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ÖZET 

Pehlivan, E. (2009). Kanser Hastalarında Uygulanan Fizyoterapinin Solunum 

Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Kardiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul.  

AMAÇ: Akciğer kanserli olgularda cerrahi öncesi ve sonrasında uygulanan kısa süreli 

yoğun pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyonun, bu hastalardaki akciğer fonksiyonları, 

gaz değişimi, difüzyon kapasitesi ve ventilasyon-perfüzyon dağılımına etkisini 

incelemek. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Akciğer kanseri nedeniyle torakotomi ile opere edilmesi 

planlanan 60 hasta çalışmaya dahil edilerek randomize olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma 

grubundaki hastalara, preoperatif olarak pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon 

uygulandı. Postoperatif her iki grupta pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programına dahil edildi. Gruplar; solunum fonksiyonları, kan gazı değerleri, difüzyon 

kapasiteleri, komplikasyon sıklığı ve hastanede kalış günleri açısından karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Her iki grubun solunum fonksiyon parametreleri,  fizyoterapi öncesi ve 

sonrası benzerdi. Fizyoterapi sonrası her iki grupta kan gazı parametrelerinden PaO2 ve 

PaCO2’de değişim gözlenmezken, çalışma grubunda SaO2’de olumlu gelişme görüldü 

(p=0,008). Gruplar arasında komplikasyon dağılımları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0,4). Postoperatif hastanede kalış süresi, çalışma 

grubunda kısaydı (p<0,001). Çalışma grubundaki olgulardan 11 kişide ventilasyon 

perfüzyon (V/P) sintigrafisi ölçümü yapılabildi. Akciğerlerin V/P dağılım yüzdelerinde 

fizyoterapi sonrası değişimler gözlendi. Bu değişimin hasta akciğer dokusunun 

havalanmasında azalma, sağlam akciğer dokusu havalanma yüzdesinde artma şeklinde 

olduğu görüldü. Đstatistiksel olarak anlamlılık düzeyleri hasta taraf ve sağlam taraf 

eşleştirmelerinin her ikisinde de ileri derece anlamlı olarak saptandı (p<0,001). 

SONUÇLAR: Bu sonuçlara göre akciğer kanserli hastalara preoperatif dönemde 

uygulanan pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon programının, oksijen saturasyonunu 

geliştirici etkisinin olduğu, postoperatif hastane kalış süresini azalttığı, ventilasyon / 

perfüzyon dağılım yüzdelerini olumlu yönde değiştirdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon, akciğer kanseri, solunum 

fonksiyonları, arteryal kan gazları, difüzyon kapasitesi. 

 

Kısaltmalar: PaO2 = parsiyel arteryal oksijen basıncı, PaCO2 = parsiyel arteryal 

karbondioksit basıncı, SaO2 = kandaki oksijen yüzdesi. 
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ABSTRACT 

Pehlivan, E. (2009). Effects of Preoperative and Postoperative Pulmonary Physical 

Therapy and Rehabilitation on Respiratory Function of Operated Lung Cancer Patients. 

Đstanbul University, Institute of Health Science, Departman of Cardiology. Master’s 

Thesis. Đstanbul.   

Objective: We planned to investigate the effect of short periodic dense physical therapy 

and rehabilitation, on lung functions, gas change, capacity of diffusion and ventilation-

perfusion distribution of patients with lung cancer. 

Methods: Sixty patients with lung cancer who were deemed as operable were randomly 

allocated into two groups. pulmonary physical therapy and rehabilitation were 

performed in patients in the study group before operation. both groups received physical 

therapy program after operation.   

Results: There was no difference in pulmonary function tests between two groups. 

Whereas no statistically significant cahange in PaO2 and PaCO2 was notified, 

pulmonary physical therapy statistically significantly increased peripheral blood 

saturation. At least one complication was notified in 5 patients  (16,7%) in control group 

and 2 (6,7%) in the study group. However, there was no statistically significant 

difference (p=0,4). The hospital stay has been found to be shortened by pulmonary 

physical therapy. Eleven patients in the study group had ventilation perfusion 

scintigraphy measurement. Ventilation-perfusion distribution was found to be 

significantly effected by pulmonary physical therapy (p<0,001). The change was 

prominent in the contralateral lung.  

Conclusions: Pulmonary rehabilitation program performed in lung cancer patients 

preoperatively appeared to increase oxygen saturation, reduce hospital stay, change 

ventilation/perfusion distribution. However, it did not decrease postoperative 

complication rate. 

Key words: Pulmonary physiotherapy rehabilitation, lung cancer, pulmonary functions, 

arterial blood gases, diffusion capacity. 

Abbreviations: PaO2 =  partial oxygen pressure, PaCO2= partial carbondioxide pressure. 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 Kanser, Amerikada yetişkin ölümlerinin nedenleri arasında 2. sırada yer alır. 

Akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür (1). Türkiye’de de 1999 yılı 

Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre  erkeklerde en sık görülen kanser türüdür (2).  

Akciğer kanseri tedavisinde 3 önemli komponent; Kemoterapi, radyoterapi ve 

cerrahidir (3).  

Torakotomi ve akciğer rezeksiyonu sonrası, pulmoner komplikasyon görülme 

sıklığı yaklaşık % 30’dur ve sadece alınan akciğer parçasına değil, göğüs duvarı 

mekaniklerinin torakotomiden dolayı değişmesi ile de ilişkilidir. Bütün solunum 

fonksiyon ölçümleri, ameliyat sonrası dönemde düşer ve ameliyat sonrası 6-8 haftaya 

kadar normal seviyeye dönmez (4). 

Solunumsal komplikasyonlar, karın bölgesi cerrahilerinde, torakotomi ve sıklıkla 

kalp cerrahilerinde ameliyat sonrası sakatlık nedenidir (3). 

1910 yılında Posteur, ameliyat sonrası solunumsal komplikasyonların nedeni 

üzerinde durmuş ve pekçok solunum komlikasyonunun, solunum kas fonksiyon 

bozukluğu ve diğer göğüs duvarı mekaniklerinin değişmesi sonucu meydana geldiğini 

ortaya koymuştur (3). 

Pulmoner rehabilitasyon, “American Collage of Chest Physicians Committe” si 

tarafından 1974 yılında tanımlanmıştır. Pulmoner rehabilitasyona ilginin artmasının 

nedenleri arasında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan  hasta sayısının 

artması, hastalarda kondüsyon azalışının etkilerinin gözlenmesi ve amfizemli hastalarda 

hacim küçültme ameliyatı öncesinde ve sonrasında pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyonun olumlu etkilerinin görülmesi sayılabilir (5). 

Yapılan çalışmalarda preoperatif ve postoperatif uygulanan fizyoterapi ve  

rehabilitasyon; planlanan ameliyattan olan kazanımları maksimalize eder, hastaların 

cerrahi işleme olan toleranslarını geliştirir, sekresyon temizleme kabiliyetlerini arttırır, 

diyafram fonksiyonlarını geliştirerek solunum işini azaltır (6). Ameliyat sonrasında 

immobilizasyon ve ağrı gibi nedenlerden dolayı oluşması muhtemel komplikasyonların 

önlemesi ve postoperatif egzersiz programının düzenlenmesini ve uygulanabilirliğini 

sağlar (7). Bu yararlar postoperatif komplikasyon gelişme riskini, semptomları azaltır ve 
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semptomlar ile ilişkili disabilitede azalmayı sağlar (5). Medikal tedavinin etkinliğini 

optimalize eder, beslenmeyi geliştirir ve daha iyi bir kardiyopulmoner kondüsyon sağlar 

(7). Enfeksiyon veya hipoksemi gibi tıbbi problemler,pulmoner  fizyoterapi ve 

rehabilitasyonla önlenir ve idamesi sağlanır (5). Daha iyi bir yaşam kalitesi, fiziksel ve 

sosyal aktivitelere katılımda artış ve sağlık bakım ünitelerinin daha az kullanımını 

sağlar. Pek çok kontrollü çalışmada pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyonun hastanede 

kalma süresini ve hastaneye yatışları azalttığı görülmüştür (8) 

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon, toraks cerrahisinde ameliyat öncesinde 

ve sonrasında uygulanması halinde potansiyel yarar sağlar. Akciğer rezeksiyonunda, 

ameliyat öncesi pulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyonun yararları hakkında literatürde 

çok az çalışma mevcuttur. Bunun nedeni, kanser tanısının konması ve ameliyat 

arasındaki sürenin kısa oluşudur. Bundan dolayı ameliyata aday olan hastalarda kısa 

süreli, yoğun ameliyat öncesi programın yararı henüz gösterilememiştir (9). 

Literatüredeki bu eksiklikten yola çıkarak, akciğer kanserli olgularda cerrahi 

öncesi ve sonrasında uygulanan kısa süreli, yoğun pulmoner  fizyoterapi ve 

rehabilitasyonun, bu hastalardaki akciğer fonksiyonlarına, gaz değişimine, difüzyon 

kapasitesine ve ventilasyon - perfüzyon dağılımına etkisini incelemek amacıyla bu 

çalışma planlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. AKCĐĞER KANSERĐ 

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara 

içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık 

görülen kanser türü haline gelmiştir (10). Gelişmekte olan bazı ülkelerde, her yaş 

grubundaki oranı artmaya devam eden akciğer kanserinin (11), Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) 2007 yılı kanser istatistikleri tahmini yeni olgu sayıları 

incelendiğinde, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada, erkeklerde ise prostat 

kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığı, her iki cinsiyette de kansere bağlı ölümlerin 

başında yer aldığı görülmektedir (12).  

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın şimdiye kadar kuşkuyla bakılan verilerine 

karşılık, 2001 yılında Đzmir ölçeğinde ilk defa topluma dayalı gerçek kanser görülme 

sıklığı verileri yayınlanmıştır. Đzmir Kanser Đzlem Denetim Merkezi (KĐDEM)’nin 

1993–1994 yılları verilerine göre, akciğer kanseri tüm kanserler içinde erkeklerde  

% 38,6’lık oranla en büyük bölümü oluşturmaktadır. Kadınlarda ise % 5,2’lik oranla  

7. sıradadır. Đzmir il sınırında yaşayan olgular baz alınarak, yaş gruplarına göre 

hesaplanan görülme sıklıkları, erkeklerde 61.6/100000, kadınlarda 5.1/100000’dir (13). 

Yine KĐDEM tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 1996–2000 yılları arasında Đzmir’de 

ortaya çıkan kanserlerin hemen hepsi kaydedilmiş, bu beş yılın olgularında erkeklerde  

% 37,2 kadınlarda % 4,9 akciğer kanseri görüldüğü, bunun erkeklerde birinci sırada 

kadınlarda da beşinci sırada yer aldığı tespit edilmiştir (14). 

 

2.1.1. Etyolojisi ve Risk Faktörleri 

Akciğer kanserinin nedenlerinin daha çok çevresel etkenler olduğu bilinmekle 

birlikte, bireysel özelliklerdeki farklılıkların da respiratuar karsinojenlerin oluşma 

mekanizmasında etkili olabileceği düşünülmektedir (15). 

Akciğer kanseri gelişiminden % 94 oranında sigara sorumludur. Sigara içenlerde 

akciğer kanseri riski içmeyenlerden 24–36 kat daha fazladır. Pasif sigara içiminde risk  

% 3,5’tir. Sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigara sayısı ile tütün ve 
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sigara tipi (filtreli, filtresiz, puro, düşük tar ve nikotin içeriği vb.), akciğer kanseri 

gelişme riskini etkiler (1). 

 18 yaş ve üzeri erkek ve kadınlarda sigara içme prevelanslarının incelendiği 

ABD’de 1920–1960 ve 1965–1990 yılları arasında yapılan iki çalışmaya göre, 

erkeklerde sigara içme oranı 1920’de % 46, 1940’ta % 65 olmuş ve 1955’e kadar plato 

çizerek 1990’da giderek azalarak % 28’e ulaşmıştır (Şekil 1). Kadınlar için oluşturulan 

eğriye bakıldığında (Şekil 2) sigaraya başlangıç yaşının ve kansere bağlı ölüm oranının 

daha geç olması dışında benzerlik gösterdiği görülmüştür (16). 

Şekil 1: ABD’de 1920-1960 ve 1965-1990 yılları 
arasında 18 yaş ve üzeri erkek ve 
kadınlarda sigara içme 
prevelanslarının incelendiği 2 
çalışmaya göre erkeklerde sigara içme 
oranı. 

 

Şekil 2: ABD’de 1920-1960 ve 1965-1990 yılları 
arasında 18 yaş ve üzeri erkek ve 
kadınlarda sigara içme 
prevelanslarının incelendiği 2 
çalışmaya göre kadınlarda sigara içme 
oranı.

 

Sigara kullananlarda, karboksihemoglobin düzeyleri kullanılan sigara sayısına, 

inhalasyonların derinliğine, alınan nefes sayısına bağlı olarak anlamlı düzeyde yüksektir. 

Sigara içimi, kandaki karboksihemoglobin düzeyini yükselterek (% 3–15, sigara içmeyenlerde 

% 0–2.3) oksihemoglobin disosyasyon eğrisini sola kaydırır ve dolayısıyla doku 

oksijenizasyonu bozulur. Gece geç vakitte, hatta ameliyat sabahı bile sigara içen hastalar, 

ameliyat öncesi karboksihemoglobin düzeylerinin yüksekliğinden dolayı riskli hastalardır. 

Sigara mukosilier klirenste bozukluğa, hava yolu rezistansında artışa, bronkokonstriksiyona, 

FEV1’de azalmaya, kapanma volümünde artışa neden olur. Đmmün sistemi baskılamasıyla 

solunum sisteminde infeksiyon riskini, gastroözofageal reflüye neden olmasıyla aspirasyon 

riskini arttırır. Anesteziklerin metabolizmasını etkiler, tromboza eğilimi arttırır (16). 
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Kanserli hastaların birinci derece yakınlarında akciğer kanseri riski 2,4 kat artmaktadır 

(5, 17). Suçlanan genetik faktörlerden biri olan, P–450 enzim sisteminde yer alan aril 

hidrokarbon hidroksilaz enziminin artmış aktivitesi, akciğer kanseri riskini sekiz kat artırır  

(6, 15). 

Asbest, kadmiyum, nikel, krom gibi mesleksel etkenler ve radyasyon akciğer kanseri 

riskini artırır. Asbest maruziyetinde bu risk beş iken, sigara ile birlikte olduğunda risk 50–100 

kat artar. Mesleksel radon maruziyetinde risk 20 kat artmaktadır. Tütün kullanımıyla beraber 

bu artış daha da yükselir. Ev içi radon maruziyetinin akciğer kanserlerinin % 10’unun nedeni 

olduğu tahmin edilmektedir (17). 2006 yılında Fransa’da yapılan bir çalışmada 2009 kanser 

hastası çalışmaya dahil edilmiş ve bu hastaların kanser tanısı almadan önce ve tanı sonrası 

mesleki hikayeleri incelenmiştir. Sonuçlar uluslar arası kanser bilgi bankalarıyla 

karşılaştırılmıştır. Sonuçta asbest ve polisistik hidrokarbonların, mesleksel karsinojen ajanlar 

arsında en sık karşılaşılan ajanlar olduğu, metal üretimi sektörlerinde karşılaşılan kanser 

tiplerinin yaklaşık ¾’ünün ise mesleki mazuriyete bağlı olduğu sonucuna varılmıştır (18). 

 

2.1.2. Histolojik Sınıflaması 

Tedavi ve hastalığın ilerleyiş sürecinin değerlendirmesinde kolaylık sağlayabilmek 

amacıyla akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücre dışı akciğer 

kanseri (KHOAK) olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Işık mikroskobu ile yapılan inceleme 

sonrası tespit edilen değişikliklere göre, büyük ve küçük histolojik sınıflama Tablo 1’de 

gösterilmektedir (19). 
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Tablo 1: Akciğer kanseri histolojik sınıflaması. 

1- SKUAMOZ KARSĐNOM 

 Đyi diferansiye 

 Orta derecede diferansiye 

 Az derecede diferansiye 

 Spindle cell 

2- KÜÇÜK HÜCRELĐ KARSĐNOM 

 Yulaf hücreli tip (oat cell) 

 Đntermediyer hücreli tip 

 Miks tip 

3-   ADENOKARSĐNOM 

 Asiner tip 

 Papiller tip 

 Bronşioloalveoler tip 

 Musinli solid karsinom 

4- BÜYÜK HÜCRELĐ KARSĐNOM 

 Dev hücreli (Giant cell) karsinom 

 Berrak hücreli (Clear cell) karsinom 

5- ADENOSKUAMOZ KARSĐNOM (Miks Tümörler) 

6- KARSĐNOĐD TÜMÖR 

7- BRONŞĐAL BEZ KARSĐNOMLARI 

 Adenoid kistik karsinom (Silendiroma) 

 Mukoepidermoid karsinom 

8- DĐĞERLERĐ  

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önceki akciğer tümörleri sınıflaması 1981 yılında 

yapılmıştır. Bu tarihten sonra patolojik tanı yöntemleri ve kriterlerinde belirgin değişiklikler 

gerçekleşmiş, bunun üzerine sınıflama DSÖ tarafından 2004 yılında yeniden düzenlemiştir 

(Tablo 2) (20). 
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Tablo 2: Malign akciğer tümörlerinde histolojik sınıflama (DSÖ, 2004). 

 

2.1.3. Akciğer Rezeksiyon Tipleri 

Akciğerde patolojik bir dokunun çıkarılması sırasında seçilecek olan ameliyat tipi, 

hastanın kardiyopulmoner fizyolojik durumuna, tümörün evresine, histopatolojik tipine ve 

tümör ile tutulan toraks içi diğer lezyonlara bağlıdır (10). 

 

Akciğer kanseri tedavisinde uygulanabilecek temel rezeksiyonlar asağıda verilmiştir: 

 
1. Lobektomi: Erken evreli akciğer kanserinde, günümüzde kabul edilen standart 

rezeksiyon lobektomi ameliyatıdır. Lobektomi ameliyatı, akciğerin beş lobundan herhangi 

birisinin arterleri, veni ve bronşu ayrılarak, anatomik planlar ve lenf nodu drenajı dikkate 

alınarak yapılır. Bu ameliyatın kabul edilen mortalitesi, % 2–3 arasında değişmektedir. 

Morbidite olarak geride kalan akciğerin ekspanse olmaması, kalıcı plevral boşluk oluşması ve 

bu boşlukta gelişebilecek enfeksiyonlar en sık rastlanan problemler arasındadır. Bunların 
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dışında aritmi, solunum yetmezliği, pnömoni ve atelektazi gibi, postoperatif hastane kalış 

süresini uzatan komplikasyonlar görülebilir (21). 

2. Pnömonektomi: Tümörün yayılımı nedeniyle akciğerde santral yerleşimli olduğu, sağ 

akciğerde üç lobu birden ya da sol akciğerde iki lobu birden tuttuğu durumlarda 

uygulanabilen bir ameliyattır. Temel olarak akciğere giden ana damar (pulmoner arter), 

pulmoner venler ve ana bronş ayrılır ve bir akciğer tamamen çıkarılır. Pnömonektomi 

fizyolojik açıdan yarattıgı kapasite kaybı sebebiyle, lobektomiye göre daha ağır bir ameliyattır 

ve hastalarda uzun dönemde kalıcı solunum fonksiyon kısıtlılığı, pulmoner hipertansiyon ve 

hipoksemi gibi sorunlara yol açabilir (22). 

3. Segmentektomi: Akciğer, fonksiyonel ve anatomik olarak segment adı verilen bronşiyal, 

arteryal ve venöz sistemin ayrı olduğu birimlerden oluşur. Sağ akciğerde 10 segment, sol 

akciğerde 8 segment olduğu kabul edilen görüştür. Akciğerin herhangi bir segmenti ya da 

birkaç segmentinin çıkarıldığı ameliyata “segmentektomi” adı verilir. Ancak, bu ameliyat, 

solunum fonksiyonları sadece segment rezeksiyonuna uygun ve daha ileri bir rezeksiyonu 

kaldıramayacak olan akciğer kanserinde hastalarda seçilebilir. Bunun dışında tümör 

invazyonu veya akciğerde ikinci bir nodül varlığında lobektomiye eşlik edebilecek şekilde 

uygulanabilir. Segmentektomi ameliyatı hastanın solunum fonksiyonundaki kısıtlılık 

sebebiyle tercih edilmiş ise, komplikasyon oranı ve mortalitesi lobektomiye göre daha 

fazladır; aksi takdirde mortalite oranı çok düşüktür (23). 

4. Genişletilmiş rezeksiyonlar: Akciğer rezeksiyonu ile birlikte, göğüs duvarı rezeksiyonu 

ve rekonstrüksiyonu, diyafram rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, perikard, sol atrium 

rezeksiyonu, vena cava superior’un lateral segmentinin rezeksiyonu gibi ameliyatları içerir 

(22). 

 

2.1.4. Cerrahi Sonrası Solunum Fonksiyon Değişiklikleri 

Tüm akciğer fonksiyonlarının % 53-55’i sağ akciğer, % 45-47’si sol akciğer tarafından 

sağlanmaktadır. Ameliyat sonrası fonksiyonel değişiklikler, büyük ölçüde ameliyat öncesi 

fonksiyonlara, hangi akciğerin alındığına, kalan akciğerin fonksiyonuna, cerrahi sırasında 

hastanın yaşına, ameliyat sonrası ne kadar kompansatuar hiperinflasyon geliştiğine ve testlerin 

cerrahiden ne kadar süre sonra yapıldığına bağlıdır. Pnömonektomi sonrası, bir yıl içinde 

ortaya çıkan değişiklikler Tablo 3’te gösterilmiştir (24). 
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Tablo 3: Pnömonektomiyle ilişkili fizyolojik değişiklikler. 

Test Ameliyat sonrası  % değişiklik 

FVC 

FEV1 

FEV1/FVC 

Vital kapasite 

FRC 

TLC 

RV 

RV/TLC 

MVV 

MIP 

MEP 

DLCO 

SaO2 

PaO2 

PaCO2 

Ortalama pulmoner arter basıncı 

VO2 maks 

Akciğer kompliyansı 

Ölü boşluk 

Đnspiratuar hava yolu direnci 

Ölü boşluk/Tidal volüm 

%25-42 azalma 

%26-40 azalma 

% 13 artma,%15 azalma 

%25-56 

%18-47 

%21-47 

%17-27 

%7 artma, %7 azalma 

%18-45 azalma 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

%2 artma,% 36 azalma 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

17-29 azalma 

%15-59 azalma 

%7 artma, %21 azalma 

Artma 

%7 artma 

MVV : Maksimum istemli ventilasyon, MIP : Maksimum inspiratuar basınç, MEP : Maksimum ekspiratuar basınç 

Cerrahiden sonraki ilk bir yıl içinde, kalan akciğerde progresif aşırı inflasyon 

gelişmekte ve bundan sonar infilasyon kontrol alınmaktadır. Akciğer volümleri, özellikle de 

rezidüel volüm (RV), tek ekciğeri alınmış bir olgu için beklenenden fazladır (25). 

FEV1 ve FVC, ameliyat sonrası erken dönemde, genellikle ameliyat öncesi değerlerin 

% 50’sinin altına inmektedir. Buna karşılık, FEV1 / FVC oranı artabilir; azalabilir ya da 

değişmeden kalabilir. Ameliyat sonrası FEV1 ve FVC’deki değişikliğin araştırıldığı yayınlara 

göre üçüncü ve onikinci aylarda FEV1/ FVC oranında anlamlı azalma meydana gelmektedir; 

ancak bu değişiklik FEV1 ve FVC düzeyi için anlamlı değildir (24). 
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Akciğer rezeksiyonu sonrasında, ameliyat sonrası akciğer fonksiyonları azalmaktadır. 

Pek çok çalışmada,  akciğer fonksiyonlarının ve egzersiz kapasitesinin cerrahi sonrası  ilk 

birkaç ay azaldığı ve 6. aya kadar bir gelişme göstermediği ortaya konmuştur (26). 

Ameliyat sonrası dönemde uygulanan radyasyon tedavisinin pulmoner fonksiyonlar 

üzerine olumsuz etkisinin olduğuna dair yapılan bir çalışmada lobektomi uygulanan hastalarda 

FEV1 ve FVC değerlerindeki düşüş, lobektomi sonrası radyasyon alan hastalarda anlamlı 

derecede düşük olarak saptanmıştır (27). 

Anestezi süresi de bağımsız bir risk faktörüdür. Onkolojik cerrahi sonrası gelişen 

pulmoner komplikasyonların incelendiği bir çalışmda çok değişkenli analizde tüm risk 

faktörleri içinde; abdominal insizyon (p = 0,008), anestezi süresi (p = 0,0001) ve  

FEV1 < % 50 değerlerinin (p = 0,007) pulmoner komplikasyonları diğer değişkenlerden 

bağımsız olarak etkilediği saptanmıştır (28). 

2.1.5. Akciğerin Preoperatif Değerlendirmesi 

Akciğer rezeksiyonu olması planlanan hastalara sorulabilecek pek çok genel pulmoner 

değerlendirme sorusu mevcuttur. Bu soruların ana başlıkları Tablo 4’te yer almaktadır (29). 

Tablo 4: Pulmoner rezeksiyon adaylarında genel değerlendirme parametreleri. 

• Sigara içimi öyküsü 

• Mesleki hikâye 

• Egzersiz toleransı 

• Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar 

• Farkına varılmış pulmoner havayolu ve parankim hastalıkları 

• Kardiyak hastalıklar 

• Pulmoner ve kalp cerrahisi öyküsü 

 

 

Hasta halen sigara içmekte midir? 

Cerrahi yapılacağı sırada aktif sigara kullanımı ameliyat sonrası pulmoner 

komplikasyon gelişimine neden olur. Sıklıkla perioperatif dönemde balgam üretim artışı ve 
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temizlenme hızının yavaşlamasına yol açar. Önemli derecede atelektazi, pnömoni ve solunum 

yetmezliği bu durumun sonuçlarındandır (29). 

Kişi pulmoner hastalığıyla ilişkili olabilecek bir işte çalışmakta mıdır? 

Endüstriyel ve çevresel kirlilik organik ve inorganik, interstisyel akciğer hastalığı 

gelişimine neden olabilmekte ve bu da pulmoner fonksiyonlarda azalışla 

sonuçlanabilmektedir. Yaygın çevresel ajanlar silisyum, asbest, berilyum ve  

hayvan / kuş pislikleridir. Kişilere, bu ajanların bulunduğu yerlere yaptığı yolculuklar 

sırasında fungal enfeksiyonlar bulaşabilmektedir (29). 

Hastanın aktivite seviyesi nedir? 

Objektif egzersiz testlerinde hastanın suboptimal performansı  perioperatif 

kardiyopulmoner komplikasyon gelişme riskinin fazla olduğu anlamına gelir. Ek olarak  

hastanın zayıf egzersiz toleransı hissetmesi, ameliyat sonrası riskin de fazla olduğu anlamına 

gelir (29).  

 Hastanın geçirmiş olduğu yada halen aktif olan bir pulmoner enfeksiyonu var 

mı? 

Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar mukociliar temizlikte yetersizlik, havayolu 

obstruksiyonu veya lokalize bronşektazi olduğu anlamına gelebilmektedir (29). 

Altta yatan her hangi bir parankimal problem bulunmakta mıdır? 

Beraberinde önemli derecede obstruktif, intestinal veya enfekte akciğer hastalığının 

varlığı hastanın fonksiyonel kapasitesine etki eden faktörlerdendir. Ek olarak mevcut 

pulmoner enfeksiyonlar  perioperatif dönemde istenilmeyecek ve risk derecesini etkileyecek 

olan zayıf prognozla ilişkili olabilir (29). 

Kardiyak bir hastalığı var  mıdır? 

Pek çok kardiyak ve pulmoner hastalık, benzer etyolojik nedenlere dayanır. Mevcut 

olan önemli derecede iskemik veya valvular kalp hastalığı ameliyat sonrası pulmoner 

komplikasyonlara etki edebilir. Öncesinde var olan sağ ventriküler fonksiyon bozukluğu, 

pulmoner rezeksiyon sonrası risk olduğu anlamına gelir (29). 

Hasta daha önceden toraks cerrahisi geçirmiş midir? 

 Geçmiş pulmoner rezeksiyon hikayesi veya ciddi intratorasik işlemler planlanan 

cerrahi ameliyat açısından önemli bir risk faktörüdür (29). 
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Solunum Fonksiyon Testi 

Erişimi ve uygulanması  kolay olan testlemelerden biri olan pulmoner fonksiyon   

testleri, akciğer rezeksiyonuna bağlı risk tahmin yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadır. 

Kesin (absolute) değerler ve tahmini yüzde normal değerler hesaplanmaktadır. Ek olarak 

teknik, ameliyat öncesi ölçüm değerleri ile ameliyat sonrası ve cerrahi değerlerin tahmini de 

sağlar. Ameliyat sonrası değer tahmininde en sık kullanılan solunum parametreleri; FEV1 ve 

karbonmonoksit difüzyon kapasitesidir (DLCO) (30). 

Pekçok çalışmada FEV1, pulmoner rezeksiyonun güvenli bir biçimde gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği kararının verilmesinde kullanılan bir kriterdir. FEV1’in 1,5L’den fazla 

olması lobektomiler için, 2L’den fazla olaması ise pnömonektomiler için yeterli olarak kabul 

edilmektedir (31). Bu ortalama değerlerin hastaların cinsiyetine, vücut tipine göre hesap 

edilmesindeki zorluktan dolayı, mümkün olduğunca az hastada rezeksiyon yapılması eğilimi 

mevcuttur. Bu nedenle pek çok çalışmacı FEV1’i hastanın cinsiyetine, boyuna ve kilosuna 

göre hesaplanmış olan tahmini değerlerini dikkate alır. Bu bakış açısıyla FEV1’in, tahmini 

değerin % 80’inden fazla olması halinde, büyük akciğer rezeksiyon ameliyatlarında 

perioperatif komplikasyon riskinin düşük olduğu kabul edilir (29). 

“British Thorasic Society (BTS)” kılavuzlarında,  1970’te 2000’den fazla sayıda 

hastanın üzerinde yapılan çalışmada, lobektomilerde ameliyat öncesi FEV1’in 1,5L’nin 

üzerinde olduğu ve pnömonektomiler de ise FEV1’in 2 L’nin üzerinde olduğu olgularda, ölüm 

oranlarının % 5’ten az olduğu görülmüştür. Prospektif olarak yapılan bir çalışmada FEV1 in  

% 80’den fazla, DLCO’nun % 80’den fazla olduğu önemli bir kardiyak hastalık hikayesi 

olmayan olgular incelenmiş ve bu olguların pnömonektomi için uygun olduğu saptanmıştır 

(32). 

Akciğerlerin DLCO kapasitesi, bir çalışmada mortalite ve ameliyat sonrası pulmoner 

komplikasyon tahmininde en önemli parametre olarak bulunmuştur. Bu çalışmada risk 

değerlendirilmesinde akciğer rezeksiyonu öncesi DLCO nun % 60’tan az olması mortalite 

artışı ile ilişkilendirlmiştir (33).  

Arterial kan gazı analizi 

Nöromuskuler veya ilaca bağlı alveoler hipoventilasyonu olmayan olgularda,  

45 mmHg’nın üzerinde inatçı arterial parsiyel karbondioksit basıncı (PaCO2) yükselmeleri, 

özellikle rezeksiyon yapılacak hastalarda, ameliyat sonrası pulmoner komplikasyon veya ölüm 

riski yüksektir. Ciddi KOAH, kor pulmonale ve eşlik eden yüksek PaO2’si olan olgularda 5 



  13 

yıllık yaşam süresi oranı oldukça düşüktür ve arter kan gazları analizi bu olgularda 

önerilmektedir. Arterial parsiyel oksijen basıncı PaO2 > 60 mmHg ve PaCO2 < 45 mmHg olan 

olguların düşük risk grubunda olduklarına inanılmaktadır (34). 

Dinlenme halinde var olan hiperkapni , oda havasında PCO2’nin 45 mmHg’den fazla 

olması, akciğer rezeksiyonu kontraendikasyonlarından biri olarak tanımlanır (29). 

 

Kantitatif Akciğer Skeni (Ventilasyon ve Perfüzyon) 

Pulmoner emboli tanısında sık kullanılan bir yöntem olup, tek taraflı akciğer 

fonksiyonunun belirlenmesinde rezeksiyon sonrası kalacak olan akciğer fonksiyonunu tahmin 

etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pratikte en fazla kullanılan ikinci basamak testtir, ameliyat 

sonrası spirometrik parametreler (FEV1, FVC) ve DLCO değerleri saptanabilmektedir. Đlk defa 

Kristersson ve arkadaşları (35) tarafından 1972 yılında rezeksiyon cerrahisinde ameliyat 

öncesi değerlendirme amacıyla kullanılmış ve araştırmacılar post-pnömonektomik  

FEV1 < % 80 ise komplikasyon riskinin fazla olduğunu saptamışlardır . 

Egzersiz Testleri 

Pek çok sayıdaki çalışmada egzersiz kapasitesi belirlenmesi maksimum oksijen 

tüketimi (VO2maks) ölçülerek, ameliyat sonrası komplikasyon ve uzun dönem mortalite 

tahmininde kullanılmaktadır. Absolute değerlerdeki değişiklikler, yüzde tahmini değerler ve 

tahmini ameliyat sonrası değerler risk belirleyicileridirler (30). 

Merdiven çıkma 

Egzersiz testinin en basit şekli merdiven çıkmadır. Çıkılan merdiven basamak sayısı ile 

postoperative komplikasyonn gelişme olasılığı ilişkilidir (29). Çıkılan basamak sayısının, 

standart pulmoner fonksiyon testi değerleri ile (FEV1, DLCO) korelasyonu zayıftır. Merdiven 

çıkma akciğer rezeksiyonuna bağlı risk tahmininde kullanılır. Bir çalışmada 160 akciğer 

rezeksiyonu adayında yapılan değerlendirmede standart pulmoner fonksiyon testi ve 

çıkılabilen basamak sayısına bakılmıştır. Merdiven çıkma testinde çıkılabilen mesafe 

komplikasyon tahmininde bağımsız belirteçlerden biri olarak ifade edilmiştir (20,6 m 

yürüyebilenler komplikasyon gelişimi olmaksızın, 14,6 m yürüyebilenlerde komplikasyona 

rastlanmıştır). Yazarlar 12 m ve üzeri mesafeleri yürüyebilen hastaların rezeksiyonu tolore 

edebildiği tahmininde bulunmuşlardır (30). 
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6 dakika yürüme testi  

6 dakika yürüyüş testi, herhangi bir egzersiz gereci gerektirmeyen, basit bir testleme 

çeşidi olması dolayısıyla pratikte sıkça kullanılır. 30 m uzunluğunda, düz, sert bir zeminde 

yapılan testte, oksijen saturasyonu ve kalp hızı ölçümü yapılır, yorgunluk derecesi borg skalası 

ile sorgulanır. Standart komutlarla yapılan testte, hastanın 6 dk. içerisinde yürüyebildiği 

mesafe kaydedilir ve hesaplanan normal değerlerle karşılaştırılır (36).  

Kardiyopulmoner egzersiz testi 

Test sıklıkla yürüyüş bandı veya biskilet üzerinde, hastaya artan iş yükleri uygulanarak 

gerçekleştirilir. Test, oksijen saturasyonu, VO2 maks, karbondioksit miktarı ve dakika 

ventilasyonu ölçülerek gerçekleştirilir (37). 

Egzersiz oksimetresi 

Standart egzersiz sırasında oksijen saturasyon düşüşleri akciğer rezeksiyonunda risk 

tahmini yapılmasında kullanılmaktadır. % 4 ve üstündeki saturasyon düşüklüğü,  durumlarında 

solunum yetmezliği, sakatlık, yoğun bakım ünitesi yatışları ve evde oksijen kullanımı ihtiyacı 

tahmininde FEV1 ve DLCO ölçümlerinden daha doğru sonuçlar verir. Eğer saturasyon 

düşüklüğü not edilmişse önemli komplikasyon gelişme olasılığı % 91-99 arasındadır. Diğer 

ölçümlerde olduğu gibi, tahmini oksijen saturasyon düşüş değerleri idealden daha az 

güvenilirdir (30). 

2.1.6. Akciğer Rezeksiyonu Sonrası  Komplikasyonlar 

Pek çok ameliyat sonrası komplikasyon solunum kasları ve göğüs duvarı 

mekaniklerindeki fonksiyon bozukluğuna bağlı akciğer hacim değişikliklerinin bir sonucudur. 

Abdominal ve torasik cerrahi işlemler, vital kapasitede önemli derecede azalışa neden 

olmakta, fonksiyonel rezidüel kapasitede ise kritik bir azalış meydana gelmektedir. Abdominal 

ve toraks dışı cerrahilerden sonra fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)’de ısrarlı bir değişiklik 

olmamasına rağmen, FRC alt abdominal ameliyatlarda % 15 ve % 30 arasında azalırken, 

torokotomi ve akciğer rezeksiyonu sonrası % 35 oranında azalır. FRC’nin azalmasına neden 

olan diğer faktörler supin pozisyonu, obezite, asit varlığı, periton gelişimi ve genel anestezidir. 

Bir diğer ameliyat sonrası pulmoner komplikasyon nedeni, havayolu kapanışı sonucu 

ekspirasyon sırasında ilgili akciğer bölgesinin durması ile oluşan akciğer hacmi olan,  

kapanma hacmidir (KH). KH’de artışa katkıda bulunan faktörler, ilerlemiş yaş, sigara 

kullanımı, aşırı sıvı birikimi, bronkospazm ve havayolunda var olan balgamdır (29).  
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Akciğer cerrahisinde ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riski çok fazladır ve bu 

komplikasyonlar yüksek mortalite oranlarıyla ilişkilidir. Lobektomi ve pnömonektomi 

sonrasında operatif mortalite oranının son yüzyılda azalmasına rağmen, komplikasyon gelişme 

insidansı % 49’dan fazladır (38). 

Bu komplikasyonları şu şekilde sınıflamak uygun olacaktır: 

1. Pulmoner, 

2. Hemorajik, 

3. Kardiyak, 

4. Plevral, 

5. Nörolojik. 

 

1. Pulmoner komplikasyonlar 

Cerrahi ameliyat geçirmiş hastaların % 47’sinde, kardiyovasküler ve / veya pulmoner 

komplikasyon meydana gelmektedir. En yaygın, ölümcül olmayan komplikasyonlar aritmi  

(% 25), pnömoni (%7,8) ve bronkopulmoner fistül (% 4,7)’dür. Komplikasyonların meydana 

geliş nedenleri ile uzun süreli hastane kalışları ilişkilidir. Solunum komplikasyonları hastaların 

almış oldukları epidural anestezi ve IV morfin uygulamalarından dolayı ortaya çıkar. 

Atelektazi ve sekonder enfeksiyonlar, fonksiyonel rezidüel kapasite ve etkili mukosiliar 

aktivite kaybı, epidural anestezi etkisindeki hastanın diyafram refleks aktivitesinin inhibisyonu 

ve elevasyonu ile bağlantılıdır (39). Pulmoner komplikasyonlardan olan ameliyat sonrası 

pnömoni, akciğer rezeksiyonu sonrası yaşamı tehdit eden önemli komplikasyonlardan biridir. 

Yapılan prospektif bir çalışmada akciğer rezeksiyonu olan 168 hasta, 6 ay boyunca takip 

edilmiştir. Çok yönlü analiz sonuçlarına göre kronik akciğer hastalığı, rezeksiyon süresinin 

uzaması, intraoperatif bronşial kolonizasyon varlığı ve erkek cinsiyetine sahip olunması 

ameliyat sonrası pnömoni için risk faktörlerinden olduğu tespit edilmiştir (40). 

2. Hemorajik komplikasyonlar 

Torakotomi sonrası hemorajinin en sık sebebi bronşiyal arter ve göğüs duvarı 

damarlarının yetersiz hemostazıdır. Torakotomi sonrası göğüs tüpünden 4-6 saat boyunca 200 

ml/saatten fazla drenaj olması, masif kanama olarak değerlendirilmelidir. Bu şüphe varsa, 

hastada hipotansiyon ve torakotomi tarafında radyografide oposite saptanır (41). 

Ani masif kanama, çok nadirdir ve genellikle pulmoner arter güdüğündeki düğümün 

açılmasına bağlıdır (42). Daha nadir olarak pulmoner vende saptanır. Böyle bir durumda 
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ipsilateral hemitoraks hızlı bir şekilde kanla dolar. Eğer hasta uyanıksa, ani senkop, nabız ve 

tansiyon arteriyel kaybı görülür. Saptandığı anda derhal torakotomi yapılmalıdır (41). 

Bronkovasküler fistül, pnömonektomiye gore lobektomide  daha az görülür. Fistülün 

cerrahi onarımı gerekebilir (43). 

 

3. Kardiyak komplikasyonlar 

Ameliyat sonrası aritmilerin görülmesinde pek çok etken vardır. Bunların arasında en 

sık görülenleri artmış vagal tonus, hipoksi ve intraoperatif dönemde iki litreden fazla sıvı 

alımıdır. Aritmiler genellikle ilk bir hafta içinde ortaya çıkar ve ilk 48 saatte doruk yaparlar 

(41). Sık olarak karşılaşılan supraventriküler aritmilerin ortaya çıkışında,  ilerlemiş yaş ve 

ilerlemiş patolojik evrenin rol oynadığı bilinmektedir (39). 

Geçici miyokardiyal iskemi nadirdir ve akciğer kanseri için rezeksiyon yapılan 

olgularda % 3,8 oranında saptanmıştır (41). 

 

4. Plevral komplikasyonlar 

Lobektomi sonrası tekrar eden rezidüel hava boşluğu, özellikle yaşlı ve granülomatöz 

hastalık nedeniyle opere edilenlerde görülmektedir. Hava boşluğu apikal veya inferior olarak 

diyafram üstünde görülür. Komplike olan rezidüel hava boşluğu ağrı, dispne, hemoptizi, ateş 

ve devamlı hava kaçağı şeklinde semptom verir (41). 

Ampiyem, bronkoplevral fistüle eşlik edebilir veya ona neden olabilir. Ampiyem 

geliştiğinde hastada sistemik bir toksisite gelişmektedir. Lökositoz, ateş ve iştahta azalma 

vardır. Tanı konduğunda ampiyem poşu drene edilmelidir (41). 

 

5. Nörolojik komplikasyonlar 

Nadiren frenik sinir hasarı meydana gelir. Sıklıkla adezyonların açılması esnasında 

kullanılan koter nedeniyle hasar oluşmaktadır. Mediyastenin tümör nedeniyle invazyonu veya 

süperior pulmoner venin anteriorundaki lenf gangliyonlarının metastatik tutulumunun frenik 

siniri invaze etmesi sonucu hasar meydana gelir. Rekürren laringeal sinirde, sıklıkla solda 

mediyastinal lenf nodu çıkarılması esnasında koter kullanımı veya aortikopulmoner 

penceredeki lenf gangliyonlarının invazyonu sonucu hasar oluşmaktadır. Tek taraflı 

tutulumunda boğuk ses ve ciddi aspirasyon sorunları gelişebilmektedir (41). 
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Spinal kord hasarı sonucu parapleji gelişimi, interkostal damarlardan devam eden 

kanamanın kontrolü sırasında meydana gelmektedir. Daha nadir olarak da anteriyor spinal 

arter trombozu sonucu olmaktadır. Bu bölge diseksiyonlarında ünipolar koter kullanımından 

kaçınmak gerekir (41). 

Periferik tümör embolisi, genellikle pulmoner venin izolasyonu ve ligasyonu sırasında 

meydana gelmektedir. Hastaların % 50’si embolik süreç esnasında ölmektedir. Eğer olanak 

varsa, embolinin çıkarılması gerekir (41). 

 

2.2. PULMONER REHABĐLĐTASYON 

 

Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve Avrupa Solunum Derneği (ERS)’nin yeni 

yayınladığı raporda pulmoner rehabilitasyon şöyle tanımlanmıştır: “Pulmoner Rehabilitasyon 

(PR), semptomatik olan ve günlük yaşam aktivitesi azalmış kronik solunum sistemi hastaları 

için, kanıta dayalı, multidisipliner ve kapsamlı bir çalışmadır. PR, semptomları azaltmak, 

solunum fonksiyonlarını en uygun düzeyde tutmak ve sistemik bulguları kontrol altına almak 

veya geri çevirmek suretiyle sağlık giderlerini azaltmak üzere, hastanın bireysel tedavileri 

entegre edilerek planlanır” (44). 

ATS/ERS, Obstrüktif Akciğer Hastalıkları için Küresel Yaklaşımı’nın (GOLD) ve 

Amerikan Kardiyovasküler ve Pulmoner Rehabilitasyon Derneği (AACVPR)’nin ortak 

görüşleri şöyledir: “Pulmoner rehabilitasyon, en uygun medikal tedaviye rağmen, egzersiz 

toleransı düşmüş, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi azalmış kronik solunum sistemi 

hastalarında, standart medikal tedavi ile bütünleşmesi gereken bir tedavi komponentidir” (44).  

Bu tanımlamalar, başarılı bir rehabilitasyon için, üç önemli konu üzerinde durmaktadır 

(44, 45); 

1. Multidisipliner: Pulmoner rehabilitasyon programı her bir hastanın ihtiyaçları 

doğrultusunda değişik sağlık bakım disiplinlerinin uzmanlıklarından faydalanır. 

2. Bireysel: Akciğer hastalığı olan kişiler bireysel  değerlendirme, bireysel ilgi ve 

gerçekçi kişisel hedeflere ihtiyaç duyarlar,   

3. Fiziksel ve sosyal fonksiyonlarla ilgisi: Pulmoner rehabilitasyon, başarılı olabilmek 

için, fizyolojik, emosyonel ve sosyal problemlerle ilgilenmeli ve akciğer fonksiyonlarını ve 

egzersiz toleransını geliştirilerek tıbbi tedaviden olan kazanımları arttırmalıdır. 
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KOAH hastaları, pulmoner rehabilitasyonun en fazla uygulandığı gruptur. Fakat 

günümüzde, KOAH dışında, multisistemik özelliği olan birçok kronik solunum sistemi 

probleminin de kas erimesi, vücut kompozisyonu bozulması, egzersiz intoleransı ve 

kondüsyon düşüklüğü, dispne ve yorgunluk, pulmoner fonksiyonlarda yetersizlik gibi 

problemlere yol açabileceği ve bunların da pulmoner rehabilitayon programlarına konu olması 

gerektiği anlaşılmıştır. Tablo 5’te pulmoner rehabilitasyon komponentlerinin güvenirlilik 

dereceleri gösterilmektedir (45). 

Tablo 5: KOAH’da pulmoner rehabilitasyonun etkinliği “ACCP/AACVPR Pulmonary 
Rehabilitation Guidelines Panel”, Chest 1997. 

 

Geniş anlamıyla pulmoner rehabilitasyon, kronik solunumsal hastalıklarda, hastanın 

fonksiyonel veya psikososyal eksiklerinin seviyesine göre planlanacak ve ömür boyu sürecek 

çalışmalar veya stratejiler olmalıdır (46). Pulmoner rehabilitasyon dört fazdan oluşur.  

Bunlar (47); 

� Klinik faz 

� Değerlendirme fazı 

� Rehabilitasyon fazı 

� Đzlem Fazı 

Klinik faz: Hastalığın hikayesinin, sigara alışkanlığının, klinik durumunun vs. 

Değerlendirildiği fazdır. Bu fazın bir diğer amacı, hasta için en uygun aktivitenin seçimidir. 

Değerlendirme fazı: Değerlendirmeler hastanın kişiselleştirilmesini sağlar. Egzersiz 

testleriyle eğitimin şiddeti belirlenir. 

Rehabilitasyon fazı: Bu faz hastanın tedavisine uyumunu arttıracak, psikososyal 

destek sağlayacaktır.  

Đzleme fazı: Kontrollerle düzenli laboratuvar tetkiklerinin yapılması hem eğitimin 

şiddetini ayarlama da hem de edilen gelişmeleri hastalarla paylaşarak motivasyonun artmasını 

sağlamada önemlidir.  
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2.2.1. Pulmoner Rehabilitasyon Endikasyonları 

Pulmoner rehabilitasyon, uygun medikal tedavisini alan, dispneik, egzersiz toleransı 

azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşayan, kronik solunum hastalığı olan 

hastalarda endikedir. Pulmoner rehabilitasyona dâhil edilmek için, özel pulmoner fonksiyon 

kriterleri söz konusu değildir (48). Esas olarak kontrol altına alınmış kronik akciğer hastalığı 

olan ve önemli derecede fonksiyonel düzeyini ve yaşam kalitesini kısıtlayan semptomlara 

sahip her hasta pulmoner rehabilitasyon için aday hasta olarak değerlendirilir (5). Öncelikli 

olarak program aşamalarında, hastanın motivasyonu önemli bir faktördür. Đlerlemiş yaşa 

rağmen, çalışmaya diğer katılım kriterlerine sahip olan tüm hastalar rehabilitasyona dahil 

edilebilir. Đlerlemiş yaş, kas-iskelet, duyusal ve kognitif yeteneklerde yetersizliğe neden 

olmaktadır. Fakat bu hasta grubundaki bireylerin, gözetim altında gerçekleştirilen egzersiz 

programlarından, beslenme eğitiminden ve ilaç kullanımlarından olan kazanımları hatırı 

sayılırdır (6). 

Pulmoner rehabilitasyonun genel endikasyonları (48); 

Solunumsal hastalık kaynaklı; 

• Aktivitede anksiyete, 

• Aktivitede solunum sıkıntısı, 

• Sosyal aktivelerde ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık, 

• Bağımsızlık kaybıdır. 

Pulmoner rehabilitayondan kimler faydalanabilir (44, 45,49); 

• Astım, 

• KOAH, 

• Göğüs duvarı hastalıkları, 

• Kistik fibrosis, 

• Đnterstisyel akciğer hastalığı, 

• Akciğer kanseri, 

• Bazı nöromusküler hastalıklar, 

• Perioperatif durumlar (toraks ve abdominal cerrahi), 

• Postpolio sendromu, 
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• Akciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası, 

• Akciğer hacim azaltılması ameliyatı öncesi ve sonrası, 

• Mekanik ventilatöre bağlımlı olan hastalar, 

• Sağlıklı bireyler. 

2.2.2. Pulmoner Rehabilitasyonun Kontraendikasyonları 

 Pulmoner rehabilitasyon kontrendikasyonları (50,51); 

1. Motivasyon eksikligi, 

2. Uyumsuzluk, 

3. Finansal destek yetersizligi, 

4. Ciddi bilişsel fonksiyon bozukluğu veya psikiatrik hastalık, 

5. Eşlik eden kontrol altına alınmamış hastalık, 

6. Kontrol altına alınmamış anjina, 

7. Dekompanse kalp yetmezliği, 

8. Oksijen desteğine rağmen düzeltilemeyen ciddi egzersiz hipoksemisi, 

9. Kemik instabilitesiyle birlikte olan maligniteler, 

10. Ciddi Akciğer ya da diğer hastalıklara bağlı (metastaik kanser, artrit, engelleyen 

hemipleji) egzersiz yapamama, 

11. Sigara içimi (Sadece belli sigorta kuruluşları tarafından pulmoner rehabilitasyon 

programından 3 ay önce sigara içiminin bırakılmış olması istenmektedir).  

Motivasyon eksikliği pulmoner rehabilitasyon için göreceli bir komplikasyondur. 

Pulmoner rehabilitasyon için iki asal hariç tutma kriteri vardır (51). 

1. Rehabilitasyonu engelleyecek eşlik eden artrit, ciddi nörolojik, bilişsel, psikiatrik 

hastalık olması, 

2. Eşlik eden ko-morbid hastalık. Örneğin, ciddi pulmoner hipertansiyon ve kontrol 

altına alınmamış kardiyovasküler hastalık. 

Sigara içimi bazen kontrendikasyon kabul edilse de, sigara içenlerle içmeyenlerdeki 

rehabilitasyon etkinliginin benzer olduğunu gösteren çalışmalar vardır. “ATS, BTS, 

ACCP/AACVRP” pulmoner rehabilitasyon rehberlerinde, sigara içiminin mutlak 
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kontrendikasyon oluşturmadığı ancak, olgunun sigara bırakma programına katılım için 

cesaretlendirilmesi gerektigi belirtilmektedir (44, 48, 52). 

2.2.3. Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Egzersiz Programı 

Pulmoner rehabilitasyonun bileşenlerinden biri olan Fizyoterapi Rehabilitasyon ve 

Egzersiz Eğitiminden, Pulmoner Rehabilitasyon endikasyonu olan her hasta  yararlanır 

(53).pulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyon, hastalığın fizyopatolojisine, hastanın semptom ve 

gereksinimlerine göre bireysel olmak zorundadır. Bu zorunluluk multidisipliner yapılanmayı 

da beraberinde getirir (49). Hastanın tedavisinde, çeşitlipulmoner  fizyoterapi ve 

rehabilitasyon yaklaşımları ile optimal tıbbi tedaviye destek olmanın yanı sıra pulmoner 

rehabilitasyon bileşenlerinden hastayı değerlendirmede ve hastanın eğitiminde de 

fizyoterapistin rolü büyüktür (53). 

1. Pulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyonun hasta değerlendirmesine katkıları:    

Fizyoterapist, aşağıda bahsedilen değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, klinik hikaye, fizik 

muayene ve laboratuvar kayıtlarını inceleyerek, hastalığın şiddeti, evresi ve hastanın 

durumuna göre bireysel bir fizyoterapi rehabilitasyon tedavi programını çizer ve uygular  

(53, 54). 

- Solunum tipi, frekansı, solunum sıkıntısının derecelendirilmesi, göğüs ekspansiyonunun 

değerlendirilmesi, postür, esneklik ve eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, 

- Antropometrik  değerlendirmeler, çevre ölçümleri, biyoelektrik impedans veya deri kıvrım 

ölçümleri ile vücut yağ yüzdelerinin değerlendirilmesi, 

- Solunum fonksiyonlarının ve solunum kas kuvvetinin ölçülmesi, 

- Periferik kas kuvvetinin ölçülmesi,  

- Kardiyopulmoner kapasitenin değerlendirilmesi; koşu bandı, ergometre çeşitleri, 12 ve 6 

dakika yürüme, “shuttle”  testi gibi saha testleri, 

- Fonksiyonel kapasitenin, günlük yaşam aktivitelerinin (GYA), yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesi. 

2. Fizyoterapi rehabilitasyonun hasta eğitimine katkıları: Hastaların hastalıkları, 

uygulanacak tedaviler ve tetkikler konusundaki bilgi düzeylerine göre eğitim alması gereklidir. 

Hastaların bilgi düzeyi arttıkça tedaviye katılımları ve uyumları artacak, tedavinin etkinliği 

istenen seviyede olacaktır. Solunum tipleri ve solunum aletlerinin kullanımı, kendini 

değerlendirme ve belirti ve bulgularla baş etme, egzersiz prensipleri, fizyoterapi teknikleri, 
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egzersiz eğitim programının detayları, kendine yetme ve kendine bakım becerilerini arttıran 

davranış değişiklikleri, GYA’da enerji tasarrufu ve yaşam kalitesini arttıracak ortam ayarlama 

ve uygulamaları hakkında bilgi verme, fizyoterapistin hastanın bilgilendirme eğitimine 

yapabileceği katkılarıdır (53).  

3. Fizyoterapi rehabilitasyonun hasta tedavisine katkıları: Hastane içi ve dışı ya da ev 

rehabilitasyonu için fizyoterapiye gönderilen hastalara, hastaların gereksinimlerine ve 

değerlendirme sonuçlarına göre, aşağıda adı geçenpulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programlarından bir kaçı veya hepsi uygulanabilir (53, 55). 

1. Temel solunum teknikleri; büzük dudak solunumu, diyafragmatik solunum, maksimum 

inspiriumda tutma solunumu, lokal bazal ekspansiyon egzersizleri verilir,  

2. Hastalarda, ventilasyon ve oksijenizasyonu arttırmaya yardımcı olan tekniklerden; Pozisyon 

verme; gevşeme pozisyonu verilir ve gevşeme teknikleri öğretilir, 

3. Bronşial hijyen teknikleri öğretilir; yeterli sıvı alımı ve nemlendirme hakkında 

bilgilendirilir. Solunum egzersizleri, aktif solunum döngüsü, öksürme tekniği öğretilir. 

Postural drenaj, manuel teknikler (perküsyon, vibrasyon, “shaking”) yapılır. Mekanik 

yardımlar (perküsörler, vibratörler) uygulanır. Zorlu ekspirasyon tekniği, otojenik drenaj, 

“flutter” ı kullanma öğretilir. Nazofaringeal aspirasyon yapılabilir, 

4. Solunum kontrolü öğretilir,  

5. Mobilizasyon ve postür egzersizleri öğretilir, 

6. Egzersiz toleransı arttırılmaya çalışılır: GYA ve enerji koruma yöntemleri, egzersiz eğitimi 

verilir, solunum kaslarının eğitimi yapılır. “Biofeedback”den yaralanılır. Oksijen tüketimini ve 

solunum işini azaltma yöntemleri öğretilir, 

7.  Hastanın çevre ve ev ortamı ayarlanır. Ev egzersiz planı yapılır.   

 

 

 

Göğüs cerrahisinde pulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyon 

Cerrahi uygulanacak olan hastalarda, pre-operatif değerlendirme ve fizyoterapi 

rehabilitasyon yaklaşımlarının anlatılması ile post-operatif problemlerin bir kısmı 

önlenebilir veya azaltılabilir. Ameliyat sonrası ilk birkaç gün, hastalara göğüs cerrahisinde 

fizyoterapinin amaçlarına uygun olan tedavi yaklaşımları uygulanır (56). 
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Göğüs cerrahisinde fizyoterapinin amaçları (6, 56) ;  

� Ameliyat öncesi dönemde bronkodilatör, kortikosteroid, antibiyotiklerin kullanımı, 

göğüs fizyoterapisi, sigarayı bırakmak, ciddi şişmanlığı olan hastalarda kilo vermek, 

hasta eğitimini de içeren tedavi yaklaşımlarıyla, pulmoner fonksiyonları optimalize 

etmek ,  

� Ameliyat öncesi eğitim, ameliyat sonrası seyri etkileyebileceği için bütün hastaları 

ameliyat öncesi bilgilendirilmek , 

� Uygun ventilasyonu sağlamak,  

� Kalan akciğer dokusunun tam ekspansiyonunu sağlamak,  

� Atelektazi ve enfeksiyon oluşumunu engellemek, için sekresyon atılmasına yardımcı 

olmak,  

� Venöz trombozu önlemek ve dolaşıma yardımcı alt ekstremite egzersizlerini vermek, 

� Omuz kuşağı, kollar, sırt ve göğüsün mobilizasyonunu sağlamak,  

� Postür deformitelerini önlemek, egzersiz toleransını arttırmak. 

2.2.3.1. Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları 

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları iki ana başlıkta incelenebilir; 

1. Egzersiz 

2. Eğitim 

1. Egzersiz 

a. Solunum Egzersizleri 

Büzük Dudak Solunumu: Bu teknik, hastalar yorulduğunda veya solunum sıkıntısı 

yaşadığında, nefesi tekrar kontrol altına almada onlara yardımcı olacak bir tekniktir. 

Burundan yavaş olarak nefes alıp, dudaklar büzülüyken nefes verilir. Nefes verme, nefes 

almaya göre daha uzun tutulmalıdır. Böylece alveolar ventilasyon ve oksijenizasyon artmış 

olur, solunum işi azalır (57). Hava yolu kollapsını önlemek için dudaklar hafif açık tutularak 

yapılan aktif ve uzun ekspirasyon sırasında, ağızın açık olması nedeni ile ekspirasyon sonunda 

yaklaşık 5 cmH2O’luk bir basınç oluşturulur ve küçük havayolu kapanması engellenir. 

Spontan solunum ile karşılaştırıldığında büzük dudak solunumu, solunum frekansı, dispne ve 

PaCO2’yi azaltır, tidal volüm ve oksijen satürasyonunu artırır (58). 
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Segmental Solunum Egzersizleri 

Göğüs duvarının belli bölgelerine uygulanan basınçla oluşan proprioseptif uyarandan 

yararlanılarak, o bölgelerin daha iyi ekspanse olması sağlanır (57). Normal solunum sırasında, 

hareket eden aktif kas bölgesine, avuç içi yerleştirilerek basınç uygulanır. Bu basınç, hastanın 

dikkatini yoğunlaştırması gereken vücut bölgesine olan farkındalığını arttırarak, çalıştırılması 

gereken göğüs bölgesinin aktivite seviyesini arttırır. Cerrahi öncesi yapılan çalışmalar, 

inspiratuar kas aktivitesini geliştirir ve terapistin, hastanın egzersizi ne ölçüde düzgün 

yapacağı hakkında bilgi edinmesine ve cerrahi sonrası hareket eden göğüs bölgesine gore, 

çalıştırılması gereken akciğer segmentinin lokalize edilmesine yardımcı olur (59).  

Hasta derin bir nefes alır ve verir. Ekspirasyon rahat olmalıdır. Dört kez tekrarladıktan 

sonra hastanın hiperventile olmaması ve baş dönmesini engellemek için çalışmaya ara verilip 

gevşemesi istenir. Segmental solunum egzesiz çeşitleri aşağıda özetlenmiştir (Şekil 3)(57); 

1. Unilateral bazal ekspansiyon egzersizi , 

2. Bilateral bazal ekspansiyon egzersizi , 

3. Apikal ekspansiyon egzersizi, 

4. Posterior bazal ekspansiyon egzersizi . 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Segmental solunum egzersizleri (57). 

 

Diyafragmatik Solunum: 

Diyafram, en önemli solunum kasıdır ve solunum işinin % 64’ü diyafram kası 

tarafından sağlanır. Boyun, omuz ve göğüs çevresindeki kasların solunuma katılımı ise  

% 35’dir. Hastalar diyafragmatik solunum yaptığında hem bu kas kuvvetlenmiş olur, hem de 
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solunum hızının azalması, tidal ventilasyonun artması, yardımcı kas aktivitesinin azalması, 

ventilasyonun iyi dağılmasının sağlanması gibi potansiyel olarak hastaya yardımcı olacak 

yararlar sağlar (57). 

Hastalara diyafragmatik solunum sırasında, inspirasyonda abdominal bölgeye nefes 

almaları ve üst göğüs kafesi hareketini azaltmaları söylenir. Bu, göğüs duvarı hareketi ve 

ventilasyon dağılımını iyileştirmeyi, solunumun enerji harcamasını, dispneyi, yardımcı 

solunum kası aktivitesini azaltmayı ve egzersiz kapasitesini artırmayı amaçlar. (60). 

Yavaş ve Derin Solunum: 

Solunum, yavaş hızda ve daha yüksel tidal volümde yapıldığında, bozulmuş alveoler 

ventilasyonu olan hastalarda alveoler ventilasyon gelişmektedir. Farklı yazarlar KOAH’lı 

hastalarda istirahatte yavaş frekanslı solunumla, solunum frekansında düşme, tidal volüm ve 

PaO2’de artma olduğunu göstermişlerdir. Egzersiz eğitimi sırasında da yavaş ve derin solunum 

yapılması, egzersizde solunumun etkinliğini artırmakta, solunumsal istek ve dispne 

algılamasını azaltmaktadır. Sonuç olarak, yavaş derin solunum, istirahatte solunumun 

etkinliğini ve oksijen satürasyonunu iyileştirir. Benzer bir eğilim egzersiz sırasında da 

gözlenir. Ancak ileri araştırmalara gerek vardır (60). 

b. Postural drenaj 

Balgamların temizlenmesinde bilinen en klasik yöntem, postüral drenaj ile birlikte, 

perküsyon, vibrasyon ve shaking uygulamalarıdır. Postüral drenaj, yerçekiminin yardım ettiği 

pozisyonlara akciğer segmentlerinin yerleştirilmesidir. Böylece mukusun arkasında hava 

akışını artırarak, balgamların santral hava yollarına taşınması ve atılımı sağlanır. Postüral 

drenaj, 12 farklı pozisyonda (45 derece dik pozisyon, sırtüstü, yüzükoyun ve lateral 

pozisyonlar) uygulanabilir. Genelikle olumlu gelişme elde edebilmek için her bir postüral 

drenaj pozisyonunda en az üç-beş dakika durmalıdır. Radioaerosol izlem yöntemi ile postüral 

drenajın etkilerini inceleyen çalışmalarla balgam atılımı dışında bir yararı görülmemiştir. 

Ancak bronşektazi ve aşırı mukus üretimi olan hastalarda (30 ml/gün), postüral drenaj 

uygulamanın etkili olduğu gösterilmiştir. Vücut pozisyonlaması oksijenasyonu artırır. 

Unilateral akciğer hastalığı olanlarda, etkilenmemiş taraf üstte kalacak şekilde lateral dekübit 

pozisyon kullanımı oksijenasyonu iyileştirmektedir (61).  Farklı çalışmalarda ile postüral 

drenaj pozisyonları ile, hastalarda bazı sıkıntıların olduğu; ağrı, omuz ve kalça ekleminde 

gerginlik hissi oluştuğu, hastaların uygulamayı rahat tolere edemedikleri belirtilmektedir. 
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Ayrıca, solunum yetmezliği olan KOAH’lı hastalarda, baş aşağı pozisyonlar uygun 

olmayacağından modifiye drenaj pozisyonları tercih edilir (62). 

c. Perküsyon / vibrasyon 

Manuel veya mekanik perküsyon ve vibrasyon; göğüs duvarına eksternal kuvvet 

uygulanması ile, intraplevral basınç değişikliğine neden olur. Ossilatuar kuvvetler torakal 

kafes ve akciğer dokusuna geçerek, hava yolu duvarından balgamın çözülmesini sağlar. 

Ossilasyonların santral hava yollarında bronkoskopi sırasında gözlenmesine rağmen, hava ve 

akciğer parankimi tarafından kuvvetlerin absorbsiyonu küçük ve orta hava yollarına geçişini 

önlemektedir. Bu durum postüral drenaj, öksürük ve solunum eğitimine göğüs perküsyonu ve 

vibrasyonunun eklenmesini açıklamaktadır (63). Teknik, fizyoterapist tarafından kuvvetli ve 

ritmik bir şekilde, problemli akciğer bölgesine özel pozisyonlarda göğüs duvarına uygulanır. 

Her bir segment için 2 - 5 dk uygulanması uygundur. Perküsyon ve vibrasyon postural drenaj 

pozisyonlarında uygulanmalıdır (64).  

  d. Aktif solunum teknikleri döngüsü 

Solunum kontrolü, torakal ekspansiyon egzersizleri ve zorlu ekspirasyon tekniğinden 

oluşur. Solunum kontrolü hava yolu obstrüksiyonu ve yorgunluğun gelişmesini önler. Torakal 

ekspansiyon egzersizlerinde, tam akciğer volümünde inspirasyon yapması istenir. Bu teknik 

kollateral ventilasyon kanallarının kullanımını, bağımsızlık mekanizması ile balgamla 

tıkanmış küçük hava yollarına hava girişini sağlar. Đnspirasyon sırasında genişleyen alveoller, 

komşu alveollere baskı oluşturur. Böylece kollabe olmuş ventilatuar ünitlerin tekrar 

ekspansiyonu sağlanır. Bu etki derin inspirasyonla daha fazla artar. Zorlu ekspirasyon tekniği 

(ZET), Eşit Basınç Noktası (EBN) prensibine dayanır. EBN’ı bronş içi basıncın peribronşiyal 

basınca eşit olduğu noktadır. Ekspirasyon sırasında EBN ağızda başlar ve periferde lobar ve 

segmental düzeye doğru hareket eder. EBN’nın aşağı kısmında dinamik kompresyon hava 

yolu kollapsı oluşur. Çünkü bronş içi basınç intraplevral basınçdan daha düşüktür, hava akışı 

artar ve daha türbülan hale gelir. Böylece balgam mobilize edilir. Klinik pratikte ZET farklı 

boyutta hava yolunun temizlenmesi için farklı akciğer volümlerinde başlatılabilir. Balgamın 

temizlenmesi için ZET hastanın akciğer volümüne bağlıdır. Düşük akciğer volümlerinde 

“huffing” yapılması periferdeki balgamın hareketini sağlar. Büyük akciğer volümlerinde 

yapılan “huffing” ile proksimal hava yolundan balgam hareketi sağlanır (62). Özetle aktif 

solunum döngüsü; 4-6 kontrol soluğu, 3-4 torakal ekspansiyon ve 2-3 “huffing”  ile kombine  

4-6 kontrol soluğunu içeren zorlu ekspirasyon teknikleridir. Eğer mukus bol miktarda ve 

vissöröz  karakterdeyse, yetersiz öksürük veya “huffing”, oskültasyonda çıtırtı seslerinin 
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alınmasına neden olur ve göğüs perküsyonu ve “shaking” torakal ekspansiyon egzersizleriyle 

kombine uygulanabilir (65). 

e. Aerobik egzersiz 

Fiziksel rekondüsyon sağlayan teknikler; kontrol, ısınma, aerobik egzersiz, soğuma ve 

eğitim komponentlerinden meydana gelir. Kontrol periyodu kalp hızı, solunum frekansı, kan 

basıncı, akciğerin oskültasyonu gibi hayati parametreleri içerir. Bu süreçte hastanın 

medikasyonu kontrol edilerek, pulmoner rehabilitasyon programı şekillendirilir. Eğer hastanın 

FEV1 değerinde % 10 veya daha fazla azalış söz konusu ise inhaler kullanımına başlanır. Eğer 

hastanın oksijenizasyonunda egzersiz sırasında bir azalış söz konusuysa, ek oksijen kullanımı 

sağlanabilir (64). 

Aerobik süreç öncesi, germe egzersizleri yapılarak kas-iskelet yaralanma riski önlenir. 

Germe egzersizleri ekshalasyon sırasında yapılarak hastanın pulmoner yeteneklerini 

engelleyen valsalva manevrası önlenir. Hasta sıklıkla egzersiz sırasında yardımcı solunum 

kaslarını kullanır. Bu yüzden boyun germe, programının içerisine özellikle dahil edilmelidir. 

Bu, aynı zamanda aerobik egzersiz için kardiyovasküler sistemi hazırlayan kalp hızı ve kan 

basıncını yavaşça arttırmak için doğru zamandır. Bu sıklıkla benzer egzersiz tiplerinde aerobik 

karakterler kullanılarak düşük egzersiz şiddetinde ve kontrollü solunuma dikkat edilerek 

gerçekleştirilmelidir. Örneğin dirençsiz bisiklet kullanımı egzersiz ısınma aşamasında 

kullanılabilir. Isınma periyodunun 10 ve 15 dakika yapılması uygundur. Egzersiz şiddetinin 

belirlenmesinde solunum hızı, kalp hızı ve oksimetri parametreleri kullanılabilir. 

Rehabilitasyonun aerobik kısmı aerobik egzersizden oluşmaktadır. Egzersizin bu bölümü 20 

dakikadan 60 dakikaya kadar olan sürelerde yapılabilir (64). 

Aerobik çalışmayı soğuma süreci takip eder. Bu, 5 ila 15 dakika arasında, yavaşça 

egzersiz başlangıç seviyelerine dönülerek gerçekleştirilir. Tekrar vurgulanması gereken 

solunum kontrolünün sağlanması gerektiğidir. Son olarak kas eklem integrasyonunun 

sağlanması ve yaralanma riskinin azaltılması için germe egzersizleri yapılmalıdır. Aşağıda 

egzersiz reçetesi parametreleriyle ilgili genel bilgiler yer almaktadır (64). 

Egzersiz Tipi: Aerobik egzersiz karakterli tüm egzersiz çeşitlerinde geniş kas 

gruplarının kullanımı pulmoner rehabilitasyon açısından uygundur. Yürüyüş, hafif koşu, kürek 

çekmek, bisiklet sürmek, yüzme ve kol ergometresi gibi aktiviteleri içerebilir.  Pek çok 

program “circuit”  tipinde dizayn edilerek hem değişik kas gruplarını çalıştırılmakta hem de 

hastanın ilgisi muhafaza edilmiş olmaktadır (64). 
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Egzersiz Şiddeti: Egzersiz şiddetinin belirlenmesinde genellikle üç teknik 

kullanılmaktadır. Bunlar; kalp hızı, zorlanma derecesi ve metabolik enerji harcamasıdır (VO2 

veya MET) (64). 

Egzersiz Durasyonu: Egzersizin hedef kalp hızında en az 20 dk. uygulanması 

önerilmektedir. Egzersiz süresi hastanın toleransına göre değişiklik göstermektedir (64). 

Egzersiz Sıklığı: Egzersiz sıklığı kişinin başarılı olabildiği şiddete ve süreye göre 

değişiklik göstermektedir. Eğer kişi hedef kalp hızında 20 dk. aerobik egzersizi 

sürdürebiliyorsa haftada üç ila beş gün egzersiz yapması önerilmektedir. Daha sık egzersiz 

frekansları daha düşük fonksiyonel yeteneklere sahip kişiler için uygun olacaktır (64). 

f. Solunum kas eğitimi 

Đnspiratuar rezistif eğitim, eşik yükleme ve normokapnik hiperpne olmak üzere üç tip 

eğitim söz konusudur. Normokapnik hiperpne de hastadan 20 dk. boyunca maksimum 

ventilasyon istenir. Randomize kontrollü çalışmalarda KOAH’lı hastalarda bu aletin solunum 

kas enduransını ve egzersiz kapasitesini artırdığı ve yaşam kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir. 

Đnspiratuar rezistif eğitim sırasında hasta ağızlıkdan nefes alır, eşik yükleme de ise 

ayarlanabilir bir ağızlık adapte edilir (65). 

g. Öksürme eğitimi 

Hızlı, zorlu bir şekilde havanın akciğerlerden dışarıya çıkarılması balgamların geniş 

havayollarından dışarı çıkışını kolaylaştırır. Öksürmede hastalar glotislerini kapatmakta ve 

havayı aniden dışarıya vermeden önce intratorasik basıncı arttırmaktadırlar. “Huffing”te 

benzer şekilde  bronkospazmı tetiklemekte ve intratorasik basıncı tekrarlı öksürükten daha az 

olmakla beraber arttırmaktadır. “Huffing”in ameliyat sonrası hastalarda henüz çalışılmamış 

olmasına rağmen  öksürük kadar faydalı olacağı ve daha az ağrıya neden olacağı söylenebilir 

(59). 

Öksürme öncesinde hasta uygun aneljezi ajanını almış olmalıdır. Terapist hastanın 

göğüsünü desteklemeli, özellikle de kesi yerini desteklemelidir. Hasta derin nefes almalı, 

glotisini kapatmalı, ekspiratuar kaslarını kasmalı ve aniden glotisini açarak şiddetli bir biçimde 

öksürmelidir (59). 

Abdomenin öksürme sırasında dışarıya doğru paradoksal hareketi, kas zayıflığı ve 

abdominal duvarın yapısal defektleri gibi nedenlerden olabilir ve bu paradoksal hareket 

öksürmenin etkili bir biçimde gerçekleşmesini engeller. Paradoks hareketin meydana geldiği 
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alt toraksa ve abdomene yapılan kompresyon veya abdomenin sabitlenmesi teorikte etkili bir 

öksürük elde etmek için yararlıdır. Manuel yardımlı öksürme manevrası inspirasyon çabası ve 

glotisin kapanmasının ardından, üst abdomenin üzerine her iki elin bastırılması suretiyle bir 

basınç uygulanması ile gerçekleştirilir. Ekspiratuar kas zayıflığı olan hastalarda manuel 

yardımlı öksürmenin respiratuar komplikasyonların oluşma riskini azalttığına dair kanıt düzeyi 

C’dir (61). 

2. Eğitim 

Pulmoner rehabilitasyonun eğitim safhası hastalığıyla baş edebilme konseptlerinin 

gelişimine katkı sağlar. Hastaların kişisel iyilik hallerinin ve bağımsızlıklarının sorumluluğunu 

almaları sağlık durumlarının gelişmesine yardımcı olur (59). Aşağıda hastalara verilen eğitim 

parametreleri yer almaktadır (66); 

• Öğrenme prensipleri, 

• Normal pulmoner anatomi ve fizyoloji, 

• Akciğer hastalığının patofizyolojisi, 

• Tıbbi testleri açıklama ve yorumu, 

• Solunum eğitimi, 

• Bronş hijyeni, 

• Đlaçlar, 

• Egzersiz prensipleri, 

• GYA ve enerji tasarrufu, 

• Solunum tipleri, 

• Kendini değerlendirme ve semptomlarla baş etme, 

• Beslenme, 

• Etik konular, 

• Psikososyal konular. 

Hasta eğitimi, pulmoner rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır.  Rehabilitasyon 

programları hastaya, hastalığın patofizyolojisi, solunum eğitimi, medikasyon, beslenme, enerji 

koruma yöntemleri, ek oksijen kullanımı ve nefes kontrol mekanizmaları ile ilişkili bilgiler 
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verir (3). Aynı zamanda, büzük dudak solunumu ve diyafragmatik solunum gibi solunum 

kontrolü eğitimi verilir.  Bu solunum teknikleri, solunum hızını, arterial karbondioksit 

miktarını ve dakika ventilasyonunu azaltır. Diyafragmatik solunum egzersizleri inspirasyon 

sırasında abdominal göğüs duvarı genişlemesini arttırarak dispneyi azaltır (4). 

Ameliyat öncesi hasta eğitimi, hastanın geçireceği ameliyatla ilişkili bütün önemli 

noktaları içermelidir. Bu amaçla eğitim, iki gruba ayrılabilir. Bunlar; cerrahiyle ilişkili genel 

bilgiler ve ameliyata özel bilgilerdir (67). 

Kronik akciğer hastalıklarında anksiyete ve depresyon çok yaygındır. Bunlar gibi 

psikolojik stresler  günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar ve fonksiyonel kapasite üzerinde 

fizyolojik faktörlerden daha fazla etki edebilir. Psikolojik stresin diğer göstergeleri kendine 

güven duygusunda kayıp, zayıf vücut imajı, yalnızlık duygusu ve sosyal desteğin azalmasıdır 

(3). Çok yönlü pulmoner rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak hastalara rahatlama 

ve problemleriyle başa çıkma teknikleri öğretilmelidir. Hastalar durumlarıyla ilgili tartışma 

konusunda cesaretlendirilmeli, aile ve arkadaş çevreleri tarafından desteklenmeleri 

sağlanmalıdır (4). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Ocak 2007 - Ağustos 2008 tarihleri arasında, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği’nde, akciğer kanseri nedeniyle 

torakotomi ile opere edilmesi planlanan klinik evreleme ile IA ila IIIB arasında evrelenmiş, 

kanıtlanmış akciğer tümörü bulunan ve hayat kalitesini etkileyen bir kardiak hastalığı 

bulunmayan (ASA II veya daha iyi durumda) 60 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Yukarıdaki şartları sağlayan hastalar, mediastinoskopileri yapıldıktan sonra randomize 

olarak iki gruba ayrılarak, 

1) Mediastinoskopi sonrası planlanan ameliyattan önce, yatış protokol numarası tek 

sayı olanlardan bir hafta hastanede yatmaya engel bir durumu olmayan hastalara, ameliyattan 

önce bir hafta süre ile kliniğimizde yoğun pulmoner  fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulandı, 

 2) Yatış protokolü çift sayı olanlar normal klinik işleyişimizde olduğu gibi, 

mediastinoskopi ile alınan biyopsilerin patoloji sonucu çıkıncaya kadar taburcu edilerek, sonuç 

çıktığında ameliyat için yatmak üzere çağrılarak opere edildi, 

3) Her iki gruba da ameliyat sonrası pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon programı 

uygulandı. 

Çalışma algoritması Şekil 4’te yer almaktadır. 

Tüm katılımcılar çalışma öncesinde bilgilendirildi ve katılanlara gönüllü olur formu 

imzalatıldı. 

Çalışma için, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimliği’nden ve Đstanbul Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay alındı. 

Çalışma, prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlandı ve çalışmaya alınan 

hastalar asağıdaki kriterlere göre seçildi. 
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Şekil 4: Çalışma algoritması. 

 

 

 

                          IA-IIIB Akciğer kanseri tanısı almış olan hastalar 

      MEDĐASTĐNOSKOPĐ 

Protokol numarası tek olanlar Protokol numarası çift olanlar 

   Preoperatif rehabilitasyon öncesi ilk değerlendirme 

1hafta hastanede kalış Eve gidiş 

Pulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

                       Operasyon 

     Post-operatif fizyoterapi 

          Son değerlendirme 

Operasyon öncesi ara değerlendirme 
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A- Çalışmaya Alınma Kriterleri: 

• Torakotomi ile opere edilmesi planlanan, 

• Klinik evreleme ile IA ila IIIB arasında evrelenmiş,  

• Kanıtlanmış akciğer tümörü bulunan, 

• Hayat kalitesini etkileyen bir kardiak hastalığı bulunmayan (ASA II veya daha 

iyi durumda) hastalar.  

 

B- Çalışmadan Dışlanma Kriterleri: 

• Hayat kalitesini etkileyen bir kardiak hastalığı bulunması, 

• Ciddi kognitif problemler ve psikiyatrik hastalıkların varlığı, 

• Fiziksel limitasyonların varlığı (görme, duymada yetersizlik, ortopedik 

problemler gibi). 

 

Tüm hastaların yaşları, cinsleri, boy ve kiloları, sigara kullanma alışkanlıkları, sahip 

oldukları daha önce tanısı konmuş bir akciğer ve / veya kalp hastalıklarının olup olmadıkları 

sorgulandı ve kaydedildi. 

Her iki gruptaki hastalardan mediastinoskopi sonrası, ameliyattan hemen önce, taburcu 

olurken; solunum fonksiyon parametrelerini ve karbonmonoksit difüzyon kapasitesini de 

içeren ileri solunum fonksiyon testi, oda havasında solurken arteryel kan gazları, ventilasyon / 

perfüzyon sintigrafisi  ölçümleri yapılarak, değişimler izlendi.  

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon, ameliyat öncesi dönemde günde iki kez 

fizyoterapist eşliğinde uygulandı ve hastalardan bunun dışındaki zamanlarda, saatte bir  kendi 

kendine egzersizlerini yapması istendi. Ameliyat sonrası dönemde de program, aynı sıklıkta 

taburculuğa dek devam ettirildi. 
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Çalışma Grubuna, Ameliyat öncesi Dönemde Verilen Eğitimler; 

1) Solunum egzersizleri 

• Diyafragmatik solunum  

• Büzük dudak solunum 

• Segmental solunum egzersizleri 

2) Đnsentif spirometre kullanımı 

3) Öksürme tekniği 

4)       Yürüyüş eğitimi 

1) Solunum Egzersizleri 

Diyafragmatik Solunum: Hastaya dominant elini M. Rektus Abdominus’un orta 

bölgesine yerleştirmesi ve dominant olmayan elini sternum orta alanına koyması söylendi. 

Yavaşça burnundan soluk alması ve bu sırada dikkatini dominant eline vermesi istendi. Hava, 

akciğerlere doldukça dominant elin yukarı doğru yükselmesi gerektiği anlatıldı. Hasta, 

dominant olmayan elde fazla bir hareket olmaması gerektiği konusunda uyarıldı (57) (Şekil 5). 

 

Şekil 5 : Diyafragmatik solunum. 

Büzük Dudak Solunumu : Hastalardan burunlarından nefes almaları ve dudakları 

büzük durumda iken 4-6 sn. arasında nefeslerini vermeleri istendi. Büzük dudak ve 

diyafragmatik solunum birlikte uygulandı (53) (Şekil 6). 
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Şekil 6 : Büzük dudak solunumu. 

Segmental Solunum Egzersizleri : Özellikle etkilenmiş olan akciğer bölgesi 

belirlendikten sonra, hastanın elini göğüs duvarı üzerinde havalanması istenen bölgeye 

yerleştirmesi ve eliyle güçlü bir şekilde göğüse bastırdıktan sonra, kendi eline doğru nefes 

alması istendi. Hasta, nefes alırken aynı zamanda elinin göğüs duvarına karşı uyguladığı 

basıncın azaltılması ve inspiryum sonunda göğüs duvarına hiç basınç uygulayamaz hale 

gelmesi söylendi. 2-3 sn. nefesini tutması ve sonra yavaş yavaş nefesini boşaltması istendi 

(59).  

2) Đnsentif Spirometre Kullanımı : Đnsentif spirometre “Voldyne 5000” kullanıldı. 

“Voldyne 5000”, bir pistona uygulanan basınçla çalışan kişisel bir alettir. Hacim göstergesi 0-

5000 ml arasındadır. Hasta nefes aldığında tüpte basınç azalır ve piston yükselir. Pistonun 

tepesi, alınan nefesin hacminin seviyesini gösterir. Çalışma sırasında hastadan, nefesini 

spirometrenin içerisine boşaltması, hemen ardından mümkün olduğunca yavaş bir biçimde 

derin bir nefesi borudan içerisine çekmesi, nefesi içerisine çekerken de beyaz silindiri 

çıkarabildiği en yüksek seviyeye çıkarması istendi, aynı zamanda sarı silindiri de cihazın sağ 

yanında bulunan renksiz bölme hizasında tutması gerektiği anlatıldı (66). 

 

 

           

 

Şekil 7: Voldyne 5000. 

3) Öksürme Tekniği: Hastalara, etkin öksürme ve solunum egzersizlerinin akciğerin 

ekspansiyonuna yardımcı olacağı, ameliyata bağlı istenmeyen etkileri azaltacağı ve hastanede 
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kalış süresini kısaltacağı anlatıldı. Etkin öksürme için, yatak kenarında uygun pozisyona 

getirilen hastalardan, derin bir soluk almaları, nefeslerini birkaç saniye tutmaları ve daha sonra 

ağızları açıkken 2-3 kez öksürmeleri istendi. Bu sırada, hastaların üst karın bölgelerine yastık 

yardımı ile baskı uygulayarak öksürme işlemini gerçekleştirmeleri, karın kaslarını kasmaları 

hatırlatıldı (61). 

4) Yürüyüş Eğitimi: Yürüyüş programı, yürüyüş bandında fizyoterapist eşliğinde, 

günde 3 kez, hastanın egzersiz toleransına uygun olarak ilerleyici ve tedricen artan hızda ve 

zaman diliminde gerçekleştirildi. Yürüyüş eğitimi sırasında ısınma ve soğuma sürelerine yer 

verildi. Yürüyüş eğitimi sırasında hasta oksijen  saturasyonu, kalp hızı, yürüyüş süresi, 

mesafesi, hızı ve  borg skalası ile takip edildi. Eğitim nabız sayısı, 220-yaş formülü 

kullanılarak % 60-70 arasında tutuldu. Hastalar bunun dışındaki yürüyüşlerini, gözetim altında 

olmaksızın, hastane kolidorunda ve bahçesinde gerçekleştirdi (64). 

 

Şekil 8 : Yürüyüş eğitimi. 
 

 

Kontrol Grubuna Verilen Eğitim: 

 Ameliyat öncesi dönemde herhangi bir eğitim almayan kontrol grubu hastaları, 

ameliyat sonrası dönemde, çalışma grubuyla aynı olacak şekilde, ameliyat sonrası eğitim 

programına dahil edildi. Hastalara insentif spirometre kullanımı, solunum egzersizleri, 

öksürme  ve yürüyüş eğitimleri verildi. 
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Çalışma ve Kontrol Gruplarına Ameliyat Sonrası Dönemde Verilen Egzersizler 

Torokotomi Sonrası - Birinci Gün 

� Geriye doğru yattığında ön göğüs duvarında bilateral kostal egzersizler yaptırıldı, 

� Öne döndüğünde posterior kostal egzersizler yaptırıldı, 

� Analjeziklerle destekli, günde 3 fizyoterapi seansı gerçekleştirildi, 

� Gün boyunca hasta solunum egzersizleri, insentif spirometre kullanımı, öksürme, 

ekstremite ve omuz kuşağı egzersizleri yapma, postür düzeltme konusunda uyarıldı ve 

cesaretlendirildi. 

Pozisyon ve Aktivite 

� Hasta dreni yastıklarla desteklendi, 

� Hastanın yan yatarken rahat olmasına dikkat edildi, 

� Hasta yatak yanında istediği kadar oturabileceği konusunda bilgilendirildi, 

� Hasta otururken de insizyon yerine ve drenlere basınç olmayacak şekilde yastıklarla 

desteklendi. 

 

Torokotomi Sonrası - Đkinci Gün 

� Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon günde iki-üç kez verildi, 

� Otururken gövde egzersizleri yaptırıldı, 

� Drenler aspirasyona kapatıldığında, mobilizasyon arttırıldı ve merdiven çıkma eklendi. 

 

Torokotomi Sonrası - Üçüncü Gün-Taburculuk 

� Postür egzersizleri ve genel aktiviteler programa eklendi, 

� Omuzda problemleri olan hastalar fizyoterapi açısından izlenmeye devam edildi, 

� Torokotomi sonrası ağrısı uzun süren hastalara TENS uygulandı, 

� Hastalar taburculuk sonrası 3-4 hafta süresince egzersizlerini devam etmeleri 

konusunda bilgilendirildi. Taburculuk öneriler formu verildi. 

 

Sonuç Değerlendirme Ölçümleri 

 

Solunum Fonksiyon Testleri 
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Solunum fonksiyon testleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Solunum Laboratuvarında bulunan “Spirolab 2” ile yapıldı. FEV1, FVC, FEV1/FVC, 

DLCO ve DLCO/VA değerleri alındı. 

Arterial Kan Gazları 

Arterial kan gazı ölçümleri Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi CerrahiYoğun Bakım Ünitesi kan gazı ölçüm cihazı olan “Medica Easystat” ile 

ölçüldü. PaO2, PaCO2 bilgileri alındı. 

Ventilasyon / Perfüzyon Sintigrafisi Ölçümü 

Ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi ölçümleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinin anlaşmalı olduğu kurumlarda yaptırıldı ve her bir akciğer alanının 

ventilasyon perfüzyon oranı ayrı ayrı kaydedildi. 

 

Đstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmanın veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science Version 13) 

istatistiksel yazılım programı kullanıldı. 

Çalışmada “Student” t testi, eşleştirilmiş t testi, kovaryans analizi, “Fisher” Kesin ki 

kare testleri uygulandı; p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışma ve kontrol grubundaki hastalar; yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksleri (VKĐ) ve 

sigara kullanma alışkanlıkları açısından “Student” t testi ile karşılaştırıldı. 

Çalışma ve kontrol grubu solunum fonksiyon testi ve kan gazı parametrelerinin 

mediastinoskopi sonrası, alınan birinci değerlendirme sonuçları ve taburculuk öncesi alınan 

son değerlendirme sonuçları, kovaryans analizi ile değerlendirildi. 

Ventilasyon perfüzyon testi sonucu elde edilen akciğer havalanma yüzdeleri, normal 

dağılıma uygun olduğu için “Student” t testi ile değerlendirildi.  

Hastaların ameliyat sonrası hastane kalış süreleri ve komplikasyon görülme oranları 

“Student” t testi ile değerlendirildi. 

Çalışma grubu hastalarının, solunum fonksiyonları ve kan gazları parametrelerinde 

preoperatif eğitim öncesi ve sonrası grup içerisinde meydana gelen değişimler eşleştirilmiş t 

testi ile değerlendirildi. Yine çalışma grubu hastalarının yürüyüş eğitimleri sırasında 

kaydedilen parametrelerinde meydana gelen değişimler eşleştirilmiş t testi ile değerlendirildi.  
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda, kontrol grubunda 30 hasta, çalışma grubunda 30 hasta yer aldı.  

Her iki gruptaki hastalar, yaş, kilo, boy, vücut kitle indeksi ve sigara kullanımı 

açısından parametrik olarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). Çalışmaya alınan gruplar birbirleri ile benzerdi. 

Tablo 6’da hastaların demografik özelliklerinin gruplar arası farkları gösterilmiştir. 

 

Tablo 6: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların demografik özellikleri.* 

 ÇALIŞMA GRUBU 

n=30 

Ort±ss 

KONTROL GRUBU 

n =30 

Ort±ss 

P 

Yaş(yıl)        54,10±8,53 54,76±8,45 0,7 

Kilo(kg)        68,76±10,75 65,20±8,95 0,1 

Boy(m2)          1,68±6,62 1,68±4,67 0,8 

         BKĐ(kg/m2)         23,86±3,15 23,24±3,18 0,4 

Sigara (paket/yıl)          46,80±23,55 50,76±26,62 0,5 

*“Independent Student” t testi,   

    BKĐ: Beden kitle indeksi 

 

 

Hastaların cins özellikleri Şekil 9’da; eğitim durumları Şekil 10’da, eşlik eden 

hastalıkları Şekil 11’de  gösterilmiştir. 
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Şekil 9: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların cins özellikleri. 
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Şekil 10: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların eğitim durumları. 
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Şekil 11: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların eşlik eden hastalıkları. 
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Her iki grupta da, ameliyat öncesi dönemde hastaların solunum fonksiyon 

parametreleri incelendi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Çalışma ve kontrol 

grubundaki hastaların ameliyat öncesi solunum fonksiyon parametreleri Tablo 7’de gösterildi. 

Tablo 7: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat öncesi solunum fonksiyon 
parametreleri.* 

 

Çalışma  Grubu 

n= 30 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

n= 30 

Ort±ss 

 

     p 

FVCbeklenen  (L) 3,97±0,45 4,11±0,53 0,2 

FVCölçülen  (L) 2,87±0,59 3,18±0,77 0,08 

FVCbeklenene göre %  (L) 72,95±12,51 77,15±15,83 0,2 

FEV1  beklenen    (L/sn) 3,21±0,38 3,08±0,37 0,1 

FEV1  ölçülen     (L/sn) 2,10±0,54 2,38±0,73 0,09 

FEV1  beklenene göre % 65,40 ±14,20 77,04±20,01 0,1 

FEV1/FVC beklenen  (%) 79,26±2,48 74,33±4,09 0,1 

FEV1 /FVCölçülen     (%) 74,00±11,85 72,40±16,76 0,6 

FEV1 /FVCbeklenene göre % 80,29±9,09 76,12±8,50 0,07 

PEFbeklenen    (L/sn) 8,16±0,62 8,13±0,66 0,8 

PEFölçülen      (L/sn) 4,01±1,49 5,24±1,89 0,07 

PEFbeklenene göre % 49,12±17,26 64,56±22,12 0,04 

DLCObeklenen   (mmol/k.Pa.sn) 27,30±2,86 27,8±2,60 0,4 

DLCOölçülen     (mmol/k.Pa.sn) 19,96±7,33 21,30±6,13 0,4 

DLCObeklenene göre % 71,16±22,54 76,46±21,06 0,3 

DLCO/VAbeklenen   (DLCO/L) 4,31±0,23 4,31±0,20 1,0 

DLCO/VAölçülen     (DLCO/L) 4,04±0,94 4,25±0,31 0,2 

DLCO/VAbeklenene göre % 88,24±18,35 97,65±7,92 0,01 

*“Independent Student” t testi 
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Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat öncesi ve taburcu olma 

aşamasındaki voldyne cihazıyla inspire edebildikleri maksimum hava miktarları 

incelendiğinde, ameliyat öncesi değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmazken; ameliyat sonrası taburcu olmadan önce yapılan değerlerde anlamlı bir fark 

saptandı (p<0,05) (Tablo 8) (Şekil 12). 

Tablo 8: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat öncesi ve taburcu olma 

aşamasındaki voldyne cihazıyla inspire edebildikleri maksimum hava miktarları.* 

 Çalışma  Grubu 

n=30 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

n =30 

Ort±ss 

P 

Ameliyat Öncesi 
Voldyne (ml) 

1441±462,76 1400±413,14 0,7 

Taburcu Olmadan 
Önce Voldyne (ml) 

2120±639,31 1075±287,30 p< 0,05 

* “Independent Student” t testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat öncesi ve taburcu olma 
aşamasındaki voldyne sonuçları. 
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Çalışma ve grubundaki hastaların preoperatif kan gazı ölçümleri Tablo 9’da gösterildi. 

Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  

 Tablo 9: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat öncesi kan gazı  parametreleri.* 

* “Independent Student” t testi. 

 

Çalışma grubunda 2, kontrol grubunda 5 hastada komplikasyon geliştiği gözlendi. 

Operasyon sırasında ve sonrasında hastanede kalış süresi içinde ölen hasta olmadı 

 

Gruplarda görülen komplikasyon tipleri, sayı ve yüzdeleri ve total komplikasyonlar 

Tablo 10’da ve Şekil 13’te verildi. 

Tablo 10: Gruplar arası komplikasyonlar ve komplikasyon dağılımları.* 

 
Çalışma grubu 

n= 30 
Kontrol grubu 

n= 30 
Total 
n= 60 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Atelektazi 0 0,0 1 3,3 1 1,7 

Ateş 1 3,3 2 6,7 3 5 

Dispne 0 0,0 1 3,3 1 1,7 

Hemorajik 
drenaj 

0 0,0 1 3,3 1 1,7 

Kanama 1 3,3 0 0,0 1 1,7 

Pnömoni 0 0 0 0 0 0 

Pulmoner 
emboli 

0 0 0 0 0 0 

Toplam 2 6,6 5 16,6 7 11,8 

*“Fischer” kesin ki kare testi. 

Gruplar arasında komplikasyon dağılımları “Fischer” kesin ki kare testi ile 

değerlendirildi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0,4) (Tablo 11). 

 

 Çalışma grubu 

n =30 

Ort±ss 

Kontrol grubu 

n =30 

Ort±ss  

P 

PaO2 (mmHg) 76,75±9,97 79,52±2,19 0,1 

PaCO2(mmHg) 38,09±5,95 37,28±4,05 0,5 

SaO2 (%) 94,66±2,59 94,90±3,31 0,7 
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Tablo 11: Gruplar arası toplam komplikasyon dağılım yüzdeleri.* 

 
Çalışma grubu 

n= 30 
Kontrol grubu 

n= 30 
Total 
n= 60 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

VAR 2 6,6 5 16,6 7 11,8 

YOK 28 93,3 25 83,3 53 88,2 

*“Fischer” kesin ki kare testi. 
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Şekil 13: Gruplar arası toplam komplikasyon dağılım yüzdeleri. 

Đki grubun postoperatif hastanede kalış süreleri karşılaştırıldığında aralarında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir fark olduğu saptandı (Tablo 12). Çalışma 

grubunun hastanede kalış süresi kısaydı (p<0,001) (Şekil 14). 

 
Çalışma Grubu 

n= 30 
Ort±ss 

Kontrol Grubu 
n= 30 
Ort±ss 

 
p 

Kalış süresi (gün) 
 

5,40±2,67 
 

9,66±3,09 
 

p<0,001 

* “Independent Student” t testi. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Ameliyat sonrası  hastane kalış sürelerinin karşılaştırılması. 

Tablo 12: Ameliyat sonrası  hastane kalış sürelerinin karşılaştırılması.*. 

Çalışma Grubu              
5,4 gün

Kontrol Grubu               
9,66 gün
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Çalışma grubundaki olgulardan 11 kişide ventilasyon / perfüzyon (V/P) sintigrafisi 

ölçümü yapılabildi. Grup içi V/P ölçümleri normal dağılıma uygunluk gösterdiği için 

eşleştirilmiş t testi ile değerlendirildi. Değerlendirmede kanserli akciğer, hasta taraf olarak 

adlandırılarak preoperatif pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon öncesi (1.ölçüm) ve sonrası 

(2.ölçüm) ventilasyon / perfüzyon ölçüm değerlerinin ki kare testlerine bakıldı. Sonuç olarak 

akciğerlerin V/P dağılım yüzdelerinde fizyoterapi sonrası değişimler gözlendi. Bu değişimin 

hasta akciğer dokusunun havalanmasında azalma, sağlam akciğer dokusu havalanma 

yüzdesinde artma şeklinde olduğu görüldü. Đstatistiksel olarak anlamlılık düzeyleri hasta taraf 

ve sağlam taraf eşleştirmelerinin her ikisinde de ileri derece anlamlı olarak saptandı (p<0,001) 

(Tablo13)(Şekil 15). 

Tablo 13: Çalışma grubunun ventilasyon/perfüzyon dağılımları.* 

 
1. ölçüm 
Ort±ss 

2.ölçüm 
Ort±ss p 

Hasta taraf (%) 44,40±8,22 41,54±7,62 p<0,001 

Sağlam taraf (%) 55,59±8,22 58,45±7,62 p<0,001 

*Ki kare testi. 

 

1.Ölçüm              
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Şekil 15: Çalışma grubunun ventilasyon/perfüzyon dağılımları. 

 

Grupların pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon öncesi yapılan ölçümleri 

(preoperatif), taburculuk öncesi yapılan ölçümleri ve parametrelerin beklenen 

değerlerinin karşılaştırılması kovaryans analizi ile yapıldı. Her bir parametre için 

hesaplanan varyans analizi sonuçları Tablo 14’te verildi. 



  46 

Tablo 14: Solunum fonksiyon test parametrelerinin preoperatif , taburculuk öncesi ve 
beklenen değerleri.* 

 
Çalışma  Grubu 

n= 30 
Ort±ss 

Kontrol Grubu 
n= 30 
Ort±ss 

p 

FVCbeklenen (L) 3,97±0,45 4,11±0,53 

FVCpreop. (L) 2,87±0,59 3,18±0,77 

FVCtb.öncesi   (L) 2,25±0,53 2,58±0,77 

 
0,3 

FEV1 beklenen (L/sn) 3,21±0,38 3,08±0,37 

FEV1 preop. (L/sn) 2,10±0,54 2,38±0,73 

FEV1 tb.öncesi  (L/sn)   1,70±0,40 2,01±0,59 

 
0,1 

FEV1 /FVCbeklenen  (%) 79,26±2,48 74,33±4,09 

FEV1 /FVCpreop.   (%) 74,00±11,85 72,40±16,76 

FEV1 /FVCtb.öncesi  (%) 76,76±10,19 77,73±16,51 

 
0,3 

PEFbeklenen  (L/sn) 8,16±0,62 8,13±0,66 

PEFpreop. (L/sn) 4,01±1,49 5,24±1,89 

PEFtb.öncesi  (L/sn) 3,73±1,57 4,32±1,42 

 
0,9 

DLCObeklenen  (mmol/k.Pa.sn) 27,30±2,86 27,8±2,60 

DLCOpreop.  (mmol/k.Pa.sn) 19,96±7,33 21,30±6,13 

DLCOtb.öncesi  (mmol/k.Pa.sn) 15,05±7,06 16,50±5,48 

 
0,9 

DLCO/VAbeklenen   (DLCO/L) 4,31±0,23 4,31±0,20 

DLCO/VApreop.  (DLCO/L)   4,04±0,94 4,25±0,31 

DLCO/VAtb.öncesi    (DLCO/L) 3,38±1,01 3,86±0,57 

 
0,9 

*Kovaryans analizi,  

 Preop. : preoperatif,  tb.: taburculuk. 

Solunum fonksiyon parametrelerinin preoperatif pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon öncesi, taburculuk öncesi yapılan ölçümleri ve beklenen değerleri 

arasında yapılan kovaryans analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p> 0,05). 

 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen FVC değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu p: 0,3’tür. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 16). 
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Şekil 16: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen FVC değerleri. 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen FEV1 değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu p: 0,1’dir. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 17).  
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Şekil 17: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen FEV1 değerleri. 

 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen  FEV1/FVC değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu p: 0,3’tür. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 18). 
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Şekil 18: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen FEV1/FVC değerleri. 

 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen PEF değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu p: 0,9’dur. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 19). 
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Şekil 19: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen PEF değerleri. 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen DLCO değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu  p: 0,9’dur. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 20). 
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Şekil 20: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen DLCO değerleri. 

 

Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen DLCO değerlerinin gruplar arası 

kovaryans analizi sonucu p: 0,9’dur. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(Şekil 21). 
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Şekil 21: Preoperatif, taburculuk öncesi ve beklenen DLCO/VA değerleri. 

 

Solunum fonksiyon parametrelerinin preoperatif değerlerine göre, postoperatif 

değerlerindeki düşüş yüzdeleri hesaplandı. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p> 0,05) (Tablo15). 
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Tablo 15: Çalışma ve kontrol grubunun postoperatif solunum fonksiyonları azalma 
yüzdeleri.* 

* “Independent Student” t testi. 

Hastaların pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon öncesi  ve taburculuk öncesi 

arterial kan gazlarına bakıldı. Bulunan değerlerin gruplar arası anlamlılıkları kovaryans 

analizi ile incelendi. Tablo 16’da arterial kan gazlarındaki değişimler yer almaktadır. 

Tablo 16: Parsiyel arteryel oksijen basıncı, karbondioksit basıncı ve oksijen saturasyonu 
preoperatif ve taburculuk öncesi değerleri.* 

 

Çalışma  Grubu 

n= 30 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

n= 30 

Ort±ss 

 

p 

PaO2  preop.     (mmHg)  76,75±9,97 79,52±2,19 

PaO2  tb.öncesi  (mmHg) 79,10±7,56 79,60±7,36 

0,7 

PaCO2  preop.   (mmHg) 38,09±5,95 37,28±4,05 

PaCO2  tb.öncesi (mmHg)  39,02±8,19 36,68±2,98 

0,08 

SaO2  preop.   (%) 94,66±2,59 94,90±3,31 

SaO2  tb öncesi (%) 96,44±1,69 94,54±3,35 

0,008 

         Kovaryans analizi.     

          Preop.: preoperatif, tb:taburculuk 

 Çalışma Grubu 

n =30 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

n =30 

Ort±ss 

P 

FVC (%) 
19,26±2,33 16,35±2,40 

0,6 

FEV1 (%) 
15,84±2,10 8,92±3,5 

0,3 

FEV1/FVC (%) 
6,58±2,5 6,09±2,4 

0,9 

PEF (%) 
6,4±3,2 9,78±3,5 

0,3 

DLCO (%) 
21,89±2,7 19,35±2,48 

0,6 

DLCO/VA (%) 
15,71±4,8 9,02±2,4 

0,06 



  51 

PaO2 preoperatif ve taburculuk öncesi değerlerinin gruplar arası kovaryans 

analizi sonucu p: 0,7’dir. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Şekil 22). 
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Şekil 22: Arterial oksijen preoperatif ve taburculuk öncesi değerleri. 

PaCO2 preoperatif ve taburculuk öncesi değerlerinin gruplar arası kovaryans 
analizi sonucu p: 0,08’dir. Đstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (Şekil 23). 
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Şekil 23: Arterial karbondioksit preoperatif ve taburculuk öncesi değerleri. 

SaO2 preoperatif ve taburculuk öncesi değerlerinin gruplar arası kovaryans 
analizi sonucu  p: 0,008’dir. Đstatistiksel olarak anlamlı fark vardır (Şekil 24). 
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Şekil 24: Oksijen saturasyonu preoperatif ve taburculuk öncesi değerleri. 
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Çalışma grubundaki hastaların, bir haftalık pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon eğitimi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon parametrelerindeki ve kan 

gazlarındaki değişimler karşılaştırıldı. Sonuçlar Tablo 17’de verildi. 

Tablo 17: Çalışma grubunun solunum fonsiyonları ve kan gazı parametrelerinin  
preoperatif eğitim öncesi ve sonrası değerleri.* 

 
Eğitim öncesi 

Ort±ss 
Eğitim sonrası 

Ort±ss 
p 

FVC (L) 2,87±0,59 3,10±0,62 0,003 

FEV1 (L) 2,10±0,54 2,28±0,63 0,01 

FEV1/FVC (%) 74,00±11,85 71,87±17,04 0,5 

PEF (L/sn) 4,01±1,49 4,31±1,75 0,2 

PaO2 (mmHg) 76,75±9,97 79,01±9,44 p<0,001 

PaCO2  (mmHg) 38,09±5,95 36,63±3,85 0,004 

SaO2   (%) 94,66±2,59 95,96±7,10 0,3 

DLCO (mmol/ k.Pa.sn.) 19,96±7,33 21,03±6,89 p<0,001 

DLCO/VA (DLCO/L) 4,04±0,94 4,60±2,87 0,2 

*Eşleştirilmiş t testi. 

 

Çalışma grubundaki hastalara preoperatif dönemde uygulanan yürüyüş eğitimleri 

sırasında kaydedilen ilk ve son gün yürüyüş takip değerleri karşılaştırıldı (Tablo 18). 

 

Tablo 18: Đlk ve son yürüyüş çalışması sırasında kaydedilen kalp hızı, süre, mesafe, hız ve 
borg skorları.* 

 
Eğitim öncesi 

Ort±ss 
Eğitim sonrası 

Ort±ss 
p 

Yürüyüş başlangıç kalp hızı (vuru/dk) 90,10 ±10,45 90,03 ±9,99 0,9 

Yürüyüş sonu kalp hızı (vuru/dk) 113,60±11,35 109,10±9,48 0,04 

Yürüyüş toparlanma kalp hızı (vuru/dk) 102,90±±10,13 100,16±8,32 0,06 

Yürüyüş süresi (dk) 18,23±7,40 39,66±16,23 p<0,001 

Yürüyüş mesafesi (m) 614±415,157 991±534,51 p<0,001 

Maksimum yürüyüş hızı (km/s) 4,03±0,97 4,96±1,15 p<0,001 

Borg puanı 4,25±2,28 3,91±1,52 0,3 

*Eşleştirilmiş t testi. 

Yürüyüş sonu kalp hızı, toplam yürüyüş süresi, mesafesi ve çıkılabilen 

maksimum hız parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).  
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Hastaların yürüyüş eğitimleri sırasında  kaydedilmiş olan kalp hızlarının 

maksimum kalp hızlarına göre yüzdeleri hesaplandı. (Maksimal kalp hızları 220-yaş 

formülünden hesaplandı) Yürüyüş eğitimleri sırasındaki çalışma kalp hızı  % 60-70 

arasında tutuldu. Eğitim öncesi ve sonrası dönemlerdeki yürüyüş sonu kalp hızı 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,004). 

Tablo 19: Yürüyüş eğitimi sırasında kaydedilen kalp hızlarının maksimum kalp hızlarına 
göre yüzdeleri.* 

 
Eğitim öncesi 

Ort±ss 

Eğitim sonrası 

Ort±ss 
p 

Yürüyüş başlangıç kalp hızı  54,39±6,35 54,45±7,13 0,9 

Yürüyüş sonu kalp hızı  68,63±7,40 65,9±6,27 0,004 

Yürüyüş toparlanma kalp hızı  62,14±6,41 60,55±6,14 0,07 

*Eşleştirilmiş t testi. 
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5. TARTIŞMA 

Akciğer rezeksiyonu öncesi pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyona dair az 

sayıda bilgi mevcuttur. Bu durum kanser teşhisinin konulmasıyla cerrahi operasyon 

arasındaki sürenin kısa oluşundan kaynaklanmaktadır. Az sayıda var olan çalışmalardan 

biri, Weiner ve arkadaşlarına (66) aittir. Çalışmada, randomize olarak seçilen KOAH’lı 

primer akciğer neoplazmı olan 32 rezeksiyon hastasının yarısına, 2 hafta süreyle 

operasyon öncesi insentif spirometre ve inspiratuar kas eğitimi verilmiş, diğer gruba 

herhangi bir eğitim verilmemiştir. Araştırmacılar rezidüel volümde ölçülen maksimum 

inspiratuar basıncı ile ölçülen inspiratuar kas kuvvetinin çalışma grubunda anlamlı 

derecede arttığı, fakat kontrol grubunda herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini 

ortaya koymuşlardır (66). Fakat literatürdeki verilere göre pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon uygulamalarının akciğer mekanizması üzerinde olumlu etkilere sahip 

olduğu bilinmektedir (6). 

Çalışmamızda, akciğer kanseri nedeniyle opere edilmiş olan, bir haftalık yoğun 

pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon alan ve almayan hastaların, solunum fonksiyon 

testi, kan gazı ve ventilasyon / perfüzyon parametrelerine bakılarak hastalarda 

postoperatif dönemde ortaya çıkan komplikasyonlar ve postoperatif hastane kalış 

süreleri kaydedilmiştir. Fizyoterapi programımız yoğun göğüs fizyoterapisinin yanı sıra 

alt ekstremite egzersiz eğitimini de içermesi ve bir hafta sürmesi açısından yukarıdaki 

çalışmalardan farklıdır. Ayrıca her iki gruba postoperatif pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon uygulanan çalışmamızda, ameliyat öncesi uygulanan preoperatif 

pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyonun ameliyat sonrası hastanın ölçülen 

parametrelerine ve klinik durumlarına etkileri araştırılmıştır. Bu nedenle metodoloji 

açısından da yukarıdaki çalışmalardan farklıdır. 

Toraks cerrahisi sonrası görülen en yaygın komplikasyonlar atelektazi, pnömoni 

ve pulmoner embolidir. Pulmoner emboli, pulmoner hijyenin sağlanması ile 

önlenememesine rağmen atelektazi ve pnömoni önlenebilir. Öksürme, derin nefes alma, 

insentif spirometri kullanımı, yürüyüş, günlük yaşam aktiviteleri pulmoner hijyenin 

sağlanmasına yardımcı olabilir ve postoperatif pnömoni oluşma riskinin azalmasına 

yardımcı olabilir (68). Varela ve arkadaşlarının (69) yapmış olduğu bir çalışmada, 119 

hasta yoğun fizyoterapi sonrası, 520 hasta ise fizyoterapi eğitimi verilmeksizin opere 
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edilmiştir. Fizyoterapi alan grupta atelektazi gelişimi ve hastane kalış süreleri, 

fizyoterapi almayan gruba göre anlamlı derecede az olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda preoperatif pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanan çalışma 

grubunda hiç atelektazi görülmeyişi ve sadece birer olguda ateş ve hemorajik drenajın 

görülmesi, bunun yanında kontrol grubu hastalarında bir atelektazi, iki ateş, bir dispne 

ve bir hemorajik drenaj olgusuna rastlanması bu bilgileri desteklemektedir. 

Ameliyat öncesi hastayla çalışma fırsatının bulunmasının hem hasta hem de 

fizyoterapist için yararlı olduğu ispatlanmıştır. Literatürde verilen yüksek insidans 

değerlerinin aksine, Gürses ve arkadaşları (70), kalp cerrahisi olan hastalara preoperatif 

ve postoperatif göğüs fizyoterapisi uygulandığında postoperatif pulmoner komplikasyon 

gelişme insidansının %8, atelektazi insidansının % 3 olduğunu göstermişlerdir. Bizim 

çalışmamızda, istatistiksel olarak anlamlı çıkmamasına rağmen, preoperatif pulmoner 

fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanan çalışma grubunda pulmoner komplikasyon 

insidansının % 6,6 iken, kontrol grubunda % 16,6 bulunması da bu bulgulara paralellik 

göstermektedir. 

Hulzebos ve arkadaşlarının (71) yapmış olduğu bir çalışmada, preoperatif 

inspiratuar kas eğitimi verilen koroner arter bypass greft ameliyatı olan hastalarda 

postoperatif pulmoner komplikasyon gelişme insidansının çalışma grubunda % 18, 

kontrol grubunda %35 olduğu yani anlamlı derecede düştüğü (p = 0,02) ve hastane kalış 

sürelerinin çalışma grubunda ortalama 7 gün (5–41 gün arasında), kontrol grubunda ise 8 

gün (6–70 gün arasında) olduğu, istatistiksel olarak anlamlı olarak kısaldığı tespit 

edilmiştir (p = 0,02). Bizim çalışmamızda da kontrol grubu hastalarının postoperatif 

hastanede kalış süresi 9,66 gün iken, çalışma grubundaki hastaların hastane kalış süresi 

5,4 gündür. Postoperatif her iki grupta pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon almasına 

rağmen hastane kalışlarının bu kadar farklı olması postoperatif klinik seyirin iyi 

gittiğinin bir diğer göstergesidir. Bu sonuçlar, literatürdeki (27) pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyonun daha iyi bir yaşam kalitesi, fiziksel ve sosyal olarak daha aktif bir 

yaşam sağladığı, sağlık bakımı ihtiyacını azalttığına yönelik bilgileri doğrulamaktadır. 

Derin solunum egzersizleri postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimini 

engelleyen parametrelerden biridir. Westerdahl ve arkadaşlarının (72), koroner arter 

bypass cerrahisi geçiren hastalar üzerinde yapmış oldukları çalışmada, çalışma grubuna 
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uygulanan derin solunum egzersizlerinin atelektazi gelişimini engellediğini ve kontrol 

grubuna göre daha iyi pulmoner fonksiyonlara sahip olduklarını belirlemişlerdir. 

Çalışmamızda pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon komponenti olarak, derin 

solunum egzersizleri, segmental solunum egzersizleri ve insentif spirometre 

kullanılmıştır. Tüm bu tekniklerin ameliyat öncesi hastaya anlatılıp, bir hafta süreyle 

uygulanmasının pulmoner komplikasyonları önlemede önemli etkisinin olduğunu 

düşünmekteyiz. Nitekim Semanoff, ve arkadaşları (7, kaynak:12 p.333) 2 veya daha 

fazla preoperatif seansın, postoperatif komplikasyon sayısını, hastanede kalma süresini 

ve fizyoterapi seans sayısını azalttığını bulmuşlardır. 

Basrin R. ve arkadaşları (73) yapmış oldukları çalışmada akciğer kanseri 

nedeniyle lobektomi olan hastalarda preoperatif ve postoperatif spirometrik değerlerdeki 

değişimleri incelemişler, sonuçta tüm spirometrik ölçümlerin postoperatif dönemde 

düştüğünü ve postoperatif 6–8 haftaya kadar normal seviyeye dönmediğini ortaya 

koymuşlardır.   

Anestezi ve cerrahinin etkisiyle ameliyat olan hastalarda postoperatif solunum 

fonksiyonlarının azaldığı bilinmektedir. Gürses ve arkadaşları (74) koroner bypass 

ameliyatı geçiren hastalarda yaptıkları çalışmalarda solunum fonksiyonları 

parametrelerindeki bu azalmanın % 22–35 arasında olduğunu belirtmişlerdir. Bizim 

çalışmamızda da bu azalma % 6–19 arasında değişmekteydi.  

Sekine ve arkadaşlarının (75) KOAH’lı lobektomi operasyonu geçirmiş akciğer 

kanseri hastaları üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada, çalışma grubuna preoperatif 

dönemde ilerleyici pulmoner egzersiz programı iki hafta süreyle uygulanmış, göğüs 

fizyoterapisi postoperatif dönemde de devam edilmiştir. Çalışma grubunda başlangıç 

FEV1 ve FEV1/FVC değerlerinin düşük olmasına rağmen, postoperatif pulmoner 

komplikasyon gelişiminin ve uzun hastane kalışlarının etkili bir şekilde önlendiğini ve 

FEV1’in çalışma grubunda korunduğunu belirtmişlerdir.  Bizim çalışmamızda da 

preoperatif dönemde yapılan spirometrik ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmamakla beraber, çalışma grubunda tüm solunum parametrelerinde beklenen yüzde 

değerlere göre düşüklük göze çarpmakta, preoperatif pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon eğitimi sonrası çalışma grubunun FVC (p = 0,003), FEV1 (p = 0,01) 

değerlerinde anlamlı derecede gelişme görülmektedir. 
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Seber ve arkadaşlarının (76), açık kalp ameliyatı olan hastalar üzerinde yapmış 

olduğu bir çalışmada hastalar iki gruba ayırılarak,  farklı iki pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon yöntemi olan solunum egzersizleri ve perküsyon uygulamaları ayrı ayrı 

uygulanmış, solunum fonksiyonları ve arteryel kan gazlarındaki değişimler gözlenmiştir. 

Sonuç olarak her iki yöntemin de parametreler üzerinde olumlu etkisinin olduğu, fakat 

akut dönemde sadece solunum egzersizi grubunda PaO2’de artış, PaCO2 de azalış 

görülmüş, perküsyon grubunda olumlu bir gelişmeye rastlanmamıştır. 

Sarpkaya ve arkadaşlarının (77), KOAH hastaları üzerinde yaptığı bir çalışmada 

solunum kas eğitiminin ve aerobik egzersizin solunum fonsiyonları ve kan gazları 

üzerine etkisi araştırılmış sonuç olarakta pH ve PaCO2 anlamlı olarak değişmezken PaO2 

ve SaO2’de anlamlı değişmeler saptanmıştır. 

Çalışmamızda hastalarımızın parsiyel arteryel kan gazı değerleri her iki grupta da 

preoperatif ve postoperatif dönemlerde ölçüldü ve karşılaştırıldı. Parsiyel arteryal 

oksijen ve karbondioksit basınçlarında farklılık gözlenmezken, çalışma grubu 

hastalarının oksijen saturasyonlarında gelişme saptanmıştır. Preoperatif yoğun pulmoner 

fizyoterapi ve rehabilitasyonun, hastaların oksijenlenmelerine olumlu katkısı olmuştur. 

Ayrıca yürüme bandında uygulanan bir haftalık yoğun eğitim sonrasında yürüyüş sonu 

kalp hızı, yürüyüş süresi, mesafesi ve hızında ileri derecede anlamlı bir farkın 

saptanmıştır. Eğitim öncesi dönemdeki yürüyüşlerinin sonunda tepe kalp hızları 

artarken, eğitim sürecinde yürüyüş mesafeleri, hızları ve süreleri artmasına rağmen, 

yürüyüş esnasındaki tepe kalp hızlarının maksimum kalp hızlarına göre yüzdelerinin  

%68’den, %65’e düşmesi bir haftalık eğitimin bile hastaların egzersiz kapasitelerine ve 

genel iyilik hallerine olumlu yönde etki ettiğini ortaya koymaktadır. Çalışmamızda 

bulduğumuz egzersiz kapasitesinde ve genel iyilik halindeki gelişimi Spruit ve 

arkadaşlarının (78) yapmış olduğu çalışma desteklemektedir. Akciğer kanseri hastaları 

üzerinde yapılan çalışmada yoğun akciğer kanseri tedavisi alan (lobektomi, 

pnömonektomi, kemoterapi yada radyoterapi) hastalar, 8 haftalık multidisipliner hastane 

içi egzersiz programına alınmış, pulmoner fonksiyonlarında, fonksiyonel egzersiz 

kapasitelerinde ve tepe egzersiz kapasitelerinde istatistiksel olarak anlamlı artış 

gözlenmiştir. 
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Yine kanser nedeniyle ameliyat olan ve pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon 

uygulanan hastalarda ventilasyon perfüzyon değişikliklerine dair bir çalışmaya 

literatürde rastlayamadık.  

Çalışmamızda ventilasyon / perfüzyon ölçümü yapılabilen hastaların oluşturduğu 

11 kişilik subgrupta, pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon sonrası kanserli akciğer 

dokusu havalanmasında azalma, sağlam akciğer alanlarında ise havalanmada artma 

olduğunu gözledik. 

Sonuç olarak, akciğer kanserli hastalara preoperatif dönemde uygulanacak 

rehabilitasyon programının,  

� Solunum fonksiyonlarını ve oksijen saturasyonunu geliştirici etkisinin olduğu, 

� Hastaların efor kapasitesini arttırdığı,  

� Postoperatif hastane kalış süresi azalttığı,  

� Ventilasyon / perfüzyon dağılım yüzdelerini olumlu yönde değiştirdiği,  

� Postoperatif komplikasyon gelişimini azalttığı tespit edilmiştir. 

Çalışmamızın limitasyonları;  

Uzun bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olan çalışmamızda, yeterli hasta 

sayısının toplanmasıyla ilgili problemler ortaya çıkmıştır. Bu gerek cerrahi kliniğinde 

boş yatak bulunamaması gibi olumsuz servis koşulları, gerekse gönüllülük esasına 

dayanan çalışmamıza dahil olarak preoperatif dönemde hastanede yatmayı kabul edecek 

hastaların sayısının azlığından kaynaklanmıştır.  

Bir diğer limitasyon, ventilasyon perfüzyon sintigrafisi ölçümünün sadece 11 

hastada yapılabilmiş olmasıdır. V/P ölçümü pahalı ve ileri aşama bir tetkiktir. Her 

hastadan istenmemekte ve dış merkezde yaptırılmaktadır. Çalışma projesi oluşturulurken 

herhangi bir fona başvurmamış olmamız, dolayısıyla herhangi bir maddi yardım almıyor 

oluşumuz, çalışmamızın hasta dosyalarından faydalanarak elde edilen verilerden 

oluşturulması hasta sayısının bu denli az olmasına neden olmuştur.  

Çalışmamızın zayıf yönü V/P ölçümünün az sayıda hastada yapılmış olmasıdır. 

Güçlü yönleri ise randomize, kontrollü ve prospektif bir çalışma olması, literatürde 

fizyoterapi eğitimi verilen hastalarda ilk kez V/P ölçümünün yapılmış olması ve 

özellikle yatak bulma probleminin var olduğu bir cerrahi klinikte hasta yatışının 

sağlanarak yapılmış olmasıdır. 
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FORMLAR 

FORM-1 

 

DEĞERLENDĐRME FORMU 

 

Protokol no: Tel: 

Adı-soyadı: Adr.: 

Yaş: Boy/kilo: Meslek / Eğitim durumu:  

Ön tanı: 

Kötü alışkanlıklar: 

Sigara  Alkol 

o aktif o Pasif Ay/yıl: 

Miktar: Ay/Yıl: Miktar: 

Diğer: 

 

Soygeçmiş: 

 

 

Özgeçmiş:  

Yürüyüş mesafesi: 

Kaç kat merdiven çıkabiliyor: 

 

Tekrarlayan infeksiyonlar: 

 

Tanısı konmuş pulmoner havayolu/ parenkimal hastalık: 

 

Kardiyak hastalıklar, kardiyak veya pulmoner hastalıklar: 

 

Bu yatışta genel anestezi altında uygulanan kaçıncı işlem?: 

Eğer işlem sıra sayısı birden fazla ise, şu anda önceki işlemden dolayı varsa morbidite(süresi): 

 

Kullandığı ilaçlar: 

NOT: 
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Mdx.tarihi: Yatış tarihi: 

 

 

Postoperatif Fizyoterapi Sonrası Değerlendirme 

Tanı:  

Cerrahi işlemin tarihi:  

Hastanın yoğun bakım süresi:  

Hastada varsa gelişen komplikasyonlar:  

Son durum ve çıkış tarihi:  

Toplam drenaj miktarı(ml):  

Son drenin çekilişine kadar geçen süre  

 

                     Solunum Fonksiyon Testi 

Parametreler: 1.değerl.                                 2.değerl. 3.değerl. 

FVC:    

FEV1    

FEV1/FVC    

FEF25-75%    

PEF    

                   Semptomatik Değerlendirme 

Semptom 1. 2.  3.  

Öksürük    

Hemoptizi    

Göğüs ağrısı    

Dispne    

Ağrı    

Đştahsızlık ve kilo kaybı    

Boyunda kitle    

Halsizlik    

Superior vena cava 

obstrüksiyonu 
   

Ses kısıklığı    

SSS semptomları    

Omuz ağrısı    

             Kan Gazı Değerleri 

Parametreler: 1  2 3 

PaO2    

PaCO2    

Sat(%)    

PH:    

Ventilasyon/PerfüzyonSintigrafisi(Yorum) 

1.değerlendirme 
 

 

2.değerlendirme 
 

 

3.değerlendirme 
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Fizyoterapi başlangıç tarihi  

Toplam Fizyoterapi seans sayısı  

 

Postoperatif Komplikasyon Durumları 

Atelektazi  Kanama  

Ateş  Pnömoni  

Dispne  Pulmoner emboli  

Hemorajik drenaj  Diğerleri  
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FORM-2                             

 

 

 

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

 

 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren 
metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu 
koşullarla söz konusu klinik araştırmaya  kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama 
olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

 

Gönüllünün Adı-Soyadı, Đmzası, Adresi ( varsa telefon no, faks no,...) 

 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-Soyadı, Đmzası 

 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-

Soyadı, Đmzası, Görevi 
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ETĐK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĐŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  ESRA Soyadı  PEHLĐVAN 

Doğ.Yeri  BURSA Doğ.Tar.  06.06.1983 

Uyruğu  TC TC Kim No 44225043756 

Email fztesrakambur@yahoo.com Tel 0 505 8527913 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 

Lise  YALOVA LĐSESĐ 2001 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. FĐZYOTERAPĐST 

YEDĐKULE GÖĞÜS 
HASTALIKLARI VE GÖĞÜS 
CERRAHĐS EĞĐTĐM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESĐ 

2006-… 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) 
Puanı 

ĐNGĐLĐZCE ÇOK ĐYĐ ORTA ĐYĐ 55  
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

WORD ÇOK ĐYĐ 

EXCEL ĐYĐ 

POWER POINT ĐYĐ 

SPSS ĐYĐ 

 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri):  

Kitap okumak, resim yapmak, film izlemek. 

 




