drugs and the kidney. In Malhotra V (ed): 

Anesthesia for Renal and Genitourinary Surgery. New York, McGraw-Hill, 1996, p: 

20.  
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 Propofolün renal fonksiyon üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur (kreatinin 

konsantrasyonunu değiştirmez). Uzun süreli propofol infüzyonu, idrardaki fenoller 

nedeniyle idrar renginin yeşile dönmesine neden olabilir. Ancak bu renk değişikliği 

renal fonksiyonu etkilemez. Propofol uygulamasından sonra idrarla ürat atılımı artar ve 

bu durum, ürat düşük pH ve sıcaklıkta kristalleştiğinden bulanık idrar rengi ile kendini 

gösterir. 

 Opioid ve tranklizanların yüksek dozlarda kullanıldığı üremik hastalarda bile 

dispozisyona uğramadıkları gösterilmiştir. Bu ilaçlar atılmadan önce yüksek oranda 

metabolize edildiklerinden özellikle nitröz oksit (%30-50) ile kullanıldıklarında 

etkilerinde uzama görülmez. Ancak benzodiazepinler ve etki süresi uzun olan özellikle 

diazepamın böbrek hastalarında kullanımı durumunda daha uzun süren bir etki 

beklenebilir. Üremik hastalar anemik olduklarından ve daha yüksek inspire edilen 

oksijen konsantrasyonuna gereksinim duyabileceklerinden, potent inhalasyon 

anesteziklerinin etkilerinin geri dönmesi intravenöz anesteziklere kıyasla daha kolay 

olduğundan, bu hastalarda genel anestezi indüksiyonunda intravenöz anesteziklere 

kıyasla inhalasyon anesteziklerinin kullanılması daha akılcı olabilir.
18

 

Kas Gevşeticiler ve Antagonistleri  

 Renal fonksiyonu azalmış ya da tamamen bitmiş hastalarda süksinilkolin 

sorunsuz kullanılmaktadır. Psödokolinesteraz ile süksinik asit ve kolin gibi toksik 

olmayan son ürünlere metabolize olur. Bu iki son ürünün prekürsörü olan 

süksinilmonokolin ise idrarla atılır. Bu nedenle renal yetersizliği olan hastalarda yüksek 

dozlarda (sürekli infüzyon) süksinilkolin uygulamasından kaçınılmalıdır. Üremide 

psödokolinesteraz düzeyinin azaldığı da gösterilmiştir. Bununla birlikte çok nadiren 

uzayan blok görülür. Hemodiyalizin kolinesteraz düzeyi üzerine etkisi olmadığı 

gösterilmiştir.  

 Süksinilkolin uygulaması, serum plazma konsantrasyonunda geçici ve 0,5 

mEq/L kadar bir artışa neden olur. Travma, yanık veya nörolojik hasarı olan hastalarda 

bu artış 5-7 mEq/L’ye ulaşabilir. Potasyum düzeyindeki bu artış özellikle üremik 

hastalarda kan potasyum düzeyi zaten yüksek olduğundan kardiyovasküler kollaps 

oluşturabilir. Bu nedenle son 24 saat içinde diyalize girmemiş hastalarda süksinilkolin 

kullanılması önerilmemektedir.  
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 Nondepolarizan kas gevşeticilerin dispozisyonu da iyi çalışılmıştır. Renal 

yetersizlik nondepolarizan kas gevşeticilerin farmakolojisini ya ana ilacın veya 

metabolitlerinin eliminasyonlarını azaltarak ya da ilacı metabolize eden enzimin 

aktivitesini azaltarak etkileyebilir (Tablo-5). Bu nedenle renal hastalıklarda 

nondepolarizan kas gevşeticilerin etkisi uzayabilir.
18

  

Enjekte edilen metokürinin %43’ünden daha fazlası idrarla değişmeden 24 saat 

içinde atılır. Panküronyumun da yaklaşık %40-50’si idrarla atılır. Bu atılım, daha az 

aktif olan 3-hidroksi-panküronyuma metabolize olduktan sonra gerçekleşir. Renal 

fonksiyonu azalmış hastalarda panküronyumun terminal eliminasyon zamanı 

uzadığından özellikle yineleyen dozlarda kullanımında dikkatli olunmalıdır. 

Tablo-5. Nondepolarizan kas gevşeticilerin normal ve anefrik hastalardaki 

farmakokinetiği 

 

İlaç 
Çalışılan 

hasta 

Eliminasyon 

yarı ömrü (saat) 

(t1/2 B) 

Klirens 

(mL/kg/dk) 

Distribüsyon 

volümü (lt/kg) 

Veküronyum Normal 0.9 5.3 0.20 

  Anefrik 1.4 3.1 0.24 

Atraküryum Normal 0.3 6.1 0.18 

  Anefrik 0.4 6.7 0.22 

d-Tubokürar Normal 1.4 2.4 0.25 

  Anefrik 2.2 1.5 0.25 

Panküronyum Normal 1.7 1.0 0.14 

  Anefrik 8.2 0.3 0.14 

Metokürin Normal 6.0 1.2 0.57 

  Anefrik 11.4 0.4 0.48 

Roküronyum Normal 0.71 2.9 0.207 

  Anefrik 0.97 2.90 0.264 

Sisatraküryum Normal — 5.2 0.031 

  Anefrik — — — 

Mivaküryum Normal 0.03 106 0.278 

  Anefrik 0.06 80 0.475 
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 1980’lerde kullanıma sunulan atraküryum ve veküronyum için ilk yayınlarda 

renal fonksiyonu bozuk hastalarda güvenle kullanılabileceği bildirilmişken bu veri artık 

sadece atraküryum için geçerlidir.  Atraküryum enzimatik ester hidrolizi ve 

nonenzimatik alkalin degradasyonu (Hofmann eliminasyonu) ile inaktif son ürünlere 

yıkılmaktadır. Bu nedenle etkisinin sonlanması renal fonksiyondan etkilenmemektedir. 

Eliminasyon yarı ömrü ve nöromusküler bloğu gösteren parametreler (başlangıç süresi, 

etki süresi ve derlenme) renal fonksiyonu olmayan hastalarda normal hastalardan 

farklılık göstermemektedir. Renal transplantasyon hastalarında bir miktar histamin 

salıverilmesine neden olabilir ancak bu durum, kullanılan doz 0.4 mg/kg’ın altında 

olduğunda klinik önem taşımaz. 

 Veküronyumun bu hastalarda farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri 

yeniden araştırılmıştır. Artık veküronyumun %30’unun böbrekler yoluyla elimine 

edildiği bilinmektedir. Bu nedenle renal fonksiyonu bozulmuş hastalarda etkisinin 

uzaması (99 dk ve 54 dk) şaşırtıcı olmaz. Bu durum eliminasyon yarı ömrünün uzaması 

(83 dk ve 52 dk) ve plazma klirensinin azalması (3.1 ve 5.3 ml/kg/dk) sonucudur. 

Deneysel çalışmalarda siklosporin solventi olan Cremofor ile hem atraküryum hem de 

veküronyum arasında bir etkileşim olabileceği bildirilmiş olmakla birlikte renal 

transplant hastalarında buna yönelik bir bilgi yoktur.
18

 

 Sisatraküryum, atraküryumun sis izomeridir. Hofmann eliminasyonu total 

klirensinin %77’sini oluşturur. Klirensinin sadece %16’sı böbrekler yoluyla olduğundan 

eliminasyonu renal yetersizlikten minimal düzeyde etkilenir. 

 Doksaküryum, uzun etkili bir kas gevşeticidir ve etkisi renal yetersizlikte daha 

da uzar. Yine uzun etkili bir kas gevşetici olan pipeküronyumun etkisi de renal 

yetersizlikte oldukça değişkenlik gösterir. Kısa etkili mivaküryum, plazma 

psödokolinesterazı ile metabolize edilir. Terminal dönem  böbrek hastalarında etkisi 10-

15 dk uzayabilir. Bu durum, olasılıkla plazma kolinesteraz aktivitesinde, üremi veya 

hemodiyaliz nedeniyle gelişen azalmaya bağlıdır. 

 Klirensinde azalma olmamasına karşın dağılım volümündeki artış nedeniyle 

roküronyumun eliminasyon yarı ömrü renal yetersizliği olan hastalarda uzar. Bu 

nedenle etki süresinde de bir uzama beklenebilir. 
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 Neostigmin, pridostigmin ve edrofonyum gibi kolinesteraz inhibitörlerinin 

normal, anefrik ve renal transplant hastalarındaki farmakokinetik özellikleri, Tablo-6’da 

sunulmuştur. Bu ilaçların majör eliminasyon yolu, renal atılım şeklindedir. 

Neostigminin %50’si, pridostigmin ve edrofonyumun %70’i böbreklerle atılır. Renal 

fonksiyonu bozuk olan hastalarda üç ilacın da eliminasyonu, etkisini ortadan kaldırmak 

için kullanıldığı kas gevşeticilerin etkisindeki uzama kadar gecikir. Bu nedenle renal 

yetersizliği olan bir hastada nöromusküler bloğun geri döndürülmesinden sonra gelişen 

rekürarizasyon, genellikle kas gevşetici ilaçların antibiyotikler ya da diüretiklerle 

etkileşmesi gibi başka nedenlere bağlıdır. Transplant hastalarında böbreklerin çalıştığı 

ve bu nedenle kas gevşeticiler ve antagonistlerinin eliminasyonunda sorun olmayacağı 

kabul edilse bile hastalar arasında kişisel farklılıklar olabileceği ve alınacak yanıtların 

da değişken olabileceği unutulmamalıdır. 

Tablo-6. Kolinesteraz inhibitörlerinin normal, anefrik ve renal transplant hastalarındaki 

farmakokinetik verileri   (
*
 p < .05 versus normal) 

İlaç Çalışılan hasta 

Eliminasyon 

yarı ömrü (saat) 

(t1/2 B) 

Klirens 

(mL/kg/dk) 

Distribüsyon 

volümü (lt/kg) 

Neostigmin Normal 1.3 8.4 0.7 

  Anefrik 3.0 * 3.9 * 0.8 

  Renal transplant 1.7 9.4 1.1 

Pridostigmin Normal 1.9 8.6 1.1 

  Anefrik 6.3 * 2.1 * 1.0 

  Renal transplant 1.4 10.8 1.0 

Edrofonyum Normal 1.9 8.2 0.9 

  Anefrik 3.6 * 2.7 * 0.7 

  Renal transplant 1.4 9.9 0.9 

 

            

http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
http://home.mdconsult.com/das/book/body/0/1255/1562.html#4-u1.0-B0-443-06618-3..50057-8--cetablefn1
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Digital 

 Digoksin, üremik ve nonüremik hastalarda en sık kullanılan dijital glikozittir. 

Parenteral dozun yaklaşık %72’si değişmeden idrarla atılır. Bu nedenle renal 

fonksiyonu azalmış hastalarda renal fonksiyondaki azalma ile orantılı olarak doz 

azaltımı yapmadan kullanılmamalıdır. Kan seviyesi sık aralıklar ile takip edilmelidir 

(terapötik düzey: > 0.8 ng/ml; toksik düzey: > 1.8 ng/ml). Mümkün olduğunda ameliyat 

öncesinde dijitale başlanması ya da dozun değiştirilmesi gibi girişimlerden 

kaçınılmalıdır. 

Vazopressörler ve Antihipertansif İlaçlar  

 Ciddi renal yetersizliği olan pek çok hastada sık olarak antihipertansifler ve 

diğer kardiyovasküler medikasyonlar kullanılmaktadır. Tiyazidlerin %90, furosemidin 

%70’inden fazlası böbreklerden atılır ve böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda 

etki süreleri uzayabilir. Propranolol, başlıca karaciğerde metabolize olurken esmolol 

eritrositlerdeki esterazlar tarafından yıkılır. Bu nedenle bu iki beta blokör ilacın etki 

sürelerinde renal yetersizliği olan hastalarda bir değişiklik olmaz.  Kalsiyum kanal 

blokerlerinden nifedipin, verapamil ve diltiazem yüksek oranda karaciğerde metabolize 

olduklarından renal yetersizlikte normal dozlarda kullanılabilir. Daha eski ilaçlardan 

olan metildopa, değişmeden idrarla atıldığı için etki süresi bir miktar uzayabilir. 

Metildopa hem santral, hem de periferik norepinefrin düzeylerini azaltarak etkili olur, 

anesteziklerin MAK değerinde de azalmaya neden olur. Guanetidin tamamen 

böbreklerle ve çoğu aktif formda atılır. Periferik norepinefrin düzeyini azaltırken santral 

depoları etkilemediğinden anesteziklerin MAK değerini değiştirmez. 

Anestezi sırasında arteryel kan basıncının düşürülmesi gerektiğinde pek çok ilaç 

kullanılabilir. Bir ganglion blokörü olan trimetafan, eliminasyonu renal değil enzimatik 

yolla olduğu için uygun bir ajan olabilir. Hızla metabolize edilen ve %1’den daha az bir 

kısmı değişmeden idrarla atılan nitrogliserin de uygun bir seçim olabilir. Siyanid, 

sodyum nitroprussid metabolizmasının orta ürünüdür. Metabolizmanın son ürünü ise 

tiyosiyanattır. Sodyum nitroprussidin bir komplikasyonu olarak siyanid toksisitesi iyi 

tanımlanmışsa da tiyosiyanatın potansiyel toksisitesi ihmal edilebilmektedir. 

Tiyosiyanatın yarılanma ömrü 4 günden daha fazladır ve renal yetersizlikte uzar. Kan 

tiyosiyanat düzeyinin 10 mg/100 ml’nin üzerine çıktığı durumlarda hipoksi, bulantı, 

kulak çınlaması, kas spazmı, dezoryantasyon ve psikoz bildirilmiştir. Bu nedenlerden 
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ötürü, uzun süreli uygulamalar için nitroprussid, trimetafan ve nitrogliserine kıyasla 

daha az tercih edilmesi gereken bir antihipertansiftir. Hidralazinin etkisi, bu üç ilaçtan 

daha yavaş başlar. Etkisi, karaciğerde hidroksilasyon ve daha sonra glukuronidasyon ile 

olur ve yaklaşık %15 kadarı değişmeden idrarla atılır. Üremik hastalarda eliminasyon 

yarı ömrü uzar, bu nedenle dikkatle uygulanması gerekir. 

 Labetalolün 0.5 mg/kg’lık iv dozundan sonra volüm distribüsyonu, klirensi ve 

eliminasyon yarı ömrü end-stage renal hastalarda ve normal gönüllülerde benzerdir. 

Esmolol, eritrositlerdeki esterazlarca metabolize edildiğinden renal fonksiyondan 

bağımsızdır.  

 Bir vazopressör gerektiğinde, fenilefrin gibi doğrudan alfa adrenerjik stimulant 

etkili bir ilaç etkili olabilir. Ancak bu tip vazopressörler, renal sirkülasyonda da önemli 

etkilere sahiptirler. Beta adrenerjik stimulant ilaçlar, isoproterenol gibi, kalp hızı ve 

serebral perfüzyonu renal vazokonstriksiyon yapmaksızın sürdürürler.  Miyokardiyal 

iritabiliteyi de arttırırlar. Bu nedenle mümkün olduğunda ilaç tedavisinden ziyade kan 

volümünü arttırmaya yönelik stratejilere öncelik verilmelidir. Bu yaklaşım yetersiz 

kaldığında beta adrenerjik stimülanlar ya da dopamin kullanılmalıdır.
18

 

 

5. NEFREKTOMİLERDE CERRAHİ ve ANESTEZİ 

Laparoskopik teknik 

Doktorlar hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla yapılan cerrahi girişimler 

sırasında; morbidite ve mortaliteyi, hastaya verilen travmayı, hastanede kalış süresini 

azaltmayı ve dolayısıyla tedavi maliyetlerini aşağı çekmeye yönelik cerrahi yöntemleri 

uygulamayı tercih etmektedirler. 

 Laparoskopik (kapalı) operasyonun açık operasyona göre asıl avantajı; 

postoperatif morbiditeyi ve mortaliteyi azaltmasıdır.
24

 Açık ve laparoskopik cerrahiyi 

karşılaştıran çok sayıda çalışmada laparoskopik cerrahinin hastanede kalış süresinde, 

postoperatif ağrıda, iyileşme süresi ve perioperatif morbiditede ciddi şekilde azalma 

sağladığı gösterilmiştir.
24-25

  

 1970'li yıllarda jinekolojik girişimlerle kullanımı başlayan laparoskopi 20. yy.'ın 

ilk dönemlerinde bulunmuştur.
26

 Hastalıklar ve anatomi konusunda tecrübelerin artması 

ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte kolesistektomi, apendektomi gibi gastrointestinal 

cerrahi girişimlerde de çok sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Laparoskopik 
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cerrahinin kullanımını kabul edilebilir hale getiren mide, kolon, özofagus, rektum, dalak 

ve ekstraperitoneal alandaki cerrahi girişimlerde de kullanılabiliyor olmasıdır.
25, 27

  

 İlk yıllarda laparoskopik cerrahi ürolojik vakalarda hiç kullanılmamışken Ralph 

Clayman ve ark. 1990 yılında ilk laparoskopik radikal nefrektomiyi yapmış ve ardından 

ürolojik vakalarda da kullanımı yaygınlaşmıştır.
28

 Daha sonra Kavoussi ve ark. ile Ono 

ve ark. ilk transperitonael laparoskopik nefrektomiyi 1993 yılında gerçekleştirmişlerdir. 

28-30
 İlk retroperitoneal laparoskopik nefrektomiyi ise Kerbl ve ark. ile Gaur ve ark. 

1993’te uygulamışlar ve bu şekilde laparoskopi kullanımı giderek yaygınlaşmıştır.
31-32

 

Retroperitoneoskopik yöntem: Hasta prone pozisyonda iken posteriordan veya 

lateral dekübit pozisyonda lateral lomber yaklaşımla el yardımlı veya standart 

laparoskopik yöntemle gerçekleştirilebilir.
33

 Laparoskopik nefrektomide transperitoneal 

ve retroperitoneal yaklaşımların kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır.
34-35

 

Retroperitoneal yöntemin avantajları aşağıda özetlenmiştir: 

 Bağırsak hazırlığı gerekmez 

 Transperitoneale göre giriş yöntemleri daha güvenli  

 Batın içi organ yaralanma riski az 

 Postoperatif bağırsak hareketlerinin geri dönüşü daha hızlı 

 Pnömoperitonun karşı böbrekteki olası olumsuz etkileri az 

 Kolon mobilizasyonu gerekmediğinden renal pediküle erişim çok çabuk 

Ayrıca gebe, obez ya da aynı taraf abdominal insizyonu olan hastalarda tercih 

edilmelidir.
36

 

Dezavantajları ise: 

 Retroperitoneal alanın dar olması 

 Büyük renal tümörlerde uygulama zorluğu 

 Retroperitoneal bölgede yağ dokusunun fazla olması sebebiyle CO2 

absorbsiyonunun artışı sayılabilir.
37

 

 

Transperitoneoskopik yöntem: Pozisyon 45-60° lateral dekübit şeklindedir. 

Daha çok tercih edilen yöntemdir çünkü geniş çalışma alanı sağlar ve özellikle büyük 

kitlelerin çıkarılmasında daha uygun bir yöntemdir. Retroperitoneal yönteme karşın 

dezavantajı cerrahi süresinin uzun olmasıdır.
31

 Morbid obezite ve geçirilmiş abdominal 

cerrahi varlığı rölatif kontrendikasyon oluşturur. 
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           Laparoskopik tekniklerin fizyopatolojik etkileri 

 Laparoskopik teknikte, cerrahi görüş ve hareket alanı oluşturmak için 

intraperitoneal ya da ekstraperitoneal olarak, basınçlı bir gaz ile batın şişirilerek 

pnömoperitonyum oluşturulur. Tercih edilecek gazın; kandaki çözünürlüğü, doku 

permeabilitesi, yanıcı özelliği, maliyeti ve yan etki oluşturma potansiyeli göz önüne 

alınır. Ayrıca gaz fizyolojik olarak etkisiz, renksiz ve akciğerlerden kolayca atılabilir 

özelliklerde olmalıdır. En sık CO2 gazı kullanılmaktadır. Pnömoperitonyum yapmak 

için önceden hava, oksijen (O2), azot protoksit (N2O), nitrojen (N), helyum (He) ve 

argon (Ar) gazları denenmiştir. Fakat CO2 gazının avantajları daha fazladır; yanıcı ve 

patlayıcı olmaması, dokulara hızlı diffüzyonu ve nispeten ucuz olması. 

Pnömoperitonyum yapmak amacıyla kullanılan gazların en önemli komplikasyonu gaz 

embolisidir. CO2 hızla absorbe olan bir gaz olduğu için sağ ventrikül çıkışında persistan 

hava yolu obstrüksiyonuna daha az neden olur. Bu nedenle halen en çok tercih edilen 

gazdır. CO2'nin en önemli dezavantajı ise solüsyonlar içinde hızla çözünmesi, 

hiperkapni ve asidoz gibi biyolojik olarak istenmeyen etkilere yol açmasıdır.  

 N2O en sık kullanılan ikinci gazdır. Diğer gazlara oranla daha az peritoneal 

irritasyona ve kardiyak disritmilere yol açar. Daha az tercih edilir çünkü oda havası 

veya CO2’e oranla daha yanıcıdır. N2O’nun ameliyathane ortamına kaçağı 

ameliyathanede çalışanlar üzerinde de istenmeyen etkilere neden olabilir.
38

 İnert bir gaz 

olan helyum, batından absorbe edilemez ve gaz embolisi riski en fazla olan gazdır.
39-40

 

Hava, yanmayı kolaylaştırabilir ve emboli riski yüksektir. Karbondioksitin letal embolik 

dozu havanın letal embolik dozunun beş katıdır. Oksijenin yüksek olan yanıcı özelliği 

kullanılmasını engeller. 

 

Laparaskopik Girişimlerin Mutlak ve Rölatif Kontrendikasyonları 

Mutlak Kontrendikasyonlar  

 Hipovolemik şok tablosu 

 Koagülopati 

 Genel durum bozukluğu (genel anesteziyi tolere edememe) 

 Hastanın açık operasyonu tercih etmesi 
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Rölatif Kontrendikasyonlar  

 Daha önce geçirilmiş karın ameliyatları 

 Peritonit 

 Hamilelik 

 İleri evre siroz ve/veya portal hipertansiyon 

 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

 Morbid obezite 

 Ventriküloperitoneal şantlar 

 

           Laparoskopik Girişimlerin Avantajları 

 Laparoskopik girişimler açık yöntemler ile karşılaştırıldığında birçok avantajı 

vardır. Laparoskopik girişimlerin cerrahi kesi boyutunun kısa olması, batın içi 

organların daha az travmaya uğraması gibi faydaları ve bunlara bağlı ameliyat sonrası 

analjezik gereksiniminin daha az olup, erken mobilizasyon sağlaması, ileus olasılığının 

azalması gibi avantajları vardır.  

 Ayrıca diafragma fonksiyonlarının daha az etkilenmesi, ağrının daha az olması 

ve erken mobilizasyon ile pulmoner fonksiyonlarda daha hızlı iyileşme olur. Bunun 

sonucunda iyi oksijenizasyona bağlı yara iyileşmesini hızlandırır. Sonuç olarak 

hastanede yatış süresini kısaltır. Hastanın günlük yaşantısına daha kısa sürede 

dönmesini sağlar. 

 Cerrahi insizyonun kısa olması, iyileşmenin daha hızlı ve skar bırakmadan 

olması laparoskopik yöntemin hastalar tarafından da tercih edilmesini sağlamaktadır.  

 

Laparoskopik Girişimlerin Patofizyolojik Etkileri 

           Hemodinamik Etkiler 

 Laparaskopi işlemi sırasında hemodinamik ve patofizyolojik değişiklikler 

meydana gelir. Bunlar pnömoperitonyum ve hasta pozisyonundan kaynaklanan etkiler 

ile vagal tonusta artış ve aritmilerdir (Şekil 4).   

 Peritoneal insuflasyon ile intraabdominal basınç 10 mmHg'dan fazla olur ve bu 

durum önemli hemodinamik değişikliklere neden olur.
38, 41-45

 Bu değişiklikler kardiyak 

outputta (CO) azalma, arteryel tansiyonda yükselme, sistemik vasküler (SVR) ve 

pulmoner vasküler rezistansta (PVR) artış olarak kendini gösterir. CO'daki azalma batın 
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içi basınçtaki artma ile ters orantılıdır.
38, 43, 45-46

 Pnömoperitonyum sırasında CO'nun 

arttışını
47-48

 veya değişmediğini bildiren
49-51

 yayınlar da mevcuttur. Bununla birlikte 

hemen bütün çalışmalar, hastanın baş aşağı
41

 veya baş yukarı
42, 45

 olmasından bağımsız 

olarak insuflasyon süresince CO'nun %25-30 oranında azaldığını göstermektedir.  

 

Şekil 4. Laparoskopik girişimin hemodinamik etkileri 

  

Peritoneal insuflasyon sırasında, insufle edilen gazın hem mekanik (basınç), hem 

de farmakolojik etkilerinin rolü önemlidir. Başlangıçta, pnömoperitonyum batın 

içerisindeki venöz kanı kalbe doğru sıkıştırır. Daha sonra intraabdominal basınçta artış 

alt ekstremitede venöz göllenmeye neden olur
38, 48, 52

 ve inferior vena cava akımını 

azaltır.
38, 43-44

 Her iki durumun birleşmesinin venöz dönüş üzerine etkisi ile kalp 

debisinde önce bir artma, daha sonra ise azalma meydana gelir. Venöz dönüşteki azalma 

kardiyak outputtaki azalma ile paralellik gösterir.
38, 43

 Aort ve büyük barsak arterlerinin 

kompresyonu SVR artışına ve kalp debisinin azalmasına neden olur.
42

  

 

İntraabdominal Basınç 

 

 

       Periton   

 reseptörlerinin  

Bacak  Kava            Venöz                 uyarılması  İntraabdominal  

venlerinde  basıncı          direnç  vasküler 

göllenme İntratorasik direnç 

     Basınç 

İnotropizm ? 

 

 Venöz dönüş  

      Nörohumeral 

         faktörlerin 

     uyarılması  

 

 

                                                                                                       Sitemik vasküler direnç  

     Kalp debisi 

  

   Kan basıncı  
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 Mekanik etkilere ek olarak, insuflasyon gazının emilimi hemodinamiyi 

farmakolojik olarak da etkiler. Gazın peritoneal boşluktan emilmesine bağlı olarak 

arteryel karbondioksit düzeyinin artmasını takiben meydana gelen sempatik uyarı, arter 

kan basıncının ve SVR’nin artmasına neden olur
53

 (Tablo 7). Kardiyak dolum basınçları 

peritoneal insuflasyon sırasında yüksek ölçülür.
38, 42, 48-49

 İntraabdominal basınç artışına 

sekonder intratorasik basınç artışı görülür. Bu nedenle transmural sağ atrium basıncında 

gerçek bir yükselme değil, düşüş söz konusudur.
38, 42, 44

 Klinikte ise intratorasik basınçta 

meydana gelen bu değişiklikler santral venöz basınç ve pulmoner arter basınçlarının 

yorumunu zorlaştırır. SVR'de de insuflasyonun başlangıç evrelerinde belirgin bir artış 

olur. Bu artış CO’daki düşüşe katkıda bulunur.
38, 42, 44

 

 Humoral faktörlerin salınımı da SVR artışından sorumludur. Bu faktörler; 

katekolaminler, prostaglandinler, renin-anjiotensin sistemi ve özellikle de 

vasopressindir.
54

 SVR'deki artış, CO azaldığı halde arteryel basıncın yükselmesini de 

açıklar.
38, 41-42

 

 Bütün hemodinamik değişiklikler insuflasyon için CO2 veya N2O gazının 

herhangi birinin kullanılması durumunda da aynıdır.
38, 44

 

 Joris ve Lamy laparoskopik kolesistektomi sırasında ASA I hastalarda O2 

transportunu incelemiştir.
55

 CO'daki düşüşe bağlı O2 sunumu azalmasına rağmen, 

anesteziye sekonder olarak O2 tüketimi de azalmaktadır. Sonuç olarak, 

pnömoperitonyum süresince venöz O2 satürasyonu ve plazma laktat konsantrasyonunun 

normal düzeylerde kalması, sağlıklı hastalarda yeterli tolerans olduğunu yansıtmaktadır. 

Peritoneal insuflasyon sonucu oluşan preloadda azalma ve afterloadda artma, kardiyak 

fonksiyonları bozulmuş, anemik veya hipovolemik hastalarda istenmeyen etkilere neden 

olabilir. Ancak bu konu klinikte araştırılamamış, fakat endirekt veriler üzerinden 

kardiyak hastalığı olanlarda hemodinamik değişikliklerin daha fazla olacağı öne 

sürülmüştür.
56

 Bu hastalarda, laparoskopi sırasında sağlıklı hastalara göre PaCO2 ve 

D(A-a)CO2 daha yüksektir. Bu artış akciğerdeki şant alanlarının ve ölü boşluğun artmış 

olması ile açıklanabilir. Anestezi sırasında rutin monitörizasyonda kullanılan 

yöntemlerin (kan basıncı, kalp atım hızı, kapnograf, pulse oksimetre), SVR ve CO'daki 

değişiklikler hakkında yeterli bilgi vermediği unutulmaması gereken en önemli 

noktadır. 
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Ayrıca, hastanın pozisyonu ve ventilasyon şekli, seçilen anestezik maddeler, 

intravasküler hacim yeterliliği gibi pek çok faktör, laparoskopiye karşı hemodinamik 

yanıtı değiştirebilir. 

   

Tablo 7. Laparaskopi Sırasındaki Hemodinamik Değişiklikler 

Kalp Atım Hızı (KAH)       ya da değişmez 

Kardiyak Output ve Kardiyak İndeks (CO, CI)  

Ortalama Arter Basıncı (OAB)  

Sistemik Vasküler Rezistans (SVR)  

Pulmoner Vasküler Rezistans (PVR)  

Santral Venöz Basınç (SVB)  

Pulmoner Arter Oklüzyon Basıncı (PAOB)  

 

      

Akciğer İşlevleri ve Gaz Alışverişine Olan Etkiler 

 Anestezinin, fonksiyonel rezidüel kapasite (FRK) ve akciğer kompliyansında 

azalma, fizyolojik ölü boşlukta artma, hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyonun 

depresyonu gibi pulmoner etkilerine ek olarak, laparoskopi işlemi de artmış 

intraabdominal basınca ve hiperkarbiye bağlı olarak hem ameliyat esnasında, hem de 

ameliyat sonrası dönemde akciğer işlevlerini ve gaz alışverişini etkiler.
57

 

 İşlem sırasında 1-2 L/dakika hızla insufle edilen CO2; yüksek çözünürlük ve 

erirliği sayesinde, arteryel kandaki parsiyel basıncı (PaCO2) ve peritoneal kavite 

yüzeyinin kan akımı ile ilişkili olarak hızla vücuttan akciğerler yolu ile atılır. Artan 

PaCO2 nedeni ile hiperkarbi ve asidoz gelişebilir. Laparoskopik kolesistektomi yapılan 

sağlıklı hastalarda, PaCO2 düzeyini insuflasyon öncesi düzeyde tutabilmek için dakika 

ventilasyonunu %12-16 arttırmak yeterli olabilir.
58-59

 

 Pnömoperitonyum süresince diyaframın yukarı doğru itilmesi ile FRK azalır, 

tepe inspiratuvar ve plato basınçları artar, tidal volüm azalabilir ve böylece kompliyans 

azalır. Trendelenburg pozisyonu da bu azalmaya katkıda bulunarak atelektazi riskini 

arttırır. Yüksek ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu ve intrapulmoner şant nedeniyle, 

hipoksi meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte, laparoskopi esnasında klinik açıdan 

önemli sayılabilecek hipoksi insidansı düşüktür.
60-61
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 Laparoskopi süresince en sık karşılaşılan ventilasyon problemleri; PaCO2 artışı, 

pnömotoraks ve gaz embolisidir. 

 Parsiyel CO2 Basıncında Artış 

 CO2 insuflasyonunun etkileri ilk olarak trendelendurg pozisyonunda, jinekolojik 

laparoskopik girişimler sırasında incelenmiştir. Hasta özelliklerine, CO2 

pnömoperitonyum süresine ve anestezi tekniğine bağlı olarak farklı sonuçlar 

gösterilmiştir. Sabit dakika hacmi ile ventile edildiklerinde intraperitoneal CO2 

insuflasyonu ile hem deneysel çalışmalarda
38

 hem de klinik çalışmalarda
62-65

 PaCO2'de 

artış olduğu gösterilmiştir. Ters Trendelenburg pozisyonunun uygulandığı girişimlerde 

de benzer sonuçlar elde edilmiştir.
38, 56

 

 Lokal anestezi altında yapılan laparoskopik girişimler sırasında ise PaCO2 

değişmemiş, ancak dakika ventilasyonu önemli derecede artmıştır.
45,47,48

 

Pnömoperitonyum süresince total pulmoner kompliyanstaki düşüş nedeni ile 

hiperventilasyonun solunum hızındaki artış ile sağlanmaya çalışıldığı gözlenmiştir.
35, 41, 

49, 66-69
 

 PaCO2 artışının yolu farklı nedenlere bağlıdır.
35

 (Tablo 8) CO2 

pnömoperitonyumu süresince peritoneal kaviteden CO2 absorbsiyonu, abdominal 

distansiyon ve İAB artışı, mekanik ventilasyon ve hasta pozisyonu gibi ventilasyonu 

bozan mekanik faktörler ve spontan ventilasyonda inhalasyon anestetikleri ile genel 

anestezi uygulanması PaCO2'de artışa yol açan sebeplerdir.
52

 İnsuflasyon gazı olarak 

N2O kullanıldığı zaman PaCO2'de artış gözlenmemesi, bu artışın potansiyel 

mekanizmasının periton boşluğundan CO2 absorbsiyonu olduğunu 

düşündürtmektedir.
38, 65

 İnsuflasyon sırasında CO2 kullanıldığında total CO2 üretiminde 

(VCO2) artış gözlenmesi, bu hipotezi desteklemektedir.
70

 VCO2 ilk 20 dakikada yavaş 

artış gösterir ve insuflasyon öncesi değerin % 25 üstüne ulaştığına plato oluşturur.
47, 66

 

Bunun yanısıra CO2 pnömoperitonyumu sırasında VCO2'de önemli bir artışın 

olmadığını gözleyen çalışmalar da mevcuttur.
71

 

 Batın boşluğundan bir gazın absorbsiyonu, gazın diffüzyon kapasitesine ve batın 

duvarının perfüzyonuna bağlıdır. CO2 gazının diffüzyon kapasitesi yüksek olduğundan, 

yüksek miktarda CO2'nin absorbsiyonu ve PaCO2'de belirgin bir artış olması beklenen 

bir olaydır. Ancak pratikte PaCO2'de görülen sınırlı artış, kanın CO2 depolama 

kapasitesi
63

 ve bozulmuş lokal perfüzyon ile açıklanabilir. Artmış İAB (intraarteriyal 
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basınç), peritoneal kapiller yatağın konstrüksiyonuna yol açtığı gibi batın içi organlarda 

lokal kan akımında azalmaya neden olarak
56, 68

 sistemik vasküler rezistansta da (SVR) 

artışa yol açabilir.
42

 CO2, plevral kaviteden peritoneal kaviteye göre daha hızlı emilir.
52

  

 Desuflasyondan sonra İAB'nin düşmesiyle birlikte PaCO2 artışı görülmektedir.
52, 

55
 PaCO2'de görülen bu yükselme CO'da görülen artış ile birlikte periton perfüzyonunun 

düzelmesi sonucu batın içinde kalan CO2'nin emilimi ile açıklanmaktadır. 

 

Tablo 8. Laparaskopi Sırasında PaCO2’de Artışa Yol Açabilen Sebepler  

1. Periton boşluğundan karbondioksit absorbsiyonu  

2. V/Q uyumsuzluğu: Artmış fizyolojik ölü boşluk 

Abdominal distansiyon 

Hasta pozisyonu 

Kontrollü mekanik ventilasyon 

Azalmış kardiak output 

3. Artmış metabolizma (yetersiz anestezi düzeyi) 

4. Solunumun anestezik ilaçlar ile depresyonu (spontan soluyan hastada)  

6. Komplikasyonlar: Karbondioksit embolisi 

Pnömotoraks 

Subkutan amfizem 

Endobronşial entübasyon 

 

 Laparoskopik girişim sırasında solunumda meydana gelen değişiklikler, 

PaCO2'de yükselmelere yol açabilmektedir. Ventilasyon, hastanın pozisyonuyla
48

 ve 

batın distansiyonuyla
48, 52, 60, 62

 bozulur. Diafragmanın yükselmesi ventilasyon ve 

pulmoner perfüzyon arasında uyumsuzluğa yol açmaktadır.
60, 62

 Arterio-alveoler CO2 

farkının (Da-ACO2) artmasının, fizyolojik ölü boşluktaki (VD) artışı yansıttığı 

gösterilmiştir.
43, 48, 51-52

 Eğer ölü boşluk arttığında karşılık olarak kontrollü ventilasyon 

yapılmaz ise PaCO2 artar. Ancak bazı çalışmalarda, pnömoperitonyuma rağmen Da-A 

CO2'de önemli değişiklikler saptanamamıştır.
57, 59, 63, 72

 Hastanın fiziksel durumuna bağlı 

olarak  pnömoperitonyumun ventilasyon üzerine etkisinin olduğu bildirilmektedir.  

ASA I grubuna göre Da-ACO2'de artış kilolu ve ASA II ve III hasta grubunda daha sık 

olmaktadır.
43
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 Hiperkapni seviyesi, sağlıklı ve genç hastalar tarafından iyi tolere edilmesine 

rağmen kontrollü mekanik ventilasyonun PaCO2’nin fizyolojik değerlerde kalacak 

şekilde ayarlanması gerekmektedir. PaCO2 ile ilgili güvenilir bir veri kaynağı olarak; 

laparoskopi sırasında, PETCO2 genellikle kabul görmektedir.
63-64

 Bunlara ek olarak Da-

ACO2'nin hastalar arasında farklılık gösterdiği bilinmeli ve arteryel kan gazı 

örneklemesi ile PaCO2 değeri kontrol edilmelidir. 

Pnömotoraks, Pnömomediastinum ve Pnömoperikardiyum 

 Pnömoperitonyum amacıyla kullanılan gaz eğer mediasten dışı bölgelere geçer 

ise subkutan amfizem, unilateral veya bilateral pnömotoraks
73

, pnömomediastinum
74

 ve 

pnömoperikardiyum
71

 oluşabilir.  

 Perikard ve plevra ile periton boşluğu arasında embriyolojik bağlantılar vardır. 

İntraabdominal basınç arttığında periton boşluğu açılabilir.
74

 Diyafragma defektleri 

veya aort ve özofagus hernilerindeki zayıf noktalar toraksa gaz geçişine izin vererek 

pnömomediastinuma yol açabilir. Uzun süren, baş yukarı pozisyondaki laparoskopilerde 

gaz sefale doğru yayılarak, baş ve boyunda subkutan amfizeme neden olabilir. Ayrıca 

İAB artması nedeniyle, CO2 atılımını arttırmak amacıyla yapılan ventilasyon artışı, 

önceden var olan büllerin rüptürüne neden olarak, pnömotoraksa neden olabilir.
67, 69

 

  Potansiyel olarak çok tehlikeli olan bu komplikasyonlar; respiratuvar ve 

hemodinamik bozukluklara yol açabilirler. Eğer laparoskopi sırasında ani gelişen peak 

hava yolu basıncı artışı, siyanoz ve SpO2 düşüşü birlikteliği varsa pnömotorakstan 

şüphelenilmelidir. Laparoskopist tarafından hemidiyafragmanın azalmış hareketinin 

gözlenmesi de tanıya yardımcıdır. Tanı, oskültasyon ve radyoloji ile kesinleşirilmelidir. 

Tanı konulmasının ardından önce İAB düşürülmeli, hipoksiyi düzeltecek şekilde 

ventilasyon ayarlanmalı ve torasentez yapılarak toraks dreni takılmalıdır.  

 Kapnotoraks; barotravma ile ilgisi olmadan, N2O ve CO2 gibi yüksek difüzyon 

özelliği olan gazlarla gelişen pnömotoraks olgularına verilen isimdir. Kapnotoraksta 

gerçek alveol rüptürü yoktur. Desuflasyonu ardından 30-60 dakika içinde spontan 

iyileşme gerçekleşir.
74

 Bu yüzden eğer kapnotoraks gelişirse aşağıdaki işlemlerin 

yapılması önerilmektedir:
41

 

 

1. Gaz insuflsasyonunu durdurun, 

2. Azot protoksit verilmesini sonlandırarak, %100 O2 ile ventilasyon yapın, 
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3. Ventilatör ayarlarını hipoksiyi düzeltecek şekilde ayarlayın, 

4. Pozitif ekspiryum sonu basıncı (PEEP) uygulayın, 

5. Kapnotoraks, desuflasyondan sonra düzeleceği için gerekmedikçe torazentezden 

uzak durun. 

           Gaz Embolisi 

 Laparoskopik cerrahinin mortalitesi en yüksek komplikasyonu, nadir görülmekle 

birlikte gaz embolisidir. Gaz embolisi, CO2’nin splanknik damarlardan absorbsiyonuna 

bağlı olarak çoğunlukla küçük miktarlarda da olsa genel dolaşıma katılmasıdır.
75

 Gaz 

büyük miktarlarda genel dolaşıma geçecek olursa sonuç olarak ciddi hemodinamik ve 

respiratuvar komplikasyonlar gelişebilir. 

 Özellikle pnömoperitonyumun başlangıcı sırasında masif gaz embolisi 

oluşabilir. Cerrahi sırasında açık venöz alanlardan gazın emilmesi sonucu veya direkt 

iğnenin ya da trokarın intravenöz yerleşimi sonucu da görülebilir. CO2 embolisi 

insidansı yüksek İAB (intraarterial basınç)'da daha fazla iken, düşük insuflasyon 

basınçlarında insidans daha azdır.
75

 

 Tanı; kalbin sağ tarafında gazın gösterilmesi ve emboliye sekonder 

değişikliklerin saptanması ile oluşur. Bulunan ilk değişiklikler pulmoner arter 

basıncında artış ve transözofagiyal ekokardiografide (TEE) hava kabarcıklarının 

görülmesidir. Emboli miktarı arttıkça taşikardi, aritmi, hipotansiyon, kalp seslerinde 

yeni üfürüm ortaya çıkması, siyanoz ve sağ kalp yüklenmesine bağlı EKG değişiklikleri 

gözlenebilir. Pulmoner ödem de gaz embolisinin erken belirtisi olabilir.
41

  

 TEE, Doppler USG ve pulmoner arter kateteri tanıda en hassas yöntemlerdir. Bu 

yöntemler rutin olarak kullanılmaz çünkü gaz embolisi insidansı düşüktür. Çoğunlukla 

pulse oksimetre ve kapnograf tanı için yeterli olmaktadır. Hipoksinin saptanmasında  

pulse oksimetre faydalıdır. Kapnografide ise CO2 embolisinde bifazik değişiklik 

görülür.
75

 Gaz embolisi sırasında öncelikle CO düşmesi ve ölü boşluk artışına bağlı 

PETCO2 düşer. Daha sonra kandaki CO2'nin pulmoner atılımı ile PETCO2'de artış 

gözlenir.  

 Tanı konulduğunda tedavide ilk yapılması gereken CO2 insuflasyonunu 

durdurmak ve desuflasyonu sağlamaktır. Hipoksiyi düzeltmek için %100 oksijen ile 

ventilasyona geçilmeli ve CO2 atılımını sağlamak için hiperventilasyon yapılmalıdır. 

Sağ kalp yoluyla pulmoner dolaşıma geçecek gaz miktarını azaltmak ve gazı sağ 
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ventrikül çıkışından uzaklaştırmak için hasta Durant pozisyonuna (sol lateral dekübitus 

pozisyonunda başın sağ atriyum seviyesinin altında bulunması) getirilmelidir. Gerekirse 

gazı aspire edebilmek için santral venöz veya pulmoner arter kateteri takılmalıdır. En 

son çare olarak kardiyopulmoner by-pass denenmelidir. 

Renal Etkiler 

 Böbreklerde laparoskopiye bağlı İAB artışına sekonder olarak akut fakat 

irreversbl bir disfonksiyon ve oligüri görülebilir. Akut oligüri, daha çok vena kava 

inferior ve vena renalis basısına bağlı olarak oluşur. Ayrıca oligüriyi CO azalması da 

arttırabilir. Özellikle renal yetersizliği olan hastalarda bu durum göz önüne alınmalıdır. 

Ameliyat sırasında yeterli sıvı replasmanı ile oligüri oluşması önlenebilir. 

Metabolik Yanıt 

 Açık cerrahiye oranla laparoskopik cerrahi daha az doku hasarı ve travmaya 

neden olduğundan, stres yanıta bağlı artış gösteren kortizol, adrenokortikotropik 

hormon (ACTH), büyüme hormonu, prolaktin, adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi 

medyatörlerin salınımı olmakla beraber açık girişimlere göre daha az artış gösterip, 

daha kısa sürede normal değerlerine dönmektedir.
36

 

 

6. NEFREKTOMİLER VE ENDİKASYONLARI 

Basit nefrektomiler 

 Basit nefrektomi semptomatik kronik enfeksiyon, obstrüksiyon, taş hastalığı ya 

da ağır travmatik yaralanmaya bağlı geri dönüşsüz böbrek hasarı olan hastalarda 

endikedir. Nefrektomi düzeltilemez renal arter hastalığına bağlı ya da nefroskleroz, 

piyelonefrit, reflü, konjenital displaziye bağlı hipertansiyonun tedavisi içinde endike 

olabilir.  

 Açık basit nefrektomiler birçok değişik insizyon ile gerçekleştirilebilir. 

Ekstraperitoneal lomber, subkapsüler yaklaşım ve transperitoneal yaklaşım tercih 

edilebilir.
76

 

 Son 20 yılda ürolojik cerrahide minimal invazif tekniklere doğru ciddi bir 

yönelim olmuştur. Bunun sonucu olarak, günümüzde laparoskopik nefrektomi açık 

cerrahiye alternatif hale gelmiştir. İlk laparoskopik nefrektominin Clayman
77

 tarafından 

erişkin bir hastaya başarılı şekilde uygulanması, laparoskopik nefrektomi için dönüm 
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noktası olmuştur. Günümüzde laparoskopik yöntemler daha tercih edilir duruma 

gelmiştir. Hem retroperitoneoskopik hem de transperitoneal olarak 

uygulanabilmektedir.   

            Donör nefrektomiler 

Böbrek yetmezliği hastalığının son dönemlerindeki hastalarda renal 

transplantasyon yaşam kalitesini ve sağ kalım süresini arttırmak için en etkili tedavi 

şeklidir. Fakat böbrek donör adayının yeterince bulunamaması, buna karşı böbrek 

bekleyen hasta sayısının zamanla artması sıkıntı oluşturmaktadır. Bundan dolayı canlı 

donörden renal trans oranı gelişmiş ülkelerde gün geçtikçe artmaktadır. Son 40 senedir 

yapılan standart teknik, donör için güvenilir, alıcı için de güzel bir yöntemdir. 

Laparoskopi son senelerde cerrahinin bütün branşlarında kullanıma girmiş, renal donör 

ameliyatlarında ise 1995 senesinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Laparoskopik 

donör nefrektominin (LDN) avantajı donörün postoperatif analjezi ihtiyacının azalması, 

hastanede yatış süresinin kısalması, normal yaşamına daha erken dönmesi ve canlı 

donör olma isteğinin artması olarak sayılabilir. Komplikasyonlarda açık ya da 

laparoskopik arasında donör nefrektomi açısından çok fark yoktur. Açığa göre 

laparoskopik donör nefrektomide operasyon süresi ve sıcak iskemi süresi daha uzun 

olduğu için LDN fazla eleştiri almıştır. Ama bu eleştiriler istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamış ve deneyimle birlikte azalmıştır. Anlaşıldığı gibi diğer laparoskopik 

ameliyatlar gibi donör nefrektomide de laparoskopi altın standart olacak gibidir.
78

 

           Açık Radikal Nefrektomi (ARN) 

 Açık radikal nefrektomi; renal hücreli karsinomun genetik ve biyolojisi ile ilgili 

bilgilerimizin artmasına rağmen, bugün hastalığın tedavisinde tek küratif seçenektir. Bu 

cerrahiyi  “Altın Standart” olarak kabul eden Robson ve arkadaşları (1969), Evre 1 ve 

Evre 2 hastalarda sırasıyla %66 ve %64 toplam sağkalım elde etmişlerdir. RN’nin 

prensibi, renal arter ve venin erken bağlanması, böbreğin Gerota fasyası ile birlikte 

çıkartılması, aynı taraf sürrenalin alınması ve diafragma krusundan aort bifurkasyonuna 

kadar bölgesel lenfadenektomi yapılmasıdır. Son dönemlerde RN sırasında 

sürrenalektominin yeri sorgulanmaktadır. Özellikle sürrenalin çıkarılmadığı nefron 

koruyucu cerrahilerde lokal nüks oranlarının aynı olması, sürrenalektomi yapılan RN’li 

hastalarda %3 civarında tutulum saptanması ve bunların çoğunun hematojen yayılım ile 

olduğunun gösterilmiş olması, sürrenal tutulumların hemen hepsinin preoperatif 
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görüntülemelerle saptanması, büyük üst pol tümörleri dışında rutin sürrenalektominin 

gerekli olmadığını düşündürmektedir.
79-81

 Son zamanlarda lenfadenektomi de yine 

tartışma konularından biridir. Aslında lenfatik tutulumun yaşam süresini kısalttığı 

bilinmektedir. Lenf nodu metastazı olan hastalarda 5 yıllık yaşam süresi %11-35 

arasında olarak bulunmuştur. Ancak başka yayılımın olmadığı yalnızca lenf nodu 

tutulumu olan hasta yok denecek kadar azdır. Literatürde karşılaştırmalı çalışmalarda 

lenf nodu diseksiyonu yapılan ve yapılmayan hastalar arasında belirgin bir sağkalım 

avantajı saptanmamıştır. 2009 yılında EORTC’nin lenfadenektomi gerekliligini 

araştıran randomize prospektiv çalısmasının (30881) nihai sonuçlarının açıklanmasıyla, 

progresyonsuz sağkalım/genel sağkalımda rutin lenfadenektominin bir avantaj 

sağlamadığı ortaya konmuştur. Günümüz görüntüleme yöntemleriyle preoperatif olarak 

saptanmayan lend nodları tutulumu sadece %4 oranında görülmüştür ve sağkalım 

avantajı sağlamayan bu girişimi gereksiz kılmıştır.
82

 UCLA’dan bildirilen bir çalışmaya 

göre gross olarak pozitif lenf nodu olan hastaların, lenfadenektomi sonrası IL-2 

immünoterapisine daha iyi cevap verdiği bilinmektedir. Sonuç olarak, önceden 

saptanabilen ya da cerrahi sırasında görülen büyük lenf nodlarının çıkarılması endike 

gibi görülmektedir. 

            Laparoskopik Radikal Nefrektomi (LRN) 

Son yirmi yılda cerrahi teknik, cihaz ve deneyimdeki gelişmeler nedeniyle 

laparoskopik renal girişimlerin sayısında önemli artışlar olmuştur. ARN ile eşit etkinlik 

ve sağkalımın yanında minimal morbiditenin olması, LRN’ye ilgiyi giderek arttırmıştır. 

İlk kez Clayman 1990’da LRN’yi rapor ettiğinden beri postoperatif ağrının az oluşu, 

iyileşme süresinin kısalığı, hastanede yatış süresinin azalması, yaşam kalitesi üzerindeki 

olumlu avantajları ile karşımıza çıkmaktadır. LRN, lokal yayılımı olmayan, renal ven ve 

lenf nodu tutulumu olmayan olgularda en iyi cerrahi alternatif olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 3 farklı laparoskopik yaklaşım söz konusudur: 

1. Transperitoneal 

2. Retroperitoneal 

3. El yardımlı LRN 

 Yapılan uzun süreli araştırmalarda izlem sonuçları açık cerrahiye eşit onkolojik 

sonuçlar sağlandığını bildirmektedir.
83-86

 Laparoskopinin olgunlaştığı dönemlerde 

tartışma konusu olan işlem sırasında tümör ekilmesidir ama port bölgesinde 
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oluşabilecek tümör nüksünde bir fark saptanmamış ve bu da endişeyi ortadan 

kaldırmıştır. Genel olarak klinik lokalize hastalığa LRN önerilse bile lokal ileri ve 

metastatik hastalıkta da LRN uygulamaları bildirilmektedir.
87

 

            Nefron Koruyucu Cerrahi (NKC) 

NKC’yi ilk kez 1890 yılında böbrek tümörlerinde Czerny tanımlamıştır.
88

 NKC 

alanında gelişmeler; böbrek görüntülemesindeki ilerlemeler, renal vasküler cerrahideki 

deneyim artması, iskemik renal hasarın önlenmesindeki ilerleme, düşük evredeki 

insidental tümörlerin artması ve bu cerrahiye giden hastaların prognozunun iyi 

olmasıyla artmıştır. NKC’nin amacı tümörün çıkartılması ve olabilecek en geniş böbrek 

parankiminin bırakılmasını esas alan, ARN’deki cerrahi prensiplerine uyan bir 

cerrahidir. 

 Kesin endikasyonlar: 

1) Soliter böbrekte tümör 

2) Bilateral renal kitle 

3) Ciddi böbrek yetmezliği 

 Rölatif endikasyonlar: 

1) Önceden böbrek hastalığı geçirmiş kontralateral böbrek (Nefrolitiazis, 

pyelonefrit, UPJ darlığı, reflü vs.) 

2) Böbrek yetmezliği oluşturabilecek sistemik hastalık varlığı (Diabet, HT vs.) 

3) Multifokalite (Genetik sendromlar, VHL vs.) 

 Elektif endikasyonlar: 

1) <4 cm tümörler (Daha büyük periferik tümörlerde de uygulanabilir.) 

2) Periferal kitleler 

3) Genç ve sağlıklı hastalar 

 NKC’nin etkinliğini ve güvenilirliğini gösteren sonuçlar son 10 yılda majör 

klinik serilerde yayınlanmaktadır. Radikal nefrektomilerden farklı olarak beş yıllık 

hastalığa özgü sağkalım oranlarının   % 97’lere kadar çıkabildiği gösterilmiştir.
89-93
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Laparoskopik nefron koruyucu cerrahi (LNKC) 

 Renal ven trombüsü olmayan, multifokalite riski taşımayan ve santral-intrarenal 

yerleşimli olmayan tümörlerde güvenle uygulanabilmektedir. Morbid obesite, daha 

önceden aynı tarafta geçirilmiş renal cerrahi ve kanama diatezi öyküsü rölatif 

kontrendikasyon olarak bildirilmektedir. Laparoskopik parsiyel nefrektomi sonuçları ilk 

uygulandığı dönemlerde güven verici olmuştur.
94-96

 Yeni yayınlanan randomize 

prospektif çalışmalarla LNKC’nin bu başarısı tescillenmiştir. EORTC’nin 2011 yılında 

yayınlanan, NKC ile RN’yi karşılaştıran randomize prospektif çalışması sonucunda her 

iki yöntem arasında sağkalım farkı olmadığı, onkolojik sonuçlarının eşit olduğu 

gösterilmiştir.
97

 Konvansiyonel cerrahi ile arasındaki onkolojik sonuçlarının aynı 

olduğu anlaşılmasıyla, cerrahi sonrası hastaların yaşam kalitesinin önemi giderek 

artmıştır. Birçok çalışmada yaşam kalitesine yer verilmiştir ve LRN’nin ARN’ye üstün, 

ANKC’nin ARN’ye üstün olduğu bildirilmiştir. LNKC’yi ANKC ile karşılaştıran ve 

yaşam kalitesini sorgulayan prospektif bir çalışma literatürde bildirilmese de LNKC’nin 

hastalar açısından çok daha avantajlı bir yöntem olduğu izlenimi yaygınlaşmıştır. 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

  Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Ameliyathanesinde 2005 ve 2013 yılları arasında Üroloji Anabilim Dalı tarafından 

nefrektomi operasyonu yapılan ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

tarafından anestezi verilen hastaların preoperatif ve intraoperatif anestezi kayıtları Yerel 

Etik Kurul onayı alındıktan sonra incelendi. Çalışmamızda elde edilen verilere 

genellikle anestezi kayıt formlarında bulunan bilgilerden ve hasta dosyalarından 

ulaşıldığı gibi, hastanemizde kullanılan ‘Nukleus Medikal Bilgi Sistemi’ olarak 

adlandırılan ve hasta bilgilerinin kaydedildiği bilgisayar programından da yararlanıldı. 

Dokuz yıllık dönemde çeşitli nedenlerle nefrektomi operasyonu geçiren hastaların 

incelenmesi planlanan verileri bu kaynaklar kullanılarak toplandı. 

           Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı’nın açıldığı 1978 yılından 2003 yılına kadar kullanılan anestezi kayıt 

form örnekleri Şekil 5 ve Şekil 6‘da görülmektedir. Daha sonra 2003 yılında yenilenen 

anestezi kayıt formu preoperatif ve intraoperatif olarak iki ayrı form şeklini almıştır ve 

çalışmamızda bu formlardan yararlanılmıştır. Bu formlar ise Şekil 7 ve Şekil 8’de 

görülmektedir.  İki nüsha olarak hazırlanan anestezi kayıt formlarının bir nüshası hasta 

dosyasına konurken bir nüshası da departmanımızda saklanıp arşivlenmektedir.  

  Anestezi kayıt formlarımızda aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: 

1. Hastanın adı ve soyadı, yaşı, cinsiyeti, ağırlığı, boyu  

2. Hastanın protokol numarası 

3. Operasyon tarihi 

4. Operasyonu yapan cerrahi bölüm 

5. Preoperatif tanı ve yapılan cerrahinin adı 

6. Hastanın cerrahiye kabul şekli 

7. Hastanın ASA risk sınıflamasına göre risk sınıfı 

8. Daha önce geçirilmiş hastalıklar ve mevcut yandaş sistemik hastalık 

9. Hastanın fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemesindeki önemli 

pozitif bulgular 

10. Daha önce geçirilmiş operasyonlar ve anestezi öyküsü 

11. Kan grubu 

12. Hastanın alışkanlıkları ve devamlı kullandığı ilaçlar 
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13. Hava yolu değerlendirilmesi 

14. Hastaya uygulanan premedikasyon 

15. Preoperatif kan basıncı ve nabız hızı 

16. Hasta takibinde kullanılan monitörler ve ekipman 

17. Hastaya uygulanan anestezi tekniği 

18. Cerrahi sırasında solunumun şekli 

19. Cerrahi sırasında hastaya verilen pozisyon 

20. Anestezinin ve cerrahinin başlama ve bitiş saatleri 

21. Hastaya cerrahi sırasında verilen intravenöz sıvı çeşitleri ve miktarları 

22. Hastaya verilen kan ve/veya kan ürünlerinin cross match numaraları ve 

miktarları 

23. Hastanın vital fonksiyonlarına ait veriler ve diğer izlem bulguları (kan 

basıncı, nabız hızı, CVP, idrar takibi, ısı, end tidal CO2 vs.) 

24. Genel anestezi uygulanmış ise gaz iletim şekli 

25. Hasta entübe edilmiş ise entübasyon şekli ve entübasyon tüpünün 

büyüklüğü  

26. Entübasyon güçlüğü olup olmadığı, varsa nedeni 

27. İndüksiyonda kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

28. İdamede kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlar 

29. Bölgesel anestezi uygulanmış ise tekniği ve kullanılan lokal anestezikler 

30. İntraoperatif gelişen komplikasyonlar ve tedavileri 

31. Cerrahiyi yapan ve anesteziyi uygulayan ekibin isimleri 

32. Derlenme odasındaki vital bulguları ve uygulanan ilaçlar  

 

 İstatistiksel olarak analizi yapılacak konular ve kriterler ise aşağıda sıralanmıştır.  

1. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı: Hastalar anestezisi farklılık 

gösteren yaş grupları göz önüne alınarak üç gruba ayrıldı. 

2. Hastaların cinsiyete göre dağılımı: Hastalar kadın ve erkek olarak iki gruba 

ayrıldı. 

3. Hastaların anestezi riskinin belirlenmesinde Amerikan Anesteziyoloji 

Derneği’nin (ASA) sınıflaması esas alındı ve beş grupta (ASAI-V) 

sınıflandırıldı. 
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4. Hasta sayılarının yıllara göre dağılımı: 2005 yılından 2013 yılına kadar 

birer yıllık gruplar oluşturuldu. 

5. Hastaların cerrahiye kabul şekline göre dağılımı: Hastalar elektif ve acil 

olarak iki gruba ayrıldı. 

6. Yandaş sistemik hastalık oranları. 

7. Preoperatif kardiyovasküler sistem hastalık oranları: Hipertansiyon, 

konjestif kalp yetersizliği, geçirilmiş Mİ, kalp kapak hastalıkları veya 

kardiyovasküler sistem hastalığı bulunmaması olarak gruplandırıldı. 

8. Preoperatif endokrin sistem hastalık oranları: Diabetes mellitus, guatr ve 

endokrin sistem hastalığı bulunmaması olarak gruplandırıldı. 

9. Preoperatif nöromusküler sistem hastalık oranları: Epilepsi, Parkinson, 

geçirilmiş serebrovasküler hastalık ve nöromusküler sistem hastalığı 

bulunmaması olarak gruplandırıldı. 

10. Preoperatif solunum sistemi hastalık oranları: Astım, bronşit, geçirilmiş 

tüberküloz, KOAH ve solunum sistemi hastalığı bulunmaması olarak 

gruplandırıldı. 

11. Hastaların yaş gruplarına göre yandaş sistemik hastalık oranları. 

12. İndüksiyonda kullanılan anestezik ajanlar ve yıllara göre dağılımı. 

13. İndüksiyonda kullanılan kas gevşetici ajanlar ve yıllara göre dağılımı. 

14. Entübasyon güçlüğü oranlarının yıllara, yaş gruplarına ve cinsiyete göre 

dağılımı: Entübasyon güçlüğü trakeal bir patoloji olsun veya olmasın 

standart laringoskopi ile entübasyon tüpünün trakeaya yerleştirme işlemi 

için üçten fazla girişim veya on dakikadan daha uzun süre gerektiren klinik 

durum olarak tanımlandı.
98

 

15. İnvazif arteriyel monitörizasyon oranları ve yıllara göre dağılımı: Hastalar 

invazif arteriyel monitörizasyon yapılanlar ve yapılmayanlar olmak üzere 

iki gruba ayrıldı. 

16. Santral venöz basınç (CVP) monitörizasyon oranları ve yıllara göre 

dağılımı: Hastalar CVP monitörizasyonu yapılanlar ve yapılmayanlar 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

17. Genel anestezide kullanılan inhalasyon ajanlarının oranları. 

18. Diüretik kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı. 
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19. Kan ürünü kullanımı oranları ve yıllara göre dağılımı. 

20. İntraoperatif komplikasyon oranları ve yıllara, yaş gruplarına, ek sistemik 

hastalık varlığına göre dağılımı: Hipertansiyon, bradikardi, hipotansiyon 

vs. 

21. Postoperatif yoğun bakım gereksinim oranları ve yıllara göre dağılımı: 

Hastalar postoperatif yoğun bakım gereksinimi olanlar ve olmayanlar 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

22. Hastane mortalitesinin oranları ve yıllara, cinsiyete, cerrahiye alınış 

şekline (acil veya elektif), yaşa göre dağılımı. 

23. Hastaların yapılan operasyon tipine göre dağılımı: Hastalar yapılan 

operasyonun özelliğine göre sekiz grupta sınıflandırıldı; 

 Açık basit nefrektomi                        

 Açık parsiyel nefrektomi 

 Açık radikal nefrektomi 

 Laparoskopik basit nefrektomi 

 Laparoskopik parsiyel nefrektomi 

 Laparoskopik radikal nefrektomi 

 Açık donör nefrektomi 

 Laparoskopik donör nefrektomi 

24. Operasyon tiplerinin yıllara göre dağılımı 

25. 2010 yılı ve sonrası ile 2010 yılı öncesi yapılan açık ve laparoskopik 

nefrektomilerin karşılaştırılması. 

26. Açık ve laparoskopik nefrektomi yapılan hastaların oranı ve ortalama yaş 

değerlerine göre karşılaştırılması. 

27. Laparoskopik cerrahi seçiminde eşlik eden preoperatif solunum sistemi 

hastalığı ve eşlik eden KOAH hastalığının oranı 

28. Laparoskopik tekniklerin oranı: Laparoskopik teknikler 

retroperitoneoskopik ve transperitoneoskopik olarak ikiye ayrıldı. 

29. Hastaya uygulanan monitörizasyon işleminin operayon tipine göre 

dağılımı: Monitörizasyon işlemleri rutin monitörizasyon, santral ven 

kateterizasyonu, invazif arter kateterizasyonu ve her iki kateterizasyon 

uygulanan hastalar olarak dört gruba ayrıldı. 
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30. İnotropik ajan kullanımının operasyon tipine göre dağılımı. 

31. İntraoperatif komplikasyon ile anestezi süresi arasındaki ilişkinin 

karşılaştırılması. 

32. Yoğun bakım ihtiyacının operasyon tipine ve anestezi süresine göre 

karşılaştırılması. 

33. Hastane mortalitesinin operasyon tipine göre dağılımı 

34. Kan ürünü kullanımının operasyon tipine ve laparoskopik ya da açık 

cerrahi yapılan hastalar açısından dağılımı. 

35. Laparoskopik ve açık basit nefrektomilerin yaş, anestezi süresi, hastanede 

kalış süresi, cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, kan ürünü kullanımı, yoğun 

bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından karşılaştırılması. 

36. Laparoskopik basit nefrektomi tekniklerinin oranı: Retroperitoneoskopik 

ve transperitoneoskopik olarak iki gruba ayrıldı. 

37.  Laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomilerin yaş, anestezi süresi, 

hastanede kalış süresi, cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, kan ürünü 

kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından 

karşılaştırılması. 

38. Laparoskopik parsiyel nefrektomi tekniklerinin oranı: 

Retroperitoneoskopik ve transperitoneoskopik olarak iki gruba ayrıldı. 

39. Laparoskopik ve açık radikal nefrektomilerin yaş, anestezi süresi, 

hastanede kalış süresi, cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, kan ürünü 

kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından 

karşılaştırılması. 

40. Laparoskopik radikal nefrektomi tekniklerinin oranı: Retroperitoneoskopik 

ve transperitoneoskopik olarak iki gruba ayrıldı. 

41. Laparoskopik ve açık donör nefrektomilerin yaş, anestezi süresi, hastanede 

kalış süresi, cinsiyet, sistemik hastalık ve kan ürünü kullanımı açısından 

karşılaştırılması. 

42. ASA I ve ASA II-III olan hastaların hastanede kalış süresi, kan ürünü 

kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından 

karşılaştırılması. 
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43. Laparoskopik ve açık nefrektomi yapılan hastaların hastanede kalış süresi, 

kan ürünü kullanımı, anestezi süresi, yoğun bakım ihtiyacı ve hastane 

mortalitesi açısından topluca karşılaştırılması. 

44. Retroperitoneoskopik ve transperitoneoskopik laparoskopi yapılan 

hastaların hastanede kalış süresi, kan ürünü kullanımı, anestezi süresi, 

yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından karşılaştırılması. 

 

 Elde edilen verilerin analizi, ‘SPSS for Windows 16.0’ istatistik paket programı 

kullanılarak yapıldı. Veriler, aritmetik ortalama ± SS (standart sapma), sayı ve yüzde 

olarak ifade edildi. Grupların karşılaştırılmasında ki-kare ve Mann-Whitney U testi 

kullanıldı. p˂0,05 olan değerler anlamlı kabul edildi. 
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Şekil 5: 1978 yılından 2003 yılına kadar kullanılan anestezi kayıt form örneği 
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Şekil 6: 1978 yılından 2003 yılına kadar kullanılan anestezi kayıt form örneği 
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 Şekil 7: 2003 yılında yenilenen preoperatif anestezi kayıt formu  
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        Şekil 8: 2003 yılında yenilenen intraoperatif anestezi kayıt formu 
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BULGULAR 

Çalışmamıza 2005 ve 2013 yılları arasında üroloji ameliyathanelerinde 

nefrektomi operasyonu geçiren ve incelenmesi planlanan verilere sağlıklı bir şekilde 

ulaşılan toplam 922 hasta dahil edildi. 

1. Hastaların Demografik Özellikleri 

a. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Çalışmamıza dahil edilen hastaların ortalama yaşı 50,8±17,2 (1,5-88) yıl idi. 

Hastaların yaş dağılımı incelendiğinde; anestezisi farklılık gösteren yaş gruplarına göre 

dağılımı Tablo 9 ve Şekil 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

 

YAŞ  (yıl) n (sayı) % 

0-18 39 4,2 

18-65 697 75,6 

65-üstü 186 20,2 

Toplam 922 100,0 

Yaş 
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b.  Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Hastaların cinsiyete göre dağılımı Tablo 10 ve Şekil 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10. Cinsiyete Göre Dağılım 

Cinsiyet n (sayı) % 

Erkek 545 59,1 

Kadın 377 40,9 

Toplam 922 100,0 

 

 

Şekil 10. Cinsiyete Göre Dağılım

 

2. Hastaların ASA Sınıflamasına Göre Dağılımı 

 Hastaların ASA sınıflamasına göre dağılımı Tablo 11 ve Şekil 11’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 11. Hastaların ASA 

Sınıflamasına Göre Dağılımı 

ASA n (sayı) % 

I 413 44,8 

II 430 46,6 

III 79 8,6 

Toplam 922 100,0 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Hastaların ASA Sınıflamasına 

Göre Dağılımı 

 

Cinsiyet  
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3. Hasta Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

Kliniğimizde 2005 ile 2013 yılları arasında nefrektomi nedeniyle anestezi 

uygulanan ve çalışmamıza dahil edilen toplam 922 hastanın yıllara göre dağılımı ise 

Tablo 12 ve Şekil 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. Hasta Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Hasta Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

 

 

Yıl n (sayı) % 

2005 30 3,3 

2006 81 8,8 

2007 57 6,2 

2008 86 9,3 

2009 109 11,8 

2010 124 13,4 

2011 158 17,1 

2012 148 16,1 

2013 129 14,0 

Toplam 922 100,0 
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4. Hastaların Cerrahiye Kabul Şekline Göre Dağılımı 

Hastaların cerrahiye kabul şekli incelendiğinde 10’unun (%1,1) acil, 912’sinin 

(%98,9) ise elektif olarak cerrahiye alındığı saptanmıştır. 

 

 

5. Yandaş Sistemik Hastalık Oranları 

Hastaların 498’inin yandaş sistemik hastalığı olmadığı, 424’ünün bir ya da 

birden fazla yandaş sistemik hastalığı olduğu saptanmıştır (Tablo 13 ve Şekil 13). 

Tablo 13. Yandaş Sistemik Hastalık Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Yandaş Sistemik Hastalık Oranları 

 

 

 

 

 

Sistemik Hastalık n (sayı) % 

Yok 498 54,0 

Var 424 46,0 

Toplam 922 100,0 
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6. Preoperatif Kardiyovasküler Sistem Hastalık Oranları 

 Hastaların preoperatif değerlendirilmelerinde 347 hastada kardiyovasküler 

sistem hastalıkları tespit edilmiştir. Bu hastalıkların görülme sıklıkları ve dağılım 

oranları Tablo 14 ve Şekil 14’te gösterilmiştir. 

Tablo 14. Preoperatif Kardiyovasküler Sistem Hastalık Oranları 

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları (KVSH) n (sayı) % 

Yok 575 62,4 

Hipertansiyon 286 31,0 

Kalp Yetmezliği 12 1,3 

Miyokardiyal Enfarktüs 10 1,0 

Koroner Arter Hastalığı 35 3,8 

Kapak Hastalığı 4 0,4 

Toplam 922 100,0 

 

 

 

Şekil 14. Preoperatif Kardiyovasküler Sistem Hastalık Oranları 
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7. Preoperatif Endokrin Sistem Hastalık Oranları 

Hastaların preoperatif endokrin sistem hastalık oranları Tablo 15 ve Şekil 15’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 15. Preoperatif Endokrin Sistem 

Hastalık Oranları   

 

 

 

 
 

*DM: Diabetes mellitus 

Şekil 15. Preoperatif Endokrin Sistem 

Hastalık Oranları 

 

 

8. Preoperatif Nöromusküler Sistem Hastalık Oranları 

Hastaların preoperatif nöromusküler sistem hastalık oranları Tablo 16 ve Şekil 

16’da gösterilmiştir. 

Tablo 16. Preoperatif Nöromusküler Sistem Hastalık Oranları 

Nöromusküler Sistem Hastalıkları n (sayı) % 

Yok 897 97,3 

Epilepsi 2 0,2 

Parkinson 2 0,2 

Geçirilmiş SVH 21 2,3 

Toplam 922 100,0 

SVH: Serebrovasküler Hastalık 

 

 

Endokrin Sistem 

Hastalıkları 

n 

(sayı) 
% 

Yok 772 83,7 

Diabetes Mellitus (DM) 99 10,7 

Guatr 51 5,5 

Toplam 922 100,0 
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Şekil 16. Preoperatif Nöromusküler Sistem Hastalık Oranları 

 

9. Preoperatif Solunum Sistemi Hastalık Oranları 

Hastaların preoperatif solunum sistemi hastalık oranları Tablo 17 ve Şekil 

17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17. Preoperatif Solunum Sistemi Hastalık Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Preoperatif Solunum Sistemi Hastalık Oranları 

 

Preoperatif Solunum Sistemi 

Hastalıkları 
n (sayı) % 

Yok 873 94,7 

Astım 18 2,0 

Bronşit 8 0,9 

Geçirilmiş Tüberküloz 9 1,0 

KOAH 14 1,5 

Toplam 922 100,0 



66 

 

10. Yaş Gruplarına Göre Yandaş Sistemik Hastalık Oranları 

Hastaların yaş gruplarına göre yandaş sistemik hastalık oranları Tablo 18 ve 

Şekil 18’de gösterilmiştir. 65 yaş üstü grup, 18-65 ile kıyaslandığında ek sistemik 

hastalık açısından anlamlı bir fark izlenmiştir (p=001). 

Tablo 18. Yaş Gruplarına Göre Yandaş Sistemik Hastalık Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. Yaş Gruplarına Göre Yandaş Sistemik Hastalık Oranları

 

11. Entübasyon Güçlüğü 

Entübasyon güçlüğü 2005 ve 2013 yılları arasında toplam 9 hastada (%0,1)  

izlenmiştir. Entübasyon güçlüğü izlenen hastaların hepsi erkek idi (p=0,012). 18-65 yaş 

grubunda 7 hastada izlenirken 65 yaş hasta grubunda ise sadece 2 hastada gözlenmiştir 

(p=0,933). 

 

Sistemik 

Hastalık 

Yaş grupları (yıl) 

 

Toplam 

0-18 18-65 ˃ 65 

Yok 30 413 55 498 

Var 9 284 131 424 

Toplam 39 697 186 922 
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12. İndüksiyonda Kullanılan Anestezik Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 Hastaların 2005 ile 2013 yılları arasında kullandığı indüksiyon amaçlı 

anestezik ilaçların oranı ve yıllara göre dağılımı Tablo 19’da gösterilmiştir. 

Tablo 19. İndüksiyonda Kullanılan Anestezik Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Anestezi İndüksiyon İlaçları 

Yıl Propofol Pentotal Etomidat Toplam 

2005 26 4 0 30 

 86,7% 13,3% ,0% 100,0% 

2006 62 19 0 81 

 76,5% 23,5% ,0% 100,0% 

2007 22 35 0 57 

 38,6% 61,4% ,0% 100,0% 

2008 74 12 0 86 

 86,0% 14,0% ,0% 100,0% 

2009 104 5 0 109 

 95,4% 4,6% ,0% 100,0% 

2010 104 2 18 124 

 83,9% 1,6% 14,5% 100,0% 

2011 157 1 0 158 

 99,4% ,6% ,0% 100,0% 

2012 146 2 0 148 

 98,6% 1,4% ,0% 100,0% 

2013 128 0 1 129 

 99,2% ,0% ,8% 100,0% 

Toplam 823 80 19 922 

 89,3% 8,7% 2,1% 100,0% 
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13.  Kas Gevşetici Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Entübasyon ve idamede kullanılan kas gevşetici ajan oranları ve yıllara göre 

dağılımı Tablo 20 ve Şekil 19’da gösterilmiştir. 

Tablo 20. Kas Gevşetici Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

Yıl 

Kas Gevşetici 
 

 

Toplam Rokuronyum Sisatrakuryum Süksünilkolin Vekuronyum 

2005 2 22 0 6 30 

2006 1 61 3 16 81 

2007 0 34 0 23 57 

2008 3 48 1 34 86 

2009 27 53 0 29 109 

2010 20 102 2 0 124 

2011 63 95 0 0 158 

2012 56 88 1 3 148 

2013 101 28 0 0 129 

Toplam 273 531 7 111 922 

 

 

 

Şekil 19. Kas Gevşetici Ajan Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

Yıl 
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14. İnvazif Arteriyel Monitörizasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışmamızda 922 hastanın 361’inde (%39,1) invazif arteriyel monitörizasyon 

yapıldığı saptanmıştır. İnvazif arteriyel monitörizasyon oranlarının yıllara göre dağılımı 

Tablo 21 ve Şekil 20’de gösterilmiştir. 2010 öncesi ile 2010 ve sonrası invazif arter 

kateterizasyonu uygulanan hastaların oranı sırası ile %46,1 (n=167), %34,6 (n=194) idi 

(p=0,001). 

Tablo 21. İnvazif Arteriyel Monitörizasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl İnvazif Arter Toplam 

Yok Var  

2005 7 23 30 

%23,3 %76,7 %100 

2006 45 36 81 

%55,6 %44,4 %100 

2007 29 28 57 

%50,9 %49,1 %100 

2008 45 40 85 

%52,3 %47,7 %100 

2009 69 40 109 

%63,3 %36,7 %100 

2010 73 51 124 

%58,9 %41,1 %100 

2011 98 60 158 

%62,0 %38,0 %100 

2012 102 46 148 

%68,9 %31,1 %100 

2013 93 37 130 

%72,1 %27,9 %100 

Toplam 561 361 922 

 

 

Şekil 20. İnvazif Arteriyel Monitörizasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

Yıl 
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15. Santral Ven Kateterizasyonu ve Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışmamızda 922 hastanın 272’sine (%29,5) santral ven kateterizasyonu 

yapıldığı saptanmıştır. Santral ven kateterizasyonunun yıllara göre dağılımı Tablo 22 ve 

Şekil 21’de gösterilmiştir. 2010 öncesi ile 2010 ve sonrası santral ven kateterizasyonu 

uygulanan hastaların oranı sırası ile %42,8 (n=155), %21,3 (n=119) idi (p=0,001).  

Tablo 22. Santral Ven Kateterizasyonu ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl 

Santral Ven 

Kateterizasyonu 

 

 

Toplam Yok Var 

2005 11 19 30 

%36,7 %63,3 %100 

2006 46 35 81 

%56,8 %43,2 %100 

2007 29 28 57 

%50,9 %49,1 %100 

2008 49 36 85 

%57,0 %43,0 %100 

2009 72 37 109 

%66,1 %33,9 %100 

2010 80 44 124 

%63,7 %36,3 %100 

2011 113 45 158 

%71,5 %28,5 %100 

2012 131 17 148 

%88,5 %11,5 %100 

2013 119 11 130 

%91,5 %8,5 %100 

Toplam 648 274 922 
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Şekil 21. Santral Ven Kateterizasyonu ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

16. Genel Anestezide Kullanılan İnhalasyon Ajanlarının Oranı 

Çalışmamızda genel anestezi sırasında kullanılan inhalasyon ajanlarının oranı 

Tablo 23 ve Şekil 22’de gösterilmiştir. 

Tablo 23. Genel Anestezide Kullanılan İnhalasyon Ajanlarının Oranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 22. Genel Anestezide Kullanılan İnhalasyon Ajanlarının Oranı 

Genel Anestezi İnhalasyon İlaçları n (sayı) % 

Sevoflurane 311 33,7 

Desflurane 505 54,8 

İzoflurane 106 11,5 

Total 922 100,0 

Yıl 
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17. Diüretik Kullanım Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Diüretik kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı Tablo 24 ve Şekil 23’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 24. Diüretik Kullanım Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

Yıl 

Diüretik Kullanımı  

Toplam Yok Var 

2005 17 13 30 

2006 34 47 81 

2007 44 13 57 

2008 48 37 85 

2009 66 43 109 

2010 85 39 124 

2011 100 58 158 

2012 79 69 148 

2013 90 40 130 

Toplam 563 359 922 

 

 

 

Şekil 23. Diüretik Kullanım Oranları ve Yıllara Göre Dağılım 

Yıl 
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18. Kan Ürünü Kullanımı Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Kan ürünü kullanım oranları ve yıllara göre dağılımı Tablo 25 ve Şekil 24’te 

gösterilmiştir. 2009 ve sonrası dönem ile 2009 öncesi dönemde sırasıyla kan ürünleri 

kullanımı %8,7 (n=58), %13,8 (n=35) idi (p=0,022). 

Tablo 25. Kan Ürünü Kullanımı Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 24. Kan Ürünü Kullanımı Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Kan Ürünleri Kullanımı Toplam 

Yok Var 

2005 29 1 30 

2006 73 8 81 

2007 44 13 57 

2008 72 13 85 

2009 100 9 109 

2010 110 14 124 

2011 140 18 158 

2012 134 14 148 

2013 127 3 130 

Toplam 829 93 922 

Yıl 
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19. İntraoperatif Komplikasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

İntraoperatif komplikasyon oranları ve yıllara göre dağılımı Tablo 26’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 26. İntraoperatif Komplikasyon Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

Yıl 
İntraoperatif Komplikasyonlar  

Toplam 
Yok Hipertansiyon Bradikardi Hipotansiyon 

2005 20 8 2 0 30 

2006 43 23 12 3 81 

2007 34 19 1 3 57 

2008 43 27 12 3 85 

2009 69 35 2 3 109 

2010 78 27 12 7 124 

2011 112 25 13 7 157 

2012 104 22 15 7 148 

2013 105 19 5 1 130 

Toplam 608 205 74 34 922 

 

 

20. Sistemik Hastalık Varlığına Göre İntraoperatif Komplikasyon Dağılımı 

Sistemik hastalık varlığına göre intraoperatif komplikasyon dağılımı Tablo 

27’de gösterilmiştir. Sistemik hastalığı olan ve olmayan grupta ise sırasıyla intraoperatif 

komplikasyon oranları %42,4 (n=180), %26,7 (n=133) idi ve aralarında anlamlı bir fark 

izlenmiştir (p=001). 

Tablo 27. Sistemik Hastalık Varlığına Göre İntraoperatif Komplikasyon Dağılımı 

 

Sistemik 

Hastalık 
İntraoperatif Komplikasyonlar  

Toplam 
Yok HT Bradikardi Hipotansiyon 

Yok 364 80 37 16 497 

 73,2% 16,1% 7,4% 3,2% 100,0% 

Var 244 125 37 18 424 

 57,5% 29,5% 8,7% 4,2% 100,0% 

Toplam 608 205 74 34 922 

 66,0% 22,3% 8,0% 3,7% 100,0% 
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21. Yaş Gruplarına Göre İntraoperatif Komplikasyon Dağılımı 

 Yaş gruplarına göre intraoperatif komplikasyon dağılımı Tablo 28’de 

gösterilmiştir. 65 yaş üstü grup ile 18-65 yaş arası grupta komplikasyon oranları sırası 

ile %52,4 (n=95), %31,1 (n=217) idi. 65 yaş ve üstü olma durumu intraoperatif 

komplikasyon gelişmesi açısından risk faktörü olarak bulunmuştur (p=001). 

Tablo 28. Yaş Gruplarına Göre İntraoperatif Komplikasyon Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İntraoperatif 

Komplikasyon Yaş ( Yıl ) 

 

Toplam 

 0-18 18-65 65-üstü 

Yok 38 479 91 608 

 6,3% 78,8% 15,0% 100,0% 

Hipertansiyon 0 138 67 205 

 ,0% 67,3% 32,7% 100,0% 

Bradikardi 0 54 20 74 

 ,0% 73,0% 27,0% 100,0% 

Hipotansiyon 1 25 8 34 

 2,9% 73,5% 23,5% 100,0% 

Toplam 39 696 186 922 

 4,2% 75,6% 20,2% 100,0% 
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22. Postoperatif Yoğun Bakım İhtiyaç Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

  Postoperatif yoğun bakım ihtiyacı doğan toplam 17 hastanın yıllara göre 

dağılımı Tablo 29’da gösterilmiştir. 

Tablo 29. Postoperatif Yoğun Bakım İhtiyaç Oranları ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

Yıl 

Yoğun Bakım İhtiyacı  

Toplam Yok Var 

2005 30 0 30 

2006 81 0 81 

2007 57 0 57 

2008 83 3 86 

2009 107 2 109 

2010 119 5 124 

2011 157 1 158 

2012 144 4 148 

2013 127 2 129 

Toplam 905 17 922 

 

 

 

23. Hastane Mortalitesinin değerlendirilmesi 

Taburcu olamadan hastanede ölen toplam 6 hastanın, 4’ü 2012 yılında, 

diğerleri 2009 ve 2006 yılında gözlenmiştir. Sırasıyla erkek ve kadın hastalarda 

mortalite sayısı 4 (n=541) ve 2 (n=375) idi (p=0,143). Mortalitelerin hepsi elektif 

şartlarda opere edilen hastalarda gözlendi (p=0,066). Hastane mortalitesi ile yaş grupları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında 18-65 yaş grubunda 5 hastada, 65 yaş üstü grupta 1 

hastada mortalite izlenmesine rağmen anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p=0,791). 
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24. Operasyon Tiplerinin Oranları 

 Operasyon tiplerinin oranları Tablo 30 ve Şekil 25’te gösterilmiştir. 

Tablo 30. Operasyon tiplerinin Oranları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25. Operasyon Tiplerinin Oranları 

Operasyon tipi (n) % 

Açık Basit Nefrektomi (ABN) 148 16,1 

Laparoskopik Basit Nefrektomi (LBN) 112 12,1 

Açık Parsiyel Nefrektomi (APN) 73 7,9 

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi (LPN) 106 11,5 

Açık Radikal Nefrektomi (ARN) 228 24,7 

Laparoskopik Radikal Nefrektomi (LRN) 92 10 

Açık Donör Nefrektomi (ADN) 82 8,9 

Laparoskopik Donör Nefrektomi  (LDN) 81 8,8 

Toplam 922 100,0 
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25. Operasyon Tiplerinin Yıllara Göre Dağılımı 

 Operasyon tiplerinin yıllara göre dağılımı Tablo 31’de gösterilmiştir. 

Tablo 31. Operasyon Tiplerinin Yıllara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

2005 

12 5 1 4 3 3 0 2 30 

40,0% 16,7% 3,3% 13,3% 10,0% 10,0% ,0% 6,7% 100,0% 

 

2006 

24 3 4 2 12 5 0 31 81 

29,6% 3,7% 4,9% 2,5% 14,8% 6,2% ,0% 38,3% 100,0% 

 

2007 

17 2 6 0 27 0 1 4 57 

29,8% 3,5% 10,5% ,0% 47,4% ,0% 1,8% 7,0% 100,0% 

 

2008 

20 7 6 0 33 0 17 3 86 

23,3% 8,1% 7,0% ,0% 38,4% ,0% 19,8% 3,5% 100,0% 

 

2009 

23 12 8 2 35 7 20 2 109 

21,1% 11,0% 7,3% 1,8% 32,1% 6,4% 18,3% 1,8% 100,0% 

 

2010 

13 21 14 6 34 18 6 12 124 

10,5% 16,9% 11,3% 4,8% 27,4% 14,5% 4,8% 9,7% 100,0% 

 

2011 

10 27 11 29 31 30 8 12 158 

6,3% 17,1% 7,0% 18,4% 19,6% 19,0% 5,1% 7,6% 100,0% 

 

2012 

11 21 11 30 36 16 9 14 148 

7,4% 14,2% 7,4% 20,3% 24,3% 10,8% 6,1% 9,5% 100,0% 

 

2013 

18 14 12 33 17 13 21 1 129 

14,0% 10,9% 9,3% 25,6% 13,2% 10,1% 16,3% ,8% 100,0% 

 

Toplam 

148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 
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26. 2010 Yılı ve Sonrası ile 2010 Yılı Öncesi Yapılan Açık ve Laparoskopik 

Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

2010 ve sonrası ile 2010 yılı öncesi yapılan açık ve laparoskopik 

nefrektomilerin karşılaştırılması Tablo 32’de gösterilmiştir. 2010 yılından önce 

laparoskopik cerrahi tercih edilme oranı %25,8 iken 2010 ve sonrasında bu oran %53,1 

idi (p=0,001).  

Tablo 32. 2010 Yılı ve Sonrası ile 2010 Yılı Öncesi Yapılan Açık ve Laparoskopik 

Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

 2010’dan öncesi 2010 ve sonrası Toplam 

Açık 269 262 531 

 50,7% 49,3% 100,0% 

Laparoskopik 94 297 391 

 24,0% 76,0% 100,0% 

Toplam 363 559 922 

 39,4% 60,6% 100,0% 

 

 

 

27. Açık ve Laparoskopik Nefrektomi Yapılan Hastalar ve Ortalama Yaş 

Değerlerinin Karşılaştırılması 

2005 ve 2013 yılları arasında yapılan nefrektomilerin 531 tanesine (%57,6) 

açık, 391 tanesine (%42,4) laparoskopik yaklaşım tercih edilmiştir. Laparoskopik ve 

açık nefrektomi yapılan hastalarda sırası ile ortalama yaş değerleri 48,3±18,3 (1,5-83) 

yıl ve 52,1±16,2 (5,5-88) yıl idi (p=0,021). 
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28. Laparoskopik Cerrahi Seçiminde Eşlik Eden Preoperatif Solunum Sistemi 

Hastalığının Önemi 

 2010 ve sonrasında açık ve laparoskopik nefrektomi yapılan hastalar 

incelendiğinde sadece solunum sistemi hastalığı olan 31 hasta tespit edildi (Tablo 33). 

Bu hastaların %58’inde (n=18) açık cerrahi tercih edilmişti. Bu oran sistemik hastalığı 

olmayan grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,201). 

Tablo 33. 2010 ve Sonrasında Operasyon Geçiren ve Sadece Solunum Sistemi Hastalığı 

Olan Hastaların Dağılımı 

 Sistemik Hastalık 

Yok 

Solunum Sistemi 

Hastalığı Var 

Toplam 

Açık 125 18 143 

 87,4% 12,6% 100,0% 

Laparoskopik 147 13 160 

 91,9% 8,1% 100,0% 

Toplam 272 31 303 

 89,8% 10,2% 100,0% 

 

 

29. Laparoskopik Cerrahi Seçiminde Eşlik Eden KOAH Hastalığının Önemi 

 2010 ve sonrasında açık ve laparoskopik nefrektomi yapılan hastalardaki 

KOAH oranlarının dağılımı Tablo 34’te gösterilmiştir. 2010 ve sonrasında KOAH 

hastalarında laparoskopik cerrahi tercih edilme oranı %20 iken, KOAH olmayan grupta 

bu oran %53,7 idi (p=0,034). 

Tablo 34. 2010 ve Sonrasında Açık ve Laparoskopik Nefrektomi Yapılan Hastalardaki 

KOAH Oranlarının Dağılımı 

 KOAH Var KOAH Yok Toplam 

Açık 8 244 252 

 3,2% 96,8% 100,0% 

Laparoskopik 2 284 286 

 0,7% 99,3% 100,0% 

Toplam 10 528 538 

 1,9% 98,1% 100,0% 
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30. Laparoskopik Tekniklerin Oranı 

 Laparoskopik nefrektomi retroperitoneoskopik ve transperitoneoskopik olarak 

iki farklı teknik ile yapılabilmektedir. Laparoskopik tekniklerin oranı Tablo 35 ve Şekil 

26’da gösterilmiştir. 

Tablo 35. Laparoskopik Tekniklerin 

Karşılaştırılması 

 
( n ) % 

Retroperitoneoskopik 179 19,4 

Transperitoneoskopik 212 23,0 

Toplam 391 42,4 

 

 

 

Şekil 26. Laparoskopik Teknikleri 

Oranı 
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31. Monitörizasyonun Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

Monitörizasyonun operasyon tipine göre dağılımı Tablo 36’da gösterilmiştir. 

İnvazif arter kateterizasyonu en çok ARN (%32,5), LPN (%20,0) ve LRN (%13,3)’lerde 

uygulanmıştır. Santral ven kateterizasyonu ise en çok ARN (%56,4), LRN (%16,5) ve 

ABN (%21.2)’lerde yapılmıştır. 

Tablo 36. Monitörizasyonun Operasyon Tipine Göre Dağılımı  

 

ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

 

 

Rutin 

105 86 45 68 46 34 74 75 533 

19,7% 16,1% 8,4% 12,8% 8,6% 6,4% 13,9% 14,1% 100,0% 

 

 

 

SVK 

7 5 4 3 10 3 0 1 33 

21,2% 15,2% 12,1% 9,1% 30,3% 9,1% ,0% 3,0% 100,0% 

 

 

 

İnvazif 

Arter 

14 9 10 24 39 16 4 4 120 

11,7% 7,5% 8,3% 20,0% 32,5% 13,3% 3,3% 3,3% 100,0% 

 

 

SVK  

+ İnvazif 

Arter 

22 12 14 11 133 39 4 1 236 

9,3% 5,1% 5,9% 4,7% 56,4% 16,5% 1,7% ,4% 100,0% 

 

 

 

Toplam 

148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 

SVK (Santral Ven Kateterizasyonu).                                     
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32. İnotropik Ajan Kullanımının Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

 İnotropik ajan kullanımının operasyon tipine göre dağılımı Tablo 37’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 37. İnotropik Ajan Kullanımının Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

 

33. İntraoperatif Komplikasyon ile Anestezi Süresi Arasındaki İlişki 

İntraoperatif komplikasyon gelişmeyen grupta ortalama anestezi süresinin 

164,3±55,1 (60-455) dakika, komplikasyon gelişen gruba göre 177,4±57,5 (60-420) 

dakika anlamlı olarak daha az olduğu izlenmiştir (p=0,001). 

 

34. Yoğun Bakım İhtiyacının Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

Yoğun bakım ihtiyacının operasyon tipine göre dağılımı Tablo 38’de 

gösterilmiştir. ABN yapılan hastalardan 6 hastada, ARN yapılan hastalardan 5 hastada 

ve LRN yapılan hastalardan ise 4 hastada postoperatif yoğun bakım ihtiyacı izlenmiştir.  

Tablo 38.  Yoğun Bakım İhtiyacının (YBİ) Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

İnotrop 

İhtiyacı 
ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

Yok 

147 111 73 105 225 92 82 81 916 

16,0% 12,1% 8,0% 11,5% 24,6% 10,0% 9,0% 8,8% 100,0% 

 

Var 

1 1 0 1 3 0 0 0 6 

16,7% 16,7% ,0% 16,7% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

 

Toplam 

148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 

YBİ ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

Yok 
142 112 72 105 223 88 82 81 905 

15,7% 12,4% 8,0% 11,6% 24,6% 9,7% 9,1% 9,0% 100,0% 

 

Var 
6 0 1 1 5 4 0 0 17 

35,3% ,0% 5,9% 5,9% 29,4% 23,5% ,0% ,0% 100,0% 

 

Toplam 
148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 
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35. İnotropik Ajan Kullanılan Hastalarda Yoğun Bakım İhtiyacının 

Karşılaştırılması  

  İnotropik ajan kullanılan toplam 6 hastanın %50’sinde yoğun bakım ihtiyacı 

olmuştur (p=0,001).  

 

 

36. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta grubu ile anestezi sürelerinin karşılaştırması 

2005 ve 2013 yılları arasında yoğun bakım ihtiyacı olan ve olmayan hastaların 

sırası ile ortalama anestezi süreleri 189,4±84,8 (80-420) dakika ve 168,3±55,5 (60-455) 

dakika idi (p=0,442). 

 

 

37. Hastane Mortalitesinin Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

Hastane mortalitesinin operasyon tipine göre dağılımı Tablo 39’da gösterilmiştir. 

Tablo 39. Hastane Mortalitesinin (HM) Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

 

 

HM ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

Yok 
146 112 71 106 227 91 82 81 916 

15,9% 12,2% 7,8% 11,6% 24,8% 9,9% 9,0% 8,8% 100,0% 

 

Var 
2 0 2 0 1 1 0 0 6 

33,3% ,0% 33,3% ,0% 16,7% 16,7% ,0% ,0% 100,0% 

 

Toplam 
148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 
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38. Kan Ürünü Kullanımının Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

Kan ürünü kullanımının operasyon tipine göre dağılımı Tablo 40’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 40. Kan Ürünü Kullanımının Operasyon Tipine Göre Dağılımı 

KÜK: Kan ürünü kullanımı 

 

 

39. Laparoskopik ve Açık Nefrektomi Yapılan Hastalardaki Kan Ürünleri 

Kullanımı 

Açık cerrahi yapılan hastalarda kan ürünü kullanımı %15,8 iken, laparoskopik 

cerrahide kan ürünü kullanımı %2,3 olarak izlenmiştir (p=0,001). 

Tablo 41. Laparoskopik ve Açık Nefrektomi Yapılan Hastalardaki Kan Ürünleri 

Kullanımı 

 Kan Ürünü Kullanımı 

Yok 

Kan Ürünü Kullanımı 

Var 

Toplam 

Açık 
447 84 531 

84,2% 15,8% 100,0% 

 

Laparoskopik 

382 9 391 

97,7% 2,3% 100,0% 

 

Toplam 

829 93 922 

89,9% 10,1% 100,0% 

 

KÜK ABN LBN APN LPN ARN LRN ADN LDN Toplam 

 

Yok 

129 110 60 104 178 87 80 81 829 

15,6% 13,3% 7,2% 12,5% 21,5% 10,5% 9,7% 9,8% 100,0% 

 

Var 

19 2 13 2 50 5 2 0 93 

20,4% 2,2% 14,0% 2,2% 53,8% 5,4% 2,2% ,0% 100,0% 

 

Toplam 

148 112 73 106 228 92 82 81 922 

16,1% 12,1% 7,9% 11,5% 24,7% 10,0% 8,9% 8,8% 100,0% 
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40. Laparoskopik ve Açık Basit Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

Laparoskopik ve açık basit nefrektomilerin yaş, anestezi süresi ve hastanede 

kalış süresi açısından karşılaştırılması Tablo 42’de gösterilmiştir. 

Tablo 42.  Laparoskopik / Açık Basit Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ABN LBN p 

Yaş (yıl) 45,8±18,2 (5-86) 36,9±19,9 (1-81) 0,001 

Anestezi süresi (dk. ) 139,1±44,7 (60-330) 161,9±57 (60-300) 0,002 

Hastanede kalış süresi 

(gün) 

7 (2-74) 5 (1-44) 0,001 

*(ortanca) 

 Laparoskopik ve açık basit nefrektomilerin cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, kan 

ürünleri kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı, hastane mortalitesi açısından karşılaştırılması 

Tablo 43’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 43. Laparoskopik / Açık Basit Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ABN LBN p 

Erkek / Kadın 82 / 66 61 / 51 0,880 

ASA (I / II-III) 68 /80 56 / 56 0,518 

Sistemik hastalık ( Yok / Var ) 88 / 60 74 / 38 0,277 

Kan ürünleri kullanımı ( Yok / Var ) 129 / 19 110 / 2 0,001 

Yoğun bakım ihtiyacı ( Yok / Var ) 142 / 6 112 / 0 0,031 

Hastane mortalitesi  ( Yok / Var ) 146 / 2 112 / 0 0,218 

 

 

41. Laparoskopik Basit Nefrektomi Tekniklerinin Oranı 

2005 ve 2013 yılları arasında yapılan Laparoskopik basit nefrektomilerin 

%69,6’sında (n=78) retroperitoneoskopik yöntem, %30,4’ünde (n=34) 

transperitoneoskopik yöntem tercih edilmiştir. 

 

 



 

 

87 

 

42. Laparoskopik ve Açık Parsiyel Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

Laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomilerin yaş, anestezi süresi ve hastanede 

kalış süresi açısından karşılaştırılması Tablo 44’te gösterilmiştir. 

Tablo 44. Laparoskopik / Açık Parsiyel Nefrektomi Karşılaştırılması 

 APN LPN p 

Yaş (yıl) 51,9±14,5 (5-86) 54,4±15,1 (4-80) 0,189 

Anestezi süresi (dk.) 153,9±51,7 (70-305) 181,4±43,7 (105-400) 0,001 

Hastanede kalış süresi (gün) 6 (3-52) 4 (2-24) 0,001 

*(ortanca) 

Laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomilerin cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, 

kan ürünleri kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı, hastane mortalitesi açısından 

karşılaştırılması Tablo 45’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 45. Laparoskopik / Açık Parsiyel Nefrektomi Karşılaştırılması 

 APN LPN p 

Erkek / Kadın 42 / 31 70 / 36 0,249 

ASA (I / II-III) 29 / 44 29 / 77 0,083 

Sistemik hastalık ( Yok / Var ) 34 / 39 35 / 71 0,068 

Kan ürünleri kullanımı ( Yok / Var ) 60  / 13 104 / 2 0,001 

Yoğun bakım ihtiyacı ( Yok / Var ) 72 / 1 105 / 1 0,790 

Hastane mortalitesi  ( Yok / Var ) 71 / 2 106 / 0 0,087 

 

 

43. Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Tekniklerinin Oranı 

2005 ve 2013 yılları arasında yapılan laparoskopik parsiyel nefrektomilerin 

%26,4’üne (n=28) retroperitoneoskopik yöntem, %73,6’sına (n=78) 

transperitoneoskopik yöntem tercih edilmiştir. 
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44. Laparoskopik ve Açık Radikal Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

Laparoskopik ve açık radikal nefrektomilerin yaş, anestezi süresi ve hastanede 

kalış süresi açısından karşılaştırılması Tablo 46’da gösterilmiştir. 

Tablo 46. Laparoskopik / Açık Radikal Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ARN LRN p 

Yaş (yıl) 58,6±13,5 (19-88) 62,1±12,7(33-83) 0,031 

Anestezi süresi (dk. ) 161,4±60 (60-420) 186,5±48,4 (60-300) 0,001 

Hastanede kalış süresi (gün) 7 (2-70) 5 (2-49) 0,001 

*(ortanca) 

 Laparoskopik ve açık radikal nefrektomilerin cinsiyet, ASA, sistemik hastalık, 

kan ürünleri kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı, hastane mortalitesi açısından 

karşılaştırılması Tablo 47’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 47. Laparoskopik / Açık Radikal Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ARN LRN p 

Erkek / Kadın 155 / 73 68 / 24 0,297 

ASA (I / II-III ) 75 / 153 18 / 74 0,018 

Sistemik hastalık ( Yok / Var ) 93 / 135 30 / 62 0,174 

Kan ürünleri kullanımı ( Yok / Var ) 178  / 50 87 / 5 0,001 

Yoğun bakım ihtiyacı ( Yok / Var ) 223 / 5 88 / 4 0,292 

Hastane mortalitesi  ( Yok / Var ) 227 / 1 91 / 1 0,506 

 

45. Laparoskopik Radikal Nefrektomi Tekniklerinin Oranı 

2005 ve 2013 yılları arasında yapılan laparoskopik radikal nefrektomilerin 

%31,5’ine (n=29) retroperitoneoskopik yöntem, %68,5’ine (n=63) transperitoneoskopik 

yöntem tercih edilmiştir. 
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46. Laparoskopik ve Açık Donör Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

Laparoskopik ve açık donör nefrektomilerin yaş, anestezi süresi ve hastanede 

kalış süresi açısından karşılaştırılması Tablo 48’de gösterilmiştir. 

Tablo 48. Laparoskopik / Açık Donör Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ADN LDN p 

Yaş (yıl) 45,6±14,0 (22-78) 43,4±11,1 (21-63) 0,01 

Anestezi süresi (dk. ) 183,9±39,6 (60-270) 213,7±62,5 (120-455) 0,003 

Hastanede kalış süresi (gün) 7 (3-30) 5 (3-37) 0,002 

*(ortanca) 

 Laparoskopik ve açık donör nefrektomilerin cinsiyet, sistemik hastalık ve kan 

ürünleri kullanımı açısından karşılaştırılması Tablo 49’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 49. Laparoskopik / Açık Donör Nefrektomi Karşılaştırılması 

 ADN LDN p 

Cinsiyet  ( Erkek / Kadın ) 35 / 47 32 / 49 0,751 

Sistemik hastalık ( Yok / Var ) 71 / 11 73 / 8 0,627 

Kan ürünleri kullanımı ( Yok / Var ) 80 / 2 81 / 0 0,497 

 

 

47. ASA I ve ASA II-III Hastaların Karşılaştırılması 

 ASA I ve ASA II-III hastaların kan ürünü kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı, 

hastane mortalitesi ve hastanede kalış süreleri açısından karşılaştırılması Tablo 50’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 50.  ASA I ve ASA II-III Hastaların Karşılaştırılması 

 ASA I ASA II-III p 

Kan ürünleri kullanımı (Yok / Var) 387  / 26 442 / 67 0,001 

Yoğun bakım ihtiyacı  (Yok / Var) 413 / 0 492 / 17 0,001 

Hastane mortalitesi  (Yok / Var) 412 / 1 504 / 5 0,165 

Hastanede kalış süresi (gün) 6 (1-52) 6 (1-74) 0,186 

*(ortanca) 
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48. Laparoskopik ve Açık Nefrektomilerin Karşılaştırılması 

2005 ve 2013 yılları arasındaki tüm nefrektomi yapılan hastalar 

değerlendirildiğinde, laparoskopik ve açık nefrektominin kan ürünleri kullanımı, yoğun 

bakım ihtiyacı, hastane mortalitesi,  hastanede kalış süresi ve anestezi süresi 

karşılaştırılması Tablo 51’de gösterilmiştir. 

Tablo 51. Laparoskopik / Açık Nefrektomi Karşılaştırılması 

 Açık 

(n=531) 

Laparoskopik 

(n=391) 
p 

Kan ürünleri kullanımı  

(Yok / Var) 
447  / 84 382 / 9 0,001 

Yoğun bakım ihtiyacı  

(Yok / Var ) 
519 / 12 386 / 5 0,274 

Hastane mortalitesi  (Yok / Var) 526 / 5 390 / 1 0,201 

Hastanede kalış süresi (gün) 7 (2-74) 5 (1-70) 0,001 

Anestezi süresi (dk.) 
157,6±53,9 

(60-420) 

183,7 ± 55,8 

(60-455) 
0,001 

*(ortanca) 

49. Retroperitoneoskopik ve Transperitoneoskopik Nefrektomilerin 

Karşılaştırılması 

Retroperitoneoskopik ve transperitoneoskopik nefrektominin kan ürünleri 

kullanımı, yoğun bakım ihtiyacı, hastane mortalitesi,  hastanede kalış süresi ve anestezi 

süresi açısından karşılaştırılması Tablo 52’de gösterilmiştir 

Tablo 52. Retroperitoneoskopik ve Transperitoneoskopik Nefrektomilerin 

Karşılaştırılması 

 Retroperitoneoskopik Transperitoneoskopik p 

Kan ürünleri kullanımı (Yok 

/ Var) 
177  / 2 205 / 7 0,152 

Yoğun bakım ihtiyacı (Yok / 

Var) 
175 / 4 211 / 1 0,122 

Hastane mortalitesi  (Yok / 

Var) 
179 / 0 211 / 1 0,542 

Hastanede kalış süresi 

(gün) 
5 (1-70) 4,5 (2-47) 0,085 

Anestezi süresi (dk. ) 169,6±52,1 (60-300) 195,6 ± 56,2 (90-455) 0,001 

*(ortanca) 
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                                                    TARTIŞMA 

Anestezi ilk defa 1840’lı yıllarda uygulanmaya başlanmış, ilk anestezi kayıtları 

ise 1894’te tutulmaya başlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü’nde ise anestezi kayıt 

formlarının düzenleme çalışması 1989 yılında yapılmıştır.
1
 

Anestezi kayıt formları her merkezde değişik şekil ve içerikle, kendi 

gereksinimlerine göre hazırlanmakta ve kullanılmaktadır. Anestezi kayıt formlarının, 

temel kurallara uymak ve önemli parametreleri bulundurmak şartıyla ilgili merkezlerin 

imkânlarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlanmış olması daha doğrudur. 

Anestezi kayıtlarının düzgün bir yöntem ile toplanması; retrospektif 

incelemeler için veri analizlerinin yapılabilmesi, gerektiğinde istenilen süre dilimine ait 

çalışma raporlarının çıkarılabilmesi, hizmet ve kalitenin artırılmasında önemlidir. 

Retrospektif incelemelerde elde edilen verilerin güvenilir olabilmesi için tutulan 

anestezi kayıt formlarının dikkatli ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. 

Böyle bir çalışmada, arşivde bulunan kayıtlardaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması 

güvenilirliği artırır. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında bilgisayarlar ve teknolojik imkanlar 

birçok uygulamada çok sık olarak kullanılmaktadır. Anestezi kayıt formlarının el ile 

doldurduktan sonra bilgisayar ortamına aktarılması günümüzde sıklıkla yapılmaktadır. 

Bu nedenle farklı birimlerde farklı bilgisayar programları da kullanılmaktadır. 

Bu çalışma ile kliniğimizde açık ya da laparoskopik nefrektomi (basit, radikal, 

parsiyel ve donör nefrektomiler) yapılan hastaları anestezist gözü ile inceleyerek yol 

gösterici olabilecek bir veri kaynağı hazırlamayı amaçladık. 

Çalışmamızda 922 hastanın kayıtları incelendiğinde bu hastaların ortalama 

hasta yaşı 50,8±17,2 (1,5-88) yıl idi. Hastaların büyük çoğunluğu 18-65 yaş 

grubundaydı (% 75,6) ve  %4,2‘si 18 yaş altı gruptaydı. Çocuk hasta sayısı açısından da 

önemli bir sayıya ulaşılmıştı.  Menon ve ark. 2004 ve 2013 tarihleri arasındaki hastaları 

inceledikleri çalışmada 56 hastalık bir çocuk laparoskopik nefrektomi serisi 

değerlendirilmiştir.
99

 Bizim kliniğimizde de aynı yıllarda çocuk yaş grubundaki 39 

hastadan laparoskopik nefrektomi yapılan çocuk sayısı 24 idi. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki;  yaş tek başına laparoskopik cerrahide 

morbiditeyi arttırmadığı gibi, postoperatif yara iyileşmesi, ağrı kontrolü ve yatış süresi 

açısından da avantajları göze alındığında yaşlı hastalarda da tercih edilmesi gereken bir 
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yöntem olduğu görülmüştür.
100

 Ancak bizim kliniğimizde laparoskopik ve açık 

nefrektomi yapılan hastaların ortalama yaş değerleri sırası ile 48,3±18,3 (1,5-83) / 

52,1±16,2 (5,5-88) yıl idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi 

(p=0.021).  

Hasta yaşı ile doğru orantılı olarak ek sistemik hastalıkların görülme sıklığı 

artmaktadır.
101

 Çalışmamızda 18-65 yaş grubunda ve 65 yaş üstü grupta sırasıyla ek 

sistemik hastalık oranları %40,7 (n=284) ve  %70,4 (n=131) idi (p=0,001). Ek sistemik 

hastalıklardan kardiyak hastalık %37,6’sında (n=347), diabetus mellitus %10,7’sinde 

(n=99), guatr %5,5’inde (n=51), akciğer hastalığı %5,3’ünde (n=49) ve nörolojik 

hastalık %2,7’sinde (n=25) izlendi. 

Entübasyon güçlüğü ile karşılaşma insidansı yapılan çalışmalarda %1,8-8,2 

olarak bildirilmiştir.
102-105

 Bizim olgularda bu oran %0,1 (n=9) olarak tespit edildi. 

Çalışmalarda entübasyon güçlüğü bayanlarda erkeklere göre daha az izlenmiştir.
106

  

Nefrektomilerde entübasyon güçlüğü gözlenen hastalarının hepsi erkek idi (p=0,012). 

En çok 18-65 yaş grubu hastalarda gözlendi (n=7) ama 65 yaş üstü hasta grubu ile 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0,933). 

Yıllara göre bakıldığında klinikte yapılan nefrektomi oranlarında artış 

gözlendi, özellikle 2009 ve sonrasında ivme kazandığı izlendi. Nefrektomilerin sadece 

% 1,1’i (n=10) acil şartlarda alınmıştı. 

Son 10 yılda laparoskopik cihazların parçaları büyük ölçüde gelişmiştir ve 

bugünlerde daha minyatür ve daha az travmatik parçalar, son çıkan koagülasyon 

cihazları, laparoskoplar ve monitörlerin gelişmesiyle laparoskopinin güvence ve kalitesi 

artmıştır.
107-109

 Ürolojik cerrahideki teknolojik gelişmelere paralel olarak kliniğimizde 

laparoskopik cerrahi 2010’dan sonra hızla artmış ve nefrektomi oranlarını da 

değiştirmiştir. 2010 öncesinde laparoskopik cerrahi yapılan hastalar %25,8 (n=94 ) iken 

2010 ve sonrasında %53,1 (n=297) olduğu gözlendi (p=0,001). Laparoskopik ve açık 

cerrahi datalarını analiz ederken bunu dikkate aldık. Çünkü 2010 öncesinde 

laparoskopik böbrek cerrahisinin rutin uygulamaya girmediğini gördük. 

2010 ve sonrasında 31 hastanın preoperatif değerlendirilmesinde göğüs 

hastalığı olduğu tespit edildi ve bu hastaların %58’inde (n=18) açık cerrahi tercih 

edilmişti. Sistemik hastalığı olmayan grup ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 

izlenmedi (p=0,201). Sistemik hastalığı olmayan hasta grubunda da %45,9’unda 
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(n=125) açık cerrahi tercih edilmişti. Eşlik eden göğüs hastalıkları içinden 

değerlendirmeye sadece KOAH hastalarını aldığımızda %80 oranında açık cerrahi 

tercih edildiğini gördük. KOAH olmayan grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

da anlamlı idi (p=0,034). Laparoskopik kolesistektomi vakalarının incelendiği bir 

çalışmada iyileşmenin daha kısa sürede meydana gelmesine rağmen, operasyon sonrası 

3. gündeki solunum fonksiyon test sonuçlarının operasyon öncesindeki sonuçların 

ortalama %80’i olduğu görüldü. Elde edilen bu değer operasyon sonrası 72. saatte 

rezidüel solunumda fonksiyon kaybı olduğuna işaret etmektedir.
110

 Ayrıca en son 

yapılmış olan çalışmalarda KOAH hastalarının hafif ve orta dereceli tiplerinde açık ve 

laparoskopik cerrahi bakımından pulmoner fonksiyonlara bağlı morbiditede farklılık 

olmadığı gösterilmiştir.
111-113

 Postoperatif hasta konforu, pulmoner morbiditenin 

artmaması ve daha az hastanede kalış süresi gibi nedenlerden dolayı, hafif ve orta 

dereceli KOAH hastalarında laparoskopik cerrahiyi daha çok tercih edebiliriz. Yine 

laparoskopik cerrahinin ek sistemik hastalığı olmayan olgularda laparotomiye kıyasla 

daha az postoperatif pulmoner risk oluşturduğu bildirilmektedir.
114

 

Hastaların ASA sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde 413’ünün (%44,8) 

ASA I, 430’unun (%46,6) ASA II, 79’unun (%8,6) ASA III olduğu gösterilmiştir. ASA 

III hastalarının  %84,8’inin (n=67) basit ve radikal nefrektomi olgularında olduğu 

izlendi. ASA I hastalarda kan ürünleri kullanımı %6,7 (n=26) idi ve ASA II-III grubu 

ile karşılaştırıldığında %15,1 ile (n=67) daha az olduğu izlendi (p=0,001). Yoğun bakım 

ihtiyacı sadece ASA II-III hasta grubunda %3,4 (n=17) oranında gözlendi (p=0,001). 

ASA I ve ASA II-III hasta grubunda sırası ile hastanede kalış süresi ortanca değerleri / 

hastane mortalitesi; 6 (1-52) gün /  1 hasta;  6 (1-74) gün / 5 hasta idi. İki grup arasında 

anlamlı fark izlenmedi. Han ve ark. 2004 yılında nefrektomi yapılan 1087 hasta 

üzerinde yaptığı çalışmada; ASA III hasta grubunda ve diğer ASA gruplarında sırasıyla 

transfüzyon oranları %42 ve %28 olarak tespit edilmiştir (p=0,001). Ek sistemik 

hastalıklar nedeniyle hematokrit değerleri preoperatif dönemde düşük olması sebebiyle,  

kanama miktarlarında belirgin bir fark olmamasına rağmen, kan ürünleri replasmanının 

fazla olduğu düşünülmüştür.
115

  Permpongkosol ve ark. yaptığı 2775 hastalık meta-

analizde ASA I-II hasta grubunda komplikasyon oranı %18.9 iken,  ASA III-IV olan 

grupta %32.1 olarak gözlenmiştir. Aynı çalışmada ortalama hastanede kalış süresinin 

komplikasyon gelişen grupta anlamlı derecede daha fazla olduğu izlenmiştir. Yine aynı 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Permpongkosol%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17222637
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seride ASA skoru yüksek hasta grubunda da komplikasyon oranlarının yüksekliğini, bu 

sebeple hem direkt hem de endirekt olarak bu hasta grubunda hastanede yatış 

sürelerinin fazla olduğu bildirilmiştir.
116

 

Genel anestezi indüksiyonunda tiyopental gibi barbitürat grubu ilaçların tek 

eliminasyon yolu hepatik metabolizmadır. Tiyopentalin serbest fraksiyonu ise sağlıklı 

insanlarda %15 iken böbrek hastalarında %28’dir. Bu nedenle böbrek hastalarında 

anestezi için tiyopentalin dozu azaltılmalıdır.
117

 Propofolün ise renal fonksiyon üzerine 

olumsuz bir etkisi yoktur.
118

 Kliniğimizde de anestezi indüksiyon ajanı olarak %89,3 

(n=823) oranında propofol tercih edilmiştir. 

Çalışmamızda genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticilerden 

rokuronyum ve sisatrakuryum minimum renal etkileri nedeni ile en çok tercih edilen 

ajanlar olmuştur. Sisatrakuryum’un %77’si “Hoffmann” eliminasyonu ile %16’sı ise 

böbrekler yolu ile atılmaktadır. Renal fonksiyonlar üzerine de olumsuz bir etkisi yoktur. 

Rokuronyumun ise böbrek hastalarında eliminasyonu ve dolayısıyla etki süresi 

uzayabilir. Böbrekler üzerine bu ajanın da olumsuz bir etkisi yoktur.
117

 

Genel anestezi sırasında kullanılan inhalasyon ajanlarının hepsi az miktar 

biyotransformasyona uğrayıp başlıca böbrekler ile atılırlar. Ama santral sinir sistemi 

üzerine olan etkileri tamamen akciğerden atıldıklarında sonlanır. Yani böbrek 

hastalıkları inhalasyon ajanlarının etkilerini değiştirmez. Desflurane renal hasar 

oluşturmayıp uzun süreli kullanımda dahi renal fonksiyon bozukluğu yapmamıştır. 

Sevoflurane’nin de renal fonksiyon bozukluğuna neden olduğu gösterilememiş ancak 

uzun süreli kullanımından sonra plazma inorganik florür konsantrasyonunun 

nefrotoksik düzeye ulaştığı gösterilmiştir. Kliniğimizde de renal etkilerinin diğer 

inhalasyon ajanlarına göre daha az olmasından dolayı %54,8 (n=505) oranında 

desflurane tercih edilmiştir.
119-122

 

Donör nefrektomi ve parsiyel nefrektomi hastalarında diüretik kullanımı rutin 

protokol içinde bulunmaktadır.
123-124

 Bizim olgularda donör nefrektomi ve parsiyel 

nefrektomilerde rutin diüretik kullanımı renal arter klemplenmeden 30 dk önce 150 mL 

%20 mannitol intravenöz olarak infüze edilmektedir. Diğer nefrektomi olgularında 

ihtiyaç olmadığı takdirde diüretik kullanımı izlenmemiştir. 

İnotrop ajan kullanımı toplam 6 hastada gerekti ve en fazla 3 hasta ile radikal 

nefrektomide kullanıldı. 
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Hastalarda kan transfüzyonuna ihtiyaç olup olmadığı ve ihtiyaç olduysa hangi 

kompanentinin kullanılması gerektiği ve verilecek kan ürününün kaç ünitesine ihtiyaç 

olduğuna mutlaka karar verilmelidir.
125

 Çalışmamızda da hastaların %10’una (n=93) 

kan transfüzyonu yapıldığı görüldü. Açık cerrahiye göre laparoskopik cerrahi geçiren 

hastaların kan transfüzyonu ihtiyacı (%3 ile %12 arası) büyük ölçüde azdır.
83, 126-127

 

Bizim çalışma grubumuzda da açık cerrahi yapılan hastalarda kan ürünü kullanımı 

%15,8 iken (n=84), laparoskopik cerrahide kan ürünü kullanımı %2,3  (n=9) olarak 

izlendi (p=0,001). Açık cerrahilerde kan replasman oranları değerlendirildiğinde 

sırasıyla radikal nefrektomide %28,1, parsiyel nefrektomide %21,6, basit nefrektomide 

ise %20,4 idi. ARN için hasta tercihi ileri derecede büyük, komşu organ hasarı 

öngörülen ya da hilus kontrolünü zorlaştıran lenfadenopatilerin varlığıdır. Bu kitlelerde 

anjiogeneze bağlı revaskülarizasyonun fazla olduğu bilinmektedir. Büyük renal 

kitlelerde intraoperatif olarak rezeksiyon ihtimali olan tüm hastalara APN şansı 

verilmektedir. Yine aynı şekilde ABN için hasta tercihi ileri derecede çevre dokulara 

yapışık ve komşu organ hasarı ihtimali öngörülen hastalar olmaktadır.
128-131

  

 65 yaş üstü grup ile 18-65 yaş arası grupta komplikasyon oranları sırası ile 

%52,4 (n=95) ve %31,1 (n=217) idi. Yaş intraoperatif komplikasyon gelişmesi 

açısından risk faktörü olarak bulundu (p=001). Sistemik hastalığı olan ve olmayan 

grupta ise sırasıyla intraoperatif komplikasyon oranları %42,4 (n=180), %26,7 (n=133) 

idi ve aralarında yine anlamlı bir fark izlendi (p=001). İntraoperatif komplikasyon 

gelişmeyen grupta ortalama anestezi süresinin 164,3±55,1(60-455) dakika ile 

komplikasyon gelişen gruba göre 177,4±57,5(60-420) dakika anlamlı derecede daha az 

olduğu tespit edildi (p=0,001). 

 Kardiyak komplikasyonlar operasyon sırasında meydana gelen 

komplikasyonlar bakımından en ciddi ve en çok karşılaşılan komplikasyonlardır.
132

 

Minami ve ark. yaptıkları çalışmada operasyon sırasında meydana gelen 

komplikasyonların %28,7 olduğu ve kardiyak komplikasyonların ise bunların %15’ini 

oluşturduğu bildirilmiştir.
133

  Çalışmamızda da en sık intraoperatif komplikasyonların 

kardiyak nedenlere bağlı geliştiği görüldü. 

İnvazif arter kateterizasyonu anlık kan basıncı değişikliklerinin beklendiği, hızlı 

kan kaybı ve büyük sıvı değişiklikleri olabilecek hastalarda tercih edildiği gibi kan gazı 

örneklemesi gerekebilecek ve sık kan örneği alınması gereken vakalarda da 
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uygulanmaktadır.
173

 Bizim çalışmamızda da invazif arter kateterizasyonu uygulaması 

özellikle radikal nefrektomilerde ve laparoskopik parsiyel nefrektomilerde izlendi. 

Santral ven kateterizasyonu ise santral venöz basınç izlemi, hızlı sıvı resüsitasyonu, 

vazoaktif ilaçların verilmesi ve hava embolisi aspirasyonu gibi nedenlere bağlı olarak 

uygulanmaktadır.
173

 Bizim çalışmamızda da santral ven kateterizasyonu uygulamasının 

radikal nefrektomilerde anlamlı şekilde daha fazla uygulandığı gözlendi. 2010 öncesi ile 

2010 ve sonrası invazif hemodinamik monitörizasyon yapılan hastalar incelendiğinde 

son yıllarda arter ve santral ven kateterizasyonu yapılan hasta oranlarının anlamlı 

şekilde azaldığı da tespit edildi.  

  Postoperatif yoğun bakım ihtiyacı olan ve olmayan grubun ortalama anestezi 

süreleri sırasıyla 189,4±84,8 (80-420) dakika ve 168,3±55,5 (60-455) dakika idi. 

Postoperatif yoğun bakım ihtiyacı olan grupta sürenin daha uzun olmasına rağmen 

istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi (p=0,442). 

Açık cerrahiden laparoskopik cerrahiye dönüşüm 1990’lı yıllarda başlamıştır. 

Hastaların kendilerini daha rahat hissedecekleri yöntemi tercih etmesi, laparoskopik 

aletlerin süratle yenilenmesi, endoskopi ve video tekniklerinin gelişmesi laparoskopik 

yöntemin hızlı gelişmesinin asıl sebeplerindendir.
134

  Ancak her hastaya LBN 

planlanamamaktadır.
135

 Cerrahinin uzun sürmesi öngörülen,  ileri derecede yapışıklığı 

olan, ek sistemik hastalıkları nedeniyle anestezi süresinin mümkün olduğunca kısa 

sürmesi planlanan ve laparoskopik cerrahinin morbiditeyi arttıracağı düşünülen 

hastalarda ABN ön planda tercih edilmektedir.
136-138

 Bu nedenle bizim çalışmamızda da 

ABN yapılan hastalarda 6 hastada yoğun bakım ihtiyacı olurken, LBN yapılan 

hastalarda hiçbir hastada yoğun bakım ihtiyacı izlenmedi (p=0,012). 

Corman ve ark. yaptığı çalışmada 30 günlük mortalite oranları sırasıyla 

parsiyel ve radikal nefrektomi  için %2.0 ve %1.6 idi (p=0.58). İki grup arasında 

istatiksel açıdan fark tespit edilmemişti.
139

 Geniş hasta serili bir derlemede ise parsiyel 

nefrektomi hastalarında mortalite oranı %0,1 iken, toplam mortalite oranı %0,55 olarak 

bildirilmiştir.
140

 Cloutier ve ark. yaptığı başka bir hasta grubunda toplam mortalite oranı 

%0,9 olarak bildirilmiş, hastanın ileri yaşı, hastalığın ilerlemiş evrede olması ile 

mortalite oranının da bağlantılı olduğu izlenmiştir.
141

 Çalışmamızda toplam 6 (%0,06) 

hastada mortalite izlendi. Bunların 4’ü erkek, 2’si bayan hasta idi (=0,143). Hastaların 
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hepsi elektif şartlarda operasyona alınan hastalardı. En çok mortalite 18-65 yaş 

grubunda (n=5)  izlendi. 65 yaş üstü grupta ise 1 hastada mortalite izlendi. 

Transperitoneal yaklaşım laparoskopik cerrahi için rutin kullanım alanıdır. Bu 

yöntem güzel bir çalışma sahası sağlar ve oryantasyonu da anlatılabilir anatomik nirengi 

noktaları ile kolaylaştırır. Retroperitoneal yaklaşım ise açık cerrahiyi peritoneal 

kaviteye hiç girmeden taklit eder. Bunun yanında retroperitoneal yaklaşım ile yağlı 

doku ve kısıtlı çalışma sahası nedeni ile trokarın hareketi, oryantasyon, vizüalizasyon ve 

ilgili organların tutulmasında zorluk meydana gelir.
142

 Retroperitoneal yaklaşım 

transperitoneal yaklaşım ile kıyaslandığında her iki yöntemin de komplikasyon görülme 

oranı, postoperatif ağrıya müdahale derecesi, hastanede yatış süresi ve günlük hayata 

dönüş zamanının farklı olmadığı görülmüştür.
143-144

 Bazı hastalarda retroperitoneal 

yaklaşımın transperitoneal yaklaşıma tercih edildiği görülmektedir. Laparoskopi ile 

ilgilenen bir cerrah her iki yöntemi de bilmelidir.
145-147

 Retroperitoneoskopik cerrahi her 

ne kadar zor gibi görünse de hastanemizde üroloji ekibi her iki yöntemi de başarı ile 

uygulamaktadır. Özden ve ark. laparoskopik cerrahinin en zor ameliyatlarından bir 

tanesi olan donör nefrektomi operasyonu ile ilgili retroperitoneoskopik serilerini 2011 

yılında ilk kez yayınlamışlardır.
123

 Kliniğimizde laparoskopik cerrahi her ne kadar 2005 

yılından beri yapılıyor gözükse de rutin uygulamaya girmesi 2010 yılını bulmuştur. 

Hastaların %42,4’ünde (n=391) laparoskopik cerrahi tercih edilirken, bunların da 

sırasıyla transperitoneal ve retroperitoneal oranları %23 (n=212) ve %19,4 (n=179) idi.  

Erişkin hastalarda kazanılan laparoskopik cerrahi tecrübesi teknolojideki 

gelişmelere paralel olarak hızla çocuk hastalara da aktarılmaya başlanmıştır.
148-149

 

Çocuk yaş grubunda da laparoskopik cerrahinin artık güvenle uygulanabilen bir yöntem 

olduğu gözlenmektedir.
150

 Bizim serimizde de toplam 39 çocuk hastanın %61,5’inde 

(n=24) laparoskopik cerrahi tercih edilmiştir. Bu oran 2010 ve sonrasında toplam 25 

hastanın %76’sında (n=19) olacak şekilde artış göstermiştir. 18-65 ile 65 yaş üstü yaş 

grubunda sırasıyla laparoskopik cerrahi tercih edilme oranları %42 (n=294), %39 

(n=73) idi ve iki grup arasında anlamlı bir fark izlenmedi (p=0,471). 

Donör nefrektomi diğer böbrek ameliyatlarından oldukça farklı ve zorluk 

derecesi yüksek bir ameliyattır. Bu zorluğun birçok nedeni vardır: Birincisi, böbreğin 

damarlarının ve üreterinin sorunsuz bir nakli gerçekleştirecek düzeyde iyi korunarak 

çıkarılması gerekliliğidir. İkinci neden, bu ameliyatın sağlıklı ve üstelik son derece 
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yüksek bir özveride bulunan bireyde yapılmasıdır ki, bu durum, ameliyatı yapan ekibin 

omuzlarına ek bir sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle bu girişimin morbiditesini 

azaltacak her gelişme son derece önemlidir.
123

 Açık donör nefrektomi ile 

karşılaştırdığımızda LDN’de postoperatif ağrı daha az görülmekte, normal yaşama daha 

hızlı dönülmekte ve kozmetik bakımdan daha iyi bir netice alınmaktadır. Bunların 

sonucunda da LDN ile ABD’de donör nefrektomi adaylarında ve operasyonlarında net 

bir artış görülmüştür.
151

 Bu günlerde hem ülkemiz hem de dünyada ilgili merkezlerin 

çoğunluğu LDN operasyonunu transperitoneal yaklaşım ile yapmayı tercih etmektedir. 

Buna karşılık retroperitoneoskopik yaklaşım daha az birimde uygulanmaktadır. 

Retroperitoneal yaklaşımın en önemli avantajı ise periton içindeki organların diseksiyon 

ve ekartasyonuna ihtiyaç duyulmamasıdır.
152-153

 

Bizim grupta toplam 163 hastaya donör nefrektomi yapıldı. Hastaların 82 

tanesine açık, 81 tanesine laparoskopik cerrahi uygulandı. Laparoskopik cerrahi tercih 

edilenlerin 44 tanesine (%54,3) retroperitoneoskopik yaklaşım, 37 tanesine (%45,7) 

transperitoneoskopik yaklaşım tercih edildi. 2005’ten bu yana laparoskopik donör 

nefrektomiler hastanemizde farklı iki cerrah tarafından yapılmıştır.
123, 154

 Bu yüzden 

2009’a kadar olan laparoskopik cerrahilerde transperitoneal yöntem, 2009 ve sonrasında 

retroperitoneoskopik yöntem tercih edilmiştir. LDN’lerde ortalama anestezi süresi 

213,7±62,5 dakika ile ADN’lerdekinden (183,9±39,6 dakika) daha fazla idi (p=0,003). 

Aksine LDN’lerdeki hastanede kalış süresi ortanca değeri 5 (3-37) gün, ADN’lerden 7 

(3-30) gün ile anlamlı derecede daha az izlendi ( p=0.002). Açık ve laparoskopik cerrahi 

tercih edilen iki grupta da yaş, cinsiyet ve ek sistemik hastalık benzerdi. 

Yine çalışmamızda toplam 260 hastaya basit nefrektomi yapıldı. 112 tanesine 

(%43) LBN yapıldı ve bunların %69,6’sı (n=78) retroperitoneoskopik, %30,4’ü (n=34) 

transperitoneoskopik olarak gerçekleştirildi. ABN ve LBN yapılan gruplar cinsiyet, 

ASA, ek sistemik hastalık açısından benzerdi. ABN yapılan grubun yaş ortalaması 

45,8±18,2 yıl, LBN yapılan grubun ise 36,9±19,9 yıl idi (p= 0,001).  Anestezi süresi 

LBN yapılan grupta 161,9±57 dakika, ABN yapılan gruba göre (139,1±44,7 dakika) 

fazla idi (p=0,002). Hastanede kalış süresi ortanca değeri LBN yapılan grupta 5 (1-44) 

gün, ABN yapılan grupta ise 7 (2-74) gündü (p=0,001). Kan ürünleri kullanımı LBN 

yapılan hastalarda %1,8 (n=2), ABN yapılan hastalara göre %14,7 (n=19) ile daha az idi 

(p=0,001). Conacher ve ark. yayınladıkları verilerde de açık nefrektomilerde operasyon 
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süresinin 2 saatten fazla olduğu, kan kaybının yaklaşık 1 litre olduğu, hastanede kalış 

süresinin ise 7-10 gün olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada laparoskopik 

nefrektomilerde operasyon süresinin 2,5-3 saat, kan kaybının 300 ml ve hastanede kalış 

süresinin 2-5 gün olduğu bildirilmiştir.
155

 Bizim serimizde yoğun bakım ihtiyacı sadece 

açık cerrahi yapılan 6 hastada izlendi ve laparoskopik cerrahi yapılan grup ile 

karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,031). Mortalite yalnızca açık 

cerrahi tercih edilen iki hastada izlendi. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda böbrek kanseri tanısıyla tedavi planlanan 

hastalarda onkolojik mortaliteden çok, nefrektomi sonrası gelişen ya da yakın zamanda 

gelişebilecek olan renal yetersizlik ve ona bağlı gelişebilecek olan morbidite ve 

mortalite konuşulmaktadır. Bu yüzden de nefron koruyucu cerrahi (parsiyel nefrektomi) 

tercihi uygulanabilir tüm böbrek tümörlü hastalarda sorgulanmaya başlanmıştır. Son 

zamanlardaki çalışmalar ameliyat sonrası renal yetersizliğin hasta yaşam beklentisinde 

daha önemli olduğunu göstermektedir.
156-159

 Bizim hasta grubumuzda toplam 179 

hastaya nefron koruyucu cerrahi yapıldı. Bu hastaların 106 (%59,3) tanesinde 

laparoskopik yöntem tercih edildi ve bunların %26,4’ü (n=28)  retroperitoneoskopik, 

%73,6’sı (n=78) transperitoneoskopik olarak yapıldı. APN ve LPN yapılan gruplarda 

yaş, cinsiyet, ASA ve ek sistemik hastalık açısından farklılık gözlenmedi.  Anestezi 

süresi LPN yapılan grupta 181,4±43,7 dk., APN yapılan grupta ise 153,9±51,7 dk. idi 

(p=0,001). Hastanede kalış süresi ortanca değeri LPN yapılan grupta 4 (2-24) gün, APN 

yapılan gruba göre 6 (-52) gün daha az izlendi (p=0,001). İntraoperatif kan ürünleri 

kullanımı açık yapılan grupta %21,6 (n=13), laparoskopik yapılan gruba göre %1,9 (2) 

ile anlamlı derecede fazla idi (p=0,001). Kan ürünleri ihtiyacının fazla olması 

çalışmalarda da gösterildiği gibi parsiyel için zor olan kitlelerin laparoskopik cerrahiden 

çok, açık cerrahi olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır. Laparoskopik cerrahideki 

gaz basıncının venöz sızıntıları azaltması da buna katkıda bulunmaktadır.
160-162

 Yoğun 

bakım ihtiyacı hem açık hem de laparoskopik yöntem tercih edilen ameliyat sonrasında 

birer hastada gözlenmiştir. Yalnızca iki açık parsiyel nefrektomi hastasında mortalite 

izlenmiştir. 

Çalışma grubumuzda 320 hastaya radikal nefrektomi yapıldı. Bu hastaların 92 

(%28,7) tanesinde laparoskopik yöntem tercih edildi ve bunların %31,5’i (n=29)  

retroperitoneoskopik,  %68,5’i (n=63) transperitoneoskopik olarak yapıldı. ARN ve 
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LRN yapılan gruplarda yaş, cinsiyet, ASA ve ek sistemik hastalık açısından farklılık 

gözlenmedi.  Anestezi süresi LRN yapılan grupta 186,5±48,4 dk., ARN yapılan gruba 

göre 161,4±60 dk. İle daha fazla idi (p=0,001).  Hastanede kalış süresi ortanca değeri 

LRN yapılan grupta 5 (2-49) gün,  ARN yapılan gruba göre 7 (2-70) gün daha az izlendi 

(p=0,001). İntraoperatif kan ürünleri kullanımı açık yapılan grupta %28 (n=50),  

laparoskopik yapılan gruba göre %5,7 (5) ile anlamlı derecede fazla idi  (p=0,001). 

Bayrak ve ark. çalışmasında ARN ve LRN olgularında kan replasmanı oranı %36,4 ve 

%21,2 idi.  Kan ürünleri ihtiyacının fazla olması çalışmalarda da gösterdiği gibi açık 

cerrahi tercih edilen hastaların ileri evre, kitle boyutu büyük ve komşu organ sınırı net 

olarak değerlendirilemediği hastalardı.
163-164

 Yoğun bakım ihtiyacı açık yapılan grupta 

%2,2 (n=5), laparoskopik yöntem tercih edilen grupta ise %4,7 (n=4) olarak izlendi.  

Her iki grupta da birer hastada mortalite gelişti. 

Tüm hasta gruplarında açık yapılan hastalarda anestezi süresi 157,6±53,9 

dakika, laparoskopik yapılan grupta 183,7 ± 55,8 dakika idi (p=0,001). Hastanede kalış 

süresi ortanca değeri açık yapılan grupta 7 (2-74) gün iken, laparoskopik yapılan grupta 

5 (1-70) gün izlendi (p=0,001). Kan ürünleri kullanımı ise açık ve laparoskopik yapılan 

gruplarda sırası ile %18,7 (n=84) ve %2,3 (n=9) idi (p=0,001).  Yoğun bakım ihtiyacı 

açık yapılan grupta 12 hastada (%2,3) izlenirken, laparoskopik yapılan grupta 5 hastada 

(%1,2)  izlendi (p=0,274). Mortalite sayısı sırası ile açık ve laparoskopik yapılan 

gruplarda 5 ve 1 hasta idi (p=0,201). Genel olarak bakıldığında laparoskopik cerrahiler 

anestezi süresinin anlamlı derecede uzun olması açısından dezavantaj gibi görülse de;  

kan ürünleri kullanımı açısından ve hastanede kalış süresi açısından da anlamlı bir 

avantaja sahip olduğu izlendi. Yine tüm gruplarda hasta mortalitesi ve yoğun bakım 

ihtiyacı az sayıda gözlendiği için açık ve laparoskopik yapılan gruplarda bu 

parametreler açısından anlamlı sonuçlar bulunamadı. 

Açık cerrahiye göre laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda postoperatif daha 

az ağrı, estetik olarak daha iyi bir görüntü, hastaneden daha erken taburculuk ve daha 

hızlı yara iyileşmesi olması nedeniyle ürolojide de laparoskopik cerrahi kullanılmaya 

başlanmıştır. Transperitoneal yöntem ile ortaya çıkan laparoskopik cerrahi, görüntünün 

daha kolay sağlanabilmesi, organların batın içinde yaralanma ihtimalinin daha az olması 

nedeniyle retroperitoneal yönteme doğru ilerleme göstermiştir.
165
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde transperitoneal ve retroperitoneal 

yöntemlerde ameliyat süresi ve kanama miktarı bakımından değişik sonuçlar elde 

edilmiştir. Nambirajan ve ark. 2004’te, Taue ve Okegawa ve ark. 2008’de yaptıkları 

yayınlarda ameliyat süresi ve kanama miktarının her iki grup arasında aynı olduğu 

gösterilmiştir.
166-168

 Ono ve ark. 1995’te yaptıkları çalışma ise retroperitoneal yöntemi 

transperitoneal yönteme göre daha avantajlı bulmuştur.
169

 Retroperitoneal dokunun 

damarsal yapılarının ve areolar dokusunun zenginliği, periton tarafından sınırlanmaması 

sebebiyle CO2 absorbsiyonunun daha fazla olduğu düşünülmektedir.
170-171

 

Retroperitoneal yöntem, uzun sürmesi planlanan ameliyatlarda tercih edilme 

kriterlerinden biri olabilmektedir. Bizim serimizde retroperitoneoskopik cerrahi yapılan 

hastalarda anestezi süresi 169,6±52,1 dk. iken, transperitoneoskopik yapılan hastalarda 

195,6 ± 56,2 dk. olarak izlendi (p=0,001).  Her iki teknikte de laparoskopik cerrahinin 

avantajları olan parametreler (kan ürünleri kullanımı, hastane kalış süresi, yoğun bakım 

ihtiyacı ve hastane mortalitesi) açısından fark izlenmedi. 

Yapılan bir çalışmada laparoskopi sırasında CO2 insüflasyonu sonrasında 

retroperitoneal yöntem ile kardiyak debinin arttığı, ortalama arter ve pulmoner arter 

basınçlarının insüflasyon basıncı artıkça yükseldiği; pulmoner arter okluzyon basıncı, 

kalp hızı, PaCO2 ve end-tidal CO2’de belirgin değişiklik olmadığı, peak basıncının da 5 

mmHg arttığı gösterilmiştir. Ancak end-tidal CO2’yi 34-37 mmHg arasında tutabilmek 

için dakika ventilasyonu yüksek tutulmuştur. Transperitoneal yöntem ile CO2 

insüflasyonu sonrasında kardiyak debi, ortalama arter basıncı, pulmoner arter basıncı ve 

pulmoner arter okluzyon basıncındaki yükselmenin retroperitoneal yönteme göre daha 

belirgin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu yöntemde PaCO2’nin belirgin olarak arttığı, 

end-tidal CO2’nin ise sabit tutulabilmesi için dakika ventilasyonunun daha yüksek 

tutulduğu ve peak basıncının belirgin olarak arttığı gösterilmiştir.
172

 Bizim 

çalışmamızda ise retrospektif bir çalışma olması ve end-tidal CO2, peak basıncı, dakika 

ventilasyonu gibi bazı parametrelerin monitörden izlenmesine rağmen intraoperatif 

anestezi formlarına işlenmemesi nedeni ile bu parametreler karşılaştırılamamıştır. 
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SONUÇ 

Anestezistler tarafından preoperatif hasta bakımının daha iyi sağlanabilmesi ve 

çeşitli araştırmalar yapılabilmesi için anestezi kayıtlarının önemi her zaman 

vurgulanmıştır. Anestezi kayıtlarının düzenli ve sistematik bir şekilde tutulması ile 

retrospektif olarak geniş hasta serilerini içeren birçok çalışma yapılabilmektedir. Biz de 

bu çalışma ile kliniğimizdeki açık ya da laparoskopik nefrektomi (basit, parsiyel, radikal 

ve donör nefrektomiler) yapılan hastaları retrospektif olarak inceledik ve yol gösterici 

olabilecek bir veri kaynağı hazırlamayı amaçladık.  

Çalışmamızda 65 yaş üstü grupta sistemik hastalıkların daha sık görüldüğü ve 

yine bu yaş grubunda intraoperatif komplikasyon gelişme sıklığının daha fazla olduğu 

gösterildi. Kardiyak hastalıklar ve diabetes mellitus en sık tespit edilen ek sistemik 

hastalıklardı. Eşlik eden KOAH hastalığının laparoskopik cerrahi için tercih edilmeme 

kriterlerinden biri olduğu görüldü. Laparoskopik cerrahi uygulanan hastaların yaş 

ortalaması açık cerrahi uygulanan hastalara göre daha küçüktü. İntraoperatif 

komplikasyon gelişen grupta anestezi süresinin belirgin olarak uzadığı ve kardiyak 

komplikasyonların en sık görülen komplikasyonlar olduğu tespit edildi.  

Söz konusu cerrahilerde anestezi indüksiyonu için en sık propofol tercih 

edilmişti. Kas gevşetici olarak da en çok rokuronyum ve sisatrakuryum kullanılmıştı. 

İnhalasyon ajanlarından en çok tercih edileni de desflurane olmuştu. 

Kliniğimizde nefrektomi operasyonlarında uygulanan invazif arter ve santral 

ven kateterizasyonu işlemlerinin 2010 ve sonrası yıllarda giderek azalan sıklıkta 

yapıldığı, özellikle radikal ve parsiyel nefrektomilerde tercih edildiği görüldü. 

İncelediğimiz nefrektomi serisinde laparoskopik cerrahi oranlarının 2010 ve 

sonrasında anlamlı şekilde artış gösterdiği görüldü. Laparoskopik cerrahi yapılan 

hastalarda cerrahi süresinin uzamasına rağmen hastanede kalış süresinde, kan ürünü 

kullanımında ve perioperatif morbiditede ciddi şekilde azalma sağlandığı tespit edildi. 

Yoğun bakım ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından iki grup arasında fark izlenmedi. 

Kliniğimizde hem erişkin hem de çocuk hastalarda laparoskopik nefrektomi 

ameliyatlarının neredeyse rutin hale geldiği görüldü. Laparoskopik cerrahilerin alt 

tiplerine bakıldığında retroperitoneoskopik cerrahi yapılan hastalarda anestezi süresinin 

anlamlı olarak daha kısa olduğu tespit edildi. Her iki teknikte de laparoskopik cerrahinin 

avantajları olan kan ürünleri kullanımı ve hastane kalış süresi açısından fark izlenmedi. 
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Kliniğimizdeki anestezi formlarının birçok parametreyi içermesine rağmen 

EtCO2, peak basıncı, dakika ventilasyonu ve saatlik idrar çıkışı gibi parametrelerin 

düzenli kayıt edilmediği görüldü. Peroperatif düzenli takip edilmesine rağmen, kayıtlara 

geçirilmemiş olması bu parametrelerin değerlendirilememesine sebep oldu. 

İncelediğimiz hasta serisinde nefrektomi ameliyatlarının morbidite ve mortalite 

sonuçları açısından kabul edilebilir bir oran ile güvenli bir şekilde yürütüldüğü görüldü. 

Sonuçların deneyimli merkezlerin sonuçları ile benzer olduğu gözlemlendi. 
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