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Önsöz 
 
ESA ve EBA Helsinki Anesteziyolojide Hasta Güvenliği Hakkındaki 
Helsinki Deklarasyonu1 perioperatif komplikasyonların yönetimi için 
protokolerin bulunmasını gerektirmektedir. David Borshoff tarafından 
yazılan “Anestezi Kriz El Kitabı”2 ve daha önceki Azriel Perel’in 
ESA projesi “OLEH” (Online Elektronik Yardım)’e dayanarak Hasta 
Güvenliği Görev Grubu çeşitli acil durumlar için havacılıkta uçuş 
sırasındaki acillerde kullanılan kaynak kılavuzlarına benzer kontrol 
listeleri oluşturmuştur. 
 
İlk taslak, tüm ESA üyelerinin geri bildirimlerine açık olacak şekilde 
2012 yılının sonunda Avrupa Anesteziyoloji Derneğinin web 
sayfasında yayınlamıştır. Farklı ve çok değerli tüm geri bildirimler 
göz önüne alınarak bu acil durum hızlı referans kılavuzu 
oluşturulmuştur. Ancak, uygulamalarından doğacak sonuçların 
sorumluluğunu kabul etmeyeceğimiz için her uygulayıcıya bu kontrol 
listelerini kullanırken dikkatli olmaları önerilmiştir. Ayrıca bu kontrol 
listelerinin gelecekte geliştirilmesi için nitelikli geribildirimde 
bulunması için herkesi davet ediyoruz. 
 
Kontrol listelerinin ESA ve EBA üyeleri için bir uygulama hizmeti 
olacağı düşünülmüştür ve her anestezist ya da ulusal anestezi derneği 
kendi yerel veya ulusal uygulamalarına adapte etmede özgür 
olmalıdır.  

Anja Sandemose (Norveç), Flavia Petrini (İtalya), Janusz Andres 
(Polonya), Helmut Trimmel (Avusturya), Julio Cortinas (İspanya), 
Nick Toff (Birleşik Krallık) ve Filippo Bressan (İtalya)’ya değerli 
geribildirimleri ve gelişim için önerileri özel teşekkürlerimizi sunarız. 



Ayrıca, Görev Grubu üyelerinden çeşitli meslektaşlar ve yazarlar ilk 
taslağı okumuş ve düzeltmişlerdir. Hepsine çok teşekkürler. 

Sven Staender  

(ESA/EBA Hasta Güvenliği Görev Grubu Başkanı)  
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1 İNTRAOPERATİF MİYOKARDİYAL İSKEMİ 

 
   Bulgu  

EKG: ST-Segment depresyonu/elevasyonu, yeni gelişen T dalga çökmesi, yeni gelişen 
disritmiler  

 
Amaç  

Miyokardiyal oksijen kullanımında azalma ve miyokardiyal oksijen sunumunda artma  
 

Oksijenasyon  
• FiO2’yi %100 yap (SpO2 > %94)  
• Anemiyi düzelt  

Hb değerini kontrol et ve transfüzyonu yapmayı düşün (Hb 7 – 9 g/dl olmasını 
hedefle) 

 
Stres Cevabı  
• Anestezi derinliğini kontrol et (eğer mümkünse uyarıdan kaçın)   
• Yeterli analjezi sağla 

 
Miyokardiyal Perfüzyon Basıncı   
• Perfüzyon basıncını artır   

Eğer KH> 90/dk ise Noradrenalin 5 – 10 mcg i.v yapmayı düşün  
Eğer KH< 90/dk ise Efedrin 5 mg i.v. yapmayı düşün 

 
Kalp Hızı  
• İstenen kalp hızına ulaşırken hipotansiyondan kaçın   
• Amaç 60 – 80 atım/dakika  

Esmolol 0.25 - 0.5 mg/kg i.v. (± 50 – 200 mcg/kg/dk) yapmayı düşün 
Metoprolol 2.5 mg i.v. yapmayı düşün 

 
Kontraktilite  
• Kontraktiliteyi arttır   

Dobutamin 2 – 4 mcg/kg/dk infüzyon başlamayı düşün 
 

Preload  
• Preloadu düşür  

Başlangıçta sublingual Nitrogliserin (NTG) yada NTG infüzyonu 0.5 - 1 
mcg/kg/dk 
Dikkatli monitörize et 

 
Volüm durumu   
• Hipovolemiden kaçın   

20 ml/kg sıvı yüklemesi yapmayı düşün 
 

Ek olarak yapılabilecekleri düşün  
• Antikoagülasyon (Heparin ve/veya Aspirin)  
• Ara yoğun bakım/YBÜ takibi  

Çok kanallı EKG monitörizasyonu, invaziv monitörizasyon, TÖE, en kısa zamanda 12 
lead EKG monitörizasyon, Troponin, CK, CK-Mb vb için laboratuvar testlerinin tekrarlı 
yapılması   

• Koroner girişim   
• İntra-aortik balon pompası (IABP) 



2 ANAFİLAKTİK REAKSİYON 
 
 
Bulgu  
• Hipotansiyon   
• Pulmoner ödem   
• Bronkospazm (inspiratuvar basınçta artma, kompliansta azalma)   
• Hipoksi   
• Eritem / kızarıklık   
• Anjioödem   
• Uyanık hastalarda bulantı / kusma  

 
Yardım çağır / cerraha haber ver 

 
Olası tüm tetikleyici maddeleri durdur   
• yani ilaçlar, kolloidler, kan ürünleri, lateks içeren ürünler 

 
Tam resüsitasyon (eğer karotis nabzı>10 s hissedilemez ise göğüs 
kompresyonuna başla)   
• Adrenalin 1 mcg/kg i.v.  

Adrenalin infüzyonuna 0.1 mcg/kg/dk başla, sistolik kan basıncı en az 90 mmHg olacak 
şekilde titre et  

• Kardiyovasküler kollaps durumunda:  
ERİŞKİNDE Adrenalin 1 mg i.v.  
ÇOCUKTA Adrenalin 10 mcg/kg i.v.  
ERİŞKİNDE Vasopressin 2 U i.v. vermeyi düşün 

 
Endotrakeal entübasyonu ve FiO2 %100 vermeyi düşün 

Preloadu arttır  
 

• Volüm yüklemesi (en az 20 ml/kg)   
• Trendelenburg-Pozisyonu (bacak elevasyonu, baş aşağıda)  

 
Monitörizasyon   
• Arteriyal kanülasyon yap   

Arter kan gazı al  
 

Daha fazla yapılabilecekleri düşün   
• Hidrokortizon bolus i.v. ya da i.m.  
− > 12 yaş: 200mg 
− 6-12 yaş: 100mg 
− < 6 yaş: 50 mg 

• H-1-bloke edici ajan:  
− Klemastin 2 mg bolus i.v. ya da i.m.  
− Difenhidramin bolus i.v. ya da i.m.  

<12 yaş: 1- 2 mg/kg maks. 50 mg  
>12 yaş: 25 – 50 mg maks. 100mg  

• H-2- bloke edici ajan: Famotidin 20 mg i.v.  
• Aminofilin bolus 5 mg/kg’a kadar i.v. ya da i.m.  
• Tiriptaz seviyesi için kan örneği al   

− Hasta stabil hale geldiğinde   
2 saat ve 24 saat sonra  

• 1 ay sonraya alerji testi yapılmasını ayarla  
  



3  HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 
 
 
Anestezi altındaki hastadaki bulgular   
• Hipotansiyon, taşikardi, dolaşım instabilitesi   
• Bronkospazm, wheezing, pulmoner kompliansta azalma  
• Hipoksi   
• Ürtiker, ödem gelişimi   
• İnfüzyon alanlarından ve membranlardan kanama   
• Koyu renkli idrar 

 
Yardım çağır / cerraha haber ver 

 
Transfüzyonu durdur, intravenöz yolu açık tut (salin ile yıka)  

 
Tam resüsitasyon (havayolu, solunum, dolaşım)   
• Adrenalin 1 mcg/kg i.v.  

Adrenalin infüzyonuna 0.1 mcg/kg/dk başla, sistolik kan basıncı en az 90 mmHg olacak 
şekilde titre et  

• Kardiyovasküler kollaps durumunda:  
ERİŞKİNDE Adrenalin 1 mg i.v.  
ÇOCUKTA Arenaline 10 mcg/kg i.v  

 
Endotrakeal entübasyonu ve FiO2 %100 yapmayı düşün 

Bronkospazmı tedavi et (referans No.13’e bak) 

Volüm yüklemesi (en az 20 ml/kg)  

Trendelenburg Pozisyonu (bacak elevasyonu, baş aşağıda)  

İdrar çıkışını sağla  
 

• Diüretik kullan:  
Mannitol %25 0.5- 1 g/kg i.v. 
Furosemid 0.5 mg/kg i.v. 

 
Monitörizasyon   
• Arteriyal hat yerleştir   

Arter kan gazı al  
 

Yapılabilecekler   
• Metilprednizolon 1- 3 mg/kg i.v. vermeyi düşün  
• Gelişmekte olan koagülopatiye dikkat et:  

− Koagulasyon laboratuvar testleri   
− Transfüzyon servisi/laboratuvarı ile konsülte et   

• Tüm transfüzyon materyallerini topla ve geri gönder   
• Hastanın kimlik bilgilerini & kan belgelerini kontrol et   
• Analiz amacıyla taze idrar ve kan örnekleri al  

  



4  HAVA EMBOLİSİ 
 
 
Anestezi altındaki hastadaki bulgular   
• Desatürasyon   
• etCO2 de düşme   
• Hipotansiyon, taşikardi   
• Kardiyovasküler kollaps  
• CVB’de artış ya da boyun venlerinde dolgunluk   
• Bronkospazm, akciğer ödemi   
• Oskültasyon: ‘değirmen çarkı’ üfürümü    

 
Riski yüksek ameliyatlar:  
• Genel olarak: cerrahi alanın sağ atriyumdan yukarda olması, yani: baş aşağı pozisyon ve 

pelvik/lomber cerrahi (Jinekoloji, Üroloji)  
• Laparoskopik cerrahi   
• Oturur pozisyonda yapılan cerrahiler  

Yardım çağır / cerraha haber ver 
 

Daha fazla hava girişini önle   
• Ameliyat sahasını salin ile doldurulmasını sağla  
• Kanayan bölgeleri komprese et  

 
Ameliyat masasını baş aşağı ve sol laterale çevir   
• Dikkat: masada yan destekler var mı?!   
• KPR sırasında: ameliyat masasını ameliyat tarafı kalp seviyesinden daha aşağıda olacak 
şekilde ayarla (eğer mümkünse)  

 
FiO2 %100 ayarla (eğer kullanılıyorsa N2O durdur) 

 
Pnömoperitoneumu sonlandır (eğer kullanılıyorsa) 

 
Kardiyak destek, hipovolemiden kaçın   
• Sistemik arteriyal basıncın devamlılığını vazopresör/inotropik ajanlarla sağla   
• Venöz basıncı sıvılarla (20 ml/kg) ve vazopresörlerle arttır    
• Sağ ventrikül yetmezlik algoritmasını kullan (18b)  

 
PEEP uygulamayı düşün (tartışmalı) 

 
Eğer santral katater varsa: aspire et  

 
Kapalı Kalp Masajı Yapmayı Düşün   
• Yorum: büyük hacimdeki havayı parçalamak/  
• Pulmoner embolinin diğer tedavi edilebilir sebeplerini dışlamak için erken dönemde 

TÖE yap  
 

Hiperbarik oksijen tedavisi uygulamayı düşün  
• Yorum: Olaydan 6 saat sonraya kadar yararlı  

Özellikle patent foramen ovalesi olan hastalarda (genel popülasyonun %30 kadarı) 
  



5 LARİNGOSPAZM 
 

 
Yardım çağır / cerraha haber ver  
 

   Endotrakeal tüp hazırlığı iste 
  

Suksametonyum hazırlanmasını iste  
 
Çocuklar hızla desatüre olur  

 
%100 Oksijen 

 
Tüm uyarıları kes (cerrah, hemşireler, personeller, vb) 

 
Havayolundaki cihazları uzaklaştır ve havayolunu temizle  

 
Çene itme ve nazik CPAP (20 – 30 cm H2O)  
• Airway kullanımı düşünülebilir   
• Zorlu solutma denemesi YAPMA. Laringospazmı arttırabilir ve aspirasyona yol açabilir  

 
Anestezi derinliğini arttırmayı düşün   
• Çocuklarda çok dikkatli ol! Hemen suksametonyum kullan  

 
SpO2 hala düşüyorsa suksametonyum kullan   
• ERİŞKİN: Suksametonyum 1 mg/kg i.v. 
• ÇOCUK : Suksametonyum 1.5 mg/kg i.v. 
•  Suksametonyum kullanmadan önce Atropin 0.02 mg/kg i.v. yapmayı düşün  
 

Gerekli ise entübasyon yap  
 

Kardiyovasküler kollaps gelişiyorsa atropin yapmayı düşün  
• ERİŞKİN: Atropin 0.5 mg i.v. 
• ÇOCUK: Atropin 0.02 mg/kg i.v. 

 
Olay sonunda mide havasını indir  

  



6 MALİGN HİPERTERMİ 
 
 
Klinik Bulgular: Anamnez: 

• Hipertermi  
Konjenital hastalıkla birlikte (strabismus, 
kas hastalıkları ör: Duchenne)  

• Hiperkapni  
•     Hipoventilasyon olmadan etCO2’de artış  • Tetik 
• Taşikardi  • Volatil anestetikler 
• Terleme • Suksametonyum 
• Masseter kas spazmı • Kas gevşeticiler 
• Kas rijiditesi  

 
Hızlı Tanı  
• Arter kan gazı: kombine solunumsal & 

metabolik asidoz? 
• İç sıcaklık  
• Absorbe edici kanisterin sıcaklığı 

(özgün değil) 
 

Ayırıcı Tanı  
• Hiperkapni, taşikardi, terleme   

− Tekrar soluma (Ölü boşluk 
özellikle çocuklarda [uzun tüp, 
uzatma hatları]) 

− Çok kullanılmış absorber   
− Düşük taze gaz akımı   

• Metabolik asidoz  
− Hipotermi, Şok, Sepsis, 

Hiperkloremi 
• Hipertermi  

− Ateş, eksternal ısıtma, Malign 
Nöroleptik Sendrom, MAO-
inhibitörleri, Atropin, Hyosin, 
Kokain   

• Daha başka ayırıcı tanı  
− Hipoventilasyon, anafilaktik 

reaksiyon, Feokromasitoma, tiroid 
fırtınası, serebral iskemi, 
nöromusküler hastalıklar, 
Kapnoperitoneum, Ekstazi  

 
Şüphe varsa, tedavi et  

 
Tetikleyicileri durdur   
• Volatil ajanları kapa, Propofole geç   
• Absorberi değiştir   

• Devreyi yüksek oksijen akımıyla yıka  
%100 oksijene geç 

  



6 MALİGN HİPERTERMİ 
 

 
Dakika ventilasyonunu arttır   
• Dakika ventilasyonunu en az 3 kat arttır   
• Yüksek taze gaz akımı %100 O2  

 
Dantrolene 2.5 – 8 (maks. 10) mg/kg i.v.  
• Kalp hızı, rijidite ve hastanın sıcaklığına göre titre et  

 
Soğutma  
• Soğutmayı <38.5° C de durdur 

 
Hiperkalemiyi tedavi et   
• 200 ml %20 Dekstroz ve 20 U regüler insulin i.v. 20 dk’dan uzun sürede ver  
• 10 ml %10 Kalsiyum klorid i.v 10 dk’dan uzun sürede ver.  
• Kalsiyum-Glukonat (100 mg/kg i.v.)  
• İnhaler Beta-2 Agonist (Salbutamol)  
• Diyaliz yapmayı düşün 

 
Asidozu tedavi et  
• Hiperventilasyon   
• Sodyum-Bikarbonat (1 mEq/kg, maks. 50 – 100 mEq) 

 
Monitörizasyon   
• İç sıcaklık, en az 2 periferik yol   
• Arteriyal ve santral yol, foley kateter takmayı düşün   
• Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını monitörize et   
• Kompartman sendromu konusunda uyanık ol  

 
Laboratuvar değerleri   
• Arter kan gazı   
• Na, K  
• CK 

 
Ulusal MH-danışma hattı Telefon numarası: 

  



7  YENİDOĞAN YAŞAM DESTEĞİ  
 
 
Tüm aşamalarda sor: Yardıma ihtiyacın var mı?  

 
Bebeği Kurula   

Tüm ıslak havlu ve örtüleri uzaklaştır   
Saati başlat yada zamanı kaydet  

 
 
 

Değerlendir (tonus),  
solunum ve kalp hızı  

 
 
 

        Eğer gasping varsa yada nefes almıyorsa  
Havayolunu aç   

      5 solunum yaptır 
 

Tekrar değerlendir  
Eğer kalp hızında artma olmaz ise solunum hareketlerini tekrar 

kontrol et  
 
 
 
 

Eğer solunum hareketi yoksa   
Başın pozisyonunu tekrar kontrol et   
İki kişi ile havayolu kontrolünü 

Veya diğer havayolu manevralarını yapmayı düşün    
Solunumu tekrarla   

Sp02 monitörizasyonu yapmayı düşün  
Cevap var mı kontrol et 

 
 
 
 

Eğer kalp hızında artma olmaz ise  
Solunum hareketi var mı bak  

 
 
 

Solunum hareketi olduğunda   
Eğer kalp hızı algılanamıyor yada yavaş (< 6o) ise 
Göğüs kompresyonuna başlayın her soluk için 3 kompresyon  

 
 

Her 30 saniyede bir kalp hızını tekrar değerlendirin   
Eğer kalp hızı algılanamıyor yada yavaş (< 6o) ise  

Venöz erişim ve ilaç uygulamayı düşün  

 
 
 
 
 
 
 
 

Doğum 
 
 
 
 
 

30 
saniye 

 
 
 
 
 
 

6o saniye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabul edilebilir* 
pre-duktal Sp02 
 
2dk: 6o%  
3dk : 70%  
4dk : 8o%  
5dk : 55%  
10dk : 90% 

 

 
 

* www.pedlatrlcs.org/cgl/dolItO.t542/pedS.2009·t5tO Copyright European Resuscitation Council - www.erc.edu - 2013/005  



8 CİDDİ BRONKOSPAZM 
 
 

Hafif Bronkospazm:  
• Havayolunu kontrol et   
• Anesteziyi derinleştir   
• İnhaler bronkodilatatör tedavi uygula  

 
Manuel ventilasyona başla, anesteziyi derinleştir 

Kontrol et … 
 

• Havayolu   
• Kapnografi   
• Havayolu basıncı  

 
Dışla …  
• Ciddi alerjik reaksiyon   
• Pnömotoraks (santral katater takılması?)  
• Sol kalp yetmezliği 

 
%100 oksijene geç  

 
2 - 3 puf Salbutamol  
• Solunum devresine yada endotrakeal tüpe uygun adaptör kullan   
• Eğer gerekli olursa tekrarla   
• Salbutamol i.v. bolus (4 mcg/kg i.v. yada s.c.) uygulamayı düşün, gerekli olursa tekrarla  

 
Ventilatör ayarları  
• Uzun ekspiratuar faz   
• Aralıklı olarak devreyi ayırarak akciğerin aşırı şişmesi önle ve CO2 çıkışına izin ver  
• Düşük seviyede PEEP 

 
Tedaviye cevabı monitörize et   
• Kapnografi   
• Havayolu basıncı 

 
Daha fazla yapılabilecekleri düşün  
• Adrenalin bolus 0.1- 1 mcg/kg i.v. (titre et)  
• Magnezyum 50 mg/kg 20 dk’dan uzun sürede (maks. 2 g) i.v.  
• Aminofilin 5- 7 mg/kg 15 dk’dan uzun sürede i.v.  
• Hidrokortizon 1- 2 mg/kg i.v.  
• S-Ketamine 0.5 – 1 mg/kg i.v.  
• Arteriyal hat ve seri kan gazları ile ileri monitörizasyon  
• Ara yoğun bakım / YBÜ yatışı  



9 LOKAL ANESTEZİK TOKSİSİTESİ  
 
 

Bulgular:  
• Nöbet  
• Peltek konuşma   
• Dilde uyuşma   
• Tinnitus  
• Metalik tat   
• LA-enjeksiyonu sırasında /sonrasında yüksek derece AV-blok   
• Hipotansiyon  
• Geniş QRS kompleksi  
• NEA ve asistole yol açabilecek bradikardi  

 
LA ilaç uygulamasını durdur  

 
Eğer gerekli ise KPR’ye başla  
• Eğer LA toksisitesinden yüksek derecede şüpheleniliyorsa düşük doz epinefrin (10 – 100 

mcg i.v.)  
• Vazopressin ÖNERİLMEZ  

 
Konvülziyonu tedavi et (kardiovasküler instabiliteye dikkat et)  
• Midazolam 0.05 - 0.1 mg/kg (70 kg: 5 - 10 mg) 

 

• Tiyopental 1 mg/kg 
(20 kg: 1 - 2 mg) 

 

   
 

• Propofol 0.5 - 2 mg/kg (70 kg: 50 - 100 mg) 
 

  (20 kg: 20 - 40 mg) 
  

%20 İntralipid   
• 1.5 mg/kg bolus i.v. 1 dk’dan uzun sürede (erişkinlerde 100 ml) her 5 dk’da bir en fazla 3 

kez tekrar et   
• 15 ml/kg/saat infüzyonla devam et (erişkinlerde 1000 ml/saat) 

 
Kardiyak aritmileri tedavi et   
• Lidokain kullanma   
• Betablokerleri dikkatli kullan (Miyokardiyal depresyon)  
• Amiodarone kullanmayı düşün  
• Nabız alınan bradikardide transkütanöz yada intravenöz pacemaker kullanmayı 

düşün  
 

Ek olarak düşün   
• H1 bloker: Difenhidramin 50 mg i.v.  
• H2 bloker: Famotidin 20 mg i.v.  
• pH> 7.25 olacak şekilde sodyum bikarbonat   
• KPR’a uzun süre devam et (en az 60 dk)  
• ECMO 

  



10 HİPERKALEMİ  
 
 
EKG-bulguları:  

• T-dalga sivrileşmesi   
• P-dalgasının yok olması  
• PR-intervalinde uzama  
• QRS-kompleksinde genişleme   
• R-Amplitüd kaybı  
• Asistoli 

 
Daha fazla K+ uygulamasını durdur  

 
Hiperventilasyon (K+ iyon yer değiştirmesi) 

 
İlaçlar  
• Erişkin:  

− 10 ml %10 kalsiyum klorid 10 dk’dan uzun sürede i.v.  
− 50 ml %8.4 Sodyum bikarbonat i.v.  
− 200 ml 20% Dekstroz ve 20 ü regüler insulin 20 dk’dan uzun sürede i.v.  

• Çocuk:  
− %10 Kalsiyum klorid 0.2 ml/kg 10 dk’dan uzun sürede i.v.  
− 20% Dekstroz 0.5 g/kg ve regüler insulin 0.1 ü/kg i.v. 

 
Daha fazla yapılabilecekleri düşün  
• Salbutamol inhalasyonu  
• Diüretikler (Furosemid)  
• Potasyum- değiştirici reçine (sodyum polisitren sülfonat)  
• Hemodiyaliz 

  



11 ASPİRASYON 
 
 
Havayolu manevraları  

• Orofarinksi aspire et   
• Ameliyat masasını “baş aşağı” pozisyona al   
• Aktif kusma sırasında krikoid bası (Sellick) yapma (özafagus rüptür riski nedeniyle)   
• Laringoskopi yap   
• Farinksi aspire et   
• Entübe et ve ilk manuel ventilasyondan ÖNCE endotrakeal tüpten bronşiyal ağacı 

aspire et  
 

Oksijenasyona göre FiO2 ve PEEP’i ayarla  
 

Uyanmadan önce mideyi aspire et  
 

Daha fazla yapılabilecekleri düşün  
• Bronkoskopi yapmayı düşün   
• Ciddi aspirasyon durumunda, cerrahi yalnızca eğer gerçekten acil ise yapılmalı   
• Ara yoğun bakım / YBÜ yatışını düşün   
• Eğer olaydan 2 saat sonra hastanın satürasyon ve akciğer filmi normal ve asemptomatik 

ise YBÜ yatışı gerekli değildir.   
• Lavaj YAPMA  
• Steroid YAPMA   
• Antibiyotik YAPMA 

 
  



12 CİDDİ KANAMA  
 
 

Hazırlık / Monitörizasyon  
• 2 geniş i.v. damar yolu katateri  
• Foley kateter (idrar çıkışı)  
• Sıcaklık probu   
• Hastayı aktif olarak ısıt!   
• Arteriyal ve santral yol açmayı düşün (bozulmuş koagülasyonda ultrason kullan)   
• Hızlı sıvı infüzyon cihazı ve “cell-saver” sistemleri kullanmayı düşün   
• Anestezi indüksiyonunu noradrenalin infüzyonu altında yap  

 
Laboratuvar  
• Kan bankası ile erken iletişime geç ve koordine et   
• Cross match ve antikor taraması (Tipleme & tarama)  
• Kan sayımı (Hemoglobin, hemotokrit, trombosit)   
• Koagülasyon durumu (Fibrinojen dahil)  
• Arter kan gazı (pH, Hb, iyonize Ca, Laktat) 

 
Temel tedavi   
• Normotermik tut (> 36 °C)  
• Normokalsemik tut (1.1- 1.3 mmol/l, Ca 1- 2 g i.v. titre et)  
• Asidozu düzelt (normovolemik tut)  
• Hemotokriti % 21- %24 tut  
• OAB’ın 55- 65 mmHg olmasını hedefle (ciddi kafa travmasında OAB 80- 90 mmHg) 

 
İleri Tedavi  
• Fibrinojen 2 g en fazla 6 g. Amaç: Fbg > 2 g/l  
• TDP başlangıçta 15 - 20 ml/kg (~ 2 - 4 ünite) Amaç: INR < 1.5  
• Traneksamik asid 15 mg/kg yavaş bolus i.v.  

(özellikle lokal hiperfibrinolizis varlığında, yani uterin atoni yada küretaj!)  
• Trombosit: amaç> 50’000/ul  

(Trombosit sayısı> 100’000/ul ciddi kafa travmasında) 
 
 
 
 
  



13 ARTMIŞ HAVAYOLU BASINCI  
 
 

1. AYIRT ET 
 

Devre  
• Ventilatör ayarları  
• Tüpün kink yapması   
• Valf hatası  
• Yüksek basınç valf hatası   
• O2-flush’ının bozulması 

 
Havayolu  
• Laringospazm (eğer entübe değilse)  
• Tüpün pozisyonu   
• Tüpün boyutu   
• Tıkanmış yada bükülmüş tüp (tüpünü ısıran 

hasta) 
 

Hasta  
• Bronkospazm   
• Laringospazm (eğer entübe değil ise)  
• Pnömotoraks   
• Pnömoperitoneum  
• Trakeal patoloji  

− Yabancı cisim (örn; sakız)   
− Sekresyonlar   
− Tümor  

• Göğüs duvar rijiditesi   
• Obezite  
• Alveolar patoloji  

− Ödem  
− İnfeksiyon  
− ARDS  
− Kontüzyon   
− Fibroz 

 
Büyük ihtimalle  
• Yetersiz gevşeme   
• Endotrakeal tüp pozisyonu   
• Laringospazm (eğer entübe değil ise)  
• Solunum parametreleri   

 
 
 
 
2. YAPILACAKLAR 
 
Kontrol et   
• Kas gevşemesi   
• Anestezi derinliği   
• Kapnogram   

− Bronkospazm?  
− Endotrakeal tüpün kink 

yapması?  
• Spirometre  

− Endobronşiyal entübasyon?  
− Kink yapmış endotrakeal tüp?  

• Solunum devresi   
− Kink yapmış solunum 

devresi?  
− Tıkanmış solunum devresi? 

 
Yap  
• Oskültasyon  
• Manual ventilasyon  
• Derin trakeal aspirasyon yap  
• Fleksible bronkoskopik 

değerlendirme  
• Eğer LMA varsa endotrakeal 

entübasyon yapmayı düşün   
Eğer sorun devam ederse   
• Hasta kaynaklı olası sebepleri 

gözden geçir  
• Yardım çağır   
• Kontrol listesini biriyle  beraber 

tekrarla 



14  HİPOKAPNİ / DÜŞÜK etCO2 AYIRICI TANI  
 
 

etCO2 olmaması  
• etCO2 olmaması –VENTİLASYON YOK,HAVAYOLU GÜVENLİ DEĞİL!!!  

• Özefagus entübasyonu?  
• Devrenin ayrılması, mekanik ventilatör arızası  
• Apne  
• Kardiyak arrest 

 
CO2 üretiminin azalması  
• Hipotermi   
• Derin anestezi   
• Hipotiroidi  

 
CO2 atılımının artması   
• (Spontan) hiperventilasyon  
• Uygunsuz ventilatör ayarları  

 
CO2’in kanda transportunda azalma   
• Ciddi hipotansiyon   
• Anafilaksi   
• Kardiyak arrest  
• Pulmoner emboli 

 
CO2’in akciğerde transportunun azalması    
• Endotrakeal tüpün tıkanması   
• Yanlış havayolu yerleştirilmesi (endobronşiyal entübasyon)   
• Laringospazm   
• Ciddi bronkospazm 

 
Örnek dilüsyonu   
• Ventilatörün ayrılması   
• Örneklenen gazın oda havası ile dilüsyonu   
• Gaz örnekleyicisinin yanlış yerleştirilmesi   
• Devrede yüksek taze gaz akımı  

 
Büyük olasılıkla   
• YANLIŞ YERLEŞTİRİLMİŞ HAVAYOLUNU dışla (ÖZEFAGUS)  
• Hiperventilasyon (çok yüksek dakika ventilasyonu)  
• Bronkospazm  
• Laringospazm   
• Hipotansiyon  



15 HİPERKAPNİ / YÜKSEK etCO2 AYIRICI TANI  
 
 

CO2 üretiminde artma 
 

a. Eksojen:  
− CO2 insuflasyonu (örn; laparoskopi)  
− Bikarbonat uygulanması  
− Tekrar soluma (valfler, Soda lime, taze gaz akımı)  

b. Endojen:  
− Ağrılı uyaran   
− Artmış vücut ısısı   
− Turnike sonrası reperfüzyon   
− Sepsis, Malign Hipertermi   
− Tiroid fırtınası, Malign Nöroleptik Sendrom  

 
CO2 atılımında azalma 

 
a. Akciğerler:  

− Hipoventilasyon (spont. yada ventilatör ayarları)  
− Bronkospazm, astım   
− KOAH (kronik havayolu hastalığı)  

b. Solunum devresi:  
− Artmış ölü boşluk  
− Yetersiz taze gaz akımı  
− Valf malfonksiyonu  
− Doğru olmayan ventilatör ayarları  

 
Büyük olasılıkla 

 
• Hipoventilasyon (spontan yada ventilatör ayarları)  
• Eskimiş soda lime   
• Taze gaz akımı ayarları  

 



16 BRADİKARDİ AYIRICI TANISI  
 
 

Birincil nedenler  
• Atrioventriküler blok   
• Pacemaker malfonksiyonu  
• Kardiyomiyopati  
• Hasta sinüs sendromu   
• Miyokardit  
• Perikardit  
• Kalp kapak hastalığı   
• Pulmoner Hipertansiyon 

 
İkincil nedenler  
• Elektrolit anormallikleri   
• Antiaritmik tedavi   
• Hipotiroidizm   
• Hipotermi  
• Hipervagal   
• Artmış intrakraniyal basınç  
• Tamponat  
• Tansiyon pnömotoraks 

 
Anesteziye bağlı nedenler  
• Hipoksi  
• Volatil ajanların yan etkileri  
• Kas gevşeticilerin yan etkileri   
• Narkotikler  
• Antikolinesteraz ilaçlar   
• Yüksek spinal/ epidural anestezi   
• Lokal anestezik toksisitesi  
• Hiper / Hipopotasemi  
• Vasopresör refleks  
• Oto-PEEP  
• Malign Hipertermi 

 
 

Büyük olasılıkla  
• İlaçla ilişkili  
• Hipervagal  
• Spinal anestezi  
• Kondüsyon durumu 

  



16A CİDDİ BRADİKARDİ  
 
 

Kontrol et / Dışla   
• Pulsoksimetre, Oksimetre, cilt ve alandaki kanın rengi: hipoksiyi dışla    
• Hipovolemi   
• Oto-PEEP  
• Gaz/hava embolisi? Trombo/yağ embolisi?  
• Yüksek spinal/epidural  
• Tansiyon pnömotoraks  
• Tamponat  
• Diğer birincil, ikincil yada anesteziye bağlı nedenler (Referans Kılavuz 16’ya bak)  

 
Ciddi hipotansiyonda, yetersiz perfüzyonda, veya düşük etCO2’de  
• KPR’ye başla  
• Oksijenasyonu iyileştir   
• Ventilasyonu destekle (hiperventilasyondan kaçın)   
• Sıvı yükle (20 ml/kg), eğer gerekli ise tekrarla   
• Altta yatan potansiyel nedeni düzelt (yukarıdaki kontrol et / dışla listesine bak)   
• Atropin 0.5 mg i.v. yapmayı düşün (toplamda 3mg’a kadar tekrarlayabilirsin)   
• Epinefrin 10 –100 mcg i.v. yapmayı düşün (pace-maker gelmesini beklerken 

tekrarlayabilirsin)   
− Epinefrin infüzyonu başlamayı düşün (0.05 – 0.1 mcg/kg/dk)  
− Dopamin infüzyonu başlamayı düşün (2 – 10 mcg/kg/dk)  

• İsoproterenol 4 mcg i.v. yapmayı düşün (pace-maker gelmesini beklerken 
tekrarlayabilirsin)   

• Arteriyal- ve santral venöz yol açmayı düşün 
 

Eğer yukarıdakiler etkisiz ise (yüksek derece blokda beklemeden kullan)   
• Transkutanöz pace-maker   
• Özefageal pace-maker  
• Transvenöz pace-maker 

 
Uzman konsültasyonu istemeyi düşün  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acc: Moitra V.K. et al: Can J Anesth/J Can Anesth (2012) 59:586–603  



17 TAŞİKARDİ AYIRICI TANISI  
 
 

Birincil nedenler  
• Kardiyomiyopati  
• Hasta sinüs sendromu    
• Aksesuar iletim yolları (re-entry)  
• Miyokardit   
• Perikardit   
• Kapak hastalıkları  
• Konjenital kalp hastalıkları  

 
İkincil nedenler  
• Hipovolemi   
• Anestezi derinliği   
• İlaçlar  
• Anksiyete   
• Ağrı  
• Elektrolit anormallikleri   
• Kardiyak tamponat   
• Sepsis  
• Tirotoksikozis   
• Akciğer hastalıkları  
• Malign hipertermi  

 
Büyük olasılıkla   
• Anestezi derinliği ve cerrahi uyarı   
• Anksiyete ve ağrı   
• Hipovolemi  

  



  
17A CİDDİ TAŞİKARDİ  

 
 

Kontrol et / Dışla   
• Yüzeyel anestezi  
• Hipovolemi  
• Oto-PEEP  
• Erken hipoksi yada hiperkapni   
• Diğer birincil yada ikincil nedenler (Referans Kılavuz 17’ye bak) 

 
Ciddi hipotansiyon yada yetersiz perfüzyonda   
• Senkronize kardiyoversiyon yapmayı düşün  

 
Dar QRS  
• Düzenli Ritim   

− Vagal manevraları yapmayı düşün   
− Adenozin 6 mg i.v. puşe yapmayı düşün  

Eğer hiç yanıt alınamazsa Adenozin 12 mg i.v. puşe yapmayı düşün  
− Eğer hala yanıt alınamaz ise:  

Beta bloker (yani Metoprolol 2.5 mg i.v.) yada Ca kanal blokeri vermeyi düşün 
 

• Düzensiz ritim   
− Düşük ejeksiyon fraksiyonu (EF) yada ciddi hipotansiyonda 

Senkronize kardiyoversiyon yapmayı düşün  
Amiodarone 150 mg i.v. 10 dk’dan uzun sürede yüklemeyi düşün  

− Normal EF yada kabul edilebilir kan basıncında   
Beta bloker (yani. Metoprolol 2.5 mg i.v.) yada Ca kanal blokeri kullanmayı düşün 

 
Geniş QRS  
• Düzenli Ritim   

− Eğer ventriküler taşikardi yada belirsiz bir ritim ise   
Amiodarone 150 mg i.v. 10 dk’dan uzun sürede yüklemeyi ve Kalsiyum klorid 1g 
i.v. vermeyi düşün 
Eğer amiodarone yok ise: Lidokain 1 – 1.5 mg/kg i.v  

• Düzensiz ritim  
− Eğer Torsade-de-Pointes  

Magnezyum Sülfat 2 g i.v. 5 dk’dan uzun sürede vermeyi düşün (tekrarlamayı 
düşün)  

− Eğer tetiklenmiş (pre-excited) atriyal fibrilasyon ise   
Amiodarone 150 mg i.v. 10 dk’dan uzun sürede yüklemeyi düşün  

 
Uzman konsültasyonu istemeyi düşün  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acc: Moitra V.K. et al: Can J Anesth/J Can Anesth (2012) 59:586–603  



18 HİPOTANSİYONUN AYIRICI TANISI  
 
 

Preload Azalması  
• Kan kaybı   
• Hipovolemi   
• Venöz dönüşün azalması (vena cava?)  
• Artmış intratorasik basınç   
• Kardiyak tamponat   
• Emboli 

 
Azalmış Kontraktilite  
• İlaçlar (volatil ajanlar dahil)  
• İskemik kalp hastalığı   
• Kardiyomyopati  
• Myokardit   
• Aritmi  
• Kalp kapak hastalığı  

 
Azalmış Sistemik Vasküler Rezistans 

 
• Volatil anestetikler  
• Narkotikler  
• Vazodilatatörler  
• Antihipertansif ilaçlar   
• Rejyonal bloklar (spinal/epidural)  
• Sepsis  
• Turnikenin açılması   
• Anafilaksi  
• Addison hastalığı  
• Tiroid hastalığı  

 
Büyük olasılıkla  
• Anestezi derinliği ve volatil anestezikler   
• Narkotikler  
• Rejyonal bloklar (spinal/epidural)  
• Hipovolemi  
• Transdüserin yüksekliği (invaziv monitörizasyonda) 

  



 

18A SOL VENTRİKÜLER ŞOK 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

SPV = sistolik basınç varyasyonu   
SVR = sistemik vasküler rezistans (dyne sec-1cm5m2)  
PTX = pnömotoraks  
IABP = intraortik balon pompası  
VAD = ventriküler assist cihazı  
PEEP = pozitif ekspiryum sonu basınç  
ACEi = anjiotensin-converting enzim inhibitörü 

 
 
 
 
 

Moitra V.K. et al: Can J Anesth/J Can Anesth (2012) 59:586–603 
 

Can J Anesth/J Can Anesth: „Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are 
credited.“ 

 
 

Hipotansif? 
Eko yap / 

 Entübe hastada TÖE 

SVR>1600 
yada	 

Daralmış	nabız	basıncı 

Afterload azalması, 
Fenoldopam, 

Nitroprusid,  Nesiritide, 
ACEi	 

PEEP’i azalt 

SVB ve SPV 
Yada 

PPV’yi kontrol et 

SVB 12-22 
SPV/PPV <%12 

SVR ve nabız basıncını 
kontrol et 

SVB<12mmHg 
Yada 

 SPV/PPV>%12 
Hct<27-32? 

ES 

Plazma 
Genişleticiler 

SVB>22 
Düşük SvO2 yada 

ScvO2 
SPV/PPV>%15 

SVR<800 
Yada 

Genişlemiş nabız basıncı 

SVR>100 
Yada 

Daralmış nabız basıncı 

Tamponatı dışla 
Tansiyon pnömotoraksı dışla 

Vazopressin 
Norepinefrin 

Epi+Dobutamin 
Fenilefrin 

SVR<800 SAĞLA 

Dobutamin 
Epinefrin 
İABP 
VAD 

H 

E 
E 

H 



 

18B SAĞ VENTRİKÜLER ŞOK 
 
 

 
 
TÖE= Trans özafajial ekokardiyografi  
CVP = santral venöz basınç   
ES = eritrosit süspansiyonu  
SVO2 = sistemik oksijen kullanımı   
ScvO2 = santral venöz oksijen satürasyonu  
PEEP = pozitif ekspiryum sonu basınç  
iNO = inhale Nitrik oksit  
PVR: pulmoner vasküler rezistans 
 
Moitra V.K. et al: Can J Anesth/J Can Anesth (2012) 59:586–603 
Can J Anesth/J Can Anesth: „Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License which permits any use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and the source are 
credited.  

Hipotansif? 
Eko yap / 

 Entübe hastada TÖE 

O2 ver 
PEEP’i azalt 

Hipovolemik? 
Sıvı Cevplılığı? 

Örn SVB<12-16? 

SVB >20 
SVO2 veya ScvO2 <%65 

Bilinen yada Şüphelenilen 
artmış PVR 

Hct<27-32? 

ES 

Plazma 
Genişleticiler 

Tamponatı dışla 
Tansiyon pnömotoraksı dışla 

Azalmış sağ ventrikül kontraktilitesi 

Dobutamin 
Milrinon 
Epinefrin 

E 

E 

H 

O2 ver 
Düşün 

Milrinon±Vazopresin,iNO 

Azalmış koroner 
perfüzyon? 

E 

E 

Fenilefrin 
Norepinefrin 
Vazopresin 

Not: Bu tedaviler PVR’yi 
arttırabilir 

E 

E 



19 HİPERTANSİYONUN AYIRICI TANISI  
  

Anestezi ile ilişkili nedenler   
• Çok yüzeyel anestezi   
• Ağrı   
• Hipoksi   
• Hiperkapni   
• Malign hipertermi   
• İlaçlar (Kokain)   
• Transdüserin yüksekliği (invaziv monitörizasyonda)  

 
Cerrahi ile ilişkili nedenler   
• Turnike   
• Aortun klemplenmesi   
• Karotis endarterektomisi   
• Baroreseptör uyarılması   
• Pnömoperitoneum  

 
Hasta ile ilişkili nedenler   
• Esansiyel hipertansiyon   
• Rebound-Hipertansiyon (betablokerin ani durdurulması)  
• Mesanenin dolu olması   
• Pre-eklampsi   
• Renal hastalık   
• Feokromasitoma   
• Tiroid fırtınası   
• Artmış intrakraniyal basınç  

 
Büyük olasılıkla   
• Anesteziden uyanma ve entübasyon   
• Yetersiz anestezi, analjezi   
• Pnömoperitoneum  
• İlaçlar  
• Esansiyel hipertansiyon  

  



20 DESATÜRASYONUN AYIRICI TANISI  
 
 

Havayolu  
• Endobronşiyal entübasyon   
• Havayolu obstrüksiyonu   
• Tek akciğer ventilasyonu   
• Laringospazm   
• Aspirasyon  

 
Solunum / Ventilatör   
• Düşük taze gaz akımı   
• Bronkospazm   
• Ventilatör malfonksiyonu / ayarları   
• Devre obstürüksiyonu / ayrılması   
• Akciğer ödemi   
• Kontüzyon  
• Atelektazi  
• Pnömotoraks  
• Pnömoni  
• Sepsis / ARDS 

 
Dolaşım  
• Kardiyak arrest  
• Kardiyak yetmezlik  
• Anafilaksi  
• Pulmoner emboli   
• Hipotermi  
• Yetersiz periferik dolaşım   
• Methemoglobinemi (Prilokain, Lidokain, Benzokain) 

 
Büyük olasılıkla   
• Probun yerinden çıkması  
• Apne ve hipoventilasyon   
• Tüpün pozisyonu   
• Laringospazm   
• Bronkospazm 


