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ÖZET 

YILDIZ A. Toraks cerrahisi sonrası uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyonun 

etkinliğini arttırmada transkutanöz elektrik sinir stimülasyonunun rolü. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyoloji ABD. Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Programı. Doktora Tezi. İstanbul. 2011.   

 

Çalışmanın amacı toraks cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yaklaşımlarının etkinliğini arttırmada TENS uygulamasının rolünü araştırmaktır. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 

lobektomi uygulanan, çalışmaya alınma kriterlerine uyan 60 hasta çalışmaya alındı. 

Preoperatif hasta eğitimi verildi ve gruplar randomize olarak çalışma grubu; fizyoterapi 

ve rehabilitasyon +TENS grubu ve kontrol grubu; fizyoterapi ve rehabilitasyon grubuna 

ayrıldı.  

Operasyon sırasında rutin analjezi protokolü uygulandı. Çalışma programı iki 

gruba da 5 gün süreyle günde 2 kez uygulandı. TENS uygulaması insizyon alanının her 

iki tarafına fizyoterapi ve rehabilitasyon programı öncesi 30 dakika süreyle yapıldı. 

Hastalar preoperatif, postoperatif 2. gün ve postoperatif 5. gün değerlendirildi. 

Değerlendirmede solunum fonksiyon testleri (SFT), tepe öksürük akımı (TÖA), oksijen 

satürasyonu (SaO2) ölçümü, dispne ve ağrı skalaları ile altı dakika yürüme testi (6 DYT) 

kullanıldı. 

Grupların postoperatif dönem tedavi öncesi ağrı, dispne, SaO2, SFT, TÖA 

değerleri benzerdi. Tedavi sonrası çalışma grubunda erken dönemde istirahat, 

inspirasyon ve öksürme esnasındaki ağrı, istirahat ve efor dispnesi daha fazla azaldı, 

TÖA ve 6 DYT mesafesi arttı (p<0,05). Gruplar arasında SFT sonuçları benzerdi 

(p>0,05). Hastanede kalış süresi çalışma grubunda daha azdı (p<0,05).  

Sonuç olarak torakotomi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programına 

TENS’in eklenmesiyle programın etkinlik ve başarısının arttığı görüldü.  

 

Anahtar Kelimeler: Toraks cerrahisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, transkutanöz elektrik 

sinir stimülasyonu, solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi    

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 5563  
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ABSTRACT 

YILDIZ A. The role of transcutaneous electrical nerve stimulation in enhancing the 

effectiveness of physiotherapy and rehabilitation after thoracic surgery. İstanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Cardiology. Physiotherapy and 

Rehabilitation Programme. A Doctorate Thesis. Istanbul. 2011.  

 

Aim of the study is to investigate the role of applying TENS on enhancing 

effectiveness of physiotherapy and rehabilitation approaches after thoracic surgery. 

60 patients who meet the study inclusion criteria and underwent lobectomy in 

Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, and Department of Thoracic Surgery 

were included to the study. Preoperatively patient education was performed and groups 

were randomly distributed into study group; physiotherapy and rehabilitation + TENS 

group and control group; physiotherapy and rehabilitation group. 

The routine analgesia protocol was performed during the operation. The study 

protocol was applied to both groups two times a day for five days. TENS application 

was performed for 30 minutes on both sides of the incision area before the 

physiotherapy and rehabilitation programs. Patients were evaluated preoperatively and 

postoperatively at second and fifth days. In the evaluation, pulmonary function tests 

(PFT), peak cough flow (PCF), oxygen saturation (SaO2) measurement, dyspnea and 

pain scales, and the six-minute walk test (6 MWT) were used. 

The pain, dyspnea, SaO2, PFT and PCF values of groups were similar before 

treatment in postoperative period, Decrease of pain on rest, during inspiration and 

coughing, exertion and rest dyspnea and increase of PCF and 6-MWT distance (p<0.05) 

was observed in study group after treatment in the early period. PFT results were similar 

between groups (p>0.05). Length of hospital stay was less in the study group (p<0.05). 

The success and effectiveness of the program increase as a result of the addition 

of TENS to physiotherapy and rehabilitationp after thoracotomy. 

 

Key Words: Thoracic surgery, physiotherapy and rehabilitation, transcutaneous 

electrical nerve stimulation, respiratory function tests, 6-minute walk test 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

      Torakotomi sonrası ağrı, cerrahi sonrası görülen ağrının en şiddetli 

tiplerinden biridir. Torakotomi sonrası ağrı etkin bir şekilde tedavi edilmediğinde 

pulmoner kompliyansta azalmaya, öksürme ve derin soluk almada yetersizliğe neden 

olur. Sekresyonun atılamaması atelektazi ve pnömoniye yol açar (1).   

      Cerrahi sonrası, komplikasyonların önlenmesi için erken mobilizasyon, hava 

yolu temizliğinin sağlanması (nemlendirme, aspirasyon, zorlu ekspirasyon, yardımlı 

öksürme), gerektiğinde oksijen tedavisi, derin solunum egzersizleri, kontrollü solunum, 

insentif spirometre kullanımı ve bunun gibi seçilmiş egzersizler, postür ve genel 

egzersizleri içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları verilebilmektedir (2-6). 

Dikkatli olarak planlanmış bir pre ve postoperatif göğüs fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programı ameliyat sonrası komplikasyonları en aza indirerek; bu hastalarda normal 

fonksiyonu restore edecektir. Cerrahi sonrası fizyoterapi uygulamaları hastanın etkin 

katılımının sağlanabilmesi için ağrı tedavisi ile birlikte olmalıdır (7).   

 Torakotomi sonrası ağrıyı rahatlatmak için lokal anestetikler ve opioidler ile 

interkostal, paravertebral, interplevral ve epidural blokları içeren analjezi teknikleri 

kullanılmaktadır (8, 9). Ancak bu tekniklerin bulantı, kusma, solunum depresyonu, uyku 

hali gibi ciddi yan etkileri vardır (8). Geleneksel analjezi metodlarına ek olarak TENS 

kullanımının analjezik kullanımını, yan etkileri ve postoperatif toparlanma periyodunu 

azalttığı ve ağrı kontrolü için yararlı olduğu bildirilmiştir (10). Kalp cerrahisi sonrası, 

TENS postoperatif insizyon ağrısının tedavisinde yararlı bulunmuştur (11). Son yıllarda 

yapılan bir çalışmada torakotomi sonrası erken dönem ağrı tedavisinde TENS 

kullanımının hasta kontrollü analjezi kadar etkili olabildiği bildirilmiştir (12).  

Literatürde TENS'in torakotomi cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyonun 

etkinliğini arttırmadaki yerini araştıran veriye rastlanamamıştır. Çalışmamızın amacı 

hastalara fizyoterapi ve rehabilitasyon öncesi TENS uygulayarak bu yöntemlerin 

etkinliğinde TENS’in rolü olup olmadığını araştırmaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Toraks Anatomisi 

Toraks anatomisinde yer alan yapılar şunlardır: 

2.1.1. Göğüs Kafesi 

Göğüs kafesi; ön ortada sternum, arka ortada torasik vertebralardan oluşur. Bu 

iki kemik yapı C şeklindeki kostalarla vertebralara direkt olarak, sternuma ise indirekt 

olarak kıkırdakla bağlanır (13).   

Sternum: Göğüs kafesinin anteriorunda yer alır. Erişkinde 15-20 cm 

uzunluğundadır. Tüm insanlarda palpe edilebilir. Erişkinde manubrium, korpus ve 

ksifoid olarak 3 kısımdan oluşur. İnspiryum sırasında göğüs kafesinin genişlemesini 

sağlayan, bu kısımların birbirleriyle yaptığı eklemlerdir (13, 14). 

Kostalar: Kosta, bir kaburga ve ona eşlik eden bir kıkırdaktan meydana gelir. 

Kosta posteriorda vertebra, anteriorda direkt veya indirekt olarak sternum ile birleşir. 

Göğüs kafesinin şekli ve genişliği kostaların yapısına bağlıdır. Göğüs kafesi 12 çift 

kostadan oluşur. İlk 7 kosta sternumdan kıkırdak vasıtasıyla direkt çıkar bunlara 

“Gerçek Kosta” denir. Son beş çift kosta yalancı kosta olarak isimlendirilirler. 

Bunlardan indirekt olarak sternuma ulaşan üç çiftine “vertebrokostal kaburga” denir. 

Sternuma hiç ulaşmayan ve posteriorda vertebra ile birleşen 11 ve 12’inci kostalara 

“yüzen kostalar” denir (13, 14) (Şekil 2-1).  

 

 

Şekil 2-1: Göğüs kafesinin iskelet yapısı (15). 
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Kostal kıkırdakların boyu ve yönleri tüm kostalarda farklılık gösterir. En kısa 

olan birinci kosta, en uzun olan ise sekizinci kostadır. 3 ile 9’uncu kostalar arasında 

kalanlar kostaların en fazla ortak özellik gösterenleridir. Bunlar tipik kosta olarak 

adlandırılırlar. Bir kosta vertebra tarafından sırayla; baş, boyun ve gövde olarak 

adlandırılan kısımlardan oluşur. Kostal oyuk olarak adlandırılan inferomediyal yüzden 

interkostal damarlar ve sinirler geçer (14).  

Sternokostal bileşkeler primer kartilajenöz eklemlerdir. Radiat sternokostal 

ligamanlar sternum ile kostaları sıkı bir şekilde tutar. Kostokondral bileşkelerde hareket 

olmaz. Periostun devamlılığında perikondrium içinde sabit dururlar. Düz sinovyal 

eklemler 6 ile 7, 7 ile 8, 8 ile 9 kostal kıkırdaklar arasındaki eklemlerdir. Bu eklemler 

interkondral ligamanlar ile desteklenmektedir. Dokuz ve 10’uncu kostal kıkırdaklar 

arasında fibröz eklem vardır. Kosta çıkığı, kostal kartilajın dislokasyonuna verilen 

isimdir. Kosta ayrılması, kostakondral bileşkede olan ayrılmaya denir. Torakotomi 

sonrasında ağrının sebeplerindendir. Travma sırasında ya da torakotomi ekartörü ile 

kostalar genellikle en zayıf bölge olan açılanma bölgesinden kırılır (16).  

2.1.2.  Torasik Vertebralar  

Torasik vertebraların 3 önemli kısmı vardır.  

1) Korpusun superior ve inferior kostalarla (2-9) eklem yapmak için pedikülün yanında 

2 adet faseti vardır. Bu eklemler diartrodial artikülasyon yapısındadır.  

2) Transvers prosesler pedikül ile lamina bileşkesinden çıkarlar, 1 ile 10 kostalarla 

bileşke yapmak için fasetleri vardır.  

3) Çift laminalar posteriorda birleşerek, spinöz çıkıntıyı oluştururlar (14, 16). 

2.1.3.  Kostovertebral Eklemler 

Tipik kaburgalar vertebralarla iki yüzde eklemleşirler. Bunlar kostovertebral ve 

kostotransvers eklemlerdir.  

Kostovertebral eklem; kostanın başı ile vertebra korpusu arasında düz sinovyal 

tip eklemdir. İntraartiküler ligaman ile kostanın baş kısmının superioru intervertebral 

diske tutunur. Birinci, 10’uncu, 11’inci ve 12’inci kostalar sadece eşlik eden vertebraya 

tutunurlar. Her eklemi artiküler bir kapsül sarar  (14, 16). 

            Kostotransvers eklem; tipik kostaların tüberkülü ile eşlik eden vertebraların 

transvers çıkıntıları arasında olan sinovyal tip eklemdir. Vertebranın transvers 

çıkıntısından, kostanın tüberkülüne uzanan lateral kostotransvers ligaman tarafından 
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desteklenir. Kostanın boynunun superior kısmıyla, superior transvers prosesi, superior 

kostotransvers ligaman destekler. Onbir ve 12’inci kaburgalar transvers çıkıntılarla 

eklem yapmazlar, bu yüzden hareket kabiliyetleri daha fazladır (14).  

2.1.4. Göğüs Duvarı Kasları ve Diyafragma 

2.1.4.1. Anterior Göğüs Duvarı Kasları  

  Pektoralis majör kası, klavikulanın inferiorunda belirgindir. Her iki tarafta da 

sternum, kostal kıkırdak ve klavikulaya yapışır. Aksiller çukurun anteriorunu oluşturur. 

Humerusun intertüberküler sulkusunun lateral yüzeyine tutunurlar. Pektoralis majör 

kasının klavikuler başı lateral ve medial pektoral sinirler (C5,6), sternokostal başı C7,8, T1 

tarafından innerve edilir. Kolun addüksiyonuna ve rotasyonuna, klaviküler kısmı ile 

elevasyonuna, sternokostal kısmı ile depresyonuna yardım eder. Kuvvetli inspiryumda 

üst kostaların kısmen elevasyonunu sağlar (16).  

  Pektoralis minör kası, pektoralis majör kasının posteriorunda yer alır. 

Skapulanın korakoid çıkıntısına bir tendonla yapışır. İki ile beşinci kostaların 

yüzeylerinden köken alır. Pektoralis majör kası gibi brakiyal pleksusun medial ve lateral 

pektoral sinirleriyle inerve olur. Omuz ekleminin depresyonu ve inferior rotasyonundan 

sorumludur (14-16). 

 

 

Şekil 2-2: Anterior göğüs duvarı kasları yüzeyel tabaka (15).  

Serratus anterior kası, göğüs duvarının anterolateral kısmındadır. İlk sekiz kosta 

üzerinden köken alır. Skapulanın anterior yüzü ve medial kenarına yapışır. Skapula ile 

göğüs duvarının ilişkisini sağlar. Kaşektik yapıdaki insanlarda belirgindir. Uzun 
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thorasic sinir (C5,6,7) tarafından innerve edilir. Skapula’yı toraks duvarına yaklaştırır ve 

skapula’ya rotasyon yaptırır (14-16).  

2.1.4.2. Posterior Göğüs Duvarı Kasları  

Trapezius kası; boynun posterolateral ve omuzun superior sınırlarını oluşturur. 

Boynun ligamentum nukasından, geniş tabanla oksipital kemiğin nukal çizgisinden, 

yedinci servikal vertebranın spinasından ve tüm torasik vertebraların spina ve 

supraspinöz ligamanından köken alarak; inferiora, laterale ve superiora omuz eklemine 

doğru uzanan lifler, klavikulanın lateral 1/3’üne ve skapulanın akromion çıkıntısına 

tutunurlar. İnervasyonu C3,4 servikal spinal seviyelerden spinal aksesuar sinirlerle 

sağlanır. Skapula ve omuz ekleminin stabilizasyonunu sağlar. Ayrıca skapulanın 

elevasyon, depresyon ve addüksiyonuna, dolayısıyla skapulohumeral eklemin tüm 

hareketlerine katkıda bulunur (14, 15).  

Latissimus dorsi kası, toraks duvarının posteriorunun lateral ve inferior kısmını 

kaplar. İnferior torasik vertebraların spinöz çıkıntıları, torakolumbar fasya ve iliak crest 

ve inferior 3-4 kottan başlayıp humerusun intertüberküler sulkusuna yapışır. 

İnervasyonu brakial pleksusun torakodorsal siniri (C6,7,8) ile olur. Kolun adduksiyon, 

ekstansiyon ve medial rotasyonundan sorumludur (14).  

Romboid majör, 2 ve 5’inci torasik vertebraların spina ve supraspinöz 

ligamanlardan çıkarak, skapulanın iç yüzünün mediyal sınırına yapışır.  Romboid majör, 

romboid minör ve levatör skapula, trapezius ve latissimus dorsi kasları ile toraks duvarı 

arasında skapulanın ve kostaların sınırlı hareketlerinde yardımcı olur (14).  

 Romboid minör, 7’inci servikal ve 1’inci torasik vertebranın spinöz 

çıkıntılarından çıkarak skapulanın medial sınırına tutunur. Romboid kasların 

inervasyonu dorsal skapuler sinir ile olur (14).  

 Levator skapula, ilk 4 servikal vertebranın transvers çıkıntılarından uzanarak 

skapulanın superior açısına tutunur. İnervasyonu doğrudan servikal pleksus ve brakial 

pleksusun dorsal skapuler siniri ile olur. Bu kaslar skapulanın elevasyonunu, 

addüksiyonunu ve retraksiyonunu sağlar (14, 15).  

Serratus posterior superior, Ligamentum nuchae’nin alt kısmı, C7 ve T1-3 

vertebraların spinous proseslerinden başlayıp, inferolateral doğrultuda seyredip 2-5. 

kostaların superior sınırlarına yapışır. Üst 4 kostayı eleve eder, toraksın çapını arttırır, 

sternumu yukarı kaldırır. İnterkostal sinirler tarafından innerve edilir (13, 14).  
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Serratus posterior inferior kasları, son iki torasik ve ilk 2 lumbar vertebraların 

spinöz proseslerinden başlayıp superolateral seyirle inferior 3 ya da 4 kostanın 

açılandıkları kısımlarda inferior sınırlarına yapışır. Alt 4 kostayı aşağı çeker, 

ekspirasyona yardım eder; diğer tarafta diyagramın alt kostalara yaptığı emme etkisinin 

antagonisti olarak zorlu nefes almayı destekler. 11. ve 12. interkostal sinirler tarafından 

innerve edilir (13, 14). 

Levator kostaryum kasları; Bu 12 kas C7 ve T1-11 vertebraların transvers 

proseslerinden inferolateral uzanımla tüberküllerinin yakınında bir alttaki kostanın alt 

kısmına bağlanırlar. Kostaları eleve ederler (13, 14). 

 

 

 

Şekil 2-3:  Posterior göğüs duvarı kasları.  

 

2.1.4.3. Diyafragma 

Göğüs ve karın boşluklarını ayıran kubbe biçiminde, kas ve fibröz zarlardan 

oluşmuş bir bölmedir. Toraks boşluğuna doğru konvekstir. Diyafragma genel olarak 

toraks alt açıklığının kenarlarına tutunur. Toraksın tabanını oluşturan ortada membranöz 

kısımla birleşen 2 hemidiyaframdan oluşur. Primer solunum kasıdır, frenik sinirle 

innerve olur. Karın içi basıncının artmasına yardım eder. Diyafragmanın normal 

hareketi 1-5 cmdir, derin inspirasyonla 7-8 cm olabilir (15, 17).  

Diyafragmanın kas lifleri origolarına göre 3 grup oluşturur (15, 17).   

1) Pars sternalis: Ksifoid çıkıntının iç (arka) yüzünden,  
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2) Pars costalis: Son 6 kaburganın ön ucu yakınlarından ve kıkırdak bölümlerinin iç 

yüzünden,  

3) Pars lumbalis: Ligamentum arcuatum laterale, mediale ve bel omurlarından 2 krus 

ile başlar 

Centrum tendineum: Diyafragma kubbesinin üst orta bölümünde yer alır. Toraksın ön 

duvarına daha yakındır. Diyafragma kas liflerinin devamı olan kiriş demetlerinin ortada 

birleşmesiyle oluşmuştur (17). 

  

Diyafragmadaki açıklıklar (15, 17): 

 Hiatus oesophageus 

 Foramen venae cavae 

 Hiatus aorticus  

 

2.1.5. İnterkostal Boşluk 

Eksternal interkostal kaslar; interkostal kas grubunun en yüzeyel tabakasını 

oluşturur. Superior kostanın inferior sınırından, inferior kostanın superior sınırına, 

inferior ve anteriora yapışırlar. Kostokondral bileşkeden, vertebral kolonun köşesine 

kadar uzanır, buradan sternuma eksternal interkostal membran olarak devam ederler. 

İnspiryumda kaburgaların elevasyonunu sağlarlar. İnterkostal sinirler tarafından inerve 

edilirler (17). 

            İnternal interkostal kaslar; orta tabaka kas grubunu oluşturur, kas lifleri 

eksternal interkostal kaslara zıt olarak (aşağıya ve arkaya) gider. Kostanın açılanma 

bölgesinden sternuma kadar uzanır. Burada internal interkostal membranı oluşturarak 

komşu vertebranın üzerinde sonlanır. Zorlu ekspiryumda kasılarak kostaları deprese 

eder. İnterkostal sinirler ile inervasyonu sağlanır. Bu kas gruplarının altında superiordan 

inferiora doğru ven arter ve sinir sırasıyla interkostal aralığın nörovasküler yapıları yer 

alır. Toraksa yapılacak girişimlerin (ponksiyon, tüp torakostomi vs.) nörovasküler 

yaralanmaya sebep olmamaları için, kostaların superior sınırlarından yapılmalıdır. Bir 

sonraki ve en içteki kas grubu innermost interkostal kaslar olarak adlandırılmaktadır. 

İnterkostal alanın orta kısımlarında görülürken, superior göğüs duvarında hiç 

olmayabilir. İnternal interkostal kaslarla aynı yöndedir (14). 

              Subkostal kaslar; iç göğüs duvarında interkostal aralıklara tutunurlar (14). 
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2.1.6.  İnterkostal Arter, Ven ve Sinirler 

İnterkostal Arterler: Her interkostal aralık büyük posterior interkostal arter, ve 

bir çift küçük anterior interkostal arter olmak üzere 3 arterle beslenir.  

İnternal interkostal venler: İnterkostal arter ve sinirlere eşlik ederler. Kostal 

olukta en derinde seyrederler 11 çift posterior interkostal ve 1 çift subkostal ven vardır. 

Lateral kutanöz, müsküler, intervertebral ve posterior dallar alırlar (13-16).  

İnternal torasik damarlar  

İnternal torasik arter: Boyun kökünde anterior scalen kasın medialinde 

subclavian arterin ilk kısmının inferiorundan köken alır. 6. kostal kıkırdakta superior 

epigastrik ve müskulofrenik arterler ayrılarak sonlanır (13-16). 

İnternal torasik venler: İnternal torasik arterlerin eşlik eden dallarıdır. 1-3. 

interkostal aralıklarda genellikle birleşip tek bir ven halini alır ve brakiosefalik vene 

dökülür (13-16).  

İnterkostal sinirler: Torasik sinirler intervertebral foraminalardan geçtikten 

sonra ventral ve dorsal primer dallara ayrılırlar. T1-11 ventral dalları interkostal aralıklara 

girdiklerinden interkostal sinirler olarak adlandırılırlar. T12’nin ventral dalı subkostal 

sinir olarak adlandırılır (13-16). 

Tipik interkostal sinirler Tipik interkostal sinirler (3-6) posteriordan pariyetal 

plevra ve internal interkostal membran arasından interkostal aralığa girer. Sternum 

yanında anterior kutanöz dal olarak sonlanır (16).  

Atipik interkostal sinirler 1. ve 2. interkostal sinirler 1. ve 2. kotların iç 

yüzeylerinde seyrederler. 1. interkostal sinir büyük superior ve küçük inferior dallara 

ayrılır. Superior kısım barchial plexus’a katılır. İnferior kısım 1. interkostal sinir olarak 

devam eder. 2. interkostal sinir de brachial plexus’a dal verebilir. 2. interkostalin lateral 

kutanöz dalı interkosto brachial sinir olarak adlandırılır. Aksillanın tabanını innerve 

eder ve medial brachial kutanöz sinirle birleşerek üst ekstremitenin medial kısmını 

innerve eder (15). 

2.1.7. Plevra Boşluğu 

            Göğüs kafesi birbirinden bağımsız, sağ ve sol plevra boşluklarından oluşur. 

Mediyastinum, her iki plevra boşluğunun arasında yer alır (13).  

Pariyetal plevra; kostalar, interkostal kaslar, transversus torasikus kasları ve 

altındaki endotorasik fasyayı kaplayan seröz mezotelyum tabakaya verilen isimdir. 
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Komşu olduğu yapılara göre, topoğrafik olarak adlandırılır. Kostal plevra, 

diyafragmatik plevra, mediyastinal plevra ve servikal plevra olarak bölümlere ayrılır. 

Sternum ile torasik vertebralar arasında yayılan mediyastinal plevra, mediyastinal 

yapıları ve perikardı kaplar. Diyafragmayı saran diyafragmatik plevra ile diyafragma 

arasında diseksiyon planı yoktur. Aynı şekilde perikardı saran mediyastinal plevra da 

perikarddan anatomik olarak ayrılamaz. Ancak geri kalan mediyastinal plevra ve kostal 

plevra diseke edilebilir (17).  

            Viseral plevra akciğere sıkıca yapışmış, hiluslardan itibaren tüm akciğer 

yüzeyini ve fissürleri saran ince zardır. Major ve minor fissürleri içine alır. Minor 

fissürün inkomplet olduğu veya fissür olmadığı durumlarda (populasyonda %50)  bu 

bölgede yoktur. Aksesuar lob ve fissürleri de kaplar. Hiler seviyeden diyafragmaya 

kadar uzanan, viseral plevranın pariyetal plevra ile birleştiği yapıya pulmoner ligaman 

adı verilir. Viseral plevra ile akciğer parankimi arasında diseksiyon planı yoktur ve 

diseksiyon yapılması halinde alveollerden sayısız hava kaçağı oluşur (17). 

2.1.8. Plevranın Nörovasküler Yapısı 

Hem bronşiyal, hem de arteryel sistemlerle beslenen viseral plevranın, venöz 

drenajı pulmoner ven yoluyla olur (16).  

2.1.9. Akciğerler  

Her iki akciğer anatomik olarak birbirine benzemesine rağmen sağ akciğerde 3, 

sol akciğerde fissuralarla birbirinden ayrılan 2 lob bulunur. Kostal, diyafragmatik ve 

mediyastinal olmak üzere 3 yüzü vardır. Kostal ve mediastinal yüzlerin birleştiği kenar 

margo anterior; diyafragmatik ve kostal yüzlerin birleştiği kenar margo inferiordur. 

Akciğerlerin anatomik değerlendirilmesinin temelini pulmoner arter, ven ve bronştan 

oluşan bronkopulmoner segmentler oluşturur. Sağ akciğerde 10 segment, sol akciğerde 

8 segment bulunur (Tablo 2-1) (13, 15). Her segment tepesi hilum pulmonale’ye, tabanı 

akciğer yüzeyine bakan piramidal biçimlidir. Her segmentin ayrı bronşu, ayrı damar ve 

sinirleri vardır (13).  
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Tablo 2-1: Sağ ve sol akciğer bronkopulmoner segmentler. 

Sağ akciğer 

 

  Üst lob -apikal 

            -posterior 

             -anterior 

 

  Orta lob  -medial 

-lateral 

 

  Alt lob    -superior 

             -medial bazal 

             -anterior bazal 

             -lateral bazal 

         -posterior bazal 

Sol akciğer 

  

Üst lob  -apikal 

-posterior 

-anterior 

           -superior linguler 

-inferior linguler 

 

 Alt lob -superior 

                      - medial bazal 

 -anterior bazal 

 -lateral bazal 

 -posterior bazal 

 

 

Akciğer arterleri  

Pulmoner arterler pulmoner trunkustan köken alıp akciğerlere oksijensiz kan 

taşır. Sağ ve sol pulmoner arterler akciğer köküne ilerler, hilusa girmeden önce superior 

loba dal verirler. Akciğerlerin içinde lobar ve segmental dallar verir. Pulmoner arterlerin 

terminal dalları alveol duvarlarında kapillerlere ayrılır (13, 15).  

Bronşiyal arterler bronşiyal ağacın bağ dokusunu besler. Bu küçük damarlar 

bronşların posteriorunda seyredip respiratuar bronşiol olarak sonlanan en distal 

kısımlarına kadar uzanırlar. İki sol bronşiyal arter torasik aortanın superior bölümünden 

sol ana bronşun superior ve inferioruna çıkarlar. Tek sağ bronşiyal arter 3. ya da 5. 

posterior interkostal arter ile beraber bir truncus olarak ya da superior sol bronşiyal 

arterde çıkar (15).   

Akciğer venleri  

Pulmoner kapillerden başlayarak interlobular septumlara uzanırlar. Her 

bronkopulmoner segmenti, bir ana ven drene eder. Her iki taraftan gelen superior ve 

inferior pulmoner venler sol atriumun arka yüzüne açılır. Sağ superior pulmoner ven sağ 

akciğerin superior ve orta loblarını drene eder. Sol superior pulmoner ven sol superior 

lobu drene eder. İnferior pulmoner venler inferior lobları drene eder. Bronşiyal venler 
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akciğerlerin büyük kısmını drene etmelerine karşın, bronşiyal arterler tarafından taşınan 

kanın az bir kısmını toplarlar. Sağ bronşiyal ven azygous vene, sol bronşiyal ven, 

hemiazygous vene ya da sol superior intercostal vene drene olur. Superior pulmoner 

vene apikal, anterior ve posterior dallar dökülür. Orta lob pulmoner veni superior 

pulmoner venin inferior yüzüne dökülür, nadiren de inferior pulmoner vene dökülür 

(16).  

Akciğerlerin innervasyonu   

Akciğerler ve viseral plevra anterior ve posterior pulmoner pleksuslar tarafından 

innerve edilirler. Sempatik (sempatik trunkus), parasempatik (vagus) liflerden oluşurlar. 

Parasempatik ganglionlar bronşiyal ağacın dallarında ve pulmoner pleksuslarda yer 

alırlar. Vagusun efferentleri bronkokonstriktör, vazodilatör ve sekretomotordur. 

Afferentleri dokunma, ağrı ve gerilme duyuları taşır. Efferent sempatikler 

bronkodilatör, vazokonstrüktör ve sekresyonu baskılayıcıdır. Afferent sempatiklerin 

rolü bilinmemektedir. Kostal plevra ve diyafragmatik plevranın periferal kısmı 

interkostal sinirler tarafından innerve edilir. Mediyastinal plevra ve diyafragmatik 

plevranın santral kısmı frenik sinir tarafından innerve edilir (15).  

Akciğerlerin Lenfatikleri   

Yüzeyel lenfatik pleksus viseral plevranın altındadır ve akciğer hilusunda 

bulunan bronkopulmoner lenf nodlarını drene ederler. Buradan superior ve inferior 

trakeobronşiyal lenf nodlarına drene olur.  

Derin lenfatik pleksus bronşların submukozası ve peribronşiyal bağ dokusunda 

yer alır. Alveol duvarlarında lenf damarları bulunmaz. Derin lenfatik pleksus pulmoner 

lenf nodlarına drene olur. Bunlarda sırasıyla önce hilusta bulunan bronkopulmoner lenf 

nodlarına; sonra trakeobronşiyal lenf nodlarına ve sonrada bronkomediastinal lenf 

truncuslarına drene olur. Bu truncuslar subclavian ve jugular venlerin birleştiği yere 

drene olur. Sol taraf torasik duct’a drene olabilir (15). 

2.1.10. Özefagus 

Özefagus C6-T11 arasında farinksden mideye kadar uzanan yaklaşık 25 cm’lik 

bir kas tüpüdür. Başlangıç yeri (krikoid’in altı) en dar yeridir (1.5cm), sol ana bronşu 

çaprazladığı yer ve diaframı geçtiği yer (T10) olmak üzere üç yerde darlığı vardır. 

Mukoza, sirküler ve longitüdinal kas tabakalarında oluşur. Yaklaşık onbirinci torakal 

vertebra düzeyinde, diyafragmanın altında mideye girer (15, 18).  
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2.2. Toraks Cerrahisi  

Toraks cerrahisi endikasyonları şunlardır:  

2.2.1. Tümörler:  

Pulmoner ve özefagial rezeksiyonların en yaygın nedeni olup büyük çoğunluğu 

malign tümörlerdir.  

 Akciğer kanseri: En sık görülen kanser tipidir. Akciğer kanseri için tespit edilen  

önemli risk faktörleri sigara, çevre ve mesleki maruziyet ve olasılıkla diyet ve genetik 

faktörlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 1999 yılında yapılan ve hala yaygın 

olarak kullanılan akciğer kanseri sınıflaması Tablo 2-2’de verilmiştir (19). 

Tablo 2-2: Akciğer Kanseri Histolojik Sınıflaması. 

1) Epitelyal tümörler 

a) Benign i) Papillomlar    (1) Skuamöz hücreli papillom     (a) Ekzofitik         

                                                                                                                    (b) İnverted 

                           (2) Glandüler papillom 

                           (3) Mikst skuamöz hücreli ve glandüler papillom 

     ii) Adenomlar  (1) Alveoler adenom 

                     (2) Papiller adenom 

                     (3) Tükrük bezi adenomları                                        

                                (a) Müköz gland adenomu    

                                (b) Pleomorfik adenom                                                        

                                 (c) Diğerleri                                           

                     (4) Müsinöz gland adenomu 

                     (5) Diğerleri 

b) Preinvaziv lezyonlar  i) Skuamöz displazi / karsinoma in situ 

                               ii) Atipik adenomatöz hiperplazi 

                               iii) Diffüz idiopatik pulmoner nöroendokrin hücre  

                               hiperplazisi 

c) İnvaziv / Malign  i) Skuamöz hücreli karsinom  Varyantları  

                                                                                 (1) Papiller 

                                                         (2) Şeffaf hücreli 

                                                         (3) Küçük hücreli 

                                                         (4) Basaloid 
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                      ii) Küçük hücreli karsinom  Varyant   

                                                          (1) Kombine küçük hücreli karsinom                              

                      iii) Adenokarsinom (1) Asiner 

                                              (2) Papiller 

                                              (3) Bronkioloalveoler karsinom 

                                         

(a) Non – müsinöz (Clara hücresi / Tip II pnömosit tipleri) 

(b) Müsinöz (Goblet hücre tipi) 

(c) Mikst müsinöz ve non- müsinöz veya belirsiz 

                                                                     (4) Müsin yapan solid adenokarsinom 

                                              (5) Mikst 

                                              (6) Varyantlar  

                                           (a) İyi diferansiye fötal adenokarsinom 

                                (b) Müsinöz (kolloid) 

                                 (c) Müsinöz kistadenokarsinom 

                                 (d) Taşlı yüzük hücreli 

                                 (e) Şeffaf hücreli 

                      iv) Büyük hücreli karsinom Varyantlar   

       (1) Büyük hücreli nöroendokrin karsinom 

      (a) Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom 

                              (2) Basaloid karsinom 

                              (3) Lenfoepitelyoma benzeri karsinom 

                              (4) Şeffaf hücreli karsinom 

                              (5) Rabdoid fenotip içeren büyük hücreli karsinom 

                     v) Adenoskuamöz karsinom 

                     vi) Pleomorfik, sarkomatoid veya sarkomatöz elemanlar 

içeren karsinomlar 

                          (1) Spindle ve / veya dev hücre içeren karsinomlar    

                                         (a) Pleomorfik karsinom 

                                                                 (b) Spindle hücreli karsinom 

                                                                 (c) Dev hücreli karsinom 

              (2) Karsinosarkom 

              (3) Blastom ( pulmoner blastom ) 
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                    vii) Karsinoid tümör (1) Tipik karsinoid 

                                                          (2) Atipik karsinoid 

                  viii)Tükrük bezi karsinomları  

                                                               (1) Mukoepidermoid karsinom 

                                                   (2) Adenoid kistik karsinom 

                                                   (3) Diğerleri 

                     ix) Klasifiye edilemeyen karsinom 

2) Yumusak doku tümörleri     a) Lokalize fibröz tümör 

                  b) Epiteloid hemanjioendotelyoma 

                 c) Plöropulmoner blastoma 

                 d) Kondroma 

                 e) Plevranın kalsifiye fibröz psödotümörü 

                  f) Konjenital peribronsial myofibroblastik tümör 

                 g) Diffüz pulmoner lenfanjiomatozis 

                 h) Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör 

                  i) Diğerleri 

3) Mezotelyal tümörler       a) Benign   i) Adenomatoid tümör 

            b) Malign   i) Epiteloid mezotelyoma 

                         ii) Sarkomatoid mezotelyoma  

                                                       Desmoplastik mezotelyoma 

                                            iii) Bifazik mezotelyoma 

                                            iv) Diğerleri 

4) Çesitli tümörler  a) Hamartom 

           b) Sklerozan hemanjiom 

           c) Şeffaf hücreli tümör 

           d) Germ hücreli neoplaziler  i) Teratom, matür veya immatür 

                                     ii) Malign germ hücreli tümör    

                                               (1) Timoma      

                                               (2) Melanoma    

                                               (3) Diğerleri 

5) Lenfoproliferatif hastalıklar a) Lenfoid interstisyel pnömoni 

                   b) Nodüler lenfoid hiperplazi  
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c) Mukoza ile iliskili lenfoid dokunun düsük grade’li marjinal zon    

   B hücreli lenfoması 

d) Lenfomatoid granülomatozis 

6) Sekonder tümörler 

7) Klasifiye edilemeyen tümörler 

8) Tümör benzeri lezyonlar     a) Tümörlet 

b) Multiple meningoteloid nodüller 

c) Langerhans hücreli histiositozis 

d) İnflamatuar psödotümör ( İnflamatuar myofibroblastik tümör) 

e) Lokalize organize pnömoni  

f) Amiloid tümör 

g) Hyalinizan granülom 

h) Lenfanjioleiomyomatozis 

i) Mikronodüler pnömosit hiperplazisi 

j) Endometriozis 

k) Bronsial inflamatauar polip 

l) Diğerleri  

 

Akciğer küçük hücre dışı tümörler, tümör kesin sınır ile güvenli çıkarılabiliyor 

ve metastaz yapmamışsa mümkünse cerrahi olarak çıkarılır. Küçük hücreli kanser ise en 

hızlı yayılım gösteren akciğer tümörüdür ve tanı konulduğu dönemlerde hastaların 

2/3’ünde metastatik odaklar görülebilir. Bu nedenle cerrahi genellikle yapılmaz (18, 

20).     

  

 Özefagus Tümörleri: Özefagus malign tümörleri genellikle adenokarsinomdur, 

özellikle alt ucundadır. Midenin kardiyasına kadar ulaşabilir ve proksimale doğru 

yayılır. Özefagus orta ve üst kısmını ise öncelikle squamoz karsinom tutar (18).   

 

1. Pnömotoraks: Plevral kavitede hava toplanmasıdır. Sağlıklı akciğerin   

visseral plevrasının yırtılmasına bağlıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan 

hastalarda pnömotoraks bül yırtılması sonucu olabilir. Göğüs duvarına travma, ateşli 

silah yaralanması ve trafik kazaları sonucu gelişebilir. İyatrojenik pnömotoraks 
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intravenöz tüp yerleştirilmesi, kalp pili yerleştirilmesi veya yüksek pozitif ekspirasyon 

sonu basınç düzeyinde ventilasyonu takiben gelişebilir (18, 20). 

2. Ampiyem: Plevral kavitede püy toplanmasıdır. En yaygın nedenleri   

pnömoni, akciğer kanseri veya apse ve bronşektazidir.  Çoğu bazalde lokalizedir (18).  

3. Bronşektazi: Obstrüksiyon ve enfeksiyonla birlikte bronşun anormal 

dilatasyonu ile karakterize bir akciğer hastalığıdır. Fizyoterapi programları ve 

antibiyotik kullanımı ile birlikte tedavi edilir. Ağır vakalarda bronşektazi tek akciğere 

lokalize olduğunda lobektomi ile semptomlar rahatlatılır 18).   

4. Özefagus perforasyonu: Kazara yabancı cisim yutma ile olur. Şiddetli  

kusma sırasında hastanın kusma refleksini baskılamasıyla, farinks cerrahisi veya 

özefagoskopiyi takiben özefagus yırtılabilir (18).            

2.2.2. Akciğer Rezeksiyonları 

 Pnömonektomi: En sık bronşiyal karsinomların tedavisinde kullanılan; bir  

akciğerin tamamen alınmasını gerektiren cerrahi tipidir. Lateral, posterior veya anterior 

torakotomi insizyonları kullanılabilir. Opere olan tarafta mediastende laterale kayma, 

diyafragmanın yukarı kayması, interkostal boşlukta azalma kavitenin boyutlarını azaltır.     

 Lobektomi: Bir lobar bronkus ile lobun tamamen çıkarılması olup özellikle  

bronşiyal karsinomların tedavisinde kullanılır. Sağ tarafta iki lob birlikte çıkarılabilir. 

Sağ üst lobun çıkarılması sağ ana bronşun bir bölümünün de birlikte alınmasını içerir. 

Buna sleeve rezeksiyon denir.  

 Segmentektomi: Lobun segmenti, segmental arterleri ve bronş çıkarılır.  

 Wedge Rezeksiyonu: Küçük bir akciğer dokusunun çıkarılmasıdır.  

 Akciğer Volüm azaltıcı cerrahi: Ağır büllöz amfizemli hastalarda solunum  

fonksiyonlarını iyileştirmek için kullanılır. Solunum mekanikleri ve dispne semptomatik 

olarak iyileşir. Preoperatif dönemde hastaların pulmoner rehabilitasyon programına 

alınması başarıyı arttırır (18, 20).      

2.2.3.  Plevra Cerrahisi 

Dekortikasyon: Kronik ampiyemi takiben yapılır. Akciğer yüzeyinden visseral 

plevranın fibröz ve kalınlaşmış tabakasının kaldırılmasını içerir. Bu daha önce 

ampiyemin olduğu boşluğun tekrar ekspanse olmasına izin verir.  

Plörektomi: Tekrarlayan pnömotorakslarda gerekli olur. Yaralanan akciğer 

dokusuna komşu pariyetal plevranın kaldırılmasını içerir. Akciğer yapışır ve böylece 
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tekrar kollabe olmaz. Aynı zamanda büllöz akciğer dokusu bağlanabilir veya 

çıkarılabilir (18). 

2.2.4.  Özefagus Cerrahisi 

Özefagus Rezeksiyonu: Özefagusun alt üçte bir bölümündeki tümörler 

torakolaparatomi ile ayrılır. Midenin üçte bir üst ucu ve tümörün 10 cm üzerinden 

özefagus çıkarılır (18).      

Özefagus perforasyonu tamiri: Özefagus perforasyonları doğrudan tamir 

yoluyla cerrahi olarak tamir edilir. Operasyonu perforasyoıun yeri belirler (18).  

2.2.5.  İnterkostal Drenler 

 Torakotomi açıldığında ve plevra açıldığında interkostal drenlerin yerleştirilmesi 

gerekir. Torakotominin bir interkostal boşluk altına küçük insizyonu ile yerleştirilir. 

İnterkostal drenler havayı drene etmek ve akciğer dokusunun yeniden genişlemesine 

izin vermek amacıyla plevral kavitenin apeksine anteriordan; postoperatif kanamayı 

drene etmek için ise posterior bazal bölgeye yerleştirilir. Bazal dren postoperatif 24-48 

saatte, apikal dren ise drenaj yoksa 48-72 saat sonra çıkarılır (18).     

2.3. Toraks Cerrahisinde Kullanılan Torakal İnsizyonlar 

 Toraks cerrahisinde kullanılan insizyonlar şunlardır (18, 21-25): 

Posterolateral Torakotomi: Lateral dekübit pozisyonunda yapılır. En fazla 

akciğer operasyonları için kullanılır. Üçüncü torakal vertebradan başlayıp skapulanın 

vertebral sınırına doğru devam eden hafif “S” şeklinde bir insizyondur. İnsizyon hattı 

kostal marjin veya anterior açının önüne doğru uzanır. Çoğu operasyonda beşinci veya 

altıncı interkostal aralığa uyan insizyon kullanılır. Trapez, latissimus dorsi, rhomboidler, 

serratus anterior ve ilgili interkostal kaslar kesilir. Kolay retralsiyonu sağlamak ve ağrılı 

kırıktan kaçınmak için kostanın küçük bir kısmı yaklaşık 1 cm kaldırılabilir. En önemli 

komplikasyonlar torakotomi sonrası insizyonel ağrı ve lateral pozisyondan dolayı 

solunum fonksiyonlarının çok etkilenmesidir, yara infeksiyonu ve ayrışması nadirdir.  

Kas Koruyucu Torakotomi: Kesi posterolateral torakotomi ile aynıdır ancak  

latissumus dorsi ve serratus anterior kasları disseke edilmeden yeterli görüş alanı 

sağlanır. Postoperatif ağrının daha az olması, kesinin çok kısa sürede kapatılması ve kol 

hareketlerinin erken ve tam sağlanması bu yöntemin en önemli avantajlarıdır. 
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Dezavantajı ise iri kas yapısı olanlarda yeterli flexibilite olmadığından yeterli açılım 

sağlanamamasıdır. 

Aksiller Torakotomi: Hasta lateral dekübit pozisyonunda yatar omuz ve dirsek 

90 derece açı pozisyonunda kol askıya alınır ve yukarıya kaldırılır. En sık torasik outlet 

sendromunda (servikal kosta ve 1. kosta rezeksiyonu), torakal sempatektomide, spontan 

pnömotoraksda apikal bül eksizyonu ve apikal plörektomide ve üst lob nodüllerinin 

eksizyonunda kullanılır.  

Anterolateral Torakotomi: Özellikle kalp cerrahisinde olmakla birlikte 

plörektomi için de kullanılır. İnsizyon beşinci kostal kartilajdan başlar. Sternal köşede, 

göğüs altındaki kostayı posterior aksiller hatta doğru takip eder. Pektoralis major, 

pektoralis minör, serratus anterior ve ilgili interkostal kaslar kesilir.   

Median Sternotomi: En sık açık kalp ameliyatlar yanında akciğer volüm 

küçültme cerrahisi ve bilateral plörektomi için kullanılır. Sternumu bantlamayı içeren 

vertikal bir insizyondur. İnsizyon suprasternal çıkıntının üstünden, sternumun 3 cm 

altına uzanır. Pektoralis majorun apeneurozu dışında kas kesilmez. Solunum 

fonksiyonları daha az etkilenir ve postoperatif ağrı daha azdır. 

Anterior Mediastinotomi (Chamberlain Torakotomi): Bu yöntem preoperatif 

olarak mediastinoskopinin yetersiz kaldığı mediastinal kitle biopsilerinde uygulanır. 2. 

veya 3. İnterkostal kartilaj üzerinden yapılan kesi ile toraksa girilir.  

Sol Torakolaparatomi: Alt özefagus ve mide cerrahisi için kullanılır. 

Torakotomi insizyonu, yedinci kosta eğrisini takip eder ve anteriora kostal marjin 

üzerinden umblikusa doğru gider. Latissimus dorsi, serratus anterior, ilgili interkostaller 

ve abdominal kaslar kesilir. Bu insizyonun dezavantajları insizyonel ağrı, yara 

infeksiyonu, kostal hat instabilitesi ve abdominal içeriğin transdiafragmatik herniasyonu 

ve respiratuar komplikasyonlardır. Genellikle sol alt lobu içeren postoperatif atelektazi 

insidansı yüksektir.  

Bilateral Transvers Torakosternotomi: “Clamshell Kesisi” olarak da 

adlandırılır. Primer olarak “Bilateral Akciğer Transplantasyonu” için kullanılmaktadır. 

Her iki hemitorakstan plevra boşluğuna girilir ve sternum transvers olarak kesilir.  

Video Yardımlı Torakoskopik İnsizyonlar: Hasta lateral dekübit 

pozisyonunda yatırılarak uygulanır. Çok küçük bir insizyon ile konvansiyonel torakal 

operasyon yapmayı amaçlar. Endoskopa küçük bir kamera bağlanıp küçük bir insizyon 

ile göğüse girilir. Cerrah monitörden görüntüyü izler, diğer insizyonlar ile özel aletler 
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yerleştirilerek operasyon yapılır. Avantajları postoperatif ağrı daha azdır, postoperatif 

dönemde solunum mekanikleri daha az etkilenir ve daha küçük skar dokusu olur.     

2.4. Torakotominin Fizyolojiye Etkileri   

 Göğüs kafesinin hareketleri, aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşur. 

Göğüs kafesi, bu kasların koordinasyonuyla aktif olarak genişler. Sırasıyla; intratorasik, 

intraplevral ve intrapulmonik basınçlar düşer. Takiben atmosfer basıncındaki hava 

akciğerlere ulaşır. Ekspiryum pasif olarak kasların gevşemesiyle gerçekleşir (14). 

 İnspiryumda göğüs kafesinin genişlemesi anteroposterior, bilateral ve 

superoinferior olmak üzere 3 eksende oluşur. Anteroposterior eksende genişleme, 

sternum anterior ve superior hareketiyle, özelliklede en uzun kostalar olan 5, 6 ve 7. 

kostaların yardımıyla gerçekleşir. Normal solunumda interkostal kasların kasılmasıyla 

kostal elevasyon sağlanır. Bu sayede anteroposterior çap artar. Bilateral genişleme; 

interkostal kaslar ve kostalara dik açıyla bağlanan diyafragmanın ayrıca 7 – 10. 

kostaların hareketiyle sağlanır. Solunum sırasında ki en büyük hareket vertikal eksende 

ortaya çıkar. Diafragmanın kasılmasıyla, normal solunumda 1-2 cm, derin inspiryum ve 

ekspiryumda 6-10 cm’lik dikey hareket sağlanır (14). 

  Normal solunumda diyafragma kontraksiyonu, ventilasyonun %75-80’inin 

oluşmasını sağlar. Kalan %20-25’i ise interkostal kaslar ve diğer yardımcı solunum 

kasları sağlar (14).  

Akciğer dokusu alındığı zaman, çeşitli fizyolojik etkiler ortaya çıkar. Birincisi 

torakotominin etkisidir. İkincisi çıkarılan akciğerin önceki solunuma olan katkısının 

eksilmesinden kaynaklanır (26). 

Torakotomi, kısıtlı göğüs duvarı hareketi, zayıflamış diyafram aktivitesi ve olası 

pulmoner parankim kaybı sebebiyle postoperatif pulmoner komplikasyonlara neden 

olabilen riskli bir yaklaşımdır. Ağrının neden olduğu lokal kas spazmları, göğüs 

duvarının kompliyansının azalmasına neden olur. Azalmış akciğer kompliyansı; azalmış 

akciğer volümü, birikmiş bronşiyal sekresyon mikroatelektazi, plörezi ve azalmış 

sürfaktan aktivitesine de bağlı olabilir. Bu dönemde diyafram disfonksiyonu da 

oluşmaktadır (26).  

Göğüs duvarı ve akciğer dokusunun iyileşmesi genellikle postoperatif 1. 

haftanın sonunda başlar ve postoperatif 1. aya kadar sürer. Pulmoner fonksiyondaki 

değişikliklerin 1. ve 2. postoperatif haftalarda daha fazla olduğu gösterilmiştir. 
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Postoperatif pulmoner fonksiyondaki kayıp kimi kaynaklara göre 6 ay içinde sabit bir 

değere ulaşırken kimi kaynaklar bunu 3 ay olarak vurgulamışlardır (27-29). Eğer 

yapılan rezeksiyon pnömonektomiden küçükse akciğer fonksiyon testleri 6 ay içerisinde 

preoperatif değerlerinin %90’ına ulaşmalıdır (27).  

  Sonuç olarak, pulmoner disfonksiyonun derecesi, rezeke edilen akciğer 

dokusunun solunum fonksiyonuna olan katkısıyla korelasyon gösterir. Yapılan 

rezeksiyonlar sonrasında beklenen kalıcı kayıp oranları Tablo 2-3’te verilmiştir (30). 

 

  Tablo 2-3: Çeşitli akciğer rezeksiyonlarına bağlı ortalama solunum fonksiyon kayıp  

                      oranları. 

Cerrahi operasyon tipi Vital kapasitede azalma (%) 

Segmentektomi 

Lobektomi 

Pnömonektomi 

5-10 

10-20 

40-50 

 

2.5. Torakotomi Sonrası Ağrı ve Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu 

(TENS) Tedavisi 

Birçok cerrahi sonrasında olduğu gibi erken postoperatif dönemde torakotomi 

sonrasında da %70 hastada şiddetli ağrı ortaya çıkmaktadır. Ağrı; torakotomi sonrası 

oluşan skar alanından kaynaklanabileceği gibi, yumuşak doku, kemik ve sinir 

hasarlarından da oluşmaktadır. Birçok hastada günler içinde azalarak kaybolan farklı 

kaynaklardan ortaya çıkan bu ağrı, önemli bir grupta da aylarca sürebilmektedir (31).  

   -Somatik ağrı/doku hasarı   

Torakotomi sonrası hasara uğrayan kaslardan kaynaklı ağrı önemlidir. Cerrahi 

sırasında interkostal kaslar, anterior serratus kasla birlikte kimi vakalarda pektoralis 

major, pektoralis minör, latissimus dorsi, levator skapula, teres major ve teres minör 

kasları da hasara uğrayabilmektedir (32).  

           -Tümör nüksü 

Kimi zaman tümörün ağrılı dokulara direkt invazyonu torakotomi sonrası ortaya 

çıkan ağrının kaynağı olabilmektedir. Kostaların tümör ile invazyonu tümör 

kompresyonundan ve/veya periferik sinir, pleksus invazyonundan sonra en sık görülen 

ağrı kaynağıdır (32).  
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           -Sinir hasarına bağlı ağrı 

İnterkostal sinirler; cerrahi travmaya nedenli sinir kompresyonu; kostaların 

cerrahi sırasındaki ekartmanı nedeniyle hasara uğrayabilir. Kosta rezeksiyonu 

interkostal sinirlerin kesilmesine yol açtığından bu vakalarda interkostal nevralji 

görülme sıklığı %10-15 olarak bulunmuştur (32). 

Malign hastalıkların tedavisinde ağrı kapsamlı olarak değerlendirilmelidir. 

Ağrının şiddeti, yeri, kişinin vücut fonksiyonlarını etkileme derecesi saptanarak 

tedavinin ağrı başladıktan sonra “gerektiğinde” değil “zamanında” uygulanması ve bir 

sonraki ağrı atağının önlenmesi amaçlanmalıdır (33).              

2.5.1.   Akut Postoperatif Ağrı   

Toraks cerrahisi sonrası akciğer vital kapasitesinde azalma, tidal volüm, rezidüel 

volüm, fonksiyonel rezidüel kapasitede ve zorlu ekspratuar volümde azalma gibi 

pulmoner değişiklikler ortaya çıkar. İnsizyon alanındaki ağrı refleks yolla tonus 

artmasına ve diyafragma fonksiyonunda azalmaya yol açar. Bunun sonucunda derin 

soluk alamama, pulmoner kompliyansta azalma, güçlü öksürememe, kimi olgularda 

hipoksi, hiperkarbi, hipoksemi, sekresyonlarda retansiyon, atelektazi ve pnömoni 

gelişir. Kas tonusunun artması laktik asit üretimini ve oksijen tüketimini arttırır (31). 

             Bunlara ek olarak ağrı sempatik aktivasyon ile taşikardi, atım hacmi artışı, 

kardiyak ve myokard oksijen tüketiminde artmaya, bunların sonucu olarak da myokard 

iskemisi ve infarktüse yol açabilir. Ağrıya neden olacağı korkusu ile hasta; aktivitesini 

kısıtlayabilir ki bu da trombosit agregasyonuna, venöz staza ve derin ven trombozuna 

yol açabilir (31). 

 

             Postoperatif dönemde ağrı tedavisindeki amaçlar:  

 Hastanın şikayetlerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, 

 Fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkinliğini arttırmak, 

 Mobilizasyonu kolaylaştırmak, 

 Postoperatif komplikasyonları azaltmak, 

 Tedaviyi etkin ve ekonomik hale getirmektir (34). 

Postoperatif ağrı kontrolünde epidural anestezi, paravertebral blok, hasta 

kontrollü anestezi (HKA), oral analjezi (35, 36), fizyoterapi programları kapsamında yer 

alan gevşeme, derin solunum egzersizleri, pozisyonlama ve transkutanöz elektrik sinir 
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stimülasyonu (TENS) gibi noninvaziv uygulamalar en sık kullanılan yöntemlerdir (18, 

37, 38).  

2.5.2. Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS) 

TENS ağrılı bölgenin her iki tarafında, dermatomal yayılım bölgesinde veya 

periferik sinir trasesi boyunca ağrılı bölgenin proksimalinde cilde yüzeyel elektrodlar 

uygulanması ve aralarından düşük frekanslı elektrik akımı geçirilmesi esasına dayanan 

bir tedavi yöntemidir. TENS akut ve kronik ağrılı durumların yanı sıra cerrahi sonrası 

ağrı tedavisinde de kullanılabilmektedir (39-41). 

Klinisyenler atım/burst frekansı ve akım yüksekliğinin uygun seçimi ve 

ayarlanması ile TENS uygulaması beş farklı uygulama şekli ile yapabilir. Bunlar (39); 

a. Konvansiyonel TENS: Akım kısa süreli ve yüksek frekanslı olup rahatlıkla  

tolere edilir. Bu uygulama şekli pek çok hasta tarafından tedavinin başlangıcında rahat 

tolere edildiği için Konvansiyonel olarak adlandırılmıştır.  

b. Akupunktur benzeri TENS: Uzun süreli, düşük frekanslı (akupunktur  

tedavisine benzer) ve rahat tolere edilen akım özellikleri ile karakterizedir.  

c. Brief-İntense TENS: Akım uzun süreli, yüksek frekanslı ve rahat tolere  

Edilebilir özelliktedir. 

d. Burst TENS: Düşük frekanslı atımların kesiklendirilmesi ve tolere edilebilen  

şiddette verilmesi ile karakterizedir.  

e. Modülasyon TENS : Atım süresi, atım frekansı ve akım yüksekliğinin  

elektronik olarak ve rastgele ayarlanması ile karakterizedir.   

 

Bunlardan birisi olan Konvansiyonel TENS’te 80 Hz (Hertz)’den yüksek 

frekansta ve oransal olarak düşük dalga boyunda (<150 µs) elektriksel uyaranlar 

kullanılır. Bu yolla hastanın ağrılı olmayan bir parestezi algılaması sağlanır. Duyusal 

sinir lifleri depolarize olur ve analjezi başlangıcı hızlıdır (dakikalar içinde başlar). 

Konvansiyonel TENS uygulamasında ağrı modülasyonu için seçilen mekanizma “Kapı 

Kontrol Sistemi” olmaktadır. Diğer uygulama modlarında “Opioid Sistem” daha etkin 

olan mekanizmadır (39). 

Kapı kontrol sistemi spinal seviyede işlev görmekte olup geniş çaplı “A Beta” 

ve çapı dar “A Delta ve C Periferal Sinir Lifleri” ile ilişkilidir. Bu sistemin spinal kord 

dorsal boynuzdaki “Substansia Gelotinosa”da bulunan inhibitör internöronların 
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aktivitesinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu inhibitör internöronların aktive 

olması ile kapının kapanması olarak da adlandırılan olay gerçekleşir. Bu olay tahminen 

spinal kord dorsal boynuzunda yer alan ve ağrının geçişinden sorumlu “T hücreleri”nin 

inhibisyonu ile olur. Böylece ağrı duyusuna ait veriler ağrı duyusunun geçişinden 

sorumlu hücrelerin inhibe edilmesi ile bilinç seviyesine ulaşamazlar (39). 

TENS, hem akut hem de kronik ağrı tedavisinde tek başına veya diğer 

analjeziklerle kombine olarak kullanılmaktadır (39, 40). Konvansiyonel TENS, 

postoperatif ağrı tedavisinde ve postoperatif analjezi gereksiniminin azaltılmasında 

oldukça etkili bir yöntemdir (10-12). Sağlanan analjezi ile hastaların postoperatif 

solunum fonksiyonu olumlu yönde etkilenmektedir (10, 42, 43). Aktif TENS uygulanan 

hastaların % 77’sinin postoperatif dönemde daha az opioid gereksinimi gösterdikleri 

saptanmıştır (44).  

TENS cihazları; taşınabilir ve klinik tip olmak üzere tasarlanmıştır. Taşınabilir 

tip cihazlar pille çalışabilir özellikte olup birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki 

kanal içerir ve iki çift elektrottan oluşur. Akım şiddetinin belirlenmesinde cilde hasar 

vermeyen, kas kontraksiyonu ve ağrı oluşturmadan, tolere edilebilir bir parestezi 

sağlayan seviye alınır. Amplitüd; akım dalgasının yüksekliğini gösterir ve miliamper 

(mA) ile ölçülür. 0-50 mA arasında ayarlanabilir. Dalga boyuyla birlikte verilen akımın 

total enerjisini ifade eder. Amplitüd yükseltildiğinde, uyarılan sinir liflerinin sayısı artar. 

TENS selektif olarak kalın myelinli hızlı ileten A- liflerini uyarır. Amplitüd, hastanın 

parestezi algıladığı, fakat ağrı duymadığı seviyeye ayarlanır (39, 45). 

Dalga boyu; akımın süresini ifade eder. Genellikle 50-250 milisaniye (ms) 

arasında ayarlanır. Bu dalga boyları arasında kalın myelinli, hızlı ileten sinir lifleri 

optimal olarak uyarılmaktadır. Frekans; bir saniyede üretilen elektriksel uyaran 

sayısıdır. Hertz (Hz) ile ölçülür. 1-200 Hz arasında ayarlanabilir (39).  

TENS elektrotlarının özellikle cerrahi sonrası kullanım için geliştirilen tek 

kullanımlık steril veya genel uygulamalar için tasarlanmış tekrar kullanımlı non-steril 

birçok çeşidi vardır. Klinik uygulamada sıklıkla karbonize silikon kauçuktan yapılmış 

plak seklindeki tekrar kullanımlı yüzeyel elektrotlar tercih edilmektedir. Bunlar 4-6 ay 

süreyle kullanılabilir. Elektrot üzerlerine sürülen hidrofilik jel sayesinde deri direnci 

azaltılmış olur. Deriyi irrite etmeyen flasterlerle yapılan tespit, elektrodun deriye tam 

temasını sağlamaktadır (39). 
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Elektrotların yerleştirilmesinde ağrının yeri ve kullanılan uyarı sekli göz önünde 

bulundurulmalıdır. En iyi etkiyi elde etmek için etkilenen dermatoma veya ağrılı 

bölgenin altına veya uyarılacak sinir boyunca ve sinirin deriye en yakın olduğu bölgeye 

yerleştirilmelidir. Konvansiyonel TENS’te elektrotlar ağrılı dermatom üzerine veya 

komşu dermatomu da içine alacak şekilde yapıştırılır (39, 40). 

 

TENS’in yan etkileri;  

-deri irritasyonu, 

-elektriksel yanıklar, 

-elektriksel interferanstır. 

Deri irritasyonu, allerjik reaksiyon ve hafif temas yanığı sonucu gelişir. Allerjik 

reaksiyonlar elektroda, jele veya tespit flasterine bağlıdır. Deri irritasyonunu önlemek 

için, TENS uygulamasından önce deri nötr bir sabunla temizlenmeli, uzun süreli 

uygulamalarda elektrotların yerleri değiştirilmeli ve hipoallerjenik tespit flasteri 

kullanılmalıdır. Ciddi yanıklara ender olarak rastlanır. Genellikle jelin tüm elektrot 

yüzeyine yayılmamasına veya kablo izolasyonlarının hasarına bağlıdır (39). 

 

TENS’in kontrendikasyonları: 

-TENS uygulamasında ortaya çıkan elektriksel interferans nedeniyle kalp pili 

olan kalp hastalarında (uzak alan potansiyelleri ile cihazın fonksiyonunu etkileyebilir) 

hasta güvenliği için gerekli önlemler alınamadığında kullanılmamalıdır.  

- Kalbin yakınındaki torasik alanlara (aritmi ve fibrilasyon tehlikesi nedeniyle) 

–Hamilelikte karın, gövde ve pelvis üzerine  

–Mikrodalga fırınlarının yakınında TENS uygulanmamalıdır. 

–TENS’in boyun bölgesine uygulanması da karotid sinüslerin uyarılması sonucu 

hipotansiyona yol açabileceğinden kontrendikedir. 

–Elektronik cihaz implante edilmiş hastalarda uygulanmamalıdır. 

–Larinks ve trakea çevresine, akut spazm ve solunum sıkıntısı yapabileceğinden 

uygulanmamalıdır. 

–Göz çevresine uygulanmamalıdır (39, 45). 
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2.6. Toraks Cerrahisinde Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları 

Pulmoner rehabilitasyonun yatan ve ayaktan hastalarda fonksiyonel egzersiz 

kapasitesi ve akciğer hacimlerini arttırdığı, hastanede kalış süresini, sağlık maliyetini ve 

anksiyete, depresyon gibi psikolojik semptomları azalttığı ve yaşam kalitesini arttırdığı 

bildirilmiştir (34, 46-49).   

Sağladığı fonksiyonel faydalar nedeniyle rezeke edilebilir akciğer kanseri 

hastalarında da erken preoperatif ve postoperatif rehabilitasyon uygulamaları sık sık 

önerilmektedir (50-52). 

2.6.1. Preoperatif ve Postoperatif Değerlendirme  

Preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan değerlendirme her iki dönemde 

egzersiz ve eğitim programının oluşturulmasında, pulmoner rehabilitasyon programının 

etkin olarak uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Pulmoner rehabilitasyon 

değerlendirmesi kapsamında; hastanın risk profil analizi, solunum sistemi ve 

fonksiyonları, semptomların (nefes darlığı, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yorgunluk)  

değerlendirmesi, sigara kullanımı, arteriyel kan gaz analizi, akciğer grafisi, ağrı 

değerlendirmesi, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi değerlendirmesi yer alır (53, 

54).  

2.6.1.1. Akciğerin Preoperatif Değerlendirmesi 

Preoperatif pulmoner değerlendirme, risk altındaki hastaları saptamak, 

değerlendirmek ve postoperatif komplikasyonları ve mortalite riskini azaltmaya yönelik 

önlemler almayı içerir.  Postoperatif komplikasyonların birçoğu operasyon öncesinde 

saptanıp önlenebilen kardiyopulmoner olaylardır. Akciğer kanserli olguların büyük 

çoğunluğunda sigara içme öyküsü olup, önemli bir kısmı kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH) veya koroner arter hastalığı (KAH) taşımaktadır. Yine olguların 

büyük çoğunluğu yaşlı ve eşlik eden çok çeşitli kronik hastalıklara sahip olgular 

olabilmektedir (55, 56).   

Torakotomi ve akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif komplikasyonlar sadece 

akciğer dokusunun çıkarılmasına bağlı olmayıp, aynı zamanda torakotominin göğüs 

duvarı üzerindeki mekanik etkilerine de bağlıdır. Toraksa girmenin ana etkisi göğüs 

duvarının kompliyansındaki değişimdir ve bu, solunum işinde artmaya ve yara 

yerindeki ağrıya bağlıdır (Tablo 2-4). Torakotominin akciğer fonksiyonunu azaltıcı 

etkisi postoperatif altı-sekizinci haftaya kadar sürmektedir. Bu etkilere akciğer 



 26 

rezeksiyonu da eklendiğinde vital kapasitede wedge rezeksiyon sonrası % 0-10, 

segmentektomi sonrası % 5-10, lobektomi sonrası % 10-20, pnömonektomi sonrası ise 

% 40-50 oranında azalma ortaya çıkmaktadır. Erkek cinsiyet, sigara kullanımı, “Forced 

Expiratory Volume in One Second  (FEV1)” ın % 70’in altında olması, skuamöz hücreli 

karsinom ve pnömonektomi postoperatif komplikasyon riskini arttırırken, FEV1’in % 

70’in altında olması ve pnömonektominin postoperatif komplikasyon ile ilişkisi anlamlı 

bulunmuştur. Postoperatif 30 günlük dönemdeki mortalite için pnömonektomi tek 

anlamlı risk faktörü olarak bulunmuştur (57).  

Tablo 2-4: Anestezi ve cerrahi müdahalenin solunum üzerine olan etkileri   

Anestezinin solunuma etkisi Cerrahinin solunuma etkisi 

 

- Alveoler makrofajların sayı ve 

fonksiyonu azalır. 

- Mukosilier aktivite azalır. 

- Alveolo-kapiller geçirgenlik artar. 

- Sürfaktan salınması azalır. 

 

 

- Akciğer volümleri azalır. 

- Diyafragma fonksiyonu bozulur. 

- Gaz alışverişi bozulur. 

- Ventilasyon kontrolü bozulur. 

- Öksürük ve mukosilyer klirens  inhibe 

olur. 

 

Pulmoner rezeksiyon adaylarında genel değerlendirme parametreleri içinde 

sigara içimi öyküsü, mesleki hikaye, egzersiz toleransı, tekrarlayan pulmoner 

enfeksiyonlar, pulmoner havayolu ve parankim hastalıkları, kardiyak hastalıklar, 

pulmoner ve kalp cerrahisi öyküsü yer alır (53, 54). 

2.6.1.2. Kardiyak değerlendirme 

Cerrahi mortalite ve morbidite riski, kardiyovasküler hastalığı olanlarda daha 

fazladır; bu nedenle detaylı bir kardiyak anamnez ve muayene çok önemlidir. 

Elektrokardiyografi, rutin olarak her hastaya uygulanırken; ekokardiyografi, talyum 

sintigrafisi incelemesi, efor testi, anjiografi–dobutamin stres testi ileri incelemelerde 

kullanılabilen yöntemlerdendir (53-55).   

2.6.1.3. Spirometre 

   Akciğer mekaniğini inceleyen solunum fonksiyon testlerinde kullanılan 

spirometre basit ve ucuz bir test olup, hastanın klinik olarak stabil olduğu durumda, 

bronkodilatör kullanımı veya olmaksızın uygulanabilir (Tablo 2-5) (56). Preoperatif 
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değerlendirme için en sık kullanılan parametreler; Forced Vital Capacity (FVC), FEV1 

ve FEV1/FVC oranıdır (54, 55). 

Tablo 2-5: Solunum fonksiyon testi endikasyonları. 

Mutlaka yapılması gereken durumlar 

1-Sigara öyküsünün olması 

2-Solunum sistemine ait aktif şikayetlerinin olması (öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı 

gibi) 

3-Solunum sistemi fizik muayenesinde normal olmayan bulguların olması (solunum 

seslerinde azalma, solunum hızı ve paternindeki değişmeler, patolojik seslerin varlığı gibi) 

Yapılması gereken durumlar     

1-Morbid obesite (İdeal kilodan % 30 daha fazla olan hastalar) 

2-İleri yaş (özellikle 70 yaş üstü) 

3-Debil ve nutrisyon bozukluğu olan hastalar 

4-Geçmişte solunum sistemi enfeksiyonu hikayesi olan veya halen solunum sistemi 

enfeksiyonu geçiren hastalar 

 

FEV1: Zorlu ekspirasyonun birinci saniyesinde çıkarılan hava miktarıdır. En sık 

kullanılan ve en güvenilir akciğer fonksiyon testidir. Akciğer rezeksiyonuna 

uygulanacak hastaların cinsiyetine ve kilosuna göre hesaplanan FEV1’in beklenen 

yüzdesi daha yararlı bir parametredir (58).  

  FVC: Derin bir inspirasyondan sonra zorlu ve derin ekspirasyonla atılan hava 

hacmi olarak tanımlanır. Normal değerleri kişinin boy, yaş, ırk, kilo, cinsiyet, pozisyon, 

yaşadığı çevre, sigara içme öyküsü ve yüksek irtifaya bağlıdır. FVC’deki azalma 

akciğerin kendisine (rezeksiyon, kollaps, KOAH), plevra boşluğundaki problemlere 

(plevral sıvı, plevra kalınlaşması), göğüs duvarını kısıtlayan faktörlere (kifoskolyoz), 

diyafragma ve diğer yardımcı solunum kaslarının anormalliklerine (myasteni) bağlı 

olarak değişebilir (58). 

  FEV1/FVC Oranı (Tiffeneau İndeksi): Zorlu ekspirasyonun birinci 

saniyesinde çıkarılan hava hacmi, zorlu ekspirasyon ile atılan toplam hacime 

oranlandığında ekspiratuvar hava yollarının direncini yansıtan çok önemli bir gösterge 
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ortaya çıkar. Normal kişilerde FEV1/FVC % 80’den büyüktür, yani zorlu ekspirasyonun 

birinci saniyesinde hacimlerin en az % 80’i atılmaktadır. Hava yolları obstrüksiyonunda 

ise bu değerler belirgin olarak azalır, FEV1/FVC’nin % 70’in altında olması 

obstrüksiyonu gösterir. FVC’nin azaldığı durumlarda eğer FEV1/FVC oranı da 

azalmışsa FVC azalmasının obstrüksiyona bağlı, FVC ve FEV1 aynı oranda azalmış ve 

FEV1/FVC oranı normal kalmış ise bu durumun restriktif hastalıklara bağlı olduğu 

düşünülmektedir (58). 

“British Thorasic Society (BTS)” kılavuzlarında ve 2000’den fazla sayıda 

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

litrenin (L) üzerinde olduğu ve pnömonektomilerde ise FEV1’in 2 L’nin üzerinde 

olduğu olgularda, ölüm oranlarının % 5’ten az olduğu bildirilmiştir (59, 60) 

2.6.2. Egzersiz Testleri 

Pek çok sayıdaki çalışmada egzersiz kapasitesi belirlenmesi maksimum oksijen 

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

tahmininde kullanılmaktadır. Treadmill veya bisiklet ergometresi kullanılır. Absolute 

değerlerdeki değişiklikler, yüzde tahmini değerler ve tahmini ameliyat sonrası değerler 

risk belirleyicileridirler (61, 62). Akciğer rezeksiyonu, preoperatif değerlerle 

karşılaştırıldığında aerobik kapasiteyi düşürmektedir. Bu düşüş, rezeksiyonun 

genişliğine ve egzersiz sırasında hastanın respiratuar, kardiyovasküler, nöromusküler, 

motivasyonel ve hematolojik durumuna bağlı olabilir. Akciğer rezeksiyonu sonrası 

erken dönemdeki aerobik kapasitedeki azalmanın önceden tahmin edilebilmesi, hastanın 

operasyonu tolere edip edemeyeceği ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında fikir 

verebilir (63, 64). 

Standart tetkikler sonucu kesin karar verilemeyen sınırdaki vakalarda egzersiz 

testlerine başvurulmalıdır. Egzersiz sırasında oksijen tüketimi, karbondioksit üretimi ve 

kardiyak debideki artış, kardiyopulmoner sistemin dokulara oksijen taşıma davranışını 

ölçmektedir. Torakotomi egzersiz stresini taklit eder. Buradaki temel değer egzersiz 

sırasındaki VO2maks’tır. VO2maks 20 mL/kg/dk’nın üzerinde olduğunda risk azalmakta 

iken, 10 mL/kg/dakikanın altında ise risk belirgin derecede artmaktadır (55, 56). 

VO2maks değeri 20 mL/kg/dakikanın üzerinde ise morbidite ve mortalite % 0; VO2maks 

değeri 10-20 mL/kg/dakika iken morbidite % 10, mortalite % 0 ve bu değer 10 

mL/kg/dakikanın altında ise morbidite % 71, mortalite % 28 olarak hesaplanmıştır (65). 
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2.6.2.1. Merdiven çıkma 

Egzersiz testinin en basit şekli merdiven çıkmadır. Çıkılan merdiven basamak 

sayısı ile postoperative komplikasyon gelişme olasılığı ilişkilidir (56). Çıkılan basamak 

sayısının, standart SFT değerleri ile (FEV1, DLCO) korelasyonu zayıftır. Merdiven 

çıkma akciğer rezeksiyonuna bağlı risk tahmininde kullanılır. 14 metreden (m) fazla 

merdiven çıkabilen rezeksiyon adaylarının yeterli pulmoner rezerve sahip oldukları 

bildirilmiştir (66).   

2.6.2.2. 6 dakika yürüme testi 

6 DYT, herhangi bir egzersiz gereci gerektirmeyen, basit bir testleme çeşidi 

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

yapılan testte, oksijen satürasyonu ve kalp hızı ölçümü yapılır, yorgunluk derecesi Borg 

skalası ile sorgulanır. Standart komutlarla yapılan testte, hastanın 6 dk. süre içinde 

yürüyebildiği mesafe kaydedilir ve hesaplanan normal değerlerle karşılaştırılır (67).   

6 DYT (>300 m), merdiven tırmanma testi (3-4 kat) sırasında ağır dispnenin 

olması ya da SaO2 % 4’den fazla düşmesi postoperatif komplikasyon riskinin artmış 

olduğunu gösterir. Bu olgularda operasyon dışı tedavi seçenekleri düşünülmelidir. 

Ayrıca normal hızda 250 m bile yürüyemeyen ya da 1-2 kat yüksekliğe bile çıkamayan 

hastalarda cerrahi tedaviden uzaklaşılmalıdır (68). 

2.6.2.3. Kardiyopulmoner egzersiz testi 

Test sıklıkla yürüyüş bandı veya bisiklet üzerinde, hastaya artan iş yükleri 

uygulanarak gerçekleştirilir. Test, SaO2, VO2maks, karbondioksit miktarı ve dakika 

ventilasyonu ölçülerek gerçekleştirilir. Akciğer rezeksiyonlarında VO2maks, postoperatif 

komplikasyonla da ilişkilidir (62, 69). 

2.6.2.4. Egzersiz oksimetresi 

Standart egzersiz sırasında SaO2 düşüşleri akciğer rezeksiyonunda risk tahmini 

yapılmasında kullanılmaktadır. % 4 ve üstündeki SaO2 düşüklüğü, durumlarında 

komplikasyon gelişme olasılığı yüksektir. Diğer ölçümlerde olduğu gibi, tahmini SaO2 

düşüş değerleri idealden daha az güvenilirdir. SaO2<%90 olması perioperatif 

komplikasyon riskini arttırmaktadır (60). 
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2.6.3. Postoperatif değerlendirme  

Postoperatif dönemde ameliyat tipi-özelliği, anestezi tipi, süresi, insizyon 

bölgesi, insizyon büyüklüğü, greft kullanımı, olası drenler-tüpler konularında cerrahi 

ekipten bilgi alınarak operasyon ile ilgili hastanın risk profil analizi yapılmalıdır. Hasta 

uyanır uyanmaz hemodinamik stabilitesi sağlanmışsa preoperatif değerlendirme 

yöntemlerine ek olarak hemodinamik stabilite, dren ve tüp durumu, hava kaçağı şüphesi 

veya varlığı, ağrı, ek problemler, operasyonla ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır (38). 

2.6.4. Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Uygulamaları 

2.6.4.1. Pulmoner Rehabilitasyon: 

Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve Avrupa Solunum Derneği (ERS)’nin 2006 

yılında yayınladığı raporda Pulmoner Rehabilitasyon (PR) şöyle tanımlanmıştır: 

“Pulmoner Rehabilitasyon, 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” (70). 

ATS/ERS, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (GOLD)’nin 

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

ortak görüşleri şöyledir: “PR, 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” (71). 

Bu tanımlamalara göre, başarılı bir rehabilitasyon için üç önemli komponent (71, 

72); 

1. Multidisipliner: PR 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: PR, 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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PR dört fazdan oluşur. Bunlar (73); 

_ Klinik faz 

_ Değerlendirme fazı 

_ Rehabilitasyon fazı 

_ İzlem Fazı 

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

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

secimidir. 

Değerlendirme fazı: Değerlendirmeler hastanın kişiselleştirilmesini sağlar. 

Egzersiz testleriyle eğitimin şiddeti belirlenir. 

Rehabilitasyon fazı: Bu faz hastanın tedavisine uyumunu arttıracak, psikososyal 

destek sağlayacaktır. 

İzleme fazı: Kontrollerle düzenli laboratuvar tetkiklerinin yapılması hem 

eğitimin şiddetini ayarlamada hem de elde edilen gelişmeleri hastalarla paylaşarak 

motivasyonun artmasını sağlamada önemlidir. 

 

PR Endikasyonları 

PR, uygun medikal tedavisini alan, dispneik, egzersiz toleransı azalmış veya 

günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşayan, kronik solunum hastalığı olan hastalarda 

endikedir. PR’a dahil edilmek için, özel pulmoner fonksiyon kriterleri söz konusu 

değildir (74). Esas olarak kontrol altına alınmış kronik akciğer hastalığı olan ve önemli 

derecede fonksiyonel düzeyini ve yaşam kalitesini kısıtlayan semptomlara sahip her 

hasta PR için aday hasta olarak değerlendirilir (74). Öncelikli olarak program 

aşamalarında, hastanın motivasyonu önemli bir faktördür. İlerlemiş yaşa rağmen, 

çalışmaya diğer katılım kriterlerine sahip olan tüm hastalar rehabilitasyona dahil 

edilebilir. İlerlemiş 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 (51). 

PR’dan kimler faydalanabilir (34, 46, 71, 72, 75, 76); 

• Astım, 

• KOAH, 

• Göğüs duvarı hastalıkları, 
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• Kistik fibrosis, 

• İnterstisyel akciğer hastalığı, 

• Akciğer kanseri olan hastalar, 

• Bazı nöromüsküler hastalıkları olanlar, 

• Perioperatif durumlar (toraks ve abdominal cerrahi), 

• Postpolio sendromu, 

• Akciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası, 

• Akciğer hacim azaltılması ameliyatı öncesi ve sonrası, 

• Mekanik ventilatöre bağımlı olan hastalar, 

• Sağlıklı bireyler. 

 

PR’nun Kontrendikasyonları 

PR kontrendikasyonları (34) şunlardır; 

1. Motivasyon eksikliği, 

2. Uyumsuzluk, 

3. Finansal destek yetersizliği, 

4. Ciddi bilişsel fonksiyon bozukluğu veya psikiyatrik 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 maliniteler, 

10. Ciddi akciğer ya da diğer hastalıklara bağlı (metastatik kanser, artrit, engelleyen 

hemipleji) olarak egzersiz yapamama, 

11. Sigara içimi (Sadece belli sigorta kuruluşları tarafından PR programından 3 ay önce 

sigara içiminin bırakılmış olması istenmektedir) 

Sigara içimi bazen kontrendikasyon kabul edilse de, sigara içenlerle 

içmeyenlerdeki rehabilitasyon etkinliğinin benzer olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 

“ATS, BTS, ACCP/AACVRP” PR rehberlerinde, sigara içiminin mutlak 

kontrendikasyon oluşturmadığı ancak, olgunun sigara bırakma programına katılım için 

cesaretlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (70, 71, 74). 
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2.6.4.2. Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Egzersiz Programı 

PR’un bileşenlerinden biri olan Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Egzersiz 

Eğitiminden, PR endikasyonu olan her hasta yararlanır (77). Pulmoner fizyoterapi ve 

rehabilitasyon, hastalığın fizyopatolojisine, hastanın semptom ve gereksinimlerine göre 

bireysel olmak zorundadır. Bu zorunluluk multidisipliner yapılanmayı da beraberinde 

getirir (78). Hastanın tedavisinde, çeşitli pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yaklaşımları ile optimal tıbbi tedaviye destek olmanın yanı sıra pulmoner rehabilitasyon 

bileşenlerinden hastayı değerlendirme ve hasta eğitiminde fizyoterapistin rolü büyüktür 

(77). 

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 (77, 79). 

- 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 kapasite, günlük yaşam aktiviteleri ve 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, egzersiz eğitim programının 

detayları, kendine yetme ve kendine bakım becerilerini arttıran davranış değişiklikleri, 
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günlük yaşam aktivitelerinde enerji tasarrufu ve yaşam kalitesini arttıracak ortam 

ayarlama ve uygulamaları hakkında bilgi verme, fizyoterapistin hastanın bilgilendirme 

eğitimine yapabileceği katkılarıdır (77). 

 

3. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun hasta tedavisine katkıları:  

Hastane içi ve dışı ya da ev rehabilitasyonu için fizyoterapiye gönderilen 

hastalara, hastaların gereksinimlerine ve değerlendirme sonuçlarına göre, aşağıda adı 

geçen pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarından birkaçı veya hepsi 

uygulanabilir (46, 77). 

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

maksimum inspiryumda 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. Bronşiyal hijyen teknikleri öğretilir; yeterli sıvı alımı ve nemlendirme hakkında 

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

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

Mekanik yardımlar (perküsörler, vibratörler) uygulanır. Zorlu ekspirasyon tekniği, 

otojenik drenaj, “flutter” ı kullanma öğretilir. Nazofaringeal aspirasyon yapılabilir, 

4. Solunum kontrolu öğretilir, 

5. Mobilizasyon ve postur egzersizleri öğretilir, 

6. Egzersiz toleransı arttırılmaya çalışılır: günlük yaşam aktiviteleri 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 düzenlenir. Ev egzersiz planı yapılır. 

2.6.4.3. Göğüs cerrahisinde pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon 

Cerrahi uygulanacak olan hastalarda, preoperatif değerlendirme ve fizyoterapi 

rehabilitasyon yaklaşımlarının anlatılması ile postoperatif problemlerin bir kısmı 

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

cerrahisinde fizyoterapinin amaçlarına uygun olan tedavi yaklaşımları uygulanmasının 

pozitif sonuçları vardır (49). 
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Göğüs cerrahisinde fizyoterapinin amaçları (34) : 

Ameliyat öncesi dönemde bronkodilatör, kortikosteroid, antibiyotik kullanımının 

yanı sıra göğüs fizyoterapisi uygulamak, sigarayı bırakmak, ciddi şişmanlığı olan 

hastalarda kilo verdirmek, hasta eğitimini de içeren tedavi yaklaşımlarıyla, pulmoner 

fonksiyonları optimalize etmek amaçlanır. 

Ameliyat öncesi eğitim, ameliyat sonrası seyri etkileyebileceği için bütün 

hastaları ameliyat öncesi bilgilendirmek önemlidir. 

Ameliyat sonrası fizyoterapinin amaçları ise 

- 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 göğsün mobilizasyonunu sağlamak, 

- Postür deformitelerini önlemek, egzersiz toleransını arttırmaktır. 

 

Torakotomi sonrasında sıklıkla görülen şiddetli postoperative ağrı da kısa ve 

uzun dönem iyileşme ve tedavi başarısını etkiler. Ağrı skar alanından, yumuşak doku, 

kemik ve sinir hasarlarından kaynaklanabilir (80). Ağrı postoperatif dönemde akciğer 

ekspansiyonunu engeller, solunum yüzeyelleşir ve oksijen tüketimi artar, etkin öksürük 

yapılamadığı için atelektazi ve enfeksiyon riski artar, hastanede kalış süresi uzar, 

mortalite ve morbidite oranı yükselir. Bu nedenle ağrının erken dönemde kontrolü ile 

iyileşmenin hızlandırılacağı ve postoperatif morbiditeyi azaltacağı kabul edilmiştir (81).         

TENS, akut ve kronik ağrıda özellikle postoperatif ağrı sağaltımında 

analjeziklere ek olarak sıklıkla kullanılmaktadır (37).  

 

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları 

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları iki aşamadan oluşur: 

1. Egzersiz 

2. Eğitim 
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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 alveoler ventilasyon ve oksijenizasyon artmış olur, solunum 

işi azalır (82). Hava yolu kollapsını önlemek için dudaklar hafif açık tutularak yapılan 

aktif ve uzun ekspirasyon sırasında, ağzın 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 (83). 

 

Segmental Solunum Egzersizleri 

Göğüs duvarının belli bölgelerine uygulanan basınçla oluşan proprioseptif 

uyarandan yararlanılarak, o bölgelerin daha iyi ekspanse olması sağlanır (82). 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 (78).  

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 (82); 

1. Unilateral bazal ekspansiyon egzersizi , 

2. Bilateral bazal ekspansiyon egzersizi , 

3. Apikal ekspansiyon egzersizi, 

4. Posterior bazal ekspansiyon egzersizidir. 

 

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’tir. Hastalar diyafragmatik solunum yaptığında hem bu kas kuvvetlenmiş olur, 

hem de solunum hızının azalması, tidal ventilasyonun artması, yardımcı kas 
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aktivitesinin azalması, ventilasyonun iyi dağılmasının sağlanması gibi potansiyel olarak 

hastaya yardımcı olacak yararlar sağlar (82). 

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 (84, 85). 

 

Yavaş ve Derin Solunum: 

Solunum, yavaş hızda ve daha yüksek 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 SaO2’yi iyileştirir. Benzer bir eğilim 

egzersiz sırasında da gözlenir. Ancak ileri araştırmalara gerek vardır (83). 

 

b. Postüral drenaj 

Sekresyonun temizlenmesinde bilinen en klasik yöntem, postüral drenaj ile 

birlikte, perküsyon, vibrasyon ve shaking uygulamalarıdır. Postüral drenaj, yer 

çekiminin yardım ettiği pozisyonlara akciğer segmentlerinin yerleştirilmesidir. Böylece 

mukusun arkasında hava akışını artırarak, balgamın santral hava yollarına taşınması ve 

atılımı sağlanır. Postüral drenaj, 12 farklı pozisyonda (45 derece dik pozisyon, sırtüstü, 

yüzükoyun ve lateral pozisyonlar) uygulanabilir. Genellikle olumlu gelişme elde 

edebilmek için her bir postüral drenaj pozisyonunda en az üç-beş dakika durulmalıdır. 

Radio aerosol izlem yöntemi ile postüral drenajın etkilerini inceleyen çalışmalarda 

balgam atılımı dışında postüral drenajın 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 yan yatış oksijenasyonu 

iyileştirmektedir (84).  
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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 (85). 

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 postüral drenaj pozisyonlarında 

uygulanmalıdır (34). 

 

d. Aktif Solunum Teknikleri Döngüsü 

Solunum kontrolü, torakal ekspansiyon egzersizleri ve Zorlu Ekspirasyon 

Tekniğinden (ZET) 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. İnspirasyon sırasında genişleyen alveoller, komşu alveollere baskı oluşturur. 

Böylece kollabe olmuş ventilatuar ünitlerin tekrar ekspansiyonu sağlanır. Bu etki derin 

inspirasyonla daha fazla artar. ZET, “Eşit Basınç Noktası (EBN)” prensibine dayanır. 

EBN 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 (86). Özetle aktif 

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

kombine 4-6 kontrol soluğunu içeren ZET’dir. Eğer mukus bol miktarda ve visseröz 
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karakterdeyse, yetersiz öksürük veya huffing oskültasyonda çıtırtı seslerinin alınmasına 

neden olur ve göğüs perküsyonu ve “shaking” torakal ekspansiyon egzersizleriyle 

birlikte uygulanabilir (87). 

 

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 ilaç tedavisi 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 

azalma söz konusuysa, ek oksijen kullanımı sağlanabilir (88). 

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. Aerobik çalışmayı soğuma süreci takip eder. 

Bu, 5 ile 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 (88). 

Egzersiz Tipi: Aerobik egzersiz karakterli tüm egzersiz çeşitlerinde geniş kas 

gruplarının kullanımı PR açısından uygundur. Yürüyüş, hafif koşu, kürek çekmek, 

bisiklet sürmek, yüzme ve kol ergometresi gibi aktiviteleri içerebilir. Pek çok program 
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“circuit” tipinde dizayn edilerek hem değişik kas grupları çalıştırılmakta hem de 

hastanın ilgisi muhafaza edilmiş olmaktadır (88). 

Egzersiz Şiddeti: Egzersiz şiddetinin belirlenmesinde genellikle üç teknik 

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

(VO2 veya Metabolik Eşdeğer (MET)) (88). 

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

önerilmektedir. Egzersiz süresi hastanın toleransına göre değişiklik göstermektedir (88). 

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 ile beş gün egzersiz yapması önerilmektedir. Daha sık 

egzersiz frekansları daha düşük fonksiyonel yeteneklere sahip kişiler için uygun 

olacaktır (88). 

 

f. Solunum kas eğitimi 

İnspiratuar rezistif eğitim, eşik yükleme ve normokapnik hiperpne olmak üzere 

üç tip eğitim söz konusudur. Normokapnik hiperpnede hastadan 20 dk boyunca 

maksimum ventilasyon yapması istenir. Randomize kontrollü çalışmalarda KOAH’lı 

hastalarda bu aletin solunum kas enduransını ve egzersiz kapasitesini artırdığı ve yaşam 

kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir. İnspiratuar rezistif eğitim sırasında hasta ağızlıktan 

nefes alır, eşik yükleme de ise ayarlanabilir bir ağızlık adapte edilir (87). 

Uygun egzersiz yüklemesi (inspiraturar kas kuvveti [PImax] ≥% 30) ile uygulanan 

inspiratuar kas eğitimi, solunum kaslarında yapısal değişiklikler oluşturur, inspiratuar 

kasların kuvvet ve enduransını artırır, egzersiz sırasında oluşan semptomları ve dispne 

algılamasını azaltır. KOAH, bronşektazi, bronş astımı ve restriktif solunum 

problemlerinde ve nöromusküler sorunlarda, solunum fizyoterapi yaklaşımı olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle, inspiratuar kas zayıflığı olan hastalar, dispne algılaması 

fazla olan hastalar, hiperkapnik hastalar ve egzersiz performansında azalma olan 

hastalarda ve mekanik ventilatörden ayrılamayanlarda tercih edilmektedir (89-92). 

Ekspiratuar kaslara uygulanan eğitim konusunda az sayıda çalışma vardır. 

KOAH ve nöromusküler sorunlarda kullanımını içeren çalışmalarda, ekspiratuar kas 

kuvveti, egzersiz kapasitesi, ventilatuar kapasite ve öksürüğün etkinliğini artırdığı, 

ekspirasyon süresini uzattığı ve dispne algılamasını azalttığı saptanmıştır (93-95). 
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Solunum Kas Eğitiminin Etkileri (86): 

İnspiratuar kas eğitimi  

 İnspiratuar kas kuvvetinde (PImax, % PImax, zirve inspiratuar akış hızı) artış 

 Tip I kas liflerinin oranında artış, 

 İnspiratuar kas enduransında artış, 

 Dispne algılamasında azalma, 

 Maksimal dakika ventilasyonunda artış, 

 Altı dakika yürüme testi mesafesinde artış, 

 Egzersiz sırasındaki solunum eforu algısında düzelme, 

 Yaşam kalitesinde artış.  

 

Ekspiratuar kas eğitimi  

 Ekspiratuar kas kuvvetinde artış, 

 Egzersiz kapasitesinde artış, 

 Ekspirasyon süresinde uzama, 

 Dispne algılamasında azalma, 

 Ventilatuar kapasitede artış, 

 Öksürük etkinliğinde artış. 

 

g. Öksürme eğitimi 

Öksürme, derin bir inspirasyondan sonra, kapalı glottise karşı yapılan zorlu 

ekspiratuar bir manevradır. Hızlı, zorlu bir şekilde havanın akciğerlerden dışarıya 

çıkarılması balgamların geniş hava yollarından 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 (86). 

Öksürme öncesinde hasta uygun aneljezi ajanını almış olmalıdır. Fizyoterapist 

hastanın göğsünü desteklemeli, özellikle de insizyon yerini desteklemelidir. Hasta derin 

nefes almalı, glotisini kapatmalı, ekspiratuar kaslarını kasmalı ve aniden glotisini açarak 

şiddetli bir biçimde öksürmelidir. Abdomenin öksürme sırasında dışarıya doğru 
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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 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 (86, 96). 

 

h. Erken mobilizasyon ve Genel vücut egzersizleri: 

 Gelişmiş cerrahi teknikler ve etkin ağrı kontrol yöntemleri ile postoperatif 

dönemde hastalar erken mobilizasyon için teşvik edilmektedir. Erken mobilizasyon ile; 

 Üç yönlü göğüs kafesi hareketliliği sağlanır, 

 İntraabdominal basınç, alveolar ventilasyonu artar, oksijenasyon gelişir, 

 Ventilasyon/Perfüzyon (V/Q) Oranı düzenlenir,  

 Tidal volüm ve Fonksiyonel Rezidüel Kapasite artar,  

 Mukosiliar transport kolaylaşır,  

 Lenfatik drenaj hızlanır,  

 Solunum ve kalbin iş yükü azalır,  

 Atelektazi, sekresyon birikim riski azalır, 

 Derin ven trombozu, pulmoner emboli gibi tromboembolik hastalıklar başta 

olmak üzere immobiliteye bağlı oluşabilecek diğer problemler azalır (97-99). 

 

Hastaya uygun, dereceli olarak şiddeti artan mobilizasyonlar yapılmalıdır.  

Mümkün olan en kısa ve uygun sürede hastanın ayaklarını yataktan sarkıtarak yatak 

kenarında oturması önerilir. Yürüme mesafesi hastanın toleransına ve kliniğine göre 

artırılmalı, geç dönemde merdiven inip çıkma PR programına eklenmelidir.  Hasta 

drenaj tüpüyle derin solunum egzersizi yaparak yürümeye cesaretlendirilmelidir. Drenaj 

tüpünün aşırı gerilmemesi, drenaj şişelerinin hastanın kalp seviyesi üstüne 

çıkartılmaması, klemp açıkken hastanın öksürmemesi konusunda hasta 

bilinçlendirilmelidir (38). 
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Torasik cerrahi geçiren hastalarda torakal mobiliteyi artırmak amacıyla postüral 

düzeltme ve üst ekstremite egzersizleri fizyoterapi programında yer almalıdır. Omuz ve 

omuz kuşağı kasları için aktif, aktif yardımlı veya geç dönemde ağırlıklar, egzersiz 

bandları ile dirençli egzersizler yapılır. Özellikle lobektomi ve torakotomili hastalarda 

opere taraf omuz depresyonu ve gövde lateral fleksiyonu eğilimini önlemek için 

postoperatif 1. günden itibaren omuz, baş-boyun, göğüs kafesi mobilitesini arttıran ve 

postüral düzgünlük sağlayan egzersizlerin verilmesi ve bu egzersizlerin solunum 

kontrolü ile yapılması önemlidir (34, 38). 

 

2. Eğitim 

PR’un eğitim safhası hastalığıyla baş edebilme konseptlerinin gelişimine katkı 

sağlar. Hastaların kişisel iyilik hallerinin ve bağımsızlıklarının sorumluluğunu almaları 

sağlık durumlarının gelişmesine yardımcı olur (34). Aşağıda hastalara verilen eğitim 

parametreleri yer almaktadır (100); 

• Öğrenme prensipleri, 

• Normal pulmoner anatomi ve fizyoloji, 

• Akciğer hastalığının patofizyolojisi, 

• Tıbbi testlerin açıklama ve yorumu, 

• Solunum eğitimi, 

• Bronş hijyeni, 

• İlaçlar, 

• Egzersiz prensipleri, 

• Günlük yaşam aktiviteleri ve enerji tasarrufu, 

• Solunum tipleri, 

• Kendini değerlendirme ve semptomlarla baş etme, 

• Beslenme, 

• Etik konular, 

• Psikososyal konular. 

Hasta eğitimi PR’un önemli bir parçasıdır. Rehabilitasyon programları hastaya, 

hastalığın patofizyolojisi, solunum eğitimi, medikasyon, beslenme, enerji koruma 

yöntemleri, ek oksijen kullanımı ve nefes kontrol mekanizmaları ile ilişkili bilgileri 

verir (34). Aynı zamanda, büzük dudak solunumu ve diyafragmatik solunum gibi 

solunum kontrolü eğitimi verilir. Bu solunum teknikleri, solunum hızını, arteriyal 
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karbondioksit miktarını ve dakika ventilasyonunu azaltır. Diyafragmatik solunum 

egzersizleri inspirasyon sırasında abdominal göğüs duvarı genişlemesini arttırarak 

dispneyi azaltır (82).  

Ameliyat öncesi hasta eğitimi, hastanın geçireceği ameliyatla ilişkili bütün 

önemli noktaları içermelidir. 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. Çok yönlü 

PR 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 

(82). 

 

 

 

 



 45 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Temmuz 2009 – Nisan 2011 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda akciğer kanseri nedeniyle lobektomi 

uygulanan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Çalışmamıza İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul 

Komitesi’nin 26.06.2009 tarihli 07 sayılı toplantısında onay alındı ve Helsinki 

Deklerasyonu’na uygun olarak yürütüldü. Tüm katılımcılara çalışma öncesinde yazılı 

olarak bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. Çalışma randomize kontrollü 

olarak planlandı ve çalışmaya alınan hastalar aşağıdaki kriterlere göre seçildi. 

 

A. Çalışmaya alınma kriterleri: 

 Lobektomi uygulanan hastalar 

 20-75 yaş arası olmak 

 

B. Çalışmadan dışlanma kriterleri: 

 Pnömonektomi uygulanan hastalar 

 Lobektomiden daha küçük rezeksiyon uygulanan hastalar 

 Kalp pili, ağır kardiyak yetmezlik, ciddi aritmi varlığı 

 Kooperasyon bozukluğu olanlar 

 Ekstremiteleri etkileyen nörolojik veya ortopedik problemlerin varlığı 

 Ağır psikiyatrik bozukluğu olanlar 

3.1. Hasta Seçimi: 

Hastalar “Research Randomizer” web sitesindeki randomizasyon programının 

belirlediği rastgele numaralar ile randomize edilerek çalışmaya alınmıştır. “Research 

Randomiser” araştırmacıların deneysel çalışmalarda katılımcıları gruplandırabilmeleri 

amacıyla “Java Scritpt” desteği ile rastgele numaralar üretebilen bir web sitesi olarak 

ücretsiz kullanıma açıktır (101). Bilgisayar programından sağlanan rastlantısal sayılar 

tablosuna göre hangi gruba ait olacağı belirlenen ve çalışmaya alınma kriterlerini 

karşılayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Buna göre; 
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Çalışma Grubu Hastaları: Solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yaklaşımlarına ek olarak transkutanöz elektrik sinir stimulasyonu (TENS)’nun 

uygulandığı,  

Kontrol Grubu Hastaları: Yalnızca solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon 

yaklaşımlarını içeren tedavi programına alındı. 

3.2. Yöntem:   

Hastaların iletişim bilgileri, tanı, yaş, boy, kilo, cinsiyetleri, dominant ve hasta 

tarafa ait bilgi, medeni hali, eğitim durumları, meslekleri, sigara kullanımları, cerrahi 

öncesi kemoterapi ve radyoterapi alıp almadıkları ve ek bir hastalığa sahip olup 

olmadıkları sorgulandı ve değerlendirme formuna kaydedildi.  

 

 Değerlendirmeler  

 Preoperatif dönem,  

 Postoperatif 2. gün   

 Postoperatif 5. gün tekrarlandı.  

 

Sonuç Değerlendirme Ölçümleri için 

 Solunum fonksiyon testleri (Spiromed Winspiro pro-Spirobank II),  

 Tepe akım ölçer (Creative Biomedics, USA) ile tepe öksürük akımı, 

 Pulse oksimetre (MD300C13) ile oksijen satürasyonu ölçümü,  

 Üzerinde Vizüel Analog Skala (VAS) olan bir cetvel ile ağrı,   

 Borg ve VAS skalaları ile dispne değerlendirmesi,  

 Altı dakika yürüme testi,  

 Hasta kontrollü analjezi gereksinimi (total doz miktarı) kullanıldı. 

Her iki gruba da preoperatif dönemde fizyoterapist tarafından solunum 

fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını anlatan uygulamalı bir eğitim verildi.  

 

Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitim Programının İçeriğinde: 

 Postoperatif iyileşme süreci ile ilgili bilgi, 

 Solunum fizyoterapi ve rehabilitasyonunun amacı, postoperatif dönemde 

fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemi,  
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 İyileşmenin hızlandırılması ve komplikasyonların önlenmesine yönelik dikkat 

edilecekler,  

 Solunum egzersizleri,  

 Öksürme eğitimi,  

 Postür egzersizleri,  

 Erken mobilizasyon ve önemi,  

 Hasta sorularının yanıtlanması yer aldı (34).  

3.3. Tedavi Protokolü 

Cerrahi işlem olarak bütün hastalara aynı cerrahi ekip tarafından standart 

analjezi protokolü kullanılarak posterolateral torakotomi ile lobektomi yapıldı. 

Postoperatif dönemde göğüs cerrahisi servisine alınan hastalara standart analjezi 

uygulaması devam etti. Analjezi protokolü dışına çıkan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Postoperatif dönemde tedavi protokollerine hastalar stabil olur olmaz başlandı. 

  Tedavi programları her iki gruba da 5 gün süre ile günde 2 kez uygulandı. 

Günün diğer kısmında hastaların saat başı egzersizerini tekrarlaması istendi.  

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programının seans etkinliğini belirlemek amacıyla 

her seans öncesi ve sonrası  

 Kan basıncı, kalp hızı, solunum frekansı,  

 Pulse oksimetre ile SaO2 ölçümleri, 

 VAS ile istirahat, derin inspiryum ve öksürme esnasındaki ağrı seviyesi,  

 Tepe öksürük akımı,  

 Borg Dispne Skalası ve VAS’a göre dispne düzeyi,  

 HKA gereksinimi değerlendirme formuna kaydedildi. 

 

Çalışma grubu hastalarına solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programına 

alınmadan önce 30 dakika süreyle TENS tedavisi uygulandı.  

3.3.1. TENS uygulaması:  

Uygulama öncesinde hasta TENS tedavisi ile ilgili olarak bilgilendirildi. Tedavi 

için 5x5cm ebatlarında kendinden yapışkanlı tek kullanımlık elektrotlar kullanıldı. İki 

kanallı TENS cihazının birinci kanalı insizyon hattının bir tarafına ikinci kanal ise diğer 

tarafına 2 cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirildi (102). Intelect TENS marka iki 
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kanallı TENS cihazı (Chattanooga Group, USA) konvansiyonel modda; asimetrik 

bifazik kare dalga impluslarla, frekansı 100 Hz, atım süresi 100µs, akım şiddeti hastada 

rahatsızlık hissi ve kas kontraksiyonu oluşturmayacak düzeyde ayarlandı. TENS 

uygulamasının ardından hastalar solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programına 

alındı (Şekil 3-1).  

    

         Şekil 3-1: TENS tedavisinin uygulanışı  

 

Kontrol grubu hastaları ise yalnızca solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon 

programına alındı.  

 

3.3.2. Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı 

Her iki grup hastalarına aynı solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programı 

uygulandı. Solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programı içeriğinde aşağıdakiler yer 

aldı:  

Solunum Egzersizleri 

a. Diyafragmatik Solunum Egzersizi 

Hastaya dominant elini Rektus Abdominus kasının orta bölgesine yerleştirmesi 

ve non-dominant elini mid-sternal alana 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, non-

dominant elde fazla bir hareket olmaması gerektiği konusunda uyarıldı (82) (Şekil 3-2 

ve Şekil 3-3).  
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Şekil 3-2: Sırt üstü yatarken diyafragmatik solunum egzersizi (103). 

 

 Her saat başı, etkin bir şekilde yapılan diyafragmatik solunum egzersizinin 

dispneyi azaltmaya yardımcı olacağı ve atelektaziyi önleyebileceği anlatıldı. Yatarken, 

tam oturma pozisyonunda, ayakta ve yürürken egzersizin yapılması istendi. 

 

 

 

    Şekil 3-3: Otururken diyafragmatik solunum egzersizi uygulaması. 

 

b. Büzük Dudak Solunumu:   

Hastalara burunlarından nefes almaları ve dudakları büzük durumda iken 4-6 sn 

arasında nefeslerini vermeleri istendi. Büzük dudak ve diyafragmatik solunum birlikte 

uygulandı (Şekil 3-4).     
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      Şekil 3-4: Büzük dudak solunumu. 

 

c. Segmental Solunum Egzersizleri 

              Etkilenmiş olan akciğer bölgesi doktor tarafından belirlendikten sonra, hastanın 

elini göğüs duvarı üzerinde tedavisi istenen bölgeye yerleştirmesi ve eliyle güçlü bir 

şekilde göğüse bastırdıktan sonra, hastanın 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 (Şekil 

3-5). 

 

 

 

   Şekil 3-5: Segmental solunum egzersizi.    
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Öksürme Tekniği:  

Hastalara, etkin öksürme ve solunum egzersizlerinin akciğerin ekspansiyonuna 

yardımcı olacağı, ameliyata bağlı istenmeyen etkileri azaltacağı ve hastanede kalış 

süresini kısaltacağı anlatıldı. Etkin öksürme için, yatak kenarında veya sandalyede 

uygun pozisyona getirilen hastalardan, derin bir soluk almaları, nefeslerini birkaç saniye 

tutmaları ve daha sonra ağızları açıkken 2-3 kez öksürmeleri istendi (Şekil 3-6). Bu 

sırada, hastaların üst karın bölgelerine yastık yardımı ile baskı uygulayarak öksürme 

işlemini gerçekleştirmeleri, karın kaslarını kasmaları hatırlatıldı (96, 103). 

 

 

Şekil 3-6: Öksürme Tekniği (103). 

 

Postür Egzersizleri  

Torakal mobiliteyi artırmak amacıyla postüral düzeltme ve üst ekstremite 

egzersizleri fizyoterapi programında yer aldı. Omuz ve omuz kuşağı kasları için önce 

aktif yardımlı daha sonra aktif egzersizler yaptırıldı. Opere taraf omuz depresyonu ve 

gövde lateral fleksiyonu eğilimini önleyen, omuz, baş-boyun, göğüs kafesi mobilitesini 
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arttıran ve postüral düzgünlük sağlayan egzersizlerin solunum kontrolü ile yapılması 

istendi. 

Postür egzersizlerinin içeriğinde; 

- Boyun eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleri (aktif) 

- Bilateral omuz elevasyonu 

- Bilateral posteriora omuz sirkümdiksiyonu 

- Bilateral omuz eklem hareket açıklığını arttırıcı egzersizler (aktif asistif - aktif) 

- Bilateral dirsek eklem hareket açıklığı egzersizleri  

- Gövde mobilizasyon egzersizleri yer aldı (38). 

 

Erken Mobilizasyon ve Yürüyüş Eğitimi 

Hastalar dereceli olarak mobilize olmaları yönünde cesaretlendirildi. Erken 

mobilizasyon postoperatif en kısa ve uygun sürede ayaklar yataktan sarkıtarak yatak 

kenarında oturma ile başladı. Hastalar uygun olur olmaz drenaj tüpüyle önce oda içinde 

sonra koridorda derin solunum egzersizi yaparak yürüme için teşvik edildi. Erken 

dönemde yürüyüş esnasında pulseksimetre ile SaO2 takibi yapıldı. Hasta kliniğine bağlı 

olarak gerektiğinde yürümeye yardımcı cihazlardan yararlanılsa da mümkün olduğunca 

bağımsız yürüme için hastalar sözlü olarak cesaretlendirildi. Yürüme mesafesi 

hastaların toleransı ve kliniğine göre artırıldı, geç dönemde merdiven inip çıkma 

programa eklendi (38) (Şekil 3-7).  

 

 

Şekil 3-7: Postoperatif erken dönem koridorda yürüyüş.  
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3.4. Sonuç Değerlendirme Ölçümleri  

Solunum Fonksiyon Testleri: 

Solunum Fonksiyon testleri “Spiromed Winspiro Pro-Spirobank II” portable 

solunum fonksiyon test cihazı ile yapıldı (Şekil 3-8). Değerlendirmede FEV1, FVC, 

FEV1/FVC parametreleri kullanıldı. Test için hasta arkalıklı bir sandalyede oturtuldu. 

Testin yapılışı ile ilgili bilgi verilerek uygulamalı deneme ölçümü yaptırıldı. Deneme 

ölçümündeki eksik ve yanlışlar konusunda bilgi verilerek teste geçildi. Test öncesinde 

burunluk ile hastanın burnu kapatıldı. Tek kullanımlık karton ağızlık cihaza takıldı. 

Cihaz hastanın ağzına verildi, dudaklar ile sıkıca sarıldı ve fizyoterapist tarafından 

desteklendi. Hastadan spirometre ağızlığına önce normal tidal volümde nefes alıp 

vermesi sonra derin bir nefes alıp hızla ve tam olarak nefesini vermesi istendi. Nefes 

verme süresi kesintisiz olarak en az 6 saniye sürdürüldü. Üç kabul edilebilir 

spirogramdan en yüksek olanı kaydedildi (104, 105). Sözel komutlar ile hasta daha 

kuvvetli cevaplar için cesaretlendirildi. Testler preoperatif dönem, postoperatif 2. ve 5 

günlerde tekrarlandı (Şekil 3-8, Şekil 3-9).   

                                  

 

  Şekil 3-8: Solunum Fonksiyon test   

        cihazı.                                     

Şekil 3-9: Solunum Fonksiyon Testinin                    

       yapılışı

Tepe Öksürük Akımı (TÖA) Ölçümü: 

Tepe akım ölçer (Creative Biomedics, USA) ile hasta arkalıklı bir sandalyede 

dik olarak otururken yapıldı. Test yönteminin anlatılması ve deneme testi sonrasında 

burunluk takıldı ve tek kullanımlık ağızlık takılmış olan cihazın ibresi sıfıra getirilerek 

hastanın ağzına yerleştirildi. Ağızlık dudaklar ile iyice sarıldı. Hastadan derin bir nefes 

alıp ani ve hızlı bir şekilde cihaz içine üflemesi istendi (Şekil 3-10). Üç kabul edilebilir 
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testten en iyi sonuç kaydedildi (104-106). Ölçümler günlük tedavi seansları önce ve 

sonrasında kaydedildi. 

 

 

Şekil 3-10: Tepe Öksürük Akımı Ölçümü. 

 

Oksijen Saturasyon Takibi: 

Her hastanın günlük tedavi öncesi ve sonrasında parmak pulse oksimetre cihazı 

(MD300C13) ile SaO2 ölçümleri yapılarak değerlendirme formuna kaydedildi (Şekil 

3-11).   

 

 

Şekil 3-11: Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu ölçümü. 

 

Ağrı Değerlendirmesi: 

Ağrı değerlendirmesi için üzerinde “0-100” arası rakamlar yer alan bir cetvel ile 

VAS kullanılarak yapıldı (Şekil 3-12). Hastadan cetvel üzerinde ağrı şiddetine karşılık 

gelen noktayı işaretlemesi istendi. Noktalara gelen rakamsal değerler ağrı şiddeti olarak 

değerlendirme formuna kaydedildi. 
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                                                   Şekil 3-12: VAS cetveli. 

Ağrı değerlendirmesi çalışma grubunda TENS uygulaması bitiminde ve 

fizyoterapi ve rehabilitasyon seansı sonunda; kontrol grubunda ise fizyoterapi ve 

rehabilitasyon senasının öncesi ve sonrasında yapıldı. Değerlendirmede istirahat, derin 

inspirasyon ve öksürük esnasındaki ağrı şiddeti ölçüldü. 

Dispne Değerlendirmesi: 

Egzersizler ve 6 DYT esnasında dispne değerlendirmesi için Borg ve VAS  

dispne skalaları kullanıldı (108).  

Borg dispne skalası:  

Efor sırasında ortaya çıkan dispnenin değerlendirilmesinde en sık kullanılan 

ölçütlerden biridir (0-10 Category-Ratio, CR-10) (107). Bu skala “0-10” arasında 

rakamlar içeren dikey eksende dispnenin şiddetini değerlendirmeye yardım eder. “0” hiç 

nefes darlığı olmadığını, “10” ise nefes darlığının çok şiddetli olduğunu gösterir (Şekil 

3-13).  

  

Modifiye Borg Dispne Skalası 

     0             Hiç yok  

     0.5       Çok çok hafif 

     1             Çok hafif 

     2 Hafif 

     3 Orta 

     4 Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7             Çok Ağır 

     8 

     9             Çok çok Ağır 

     10          Maksimum 

Şekil 3-13: Modifiye Borg dispne skalası.

0 (Yok)_______________________________________________100 (Şiddetli) 



 

 

 

Şekil 3-14: VAS Dispne Skalası

 

Altı Dakika Yürüme Testi (6 DYT):  

1980’li yıllardan itibaren klinik kullanıma girmiştir. Bu test fonksiyonel durum 

veya egzersiz kapasitesi, esas olarak da günlük yaşam için gerekli fiziksel aktiviteyi 

belirleyen egzersiz testidir. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde de objektif ölçümler 

olarak kabul edilmektedir. 6 DYT kapalı ortamda 30 m’den 100 m’ye kadar değişen 

koridor uzunluklarında uygulanabilir (109-112). Primer ölçüm hedefi 6 dakika yürüme 

testi mesafesinin (6 DYTM) ölçümüdür. Hastaların kendi adımlama hızlarında 

yürümelerine, gerektiğinde durmalarına ve oksijen kullanmalarına izin verilir. 6 

DYTM’nde cinsiyet, yaş, boy, ağırlık ve FEV1’in belirleyici faktörler olduğu akılda 

tutularak referans değerlerin seçiminde test prosedürü de dikkate alınmalıdır (110, 113). 

Testin yapılışında 2002 “American Thoracic Society”nin yayımladığı rehber 

dikkate alındı (67). 6 DYT aşağıdaki gibi yapıldı: 

• Test alanı olarak 30-100 m uzunluktaki mesafeler tavsiye edilmektedir.  

Ancak testin daha kısa mesafelerde de uygulanabildiğini gösteren çalışmalar da vardır 

(112, 114, 115). Bu kaynaklar da göz önüne alınarak ve özellikle postoperatif dönemde 

hasta güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla 25 m uzunluğundaki servis koridoru 

kullanıldı. 

• Hastaların yürüyüşe uygun kıyafet ve ayakkabı giymesi istendi. Test öncesi  

10 dk’lık dinlenme süresi verildi.  

• Test öncesi hastaya standart açıklamalar yapıldı. Bir eline dren şişesini  

alması istendi. Diğer elin parmaklarından birine ise pulse oksimetre cihazı takıldı.   

• Test başlamadan önce ve test bitiminde; kan basıncı, kalp hızı, solunum hızı,  

pulse oksimetre ile SaO2 takibi, Borg Dispne ve VAS Dispne skalaları ile dispne 

derecesi belirlenerek değerlendirme formuna kaydedildi.  

• Hasta güvenliğini sağlamak için fizyoterapist hastanın arakasında yürüdü,  

0_______________________________________________100 
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standart cesaretlendirmenin dışında sözel yada vücut dili ile uyarıda bulunmadı. Sözel 

standart cesaretlendirme olarak “iyi gidiyorsunuz, bunu koruyun” ve 1’er dakikalık 

aralıklarla “test bitimine … dk kaldı” gibi ifadeler kullandı.  

• Test esnasında gerektiğinde hastanın dinlenmesine izin verildi, dinlenme  

süreleri ayrıca kaydedildi. 

• 6 dakikalık sürenin bitiminde test sonlandırıldı, yürünen mesafe  

hesaplanarak değerlendirme formuna kaydedildi.   

Test her iki grupta preoperatif dönem, postoperatif 2. gün ve postoperatif 5. gün 

tekrarlandı.  

 

3.5. İstatistiksel Değerlendirme 

Çalışmanın veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science Version 

15) istatistiksel yazılım programı kullanıldı.  

Çalışmada gruplar arasındaki veri analizinde “Ki kare testi”, “Independent 

Samples t-test” ve “Mann-Whitney U” testi; grup içi değerlendirmelerde “Eşleştirilmiş t 

testi” ve “Wilcoxon işaretli sıra testi” kullanıldı.  

Korelasyon analizlerinde “Spearman” ve “Pearson” korelasyon testleri kullanıldı. 

p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

Tez çalışmamız kapsamında fizyoterapi ve rehabilitasyon + TENS grubuna 

(çalışma grubu) 32 hasta ve fizyoterapi ve rehabilitasyon grubuna (kontrol grubu) 33 

hasta olmak üzere toplam 65 hasta tedaviye alındı. Her iki grup hastalarının tedaviye 

uyumu ve katılımı iyi idi. Buna rağmen; 

 

Çalışma Grubunda; 

 1 hasta postoperatif dönemde Acute Respiratory Distress Syndrome gelişimi  

nedeniyle yoğun bakıma alındı.  

 1 hasta postoperatif erken dönemde gelişen akut böbrek yetmezliği + üriner 

enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınması sonrasında kaybedildi ve 30 hasta 

çalışmayı tamamladı. 

Kontrol Grubunda; 

 1 hasta postoperatif dönemde sağlam tarafta pnömoni gelişimi nedeniyle yoğun  

bakıma alındı. 

 1 hasta postoperatif erken dönemde akut böbrek yetmezliği nedeniyle 

kaybedildi. 

 1 hasta postoperatif dönemde gelişen migren krizi nedeniyle yüksek doz analjezi  

(morfin) aldığı için çalışma dışı bırakıldı ve 30 hasta çalışmayı tamamladı.  

 

Sonuç olarak çalışmamızda kontrol grubunda 30 hasta, çalışma grubunda 30 

hasta olmak üzere toplam 60 hasta yer aldı. Bütün hastalara posterolateral torakotomi ile 

lobektomi yapıldı ve postoperatif dönemde rutin analjezi prosedürü uygulandı.  

  

Her iki grup hastaları, yaş, boy, kilo ve beden kitle indeksi (BKİ) açısından 

“Independent Samples t-test” kullanılarak değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı 

bir fark saptanmadı (p>0,05). Çalışmaya alınan gruplar demografik özellikler 

bakımından birbirleri ile benzerdi (p>0,05) (Tablo 4-1). 
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Tablo 4-1: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların demografik özellikleri.  

 

ÇALIŞMA GRUBU 

Ort±ss 

KONTROL GRUBU 

Ort±ss 
p 

Yaş (yıl) 59,53±7,54 59,67±9,82 0,95 

Boy (cm) 167,10±8,78 168,07±7,88 0,66 

Kilo (kg) 72,43±12,67 71,83±11,64 0,85 

BKİ (kg/m
2
) 25,91±3,97 25,42±3,72 0,62 

BKİ: Beden Kitle İndeksi   

 

Gruplar arasında cinsiyet dağılımı (Tablo 4-2) ve eğitim düzeyi ( 

Tablo 4-3) “Ki kare testi” ile karşılaştırıldı. İki grup arasında anlamlı fark 

saptanmadı. Gruplar cinsiyet ve eğitim seviyesi bakımından homojen idi. 

 

Tablo 4-2: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların cinsiyetlere göre dağılımı.   

 
ÇALIŞMA GRUBU 

n (%) 

KONTROL GRUBU 

n (%) 
TOPLAM 

 

p 

Kadın  8 (%26,7) 10 (%33,3) 18 (%30)  

 

0,57 
Erkek  22 (73,3) 20 (%66,7) 42 (%70) 

Toplam  30 (%100) 30 (%100) 60 (%100)  

 

Tablo 4-3: Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların eğitim durumlarına göre dağılımı.  

 
ÇALIŞMA GRUBU 

n (%) 

KONTROL GRUBU 

n (%) 

 

p 

Okuma –yazma bilmiyor 0  3 (%10) 

0,25 
İlkokul mezunu 15 (%50) 10 (%33,3) 

Ortaokul mezunu 9 (%30) 10 (%33,3) 

Lise-üniversite mezunu 6 (%20) 7 (%23,3) 

TOPLAM 30 (%100) 30 (%100)  

 

Çalışma ve kontrol grubunda cerrahi öncesi kemoterapi ve radyoterapi alan 

hastaların “Ki kare testi” ile istatistiksel analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0,05). Sonuçlar Tablo 4-4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4-4: Çalışma ve kontrol grubu hastalarının preoperatif dönemde aldıkları   

                   kemoterapi ve radyoterapi dağılımı. 

                     

  ÇALIŞMA 

GRUBU 
n (%) 

KONTROL 

GRUBU 
n (%) 

TOPLAM 

 

 
p 

KEMOTERAPİ 
Var 9 (%30) 8 (%26,7) 17 (%28,3) 

0,38 
Yok  21 (%70) 22 (%73,3) 43 (%71,7) 

RADYOTERAPİ 
Var 7 (%23,3) 7 (%23,3) 14 (% 23,3) 

0,50 
Yok 23 (%76,7) 23 (%76,7) 46 (%76,7) 

 

Çalışma ve kontrol grubu hastalarının sigara alışkanlıkları “Ki kare testi” ile 

değerlendirilmiş ve iki grup arasında sigara alışkanlıkları açısından fark olmadığı 

görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Çalışma ve kontrol grubunun sigara içme alışkanlığı. 

SİGARA 

KULLANIMI 

ÇALIŞMA GRUBU 

n (%) 

KONTROL GRUBU 

n (%) 
p 

İçiyor 17 (%56,7) 17 (%56,7) 
 

0,70 
İçmiyor 3 (%10) 5 (%16,7) 

Bırakmış 10 (%33,3) 8 (%26,7) 

TOPLAM 30 (%100) 30 (%100)  

 

 Çalışma ve kontrol grubu hastalarının ek hastalık bakımından dağılımı Şekil 

4-1’de gösterilmiştir.  

 

Çalışma Grubu

Ek Hastalık yok 

Diyabet

Hipertansiyon

KOAH

Diyabet ve 

Hipertansiyon Kontrol Grubu

Ek Hastalık yok 

Diyabet

Hipertansiyon

KOAH

Diyabet ve 

Hipertansiyon

 

Şekil 4-1: Grupların ek hastalık bakımından dağılımı. 
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Çalışma ve kontrol grubu etkilenen akciğer tarafı bakımından Ki kare testi ile 

değerlendirilmiş ve aralarında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) (   Tablo 4-6). 

   Tablo 4-6: Çalışma ve kontrol grubunda etkilenen akciğer tarafının dağılımı.  

ETKİLENEN 

AKCİĞER TARAFI 

ÇALIŞMA GRUBU 

n (%) 

KONTROL GRUBU 

n (%) 
p 

Sağ 15 (%50) 17 (%56,7)  

0,61 Sol 15 (%50) 13 (43,3) 

TOPLAM 30 (%100) 30 (%100)  

 

Preoperatif dönemde hastaların SFT’nden FEV1, FVC, FEV1/FVC ile TÖA ve 

sigara kullanım miktarları “Independent Samples t-test” ile karşılaştırılmış; gruplar 

arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuçlar Tablo 4-7’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-7: Çalışma ve kontrol grubu hastalarının preoperatif dönem FEV1, FVC,   

                  FEV1/FVC, TÖA ve sigara kullanım miktarları.     

 ÇALIŞMA GRUBU 

Ort±ss 

KONTROL GRUBU 

Ort±ss 
p 

FEV1 (lt) 2,34±0,50 2,28±0,67 0,70 

FVC (lt) 3,12±0,65 3,06±0,75 0,74 

FEV1/FVC 80,17±11,63 78,47±12,32 0,58 

TÖA (lt/dk) 354,17±52,41 352,67±58,37 0,92 

SİGARA İÇME ŞİDDETİ 

(paket/yıl) 
45,22±25,23 49,72±24,57 0,52 

 

 

Preoperatif dönemde her iki grup hastalarına 6 DYT öncesinde hastaların VAS 

dispne, Borg dispne ve yorgunluk skalası değerleri “0” idi. Gruplar “Independent 

Samples t-test” ile karşılaştırıldığında test öncesi kalp hızı, solunum frekansı, 

satürasyon ölçümleri ile test sonundaki SaO2 farkı, desatüre olma ve 6 DYTM uzunluğu 

arasında fark saptanmadı (Tablo 4-8).  
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Tablo 4-8: Çalışma ve kontrol grubunun preoperatif dönem 6 DYT sonuçları.  

6 DYT Parametreleri  
Çalışma Grubu 

Ort±ss 
Kontrol Grubu 

Ort±ss 
p 

6 DYT öncesi Kalp Hızı (atım/dk) 82,97±15,58 84,63±14,33 0,67 

6 DYT öncesi Solunum Frekansı (soluk/dk) 20,73±1,93 20,47±2,08 0,61 

6 DYT öncesi SaO2 96,60±1,45 96,40±1,89 0,65 

6 DYT sonrası SaO2 Farkı 1,47±2,62 0,37±2,33 0,91 

Egzersiz sonrası Desatürasyon 1,53±0,51 1,53±0,51 1 

6 DYTM (m) 467,18±51,76 461,35±62,29 0,70 

 

Çalışma ve kontrol grubu hastalarının postoperatif dönem solunum fizyoterapi 

ve rehabilitasyon seansı öncesi ve sonrasında istirahat esnasındaki ağrı şiddetleri 

“Wilcoxon” işaretli sıra testi ile analiz edildi. Çalışma grubu hastalarının ağrı 

seviyesinin tedavi sonrasında belirgin derecede düzeldiği saptandı (Tablo 4-9).  

 

Tablo 4-9: Çalışma ve kontrol grubunun postoperatif dönem tedavi öncesi ve sonrası  

      istirahat ağrısı değerlendirme sonuçları.   

POSTOP 

GÜNLER 

TEDAVİ 

SEANSI 

ÇALIŞMA GRUBU  KONTROL GRUBU  

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
p 

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
p 

1.GÜN 
1. Seans 41,37±24,15 28,43±19,06 *** 34,03±18,99 34,90±19,80 AD 

2. Seans 41,53±23,28 28,73±18,43 *** 34,67±19,19 36,00±19,51 * 

2. GÜN 
1. Seans 40,80±23,65 27,30±19,79 *** 37,07±19,65 37,47±19,88 AD 

2. Seans 40,93±23,33 27,20±19,55 *** 37,07±19,79 39,67±20,47 ** 

3. GÜN 
1. Seans 35,90±22,08 22,17±16,40 *** 37,80±18,51 37,27±17,56 AD 

2. Seans 34,90±20,85 21,50±16,40 *** 35,77±17,18 37,57±18,37 * 

4. GÜN 
1. Seans 25,03±15,94 13,27±13,22 *** 33,00±15,22 33,53±16,45 AD 

2. Seans 24,53±15,39 12,63±12,47 *** 32,53±15,29 32,70±16,43 AD 

5. GÜN 
1. Seans 15,80±14,70 9,40±10,37 *** 29,03±15,90 28,47±14,92 AD 

2. Seans 16,10±14,60 7,23±8,74 *** 27,50±14,48 28,73±15,25 AD 

TÖ: Tedavi Öncesi  TS: Tedavi Sonrası 

AD: Anlamlı Değil  *<0,05  **<0,005  ***<0,001 
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Çalışma ve kontrol grubu hastalarının postoperatif dönem solunum fizyoterapi 

ve rehabilitasyon seansı öncesi ve sonrasında derin inspirasyondaki ağrı seviyeleri 

“Wilcoxon” işaretli sıra testi ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunun tedavi sonrası 

ağrı seviyeleri tüm günler için belirgin derecede iyi bulunmuştur (Tablo 4-10). 

 

 

Tablo 4-10: Çalışma ve kontrol grubunun postoperatif dönem tedavi öncesi ve sonrası  

      derin inspirasyondaki ağrı değerlendirme sonuçları.               

POSTOP 

GÜNLER 

TEDAVİ 

SEANSI 

ÇALIŞMA GRUBU KONTROL GRUBU 

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
P 

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
p 

1.GÜN 
1. Seans 56,97±22,34 42,93±19,25 *** 45,57±19,16 48,53±19,71 0,001 

2. Seans 57,30±21,95 41,90±20,56 *** 46,93±18,68 48,63±19,87 * 

2. GÜN 
1. Seans 55,13±21,79 40,87±19,64 *** 54,73±17,43 56,70±16,50 * 

2. Seans 55,57±22,70 41,23±19,95 *** 55,37±16,41 57,33±16,91 * 

3. GÜN 
1. Seans 49,17±20,87 33,53±19,31 *** 52,80±14,71 54,30±14,17 AD 

2. Seans 47,60±20,38 32,57±18,57 *** 52,57±14,19 53,87±14,21 AD 

4. GÜN 
1. Seans 38,77±14,79 22,67±14,95 *** 47,47±14,19 48,80±13,90 AD 

2. Seans 37,37±15,27 21,37±14,70 *** 47,13±13,39 49,30±13,51 ** 

5. GÜN 
1. Seans 25,90±17,40 13,83±14,39 *** 40,93±15,34 43,77±14,32 0,005 

2. Seans 24,60±16,22 13,13±13,56 *** 42,33±14,06 43,43±14,03 0,05 

TÖ: Tedavi Öncesi  TS: Tedavi Sonrası 

AD: Anlamlı Değil  *<0,05  **<0,005  ***<0,001 

 

 

Çalışma ve kontrol grubu hastalarının postoperatif dönem solunum fizyoterapi 

ve rehabilitasyon seansı öncesi ve sonrasında öksürme esnasındaki ağrı seviyeleri 

“Wilcoxon” işaretli sıra testi ile karşılaştırıldı. Çalışma grubu hastalarının ağrı 

seviyesinin tedavi sonrasında belirgin derecede düzeldiği saptandı (Tablo 4-11).  
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 Tablo 4-11: Çalışma ve kontrol grubunun postoperatif dönem tedavi öncesi ve sonrası   

         öksürme esnasındaki ağrı değerlendirme sonuçları.                         

POSTOP 

GÜNLER 

TEDAVİ 

SEANSI 

ÇALIŞMA GRUBU KONTROL GRUBU 

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
p 

T.Ö. 

Ort±ss 

T.S. 

Ort±ss 
p 

1.GÜN 
1. Seans 63,93±21,85 49,73±21,82 *** 60,27±19,02 61,73±19,82 AD 

2. Seans 63,27±22,81 48,40±21,81 *** 61,50±18,62 63,60±20,57 * 

2. GÜN 
1. Seans 62,47±21,52 48,00±20,48 *** 68,23±19,42 69,97±19,06 * 

2. Seans 60,33±23,43 45,83±21,37 *** 68,40±17,96 70,77±19,39 * 

3. GÜN 
1. Seans 58,63±17,85 41,00±17,39 *** 63,07±17,30 67,67±16,32 ** 

2. Seans 56,27±19,30 40,33±17,88 *** 64,50±16,07 67,50±16,68 * 

4. GÜN 
1. Seans 46,40±15,34 30,20±15,65 *** 61,70±15,48 64,30±15,35 ** 

2. Seans 43,57±15,18 26,77±14,66 *** 60,80±14,15 62,57±14,55 * 

5. GÜN 
1. Seans 31,23±18,49 18,20±15,34 *** 50,93±15,37 52,50±14,31 * 

2. Seans 30,37±16,77 17,17±13,78 *** 51,00±13,89 52,70±13,72 * 

TÖ: Tedavi Öncesi  TS: Tedavi Sonrası 

AD: Anlamlı Değil  *<0,05  **<0,005  ***<0,001 

 

  

Çalışma ve Kontrol grubundaki hastaların solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon 

uygulamaları esnasındaki ağrı değişimlerinin saptanması için tedavi sonrasında ölçülen 

VAS değerinden tedavi öncesi ölçülen VAS değeri çıkarıldı. Böylece grupların 

istirahatte, derin inspirasyonda ve öksürme esnasındaki ağrı seviyelerinin seanslara göre 

değişimleri saptandı. Elde edilen verilerin analizi “Mann-Whitney U” testi ile yapıldı. 

Çalışma grubunun aktiviteler esnasındaki ağrı seviyesinin kontrol grubuna göre belirgin 

derecede daha az olduğu görüldü. Sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı 

(Tablo 4-12).  
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Tablo 4-12: Çalışma ve Kontrol grubu hastalarının postoperatif dönem tedavi sonrası     

                      ağrı değişimleri. 

POSTOPERATİF 

GÜNLER 

ÇALIŞMA GRUBU 

Seans Sonu Ağrı Farkı 

Ort±ss 

KONTROL GRUBU 

Seans Sonu Ağrı Farkı 

Ort±ss 

p 

                                                          İSTİRAHAT AĞRISI 

1.GÜN 1. Seans -12,90±8,60 0,87±3,14 * 

 2. Seans -12,97±7,89 1,13±3,05 * 

2. GÜN 1. Seans -12,17±10,0 0,40±5,15 * 

 2. Seans -13,20±7,07 2,27±3,78 * 

3. GÜN 1. Seans -13,73±5,68 0,53±5,58 * 

 2. Seans -13,23±7,75 1,80±3,94 * 

4. GÜN 1. Seans -11,77±5,66 0,57±5,99 * 

 2. Seans -11,23±6,25 0,17±2,56 * 

5. GÜN 1. Seans -6,47±6,15 -0,70±8,27 * 

 2. Seans -8,27±8,86 0,90±4,27 * 

                        DERİN İNSPİRASYONDAKİ AĞRI 

1.GÜN 1. Seans -14,03±8,79 2,97±3,74 * 

 2. Seans -15,33±6,10 2,10±3,18 * 

2. GÜN 1. Seans -14,27±6,52 1,97±4,67 * 

 2. Seans -14,17±7,70 1,97±4,35 * 

3. GÜN 1. Seans -13,77±9,14 1,50±4,41 * 

 2. Seans -14,27±7,48 1,20±3,85 * 

4. GÜN 1. Seans -15,53±8,35 0,13±5,36 * 

 2. Seans -16,27±6,27 2,5±3,32 * 

5. GÜN 1. Seans -12,07±6,59 2,67±5,05 * 

 2. Seans -11,33±6,59 1,43±4,24 * 

                     ÖKSÜRME ESNASINDAKİ AĞRI 

1.GÜN 1. Seans -14,47±7,08 1,47±4,85 * 

 2. Seans -14,93±9,22 2,10±3,85 * 

2. GÜN 1. Seans -14,30±7,18 1,40±3,37 * 

 2. Seans -14,20±9,01 2,37±5,22 * 

3. GÜN 1. Seans -17,20±7,57 4,80±8,58 * 

 2. Seans -12,07±14,03 2,67±5,45 * 

4. GÜN 1. Seans -15,67±4,90 2,50±4,13 * 

 2. Seans -16,87±5,25 1,73±3,52 * 

5. GÜN 1. Seans -13,07±6,35 1,53±3,69 * 

 2. Seans -13,13±6,10 1,97±3,50 * 

 *p<0,001        
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Postoperatif tedavi sürecinde çalışma ve kontrol grubu hastalarının postoperatif 

dönem ilk mobilizasyon, ilk beslenme ve ilk defekasyon zamanı kaydedildi. Veriler 

“Independent Samples t-test” ile değerlendirildi. Çalışma grubuna ait veriler daha iyi 

olmasına rağmen, gruplar arasındaki fark istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşamadı.   

Sonuçlar  

Tablo 4-13’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4-13: Çalışma ve kontrol grubu hastalarının postoperatif ilk mobilizasyon, beslenme   

     ve defakasyon zamanlarının karşılaştırılması. 

 

ÇALIŞMA GRUBU 

Ort±ss 

Medyan (min-max) 

KONTROL GRUBU 

Ort±ss 

Medyan (min-max) 

p 

İlk Mobilizasyon Zamanı (sa) 
8,83±5,19 

6,5 (4 - 24) 

11,32±7,11 

8,0 (4 – 28) 
0,13 

 İlk Beslenme Zamanı (sa) 
7,37±4,36 

6 (4 – 26) 

9,08±5,54 

7 (4 – 24) 
0,19 

İlk Defekasyon Zamanı (gün) 
2,83±0,81 

3 (1 – 4) 

3,13±0,66 

3 (2 – 5) 
0,12 

 

Postoperatif ilk mobilizasyon zamanı çalışma grubundaki hastaların kilosu (rp= 

0,403, p<0,05), postoperatif beslenme zamanı (rp= 0,069, p<0,001), postoperatif 2. gün 

6 DYTM (rp= -0,582, p<0,01) ve dinlenme süresi (rp= 0,561, p<0,01) ile postoperatif 5. 

gün 6 DYTM (rp= -0,608, p<0,001) ve dinlenme süresi (rp= 0,542, p<0,005) ile ilişkili 

bulundu. Kontrol grubunda preoperatif 6 DYTM (rp= -0,49, p<0,01),  TÖA (rp= -0,415, 

p<0,05) ve postoperatif ilk mobilizasyon zamanı (rp= 0,069, p<0,001) ile ilişkili idi. 

Çalışma ve kontrol grubunun preoperatif ve postoperatif dönem 1-5. günlerdeki  

solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programı öncesi ve sonrasındaki dispne değişimi 

hesaplandı ve “Mann-Whitney U” testi ile veri analizleri yapıldı. Buna göre preoperatif 

dönem ve postoperatif 1. gün solunum fizyoterapi ve rehabilitasyonu öncesinde VAS ve 

Borg dispne skalasına göre grupların dispne seviyeleri arasında fark bulunamadı. TENS 

kullanımı ile tedavi sonrasında ise dispne seviyesinde çalışma grubu lehine anlamlı 

düzelme saptandı. Çalışma grubunun dispne seviyesindeki olumlu gelişmenin 2, 3 ve 5. 

günlerde de devam ettiği gözlendi (Tablo 4-14 ve Tablo 4-15). 
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Tablo 4-14: Grupların preoperatif dönem ve postoperatif 1- 5 günlerde solunum       

                     fizyoterapi ve rehabilitasyon programı öncesi ve sonrası VAS skalasına göre   

                     dispne değişimlerinin karşılaştırılması.   

 ÇALIŞMA GRUBU  
TEDAVİ ÖNCESİ VE 

SONRASI DİSPNE 

FARKI 
 Ort±ss 

KONTROL GRUBU 
TEDAVİ ÖNCESİ VE 

SONRASI DİSPNE 

FARKI 
Ort±s 

p 

Preoperatif Dönem 0,0±0,0 0,0±0,0 AD 

1. Fizyoterapi seansı öncesi 10,63±6,62 9,33±7,04 AD 

Postoperatif 1.gün sonu 5,57±5,00 -1,87±4,93 <0,001 

Postoperatif 2.gün sonu 2,60±5,54 -2,83±5,12 <0,001 

Postoperatif 3.gün sonu 0,63±2,81 -1,80±4,19 <0,05 

Postoperatif 4.gün sonu 0,07±0,37 0,87±2,52 <0,05 

Postoperatif 5.gün sonu 0,80±4,38 -1,00±2,75 AD 

AD: Anlamlı Değil 

 

Tablo 4-15: Grupların preoperatif dönem ve postoperatif 1-5 günlerde solunum 

     fizyoterapi ve rehabilitasyon programı öncesi ve sonrası Borg skalasına göre    

                    dispne değişimlerinin karşılaştırılması.  

 ÇALIŞMA GRUBU  
TEDAVİ ÖNCESİ VE 

SONRASI BORG 

DİSPNE FARKI 
 Ort±ss 

KONTROL GRUBU 
TEDAVİ ÖNCESİ VE 

SONRASI BORG 

DİSPNE FARKI 
Ort±s 

p 

Preoperatif Dönem 0,0±0,0 0,0±0,0 AD 

1. Fizyoterapi seansı öncesi 0,63±0,39 0,58±0,46 AD 

Postoperatif 1.gün sonu 0,27±0,29 -0,33±0,51 <0,001 

Postoperatif 2.gün sonu 0,07±0,52 -0,65±0,56 <0,001 

Postoperatif 3.gün sonu 0,10±0,24 -0,05±0,20 <0,05 

Postoperatif 4.gün sonu -0,03±0,18 -0,08±0,23 AD 

Postoperatif 5.gün sonu 0,05±0,20 -0,15±0,35 <0,01 

 

AD: Anlamlı değil 

 

Grupların VAS ve Borg Dispne şiddetleri arasında ilişki olup olmadığı 

“Spearman korelasyon testi” ile araştırılmış ve kullanılan VAS ve Borg skalasına göre 

dispne değerlendirme sonuçları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (Tablo 4-16). 
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Tablo 4-16: Postoperatif VAS ve Borg Dispne Skalaları arasındaki ilişki. 

 ÇALIŞMA GRUBU KONTROL GRUBU 

 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 

BD1 
rs= 0,68 

p<0,001 
AD AD AD AD 

rs=0,75 

p<0,001 
AD AD 

rs=0,44 

p<0,05 
AD 

BD2 AD 
rs=0,69 

p<0,001 
AD AD 

rs=0,42 

P<0,05 

rs=0,59 

p=0,001 
AD AD AD AD 

BD3 AD AD AD AD AD 
rs=0,53 

p<0,005 
AD 

rs=0,43 

p<0,05 
AD AD 

BD4 AD AD 
rs=0,48 

P<0,01 

rs=-1,0 

P<0,001 
AD AD AD AD 

rs=0,52 

p<0,005 
AD 

BD5 AD AD 
rs=0,48 

P<0,01 

rs=-1,0 

P<0,001 
AD AD AD AD AD 

rs=0,53 

p<0,005 

 

BD1: 1. Gün Borg Dispne Şiddeti VD1: 1. Gün VAS Dispne Şiddeti    AD: Anlamlı Değil 

BD2: 2. Gün Borg Dispne Şiddeti VD2: 2. Gün VAS Dispne Şiddeti  

BD3: 3. Gün Borg Dispne Şiddeti VD3: 3. Gün VAS Dispne Şiddeti  

BD4: 4. Gün Borg Dispne Şiddeti VD4: 4. Gün VAS Dispne Şiddeti  

BD5: 5. Gün Borg Dispne Şiddeti VD5: 5. Gün VAS Dispne Şiddeti  

 

Her iki grup hastalarının preoperatif dönem, postoperatif 2. gün ve postoperatif 

5. gün sonundaki TÖA ölçümleri “Independent Samples t-test” kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Preoperatif dönemde her iki grubun TÖA değerleri benzer iken 

postoperatif 2 ve 5. günlerde ölçülen TÖA değerlerinin çalışma grubunda belirgin 

derecede yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4-17). 

 

Gruplar arasında TÖA değerlerinin günlük değişimi bakımından fark olup 

olmadığını araştırmak amacıyla, postoperatif 1-5. günlerdeki tedavi sonrası TÖA 

değerlerinden tedavi öncesi TÖA değerleri çıkarılarak her tedavi seansına ait TÖA 

değişim miktarı hesaplandı. Her iki grup arasında TÖA’nın değişimi bakımından fark 

olup olmadığını anlamak amacıyla “Independent Samples t-test” ile veri analizi yapıldı. 

Sonuçlar seans başına TÖA’ndaki düzelmenin çalışma grubunda daha fazla olduğunu 

göstermiştir (Tablo 4-18).       
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Tablo 4-17: Çalışma ve Kontrol Grubunun preoperatif dönem, postoperatif 2. gün ve  

                     postoperatif 5. gün sonundaki TÖA değerleri.  

TÖA 
Çalışma Grubu 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

Ort±s 
p 

Preoperatif Dönem 354,17±52,41 352,67±58,37 AD 

Postoperatif 2. Gün 195,50±58,39 155,50±53,23 p<0,01 

Postoperatif 5. Gün 267,0±60,12 197,67±61,01  p<0,001 

AD: Anlamlı değil 

  

Tablo 4-18: Çalışma ve Kontrol Grubunun tedavi seanslarına göre TÖA değişimlerinin                                  

                    karşılaştırılması.  

POSTOPERATİF 

GÜNLER 

 

ÇALIŞMA GRUBU 

Seans Sonu TÖA 

Farkı 

Ort±ss 

 

KONTROL GRUBU 

Seans Sonu TÖA 

Farkı 

Ort±ss 

p 

1.GÜN 
1. Seans 10,67±9,17 4,00±9,60 <0,01 

2. Seans 11,17±7,95 -0,67±6,26 <0,001 

2. GÜN 
1. Seans 8,67±7,76 0,67±11,58 <0,005 

2. Seans 11,17±7,95 -0,66±6,26 <0,001 

3. GÜN 
1. Seans 8,83±9,71 -0,83±6,03 <0,001 

2. Seans 11,00±8,45 0,17±7,82 <0,001 

4. GÜN 
1. Seans 14,00±12,83 1,00±6,87 <0,001 

2. Seans 10,83±11,45 0,83±5,43 <0,001 

5. GÜN 
1. Seans 11,50±12,67 -0,33±6,56 <0,001 

2. Seans 8,17±8,86 -1,33±6,01 <0,001 

 

  Çalışma ve kontrol grubu hastalarının preoperatif dönem, postoperatif 2. ve 

postoperatif 5. gün sonundaki SFT sonuçları “Independent Samples t-test” ile 

karşılaştırılmıştır (Tablo 4-19). FEV1 ve FVC değerleri postoperatif 5. gün çalışma 

grubunda daha yüksek olmasına rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır.  



 70 

 Tablo 4-19: Çalışma ve Kontrol Grubunun preoperatif dönem, postoperatif 2. ve 5 gün  

      sonundaki SFT sonuçlarının karşılaştırılması.                 

Tedavi 

Süresi 
SFT 

Parametreleri 

Çalışma Grubu 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

Ort±s 
p 

 

Preoperatif 

Dönem 

FEV1 (L) 2,34±0,50 2,28±0,67 0,70 

FVC (L) 3,12±0,65 3,06±0,75 0,74 

FEV1/FVC 80,17±11,63 78,47±12,32 0,58 

Postoperatif 

2. Gün 

FEV1 (L) 1,39±0,38 1,41±0,45 0,90 

FVC (L) 1,82±0,47 1,80±0,55 0,87 

FEV1/FVC 75,34±8,58 75,91±12,61 0,84 

 

Postoperatif 

5. Gün 

FEV1 (L) 1,56±0,31 1,47±0,57 0,43 

FVC (L) 2,16±0,48 1,95±0,62 0,15 

FEV1/FVC 73,48±9,35 75,85±10,87 0,37 

  

 

Grupların postoperatif 2. gün yapılan 6 DYT’nde kalp hızı, solunum frekansı, 

SaO2, 6 DYTM ve test esnasındaki dinlenme sürelerinin karşılaştırılması “Independent 

Samples t-test” kullanılarak; VAS ve Borg Dispne Skalası ile Borg Yorgunluk Skalası 

ölçümleri ise “Mann-Whitney U” testi kullanılarak analiz edilmiştir.  

Değerlendirme sonuçlarına göre grupların kalp hızı, solunum frekansı, SaO2 

değerlerinde başlangıç ve bitiş arasında fark saptanmamıştır.  

Test başlangıcında VAS Dispne Skalasına göre gruplar arasında fark yok iken 

test sonunda çalışma grubunun VAS Dispne Skorları daha iyi bulunmuştur.  

Borg Dispne ve Yorgunluk Skorları hem başlangıç hem de bitiş 

değerlendirmesinde çalışma grubu lehine anlamlı farklılık gösterse de 6 DYTM ve 

dinlenme süreleri bakımından gruplar arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4-20). 
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Tablo 4-20: Çalışma ve Kontrol Grubunun postoperatif 2. gün 6 DYT sonuçları. 

6 DYT Parametreleri 
Çalışma Grubu 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

Ort±ss 
p 

Başlangıç Kalp Hızı (atım/dk) 99,47±14,26 93,13±12,18 AD 

Bitiş Kalp Hızı (atım/dk) 108,13±16,03 110,87±16,33 AD 

Başlangıç Solunum Frekansı (soluk/dk) 22,53±2,68 21,60±2,59 AD 

Bitiş Solunum Frekansı (soluk/dk) 27,07±2,96 27,27±2,37 AD 

Başlangıç SaO2 95,47±2,18 94,97±2,43 AD 

Bitiş SaO2 91,53±4,51 90,10±3,55 AD 

Başlangıç VAS Dispne Skalası 6,67±6,34 9,67±6,94 AD 

Bitiş VAS Dispne Skalası 17,93±12,10 24,17±10,83 <0,01 

Başlangıç Borg Dispne Skalası 0,43±0,36 0,88±0,55 <0,005 

Bitiş Borg Dispne Skalası 0,92±0,80 1,66±0,92 <0,005 

Başlangıç Borg Yorgunluk Skalası 0,17±0,27 0,30±2,82 <0,05 

Bitiş Borg Yorgunluk Skalası 1,03±1,03 1,87±1,03 <0,005 

6 DYTM (m) 258,97±91,17 245,78±89,24 AD 

İstirahat Süresi (sn) 27,23±69,45 23,43±43,09 AD 

AD: Anlamlı Değil 

 

Çalışma ve Kontrol grubunun postoperatif 5. gün 6 DYT sonuçları “Independent 

Samples t-test” ve “Mann-Whitney U” testi ile karşılaştırılmıştır.  

Grupların kalp hızı, solunum frekansı, SaO2 ait parametreleri arasında başlangıç 

ve bitiş değerlendirmelerinde anlamlı fark bulunmamıştır.  

6 Dakika Yürüme Testi başlangıcında Borg Dispne Skalasına göre gruplar 

arasında fark yok iken test sonunda çalışma grubunun Borg Dispne Skorlarının daha iyi 

olduğu saptanmıştır. VAS Dispne ve Borg Yorgunluk Skorları hem başlangıç hem de 

bitiş değerlendirmesinde çalışma grubu lehine bulunmuştur. 

6 DYTM çalışma grubu hastalarında ~65 m daha fazla bulunmuş (p<0,005) 

ancak dinlenme süreleri bakımından gruplar arasında fark saptanmamıştır (Tablo 4-21). 
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Tablo 4-21: Çalışma ve Kontrol Grubunun postoperatif 5. gün 6 DYT sonuçları. 

6 DYT Parametreleri 
Çalışma Grubu 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

Ort±ss 
P 

Başlangıç Kalp Hızı (atım/dk) 91,53±13,53 94,30±12,95 AD 

Bitiş Kalp Hızı (atım/dk) 105,13±17,34 102,67±14,87 AD 

Başlangıç Solunum Frekansı (soluk/dk) 21,60±1,52 22,33±2,17 AD 

Bitiş Solunum Frekansı (soluk/dk) 25,93±2,20 26,07±2,13 AD 

Başlangıç SaO2 96,33±2,11 95,73±2,00 AD 

Bitiş SaO2 93,27±4,23 92,30±3,66 AD 

Başlangıç VAS Dispne Skalası 0,43±2,06 2,67±5,04 <0,05 

Bitiş VAS Dispne Skalası 4,00±5,78 12,17±10,06 0,001 

Başlangıç Borg Dispne Skalası 0,03±0,13 0,13±0,26 AD 

Bitiş Brog Dispne Skalası 0,33±0,46 0,85±0,85 0,005 

Başlangıç Borg Yorgunluk Skalası 0,03±0,13 0,18±0,31 <0,05 

Bitiş Borg Yorgunluk Skalası 0,28±0,47 1,07±1,04 <0,001 

6 DYTM (m) 372,70±69,18 307,63±90,02 <0,005 

Dinlenme Süresi (sn) 3,80±10,16 13,07±34,86 AD 

AD: Anlamlı değil 

 

 Çalışma ve Kontrol grubunun 6 DYT parametrelerinin preoperatif ve 

postoperatif süreçteki değişimini incelemek amacıyla grupların postoperatif 2 ve 5. 

günde dispne ölçümleri, yorgunluk seviyeleri, 6 DYTM ve dinlenme sürelerinin 

değişimi “Independent Samples t-test” ve “Mann-Whitney U” testi ile analiz edilmiştir 

(Tablo 4-22). Preoperatif dönem ile karşılaştırıldığında postoperatif 2. günde çalışma 

grubunun 6 DYT ile dispne ve yorgunluk seviyelerindeki artışın kontrol grubuna göre 

belirgin derecede az olduğu saptandı.  
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Tablo 4-22: Çalışma ve Kontrol Grubu preoperatif ve postoperatif süreçte 6 DYT    

                      parametrelerinin değişimi. 

6 DYT Parametreleri 
Çalışma Grubu 

Ort±ss 

Kontrol Grubu 

Ort±ss 
P 

                                                             PREOPERATİF DÖNEM – POSTOPERATİF 2. GÜN  

Başlangıç VAS Dispne Skalası farkı 6,67±6,34 9,67±6,94 AD 

Bitiş VAS Dispne Skalası farkı 15,80±11,95 22,50±11,80 <0,05 

Başlangıç Borg Dispne Skalası farkı 0,35±0,63 1,43±0,88 <0,001 

Bitiş Borg Dispne Skalası farkı 0,75±0,74 1,56±0,92 <0,001 

Başlangıç Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,17±0,27 0,30±0,28 <0,05 

Bitiş Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,87±1,06 1,68±1,05 <0,005 

6 DYTM (m) farkı -228,22±92,92 -215,57±79,58 AD 

Dinlenme Süresi (sn) farkı 27,23±69,45 23,43±43,09 AD 

                                                           PREOPERATİF DÖNEM - POSTOPERATİF 5. GÜN 

Başlangıç VAS Dispne Skalası farkı 0,43±2,06 2,67±5,04 <0,05 

Bitiş VAS Dispne Skalası farkı 1,87±5,45 10,50±11,77 0,001 

Başlangıç Borg Dispne Skalası farkı 0,03±0,13 0,13±0,26 AD 

Bitiş Brog Dispne Skalası farkı 0,17±0,46 0,75±0,82 <0,005 

Başlangıç Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,03±0,13 0,18±0,31 <0,05 

Bitiş Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,12±0,54 0,88±1,06 0,001 

6 DYTM (m) farkı -94,48±60,46 -153,72±79,91 <0,005 

Dinlenme Süresi (sn) farkı 23,43±62,62 10,37±21,30 AD 

                                                            POSTOPERATİF 2. GÜN - POSTOPERATİF 5. GÜN 

Başlangıç VAS Dispne Skalası farkı 6,23±6,57 7,00±7,94 AD 

Bitiş VAS Dispne Skalası farkı 13,93±11,05 12,00±10,88 AD 

Başlangıç Borg Dispne Skalası farkı 0,32±0,65 1,30±0,87 <0,001 

Bitiş Brog Dispne Skalası farkı 0,58±0,74 0,81±0,73 AD 

Başlangıç Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,13±0,22 0,12±0,34 AD 

Bitiş Borg Yorgunluk Skalası farkı 0,75±0,80 0,80±0,97 AD 

6 DYTM (m) farkı 113,73±68,33 61,85±48,93 <0,005 

Dinlenme Süresi (sn) farkı 23,43±62,62 10,36±21,29 AD 

AD: Anlamlı Değil 
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Çalışma ve Kontrol grubu hastalarının postoperatif süreçte HKA ihtiyacı 

“Independent Samples t-test” ile karşılaştırılmıştır. Postoperatif süreçte çalışma grubu 

hastalarının kontrol grubuna göre daha az miktarda analjezi talebi olmasına rağmen 

sonuçlar istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Şekil 4-2).    

 

0 20 40 60

Preoperatif Dönem

Postop 1. Gün Sonu 

Postop 2. Gün Sonu 

Postop 3. Gün Sonu

Postop 4. Gün Sonu

Postop 5. Gün Sonu 

Total HKA Miktarı

Çalışma Grubu

Kontrol Grubu

Postoperatif Gün

 

Şekil 4-2: Grupların günlük Total HKA İhtiyacı. 

 

 Çalışma ve Kontrol Grubu hastalarının komplikasyon gelişimi ve hastanede 

kalış süreleri “Independent Samples t-test” ile değerlendirilmiştir. Komplikasyon 

gelişimi çalışma grubunda daha az olsa da gruplar arasında fark bulunmadı. Hastanede 

kalış süresi ise çalışma grubunda belirgin derecede az idi (Tablo 4-23). 

 

  Tablo 4-23: Çalışma ve Kontrol Grubu hastalarının komplikasyon gelişimi ve hastanede  

                        kalış süreleri. 

 ÇALIŞMA GRUBU KONTROL GRUBU P 

Komplikasyon Gelişimi (n) 13 (%43,3) 16 (%53,3) AD 

Hastanede Kalış Günü (Ort±ss) 8,33±3,16 12,07±7,56 <0,05 

AD: Anlamlı Değil 
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Postoperatif dönemde görülen komplikasyonların gruplara göre dağılımında fark 

saptanmamıştır (Şekil 4-3). 

 

Şekil 4-3: Grupların Komplikasyon Dağılımı. 

 

 Çalışma grubunda komplikasyon gelişimi yaş (ps= -0,362, p<0,05) ve hastanede 

kalış (ps= -0,458, p<0,05) ile negatif; postoperatif 2. gün 6 DYT sonrasındaki SpO2 (ps= 

0,378, p<0,05) ve postoperatif 2. gündeki FEV1/FVC (ps= 0,501, p<0,005) ile pozitif 

ilişkili idi. 

 Kontrol grubunda komplikasyon gelişimi içilen sigara miktarı (ps= 0,418, 

p<0,05), postoperatif 1. gün sonundaki VAS dispne şiddeti (ps= 0,391, p<0,05) ve 

postoperatif 2. gün 6 DYT sonrası Borg dispne şiddeti (ps= 0,418, p<0,05) ve hastanede 

kalış süresi (ps= 0,839, p<0,001) ile pozitif ilişkili; postoperatif 2. gün 6 DYTM (ps= -

0,398, p<0,05) ve BMI (ps= -0,46, p<0,05) ile negatif ilişkili idi.  

Kontrol grubunda komplikasyon gelişimi postoperatif 5. gündeki 6 DYT öncesi 

VAS dispne (ps= 0,557, p<0,001), Borg dispne (ps= 0,514, p<0,005), Borg yorgunluk 

şiddeti (ps= 0,606, p<0,001); test sonrasındaysa VAS dispne (ps=0,439, p<0,05) ve Borg 

dispne şiddeti (ps=0,397, p<0,05) ile de pozitif yönde ilişkili bulundu.   

Hastanede kalış süresi çalışma grubunda postoperatif 2. gün FEV1 (pp= -0,46, 

p<0,05), FVC (pp= -0,375, p<0,05), 6 DYT sonrası SaO2 (pp= -0,653, p<0,001) ve 

postoperatif 5. gündeki 6 DYT sonrası SaO2 (pp=-0,606, p<0,001)  ile negatif yönde 

ilişkili idi. Kontrol grubunda ise içilen sigara miktarı (ps= 0,433, p<0,05) ile pozitif 
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yönde; preoperatif dönem FEV1 (pp= -0,368, p<0,05), 6 DYT sonrası SaO2 (pp=-0,534, 

p<0,005), postoperatif 2. gündeki 6 DYTM (pp=-0,386, p<0,05) ve postoperatif 5. 

gündeki 6 DYTM (pp=-0,369, p<0,05) ile negatif yönde ilişkili idi.       
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5. TARTIŞMA 

 

Toraks cerrahisi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliğini arttırmada 

TENS’in rolünü araştırmayı amaçladığımız çalışmamızda preoperatif dönemde her iki 

grup hastalarının yaş, boy, kilo, BMI, cinsiyet dağılımı, eğitim seviyesi, sigara kullanım 

alışkanlıkları, preoperatif dönemde alınan radyoterapi ve kemoterapi tedavisi, SFT, 

TÖA, 6 DYT’ne ait kalp hızı, solunum frekansı, dispne, SaO2, mesafe ve dinlenme 

süresine ait veriler arasında istatistiksel olarak fark olmaması grupların homojen 

dağılımda olduğunu gösterdi. 

TENS’in torakotomi ve median sternotomi hastalarında insizyonel ağrı şiddeti 

ve postoperatif analjezi ihtiyacını azalttığı, vital kapasite ve FVC ve FEV1’de artış 

sağladığı kanıtlanmıştır (10, 11, 40, 43, 116). Bizde analjezi başlangıcının kısa olması 

ve rahat tolere edilebilmesi nedeniyle çalışma grubu hastalarında 30 dakika süreyle 

konvansiyonel modda TENS uyguladık. 

Postoperatif dönemde erken mobilizasyonun sağlanmasıyla postoperatif sürecin 

kalitesinin geliştirildiği ve atelektazi insidansının azaltıdığı bildirilmektedir (7). Toraks 

cerrahisi hastalarında postoperatif erken mobilizasyona dair veri kısıtlıdır. Kaneda ve 

arkadaşları (97), akciğer kanseri nedeniyle lobektomi sonrası postoperatif 4. saatte 

mobilizasyon ile standart yaklaşımlara göre (postoperatif 24 saat sonra) yapılan 

mobilizasyonun güvenilirliğini, pulmoner rehabilitasyon ve komplikasyon gelişimine 

olan etkisini araştırmışlardır. Mobilizasyon protokolünü 15 m gidiş ardından 15-30 dk 

istirahat ve tekrar 15 m yürüyüş olarak belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda torakotomi 

ile lobektomi sonrasında pulmoner fonksiyonun gelişimine yardımcı olan postoperatif 

pulmoner rehabilitasyon uygulaması için 4. saatte başlayacak ambulasyonun güvenli 

olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda preoperatif eğitimde hastalarımızdan cerrahi 

sonrasında kendilerini hazır hisseder hissetmez ayağa kalkıp oda içinde yürümelerini 

istedik ve erken mobilizasyonun yararlarını anlatarak onları cesaretlendirdik. 

Postoperatif ilk mobilizasyon zamanı çalışma grubunda 8,83±5,19 saat, kontrol 

grubunda 11,32±7,11 saat oldu. Her iki gruptaki hastalar minimum postoperatif 4. 

saatten itibaren oda içinde mobilize oldu. Maksimum mobilizasyon zamanı çalışma 

grubunda 24 saate, kontrol grubunda ise 28 saate kadar uzadı. Çalışma grubunun % 

86,6’sı, kontrol grubunun % 66,7’si postoperatif ilk 12 saatte mobilize oldu. Minimum 

mobilizasyon süresi gruplar içinde aynı olmasına rağmen zamanla çalışma grubundaki 
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hastaların daha hızlı mobilize olmalarını TENS uygulaması ile sağlanan analjezi ve 

rahatlamaya bağlamaktayız. 

Reeve ve arkadaşları (117), açık torakotomi şeklinde yapılan akciğer rezeksiyon 

cerrahisinde fizyoterapinin pulmoner komplikasyonlara etkisini araştırmışlardır. 

Postoperatif dönemde günde bir kez fizyoterapi alan hastalar ile erken ambulasyonu 

içeren standart bakım alan hastalar arasında komplikasyon gelişimi ve hastanede kalış 

süresi arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda her iki gruba da 

fizyoterapi ve rehabilitasyon programı olarak solunum fizyoterapisi ve erken 

mobilizasyonu içeren kapsamlı bir program uygulanmıştı. Reeve ve arkadaşlarının 

çalışmasına benzer olarak iki grup arasında komplikasyon gelişimi bakımından fark 

yoktu. TENS grubunda 1, kontrol grubunda ise 5 hasta dışında bütün hastalarımız 

postoperatif 1. gün oda içinde mobilize olmuştu. Ancak bizim çalışmamızda TENS 

grubundaki hastaların hastanede kalış süresi kontrol grubundan daha azdı (p<0,05). Bu 

durumu TENS uygulaması sonrasında hastaların fizyoterapi seanslarına katılımının 

daha iyi olmasına ve fizyoterapi seans sayısının günde iki olarak düzenlenmiş olmasına 

bağlamaktayız.  

Akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif dönemde uzun süre oral beslenmeye 

geçilemeyen hastalarda muhtemel bir elektrolit dengesizliği olacağı, aspirasyon 

ihtimalinin artacağı ve buna bağlı olarak postoperatif pulmoner komplikasyonların daha 

fazla görüleceği kanısına varılmıştır (118). Çalışmamızda uygun diyetle elektrolit 

dengesinin düzenlenmesi, gastrointestinal fonksiyonun geliştirilerek postoperatif 

bakteriyel infeksiyonlara karşı immün sistemin toparlanmasına yardımcı olmak 

amacıyla postoperatif hasta stabilitesi kazanıldığında oral beslenmeye geçildi. 

Postoperatif ilk beslenme zamanı çalışma grubunda ortalama 7,37±4,36 saat, kontrol 

grubunda ise 9,08±5,54 saat idi. Çalışma grubunun beslenme süresi daha kısa olsa da 

istatistiksel farka ulaşılamadı. Postoperatif ilk mobilizasyon zamanı ile beslenme 

zamanı arasında pozitif yönde güçlü derecede korelasyon olmasına rağmen beslenme 

sürelerinin mobilizasyon zamanına göre uzun olmasını anestezinin gastrointestinal 

sistem üzerindeki olumsuz etkisine bağlamaktayız. 

Ağrı patofizyolojisine dair bilgilerin artması ve analjezi uygulama 

yöntemlerindeki teknolojik gelişmelere rağmen cerrahi girişim geçiren hastaların çoğu 

yetersiz ağrı tedavisinden yakınmaktadır. Postoperatif ilk iki haftalık süreçte taburcu 

olan hastaların % 75’inde orta-şiddetli ağrı olmaktadır. Kronik postoperatif ağrı 
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sendromu olarak tanımlanan postoperatif uzun süreli şiddetli ağrı, iyileşme ve günlük 

yaşama dönüşü geciktiren major faktördür. Ağrı görülme insidansı % 5-80 arasında 

değişmekte olup torakotomi sonrasında da sık rastlanmaktadır (31). Akciğer 

rezeksiyonu planlanan hastalarda, son 90 yılda olduğu gibi halen günümüzde de en sık 

olarak tercih edilen cerrahi yaklaşım posterolateral torakotomi insizyonudur (23). Bu 

yöntemin en önemli komplikasyonu birçok kasın kesilmesi ve kosta aralığının ekartör 

yardımı ile açılması sırasındaki interkostal sinir zedelenmesine bağlı uzun süre şiddetli 

postoperatif ağrı varlığıdır (106). Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde çok yönlü 

analjezi tekniklerine ek olarak TENS uygulamaları da literatürde yer almaktadır (11, 12, 

46, 119). 

Freynet ve Falcoz (120) torakotomi sonrası TENS ile ilgili yayınları 

incelemişler; TENS’in akut torakotomi ağrısını azalttığını, postoperatif toparlanma 

süresini kısalttığını ve solunum fizyoterapisine toleransı arttırarak ventilatuar 

fonksiyona pozitif yönde etki sağladığını bildirmişlerdir.  

Rooney ve arkadaşları (121), torakotomi sonrası ilk 24 saat süresince 

konvansiyonel TENS uygulamasıyla anlamlılık derecesine ulaşamasa da narkotik ilaç 

gereksiniminin azaldığını göstermişler ve narkotik ilaçların komplikasyonlarına göre 

TENS’in daha güvenli ve yararlı bir tedavi olduğunu bildirmişlerdir. Benedetti ve 

arkadaşları (102), farklı tip toraks cerrahilerinde postoperatif ilk 12 saatte TENS’in ağrı 

ve analjezi gereksinimine olan etkisini araştırmışlardır. Ancak Rooney ve arkadaşlarının 

aksine onlar TENS’in hafif şiddetli (video assisted thoracoscopy) ve orta şiddetteki (kas 

koruyucu torakotomi, kostotomi, sternotomi) ağrı şiddetini azaltabileceğini 

(analjeziklerle kombine olarak kullanımı ile), posterolateral torakotomi gibi şiddetli 

ağrıda etkili olmadığını bildirmişlerdir. Benedetti ve arkadaşlarının çalışmasının 

postoperatif ilk 12 saati içermesi ve TENS’i uzun süreli ve kısa aralıklarla uygulamaları 

(bir saat tedavi-1 saat ara ile) uygulanan tedavi modunun (brief-intense) konvansiyonel 

TENS’e göre rahat tolere edilememesinden kaynaklanmış olabilir. Zira konvansiyonel 

TENS hasta tarafından parametrelerin en rahat tolere edilebileceği şekilde dizayn 

edilmiştir.  

Gürses ve arkadaşları (11), postoperatif ekstübasyon sonrası ağrısı olan median 

sternotomili hastalara 15-30 dakika süre ile günde 2-3 kez asimetrik bifazik rektangüler 

tip düz akım veren TENS uygulamışlar ilk gün ve 5. gün sonunda istirahat, derin 

inspirasyon ve öksürme sırasındaki ağrı ile analjezi kullanımını karşılaştırmışlardır. İlk 
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uygulamanın hemen sonrasında TENS uygulanan gruplarda istirahat, derin inspirasyon 

ve öksürme sırasındaki ağrı şiddetinde anlamlı azalma olduğunu saptayarak erken 

devrede TENS’in ağrıyı gidermede yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Son 

değerlendirmede ise medikal ilaç kullanımı ve istirahat ağrısı TENS gruplarında 

azalırken, inspirasyon ve öksürmedeki ağrı bütün gruplarda azalmış, onlar bu durumu 

doku iyileşmesine bağlamışlardır. Yine son dönem yapılan bir çalışmada (40) median 

sternotomide TENS’in ilk 24 saatteki etkisi araştırılmış ve TENS tedavisi alanlarda ağrı 

daha anlamlı azaldığı, analjezi ihtiyacında ise üç kata kadar azalma olduğu saptanmıştır. 

Bizim çalışmamızda da postoperatif dönemde tedavi öncesi ilk ağrı değerlendirme 

sonuçlarında istirahat, derin inspirasyon ve öksürme esnasındaki ağrı şiddeti gruplar 

arasında benzer iken ilk tedavi ve sonrasındaki 5 günlük izlem sürecinde çalışma 

grubundaki hastaların ağrı şiddeti belirgin şekilde azalmıştır. Kontrol grubunun ise 

özellikle postoperatif ilk üç günde tedaviden sonra zaman zaman ağrıları artmıştır. 

Kontrol grubundaki hastaların ağrı şiddetinde zaman zaman artışın görülmesini 

fizyoterapi ve rehabilitasyon esnasında gösterilen efora bağlı olabileceğini düşündük. 

İki grubun ağrı seviyelerindeki azalma karşılaştırıldığında ise TENS’in hastalara 

kazandırdığı olumlu sonuçlar net olarak gözlenmiştir (tüm karşılaştırmalar için 

p<0,001). Çalışmamızda TENS grubu hastalarının analjezi talebi azalmış olsa da fark 

istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır. Bu durumu posterolateral torakotominin 

median sternotomiye göre daha şiddetli ağrıya neden olmasına, TENS uygulamasının 

günde iki defa ile sınırlandırılmış olmasına bağlamaktayız.    

Chandra ve arkadaşları (122), posterolateral torakotomi yapılan hastalara 

epidural analjeziye ek olarak 45 dakika süre ile 80 Hz frekansta TENS uygulamış ve 

postoperatif ilk 10 saat içindeki sonuçları değerlendirmişlerdir. TENS grubunda ağrının 

daha çok azaldığını ve TENS uygulaması ile narkotiklerin yan etkilerinden korunularak 

göğüs fizyoterapisine katılımın arttırılabileceğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda da 

benzer olarak TENS grubunda ağrının azalmasının verdiği olumlu uyarı ile tedaviye 

katılım daha istekli ve hastaların çalışma performansları daha iyi idi. Kontrol grubu 

hastaları da tolere edebildikleri oranda fizyoterapinin olumlu etkilerinden 

faydalanabilmek amacıyla gayret gösterdiler. Her iki grubun hastaları uygulamalar 

sonrasında rahat sekresyon çıkarabildiklerini ve rahatladıklarını ifade etmekteydiler.  

Cipriano ve arkadaşları (42), median sternotomi hastalarında TENS uygulaması 

sonrasında spontan ağrı ve öksürük sonrası ağrıda azalma, vital kapasite ile tidal 
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volümde artma olduğunu bildirmişlerdir. Forster ve arkadaşları (123) ise median 

sternotomi sonrası 72 saat süresince analjezik tedaviye ek olarak TENS uygulamıştır. 

İlk iki gün ilaç kullanımı, istirahat ve öksürme ile olan ağrı seviyesi gruplar arasında 

benzer bulunmuş. Bu günlerde ağrı seviyesinin yüksek; solunum parametrelerinin ise en 

düşük seviyede olduğu 3. günden itibaren istirahat ve öksürme esnasındaki ağrının 

azaldığı, solunum parametrelerinin düzelmeye başladığını saptamışlardır. Bizim 

hastalarımızda da postoperatif 2. günde solunum fonksiyon test değerleri preoperatif 

döneme göre her iki grupta da belirgin derecede azalmıştı, 5. gün ölçümlerinde ise 

grupların SFT değerlerinde düzelme olduğunu gördük. Grupların analjezi gereksinimleri 

de Cipriano ve arkadaşlarının çalışmasında olduğu gibi ilk iki gün daha fazla idi.    

Solak ve arkadaşları (12) da posterolateral torakotomili hastalarında postoperatif 

10 gün süre ile 30 dakikalık TENS uygulaması sonrasında solunum fonksiyonlarında 

anlamlı olmasa da düzelme olduğunu, ağrı skorlarının azaldığını ve ağrıdaki 

rahatlamanın tedavinin 2 ay sonrasına kadar devam ettiğini bildirmişlerdir. Biz ise 

çalışmamızda hastalarımıza daha kısa, 5 gün süreyle TENS uygulamamıza rağmen 

yukarıdaki çalışmaya benzer şekilde ağrı seviyelerinde anlamlı azalma ve solunum 

fonksiyonlarında da düzelme olduğunu saptadık.  

Erdoğan ve arkadaşları (10), posterolateral torakotomili hastalara standart 

analjezi protokolüne ek olarak ilk iki gün sürekli, sonraki üç gün ise 3 saat ara ile 20 

dakika süreyle konvansiyonel TENS uygulamışlardır. 2. saatte istirahat ve öksürük 

esnasındaki ağrının azaldığını, TENS uygulaması ile FVC ve FEV1’de daha fazla artış 

sağlanabildiğini saptamışlardır. Uygun analjeziye ek olarak TENS kullanımının ağrıyı 

ve opioid gereksinimini azalttığını, pulmoner fonksiyonu geliştirdiğini bildirmişlerdir. 

Biz çalışma grubunda 30 dakikalık TENS uygulamasının hemen sonrasında istirahat, 

derin inspirasyon ve öksürme esnasındaki ağrıda kontrol grubuna nazaran belirgin 

derecede azalma olduğunu gördük. Analjezi ihtiyacındaki azalma ve solunum fonksiyon 

testlerindeki sonuçlar arasında anlamlı fark çıkmaması iki tedavi protokolü arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Zira Erdoğan ve arkadaşları ağrının daha yoğun 

olduğu ilk iki gün sürekli TENS uygulamış sonraki günlerde de sık aralıklarla 

uygulamaya devam etmişlerdir. Biz ise çalışma süresince günde yalnızca iki seans 

TENS uygulaması yaptık. TENS uygulamasının seans sayısının arttırılması ile analjezi 

sağlanan sürenin uzatılarak bu parametrelerde daha olumlu sonuçlar elde 

edebileceğimiz düşüncesindeyiz.  
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Hava açlığı ve soluksuzluk duygusu olarak tarif edilen dispne direkt veya 

indirekt olarak kansere bağlı veya kanser cerrahisi sonrasında sıklıkla görülmektedir 

Dispne hem kişisel (baş etme kapasitesi) hem de sağlıkla ilgili faktörlerden (öksürük, 

ağrı, fonksiyenel yetersizlik yorgunluk anksiyete) etkilenebilir. Enerji tasarruf 

yöntemleri, solunum kontrolü, relaksasyon yöntemleri ve psikososyal destek dispne 

yönetimine yardımcıdır (124-126). Pulmoner rehabilitasyon rezeksiyon yapılan akciğer 

kanserli hastalarda yan etkisi olmaksızın dispne, egzersiz toleransı ve fiziksel 

toparlanma için yararlı bulunmuş ve rezeksiyon planlanan hastalarda tedavinin 

komponenti olması gerektiği belirtilmiştir (52). Preoperatif dönemde hastalarımızda 

istirahat dispnesi yoktu. Postoperatif birinci günde de fizyoterapi ve rehabilitasyon 

öncesi VAS ve Borg skalasına göre her iki grubun dispne değerleri benzer ve ilişkili 

bulunmuştur. Fizyoterapi sonrasında ise çalışma grubunun dispne şiddetinde 1, 2, 3 ve 

5. günlerdeki azalma daha fazla olmuştur. Bu durumu postoperatif dispnenin ağrı 

kaynaklı olduğu ve TENS sonrası ağrıdaki azalmaya paralel olarak hastanın 

rahatlaması, kendini daha iyi yönetebilmesi ve semptomlarla daha rahat baş edebilmesi 

olarak görmekteyiz.  

Genel anestezi sonrası yorgunluk, ağrı, inspiratuar ve ekspiratuar kasların geçici 

zayıflığı nedeniyle öksürme yeteneği azalır (34).  

 Pulmoner komplikasyonlar ciddi inspiratuar ve ekspiratuar kas zayıflığı olan 

hastalarda en yaygın mortalite nedenidir. İnspiratuar tidal volüm <1500 ml ve 

TÖA<160 lt/dk olduğunda sekresyon birikimi olur ve pnömoni riski artar (127).   

 Gauld ve arkadaşları (128) Duchenne müsküler distrofili çocuklarda TÖA ile 

FEV1 ve FVC ölçümleri arasında ilişki olduğunu bildirmişlerdir. FVC<2,1 lt veya 

FEV1<2,1 lt/sn olduğunda TÖA ölçümlerinin yapılmasını önermişler, TÖA<270 lt/dk 

olması durumunda bronş hijyeni için yardım alınması gerektiğini bildirmişlerdir.  

 Sancho ve arkadaşları (106), sağlıklı kişiler ve nöromüsküler hastalığı olanlarda 

pnömotakograf ve tepe akım ölçer kullanarak TÖA ölçümlerini karşılaştırmıştır. Portatif 

ve basit bir cihaz olan tepe akım ölçer ile yapılan ölçümlerin pnömotakograf 

ölçümleriyle paralel olduğunu bildirmişlerdir. Bizde ölçümlerimizi portatif tepe akım 

ölçer kullanarak yaptık. Preoperatif dönem ölçümlerimiz hastalığın etkisi nedeiyle 

Sancho ve arkadaşlarının sağlıklı gönüllülerden elde ettiği değerlere göre her iki grupta 

da düşüktü. Postoperatif dönemde TÖA değerleri her iki grupta azalmıştı ancak 

sonuçlar arasında fark yoktu. İlk TENS uygulaması sonrası TÖA çalışma grubunda 
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belirgin derecede yükselmesi, öksürme esnasındaki ağrı şiddeti ile TÖA arasında negatif 

yönde orta derecede ilişkinin saptanması torakotomi sonrasında ağrının öksürme 

üzerindeki negatif etkisini göstermiştir. 

 Bianchi ve arkadaşları (129), çocuk ve erişkinlerde tepe öksürük akımının 

standart değerlerini araştırmışlar ve TÖA ile cinsiyet, boy ve vücut kitle yüzeyi ile 

ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda TÖA preoperatif dönemde TENS 

grubunda yaş, içilen sigara miktarı, FEV1 ve FVC ile kontrol grubunda ise FEV1, FVC, 

6 DYTM ve postoperatif ilk beslenme zamanı ile ilişkiliydi. Postoperatif dönemde ise 

TENS grubunda yaş, boy, BMİ, FEV1 ve FVC ile kontrol grubunda ise boy, kilo, FEV1 

ve FVC ile ilişkili idi. 

 Anestezikler ve perioperatif dönemde kullanılan diğer birçok ilaç diyafram gibi 

solunum kasları için nötral durumu değiştiren santral solunum regülasyonunu etkiler. 

Solunum paternindeki intraoperatif değişiklikler, mukosilyer transportun bozulması 

cerrahi travmaya ek olarak postoperatif sürede devam eder. Solunumdaki postoperatif 

bu değişikliklere rezidüel anestetik etki de katkıda bulunabilir. Solunum kas 

fonksiyonundaki bozulma, solunum hareketlerini kısıtlayan postoperatif ağrı torasik ve 

abdominal cerrahi sonrası cerrahi travmanın etkilerinde sıklıkla dile getirilmektedir. 

Sigara ve ek akciğer hastalığının olması da postoperatif solunum fonksiyonlarını 

etkilemektedir (26). Hastalarımızın preoperatif dönem SFT değerleri benzerdi. 

Postoperatif 2. günde çalışma grubunda daha fazla olmak kaydıyla her iki grubun SFT 

değerleri azaldı ancak gruplar arasındaki fark anlamlı değildi. Postoperatif 5. gün ise 

çalışma grubunun SFT değerleri daha yüksekti ancak fark yine anlamlı bulunmadı. 

Çalışma grubundaki bir hastanın KOAH’lı olmasının bu grubun sonuçlarının daha 

düşük çıkmasına etki ettiğini düşünmekteyiz.    

Kanser cerrahisinde preoperatif değerlendirmede SFT’nin değerlendirilmesi 

önemlidir. Lobektomi planlanan hastalarda FEV1>1,5 lt olması günümüzde preoperatif 

solunum fonksiyonu için aranılan koşullardandır, zira bu durumda mortalitenin <%5 

olduğu saptanmıştır. Yine SaO2<%90 olması perioperatif komplikasyon riskini 

arttırmaktadır (60, 130, 131). Hastalarımızın preoperatif dönem SFT değerleri her iki 

grup için FEV1>2 lt ve FVC>3 lt; SaO2 değerleri ise oda havasında istirahatte % 95’in 

üzerinde idi. Gruplar arasında solunum parametreleri açısından fark yoktu (p>0,05).     

Preoperatif riskin belirlenmesinde SFT’nin yanında kardiyopulmoner 

uygunluğun diğer ölçütlerinin de faydalı olduğu gösterilmiştir. En yaygın kullanılan 
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düşük teknolojili testler 6 dakikalık yürüme testi (6 DYT), mekik yürüme testi ve 

merdiven çıkmayı içermektedir (50, 99, 60). 6 DYT akciğer ve kalp hastalarında 

fonksiyonel durum ve uygulanan tedavi rejimine cevabın değerlendirilmesinde geniş 

kullanım alanına sahiptir (67,132). Çalışmamızda hastalarımızın fonksiyonel 

kapasitesini değerlendirmek için Amerikan Toraks Topluluğu Kriterlerine uygun olarak 

6 DYT’ni kullandık (67).  

TENS postoperatif ağrıya etkisinin yanı sıra fizyoterapi ve rehabilitasyon 

uygulamalarında destek tedavi olarak da yararlıdır. Özalevli ve arkadaşları (46), rezeke 

edilemeyen ileri dönem akciğer kanserli hastalara hastane içi göğüs fizyoterapi 

programının kapsamında TENS uygulamışlardır. Tedavi sonrası ağrı şiddeti, dispne ve 

yorgunluk semptomlarının azaldığını, 6 DYTM’nin yaklaşık 75 m arttığını ve TENS’in 

bu parametrelerin düzelmesinde yararlı olduğunu bildirmişlerdir. Criner ve arkadaşları 

(48), akciğer volüm azaltıcı cerrahi uygulanan şiddetli KOAH olgularında 8 haftalık 

pulmoner rehabilitasyon programı sonrasında 6 DYTM ölçümlerinde ortalama 55 m 

artış gözlemlemişlerdir. Hastalarımız preoperatif dönemde tek seanslık bilgilendirme 

eğitimi dışında egzersiz eğitimi almamıştır. Postoperatif dönemde uygulanan pulmoner 

rehabilitasyon sonrasında postoperatif 2. gün 6 DYTM çalışma grubunda yaklaşık 114 

m; kontrol grubunda ise 62 m artış göstermiştir (p<0,005). Vakalarımızın yürüme 

mesafesinin yüksek oluşunu şiddetli KOAH’nın olmamasından da kaynaklanmış 

olabilir. 

Akciğer cerrahisinde, 6 DYT postoperatif riski belirlemek amacıyla da 

kullanılmaktadır. Handy ve arkadaşları (133) ile Holden ve arkadaşlarının (131) 

yaptıkları çalışmalar buna örnektir. Literatürde postoperatif erken dönemde pulmoner 

rehabilitasyon uygulayıp egzersiz toleransında meydana gelen artışı 6 DYT ile 

değerlendiren çalışmaya rastlayamadık. Yalnızca Glattki ve arkadaşları (134),  

postoperatif geç dönemde uygulanan pulmoner rehabilitasyon programının 6 DYTM’ni 

41 m arttırdığını; Riesenberg ve Lübbe (135) ise ana tedavinin tamamlanması 

sonrasında uygulanan hastane içi egzersiz eğitimi programının 6 DYTM’ni 63 m 

arttırdığını bildirmiştir. Çalışmamız akciğer kanserli hastalarda erken postoperatif 

dönemde fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmesi bakımından önemlidir. Değerlendirme 

zamanı bakımından preoperatif dönem yürüme mesafesinin altında sonuçlar elde 

etmemize rağmen postoperatif 2. ve 5. gün arasında 6 DYTM çalışma grubunda 

yaklaşık 114 m, kontrol grubunda ise 62 m artmıştır. Çalışma grubunda yürüme 
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mesafesinin daha yüksek oluşunu postoperatif TENS ile başta ağrı olmak üzere istirahat 

ve egzersiz dispnesinin azalmış olmasına bağlamaktayız.   

Nomori ve arkadaşları (136) ise akciğer cerrahisi ile posterolateral torakotomi 

uygulanan hastalarda 6 DYTM’nin operasyonun 1 hafta sonrasında preoperatif 

ölçümlerin % 65,3’üne düştüğünü bildirmiştir. Preoperatif dönem referans alındığında 

postoperatif 2. günde çalışma grubundaki hastaların 6 DYTM’si % 55,5; kontrol 

grubundaki hastalarınki ise % 53,4 olmuştur. Postoperatif 5. gününde ise çalışma grubu 

hastalarının 6 DYTM’si preoperatif ölçümlerin % 79,9’u; kontrol grubunda ise % 66,8’i 

olarak değerlendirilmiştir. Postoperatif 5. gün 6 DYTM ölçümlerimiz kontrol grubunda 

Nomori ve arkadaşlarının sonuçlarına yakın olsa da çalışma grubunda onlara göre daha 

erken dönemde değerlendirmemize rağmen belirgin derecede yüksektir. Bu olumlu 

sonucu postoperatif TENS ile Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının 

hastalarımız üzerindeki yararlı etkisine bağlamaktayız. Çalışma grubundaki hastalar 

kontrol grubuna göre postoperatif 5. gün ~65 m daha fazla yürümüşler ve bu fark 

anlamlı bulunmuştur. Bu durumun nedeni, öncelikle çalışma grubundaki hastaların ağrı 

ve dispne seviyelerinin daha fazla azalması, düzenli uygulanan solunum fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programı ile kendine güven, moral ve motivasyon artışı olabilir. Kontrol 

grubundaki hastaların da solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programına düzenli 

olarak katılmasına karşın ağrı şiddetlerinin çalışma grubuna nazaran yüksek olması 

tedaviye uyumlarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuş olabilir. 

Egzersiz oksimetrinin akciğer rezeksiyonu adaylarının preoperatif fonksiyonel 

değerlendirmesinde faydalı bir araç olduğu bildirilmiştir. Test sırasında % 4’ün üzerinde 

desatürasyon postoperatif komplikasyon riskinin arttığını göstermektedir (60). 

Çalışmamızda TENS grubunda postoperatif 2. gün yapılan 6 DYT sonrası SaO2 

ölçümleriyle komplikasyon gelişimi arasında negatif yönde ilişki saptadık (Çalışma 

grubu için rp=-0,378, p<0,05). Kontrol grubunda sonuçlar istatistiksel anlamlılık 

seviyesinde değildi.  

Gibbons ve arkadaşları (115), 20 yaş üzerindeki sağlıklı kişilerle yaptıkları 

çalışmada 6 DYT’nin yaş, boy ve cinsiyet ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. 

Çalışmamızda yalnızca kontrol grubundaki hastaların yaşı ile 6 DYT arasında negatif 

yönde orta seviyede ilişki vardı.  

Akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif komplikasyon sıklığı % 24-48 iken, 

mortalite sıklığı % 7’dir (137). Akciğer rezeksiyonunun mortalite ve morbiditesinin en 
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önemli belirleyicileri pulmoner ve kardiyak sistem olup postoperatif komplikasyonların 

birçoğu operasyon öncesinde saptanıp önlenebilen kardiyopulmoner olaylardır. Akciğer 

rezeksiyonu adaylarında preoperatif risklerinin belirlenmesi, preoperatif rehabilitasyon 

ve eşlik eden hastalıkların tedavisinin sağlanması ve postoperatif komplikasyonların 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması son derece önemlidir (54).  

Çalışmamızda kalp pili, ağır kardiyak yetmezliği ve ciddi aritmisi olan hastalar 

dışlanarak kardiyak açıdan stabil hastalar çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Her iki 

gruba preoperatif dönemde fizyoterapist tarafından cerrahi operasyon ile solunum 

fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerine ilişkin uygulamalı eğitim verilerek 

postoperatif süreçte hastanın korku, endişeleri azaltılarak rehabilitasyon sürecine rahat 

geçiş sağlanmaya çalışılmıştır. Buna rağmen hastalarımızda peroperatif dönem görülen 

komplikasyon oranlarımız çalışma grubunda % 43,3 ve kontrol grubunda ise % 53,3 idi. 

Komplikasyonların büyük çoğunluğunu postoperatif 5. günde devam eden hava kaçağı 

oluşturdu. Gruplardaki pnömoni sıklığı çalışma/kontrol=2/3 kişi, atelektazi sıklığı ise 

çalışma/kontrol=1/2 kişi idi. Komplikasyon sıklığı kontrol grubunda daha fazla 

görülmesine rağmen gruplar arasındaki fark istatistiksel anlamlılık seviyesine ulaşmadı. 

Turhan ve arkadaşları (138), akciğer rezeksiyonu yapılacak hastalarda solunum 

fonksiyonu ve fonksiyonel kapasitenin postoperatif komplikasyonlarla ilişkisini 

araştırmışlardır. 20 m’lik koridorda 6 DYTM’ni ortalama yaklaşık 366 m olarak 

ölçmüşler; postoperatif komplikasyon oranları % 38,1 olmuştur. Turhan ve arkadaşları 

bu durumu hastalarının KOAH (% 33) ve kalp hastası (% 38,2) olmasına bağlamışlar 

ancak komplikasyonlarla ilişki gösterememişlerdir. Çalışmamızda bir KOAH’lı hasta 

vardı (çalışma grubunda) ve onda da postoperatif dönemde uzamış hava kaçağı görüldü. 

Bizim komplikasyon oranlarımızın yüksek oluşunu ek hastalık oranının yüksek 

olmasına (Çalışma Grubunda % 40; Kontrol Grubunda % 26,7) olmasına bağlıyoruz. 

Çalışma grubundaki ek hastalık oranı yüksek olmasına rağmen komplikasyon 

oranlarının kontrol grubundan az olmasını ağrının rahatlatılmasıyla hastanın 

hemodinamik parametrelerinin stabilitesinin korumuş olmasına ve postoperatif erken 

mobilizasyonun yararlı etkilerine bağlamaktayız.  

Akciğer cerrahisinde komplikasyon gelişmine yönelik hastaya bağlı risk 

faktörleri arasında hastanın yaşı, obezite, KOAH varlığı ve cerrahiden kısa süre 

öncesine kadar sigara içiminin yer aldığı bildirilmiştir (55). Çalışmamızda grupların yaş 

ortalaması ve BKİ değerleri yüksek değildi. Her iki grupta da yaş ve obezite ile 
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komplikasyon gelişimi arasında ilişki saptanmadı ancak komplikasyon gelişimi ile 

cerrahi öncesi dönemde sigara kullanımı arasında ilişki vardı. Bu durumu kontrol grubu 

hastalarının daha fazla sigara içiyor olmasına (45,22 paket/yıl ‘a karşı 49,72 paket/yıl) 

ve preoperatif 8 haftalık dönemde sigara içmiş olan hasta sayısının kontrol grubunda 

daha fazla (5 kişiye karşı 8 kişi) olmasına bağlamaktayız. 

Akciğer rezeksiyonu sonrası atelektazi, olası postoperatif komplikasyonlar 

içinde en sık görülenidir. Lobektomi yapılan hastalarda atelektazi gelişimi ile hastanede 

kalış süresi arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (68). Literatürde bu olasılık % 7 ile % 30 

arasında bildirilmektedir. Atelektazi nedeni, bronşun mukus ya da kan ile kapanması ve 

buna bağlı olarak distal bölgede kalan havanın absorbsiyonu ile açıklanabilir. Ayrıca 

ameliyat sonrası sürfaktan azalması ve solunumun ağrıya bağlı olarak yüzeyelleşmesi 

de sorumlu tutulmaktadır (139). Çalışmamızda atelektazi görülme oranlarımız çalışma 

grubunda % 3,33 kontrol grubunda ise % 6,66 olarak belirlenmiştir. Atelektazi 

sıklığının az oluşunda solunum fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkin olarak 

uygulanabilmiş olmasına bağlamaktayız.  

Çalışmamız lobektomi sonrası postoperatif erken dönemde gelişen solunumsal 

ve fonksiyonel kapasite kayıplarını ortaya koyması ve erken dönemde fizyoterapi ve 

rehabilitasyon uygulamaları ile elde edilebilecek kazanımları net olarak göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Posterolateral torakotomi gibi yoğun ağrı oluşumuna neden olabilecek cerrahi 

uygulamalar sonrasında TENS gibi hasta için güvenli ve yeterli analjezi seviyesi 

sağlayarak yapılan fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının hastalara yararlı 

olduğu da gösterilmiştir. 

Literatürdeki çalışmalarda TENS uygulama süreleri ve yöntemlerinin çok 

değişken olduğu görülmektedir. Çalışmamızda fizyoterapi ve rehabilitasyon öncesi 

standart bir sürede konvansiyonel TENS uyguladık. Daha uzun süreli ve farklı 

yöntemlerde TENS uygulamasının fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliğini etkileyip 

etkilemediğini araştırmadık. Bu çalışmamızın bir limitasyonu olabilir. Bu konuyu da 

daha çok sayıda hasta alarak farklı TENS uygulama yöntem ve sürelerini takiben 

fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulayarak TENS’in tedavi etkinliğini arttırıp 

arttırmadığını araştırmayı düşünmekteyiz.     
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Sonuç olarak akciğer kanseri nedeniyle posterolateral torakotomi ile rezeksiyon 

yapılan hastalarda Solunum Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına TENS 

uygulamasının eklenmesi,  

- Erken dönemde istirahat, inspirasyon ve öksürme esnasındaki ağrıyı azaltır. 

- İstirahat ve eforla ilgili dispne hissini azaltır.  

- TÖA ve 6 DYTM’ni standart programlara göre daha fazla arttrır. 

- Hastanede kalış süresini kısaltır. 

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına katılımı, programın etkinlik ve 

başarısını arttırabilir.  
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FORMLAR 

HASTA DEĞERLENDİRME VE TAKİP FORMU 

 

Hasta Adı Soyadı:            Telefon no:                                                              

 

Tanısı:                                                                             Ameliyat tarihi:   

 

Cinsiyet:                                         Doğum Tarihi:  

 

Tedavi Grubu: (1) TENS + EGZ               (2) EGZ 

                                                               

Yaş:           Boy:            Kilo:                             BMİ: 

 

Medeni Hal:                                                         Meslek: 

  

Eğitim Durumu:   

 

(1) Okur-yazar değil         (2) İlkokul            (3)Ortaokul     (4) Lise-üniversite 

 

Diğer hastalıkların varlığı: 

 

Sistemik hastalıklar:  

 

Etkilenen taraf:         SAĞ (   )               SOL (   ) 

Dominant taraf:         SAĞ (   )               SOL (   ) 

 

Sigara kullanımı:        Evet (   )    (……. paket/yıl)  

            Hayır (   )  

   Bırakmış 

 

Cerrahi öncesi kemoterapi uygulaması   Var (   ) Yok (   ) 

Cerrahi öncesi radyoterapi uygulaması   Var (   ) Yok (   ) 

      

 

POSTOPERATİF İZLEM 

 Gün Saat 

İlk mobilizasyon zamanı    

İlk beslenme zamanı   

İlk defekasyon zamanı   
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SOLUNUM FONKSİYON TESTİ SONUÇLARI: 

 FEV1 FVC FEV1/FVC 

Preoperatif    

Postoperatif 2. gün    

Postoperatif 5. gün    

 

                               

İZLEM PARAMETRELERİ I: 

 SaO2 Nabız Kan Basıncı 

 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 

 T.Ö T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. 

Postop 

1. gün 
            

Postop 

2. gün 
            

Postop 

3. gün 
            

Postop 

4. gün 
            

Postop 

5. gün 
            

SaO2: O2 Saturasyonu             T.Ö: Tedavi Öncesi            T.S: Tedavi Sonrası  

      

 

İZLEM PARAMETRELERİ II: 

 TEPE ÖKSÜRÜK AKIMI SOLUNUM FREKANSI 

 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 

 T.Ö T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. 

Preop         

Postop 1. 

gün 
        

Postop 2. 

gün 
        

Postop 3. 

gün 
        

Postop 4. 

gün 
        

Postop 5. 

gün 
        

T.Ö: Tedavi Öncesi            T.S: Tedavi Sonrası  
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AĞRI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

 

VAS İstirahat esnası Derin inspirasyonda Öksürme esnasında 

 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 

 T.Ö T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. 

Preop             

Postop 1. 

gün 
            

Postop 2. 

gün 
            

Postop 3. 

gün 
            

Postop 4. 

gün 
            

Postop 5. 

gün 
            

T.Ö: Tedavi Öncesi            T.S: Tedavi Sonrası  

 

 

 

 

HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ İHTİYACI 

 İlaç miktarı 

Postop 1. gün  

Postop 2. gün  

Postop 3. gün  

Postop 4. gün  

Postop 5. gün  
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DİSPNE (BORG)     

 1. Seans         2. Seans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS DİSPNE  

 

 

 

 

Dispne Derecesi 

 BORG DİSPNE VAS DİSPNE 

 1.seans 2.seans 1.seans 2.seans 

 T.Ö T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. T.Ö. T.S. 

Postop 1. gün         

Postop 2. gün         

Postop 3. gün         

Postop 4. gün         

Postop 5. gün         

 

Tedavi  öncesi Borg Dispne Skalası: 

0    Hiç yok 

0.5   Çok çok hafif 

     1       Çok hafif 

     2 Hafif 

     3 Orta 

     4 Biraz Ağır 

     5 Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9 Çok çok Ağır 

     10 Maksimum 

 

Tedavi Sonrası: 

1    Hiç yok 

0.5   Çok çok hafif 

     1       Çok hafif 

     2 Hafif 

     3 Orta 

     4 Biraz Ağır 

     5 Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9 Çok çok Ağır 

     10 Maksimum 

Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 

0    Hiç yok 

0.5   Çok çok hafif 

     1       Çok hafif 

     2 Hafif 

     3 Orta 

     4 Biraz Ağır 

     5 Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9 Çok çok Ağır 

     10 Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0    Hiç yok 

0.5   Çok çok hafif 

     1       Çok hafif 

     2 Hafif 

     3 Orta 

     4 Biraz Ağır 

     5 Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9 Çok çok Ağır 

     10 Maksimum 

Tedavi  öncesi Borg Dispne Skalası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Tedavi Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7      Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Tedavi  Öncesi Borg Dispne Skalası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Tedavi Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

0_______________________________________________100 
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PREOPERATİF DÖNEM ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ  

         Tarih 

Başlangıç kalp hızı:…………………………Bitiş kalp hızı:………………………...….. 

Başlangıç solunum hızı:…………………… Bitiş solunum hızı:…………..…………… 

Başlangıç TA:………………….…….………Bitiş TA: …………………...……………. 

BaşlangıçSaO2:……………………….……. Bitiş SaO2:……………………………….. 

 

6 DYT öncesi VAS      

0_______________________________________________100(şiddetli)     

 

6 DYT sonrası VAS  

0_______________________________________________100(şiddetli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüme Mesafesi: …………………..  m   Dinlenme Süresi:……………sn 

 

Yürüme öncesi Borg Dispne Skalası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 

0    Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0    Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 
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POSTOPERATİF 2. GÜN ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ  

         Tarih 

Başlangıç kalp hızı:…………………………Bitiş kalp hızı:………………………...….. 

Başlangıç solunum hızı:…………………… Bitiş solunum hızı:…………..…………… 

Başlangıç TA:………………….…….………Bitiş TA: …………………...……………. 

BaşlangıçSaO2:……………………….……. Bitiş SaO2:……………………………….. 

 

6 DYT öncesi VAS      

0_______________________________________________100(şiddetli)     

 

6 DYT sonrası VAS  

0_______________________________________________100(şiddetli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüme Mesafesi: …………………..  m   Dinlenme Süresi:……………sn 

 

Yürüme öncesi Borg Dispne Skalası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 

0    Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0    Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 
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POSTOPERATİF 5. GÜN ALTI DAKİKA YÜRÜME TESTİ  

         Tarih 

Başlangıç kalp hızı:…………………………Bitiş kalp hızı:………………………...….. 

Başlangıç solunum hızı:…………………… Bitiş solunum hızı:…………..…………… 

Başlangıç TA:………………….…….………Bitiş TA: …………………...……………. 

BaşlangıçSaO2:……………………….……. Bitiş SaO2:……………………………….. 

 

6 DYT öncesi VAS      

0_______________________________________________100(şiddetli)     

 

6 DYT sonrası VAS  

0_______________________________________________100(şiddetli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüme Mesafesi: …………………..  m   Dinlenme Süresi:……………sn 

Yürüme öncesi Borg Dispne Skalası: 

1      Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

0     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7       Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

Yürüme Öncesi Borg Yorgunluk Skalası: 

1     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 

 

Yürüme Sonrası: 

2     Hiç yok 

0.5    Çok çok hafif 

     1         Çok hafif 

     2  Hafif 

     3  Orta 

     4  Biraz Ağır 

     5  Ağır 

     6 

     7        Çok Ağır 

     8 

     9  Çok çok Ağır 

     10  Maksimum 
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Doğ.Yeri  İstanbul Doğ.Tar.  07.04.1977 
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Eğitim Düzeyi 
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ve Rehabilitasyon Programı 
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Yabancı 
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Okuduğunu 
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Puanı 
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İngilizce Çok iyi İyi İyi 65  
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

I. ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER 

A-ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

 

1. Aysel Yıldız, H. Nilgün Gürses, Halim İşsever, Cihan Aksoy Karpal tünel   

sendromlu kadınlarda el bileği kas gücü, kavrama gücü ve ağrının değerlendirilmesi: 

pilot çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2008;19(2):79-84 (CINAHL). 

 

2. Firdevs Arıkan, Aysel Yıldız, Nur Kesiktaş, Ayşe Karan, Semih Akı, Lütfiye  

Müslümanoğlu. The Effectiveness of Pulsed Magnetic Field Theraphy in Idiopathic 

Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized, Double Blind, Sham Controlled Trial. J 

PMR Sci 2011;14:1-8 (SCI-E). 

 

B-ULUSLAR ARASI KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN 

POSTERLER 

 

1. A. Yıldız, G. Öngen, B. Gemicioğlu, A. Öncel, S. Erturan, B. Müsellim The 

effect of individual and group education on disease symptoms, pulmonary 

functions and quality of life in asthma patient. Eur Respir J. 20; 38suppl, 454s, 

P2876, 2002. 

 

II.ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER 

 

A-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Sunulan Bildiriler 

1. A. Yıldız, G. Kuran, A. Başkent, S. Erturan, H. N. Gürses Astımlı kadınlarda ev  

programı olarak verilen hasta eğitiminin yaşam kalitesi ve solunum 

fonksiyonlarına etkisi. (Sözel sunum. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 

30.Ulusal Kongresi, 26-30 Ekim 2008, Muğla). 

 

2. A. Yıldız, S. Tanju, A. Başkent, Ş. Dilege, S. A. Toker, H. N. Gürses.
 
Akciğer 

Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Sigaranın Postoperatif Klinik Seyir ve 

Komplikasyonlara Etkisi. (Sözel sunum. Türkiye Solunum Araştırmaları 

Derneği 32.Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya). 

 

B-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler 

1. A. Yıldız, G. Kuran, S. Erturan, H. İşsever, H. N. Gürses Stabil astımlı 

hastalarda hastaların yaşam kalitesi ile demografik özellikleri, eğitim düzeyi ve 

solunum fonksiyonları arasındaki ilişki (Poster sunum. Türkiye Solunum 

Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi– “Solumun 2008”, 26-30 Ekim 2008, 

Muğla). 
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2. G. Kuran, H.N. Gürses, G. Okumuş, A. Yıldız, H. İşsever Astımlı hastalarda 
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4. A. Yıldız, S. Tanju, S. A. Toker, H. N. Gürses. Akciğer Rezeksiyonu Yapılan 

Geriatrik Hastalarda Dispne Düzeyi ile Postoperatif Klinik Seyir Arasındaki 
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Mayıs 2011, İstanbul). 
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Kocaeli.  

 “Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Testleri Kursu”, Türkiye Solunum 

Araştırmaları Derneği 31.Ulusal Kongresi- Solunum 2009, 17 Ekim 2009, İzmir. 

 “Ağrı Yönetimi ve Klinik Pilates Egzersizleri -1”, 11-12 Nisan 2009, İstanbul 

 “Yoğun Bakım Kursu”, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal 

Kongresi – “Solumun 2008”, 26 Ekim 2008, Muğla. 

  “Alt Ekstremite Kompleks Boşaltım Fizyoterapi”, 28 Mayıs-01 Haziran 2008, 
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 “Solunum Problemli Hastanın Evde Bakımı, Evde Bakımda Ekipman ve 

Teknoloji Kursu”, 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 20-23 Nisan 2008, İstanbul. 
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  “Alt Ekstremite Dizilim Bozukluklarında Yürüyüş Özellikleri ve Tedavi 

Yaklaşımları” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve 

Travmatoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 25 Aralık 2004, 
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Özel İlgi Alanları (Hobileri):  
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