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ÖZ 

Giriş: Günümüzde akciğer kanserinin en etkin tedavisi halen cerrahidir. Hastanın cerrahiye preoperatif olarak 
hazırlanması postoperatif olarak komplikasyonları önleme açısından önemlidir. Bu amaçla preoperatif  olarak 
çeşitli tetkiklerden faydalanılır. Bunlardan bazıları solunum fonksiyon testleri, arteriyel kan gazı analizleri ve 
ekokardiyografidir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi kliniğinde akciğer karsinomu 
nedeniyle lobektomi ya da pnömonektomi yapılması planlanan hastalar üzerinde preoperatif ve postoperatif 
solunum fonksiyon testleri (SFT), Arteriyel kan gazı (AKG) analizleri ve Pulmoner arter basınç (PAB) 
değişikliklerini ölçmek için EKO tetkikleri yapılarak gerçekleştirildi.  

Bulgular: Toplam 18 hastamız mevcut idi. Bunlardan 6 tanesine pnömonektomi,12 tanesine ise lobektomi 
uygulandı. Pnömonektomi ve lobektomi yapılan her iki grupta da operasyon sonrası SFT değerlendirmelerinde 
FEV1 ve FVC değerlerindeki postoperatif birinci aydaki olan değişiklikler postoperatif altıncı ayda tamamen 
normale dönme eğiliminde idi. Aynı şekilde Arteriyel kan gazı analizindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı 
değildi. Her iki gruta da EKO ile ölçülen PAB değerlerinde lobektomide anlamlı hiçbir değişiklik yokken 
pnömonektomi grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan minimal PAB değişiklikleri gözlendi.  

Sonuç: Cerrahi tedavilerin çeşitli komplikasyonları olmakla birlikte özellikle pnömonektomi sonrası aritmiler 
pulmoner arter basınç değişiklikleri sıklıkla hastanın yaşamını tehdit eden komplikasyonlardır. Biz bu prospektif 
çalışmada ekokardiografi ile postoperatif pulmoner arter basınç değişikliklerini inceledik. Pnömonektomi sonrası 
pulmoner arter basınç değişikliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışa rastlamadığımız için özellikle koroner 
arter hastalığı olmayan hastalarda ameliyat öncesi ekokardiografinin rutin yapılması gerekli bir test olmadığı 
sonucuna vardık. 

SUMMARY 

Introduction: Surgery is currently the most influential treatment for lung cancer. Preparing the patient for the 
surgery preoperatively is important in reducing the postoperative complications. To this end, some preoperative 
examinations are conducted. Some of these include respiratory function tests, arterial blood gas analyses and 
ecocardiography.  
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Material and Method: This study was carried out at Erciyes University Thoracic Surgery Clinic on patients who 
were supposed to undergo lobectomy or pneumonectomy due to lung carcinomy, conducting preoperative and 
postoperative respiratory function tests (SFT), Arterial blood gas analyses (AKG), and EKO analyses in order to 
measure changes in Pulmonary arterial pressure (PAB).  

Results: The study included 18 patients. Of these, 6 underwent pneumonectomy and 12 underwent lobectomy. In 
both groups undergoing pneumonectomy and lobectomy, the changes in the FEV1 and FVC values in the 
postoperative first month tended completely to normalize in the posteperative sixth month in the SFT evaluations 
after the surgery. On a similar basis, the changes in the arterial blood gas analysis were not statistically 
significant. While there was no meaningful difference in PAB values in lobectomy in both groups, which was 
measured with EKO, there was statistically insignificant minimal PAB changes in the pneumonectomy.  

Conclusion: While there are various complications of surgical treatments, specifically, changes in the arrhytmias 
pulmonary arterial pressure after the pneumonectomy is a frequent complication that negatively influences the 
lives of the patients. In this prospective study, we investigated the changes in the postoperative pulmonary arterial 
pressure through ecocardiography. As we did not come across any statistically significant changes in the 
pulmoner arterial pressure after the pneumonectomy, we concluded that ecocardiography is not a test that must 
be routinely conducted specifically in patients without coronary artarial disease prior to surgery.  

 
 

 

GİRİŞ 

Akciğer rezeksiyonlarının yüzyıllardır yapılıyor 
olmasına rağmen, başarılı anatomik akciğer 
rezeksiyonları 20.yüzyılda ancak yapılmaya 
başlanmıştır. Bilinen ilk akciğer rezeksiyonu 1499 
yılında, Rolandus (1) tarafından yapılan gangren 
olmuş bir akciğer herniasyonuna yapılan kısmi 
rezeksiyondur. Ülkemizde ise akciğer rezeksiyo-
nunu ilk olarak kimin uyguladığı bilinmemektedir. 
Ahmet Burhanettin Toker’in (2) “Akciğer Apseleri” 
kitabında 1934-1938 yılları arasında opere edil-
miş 59 akciğer absesi vakasından üçüne lobek-
tomi uygulandığı bildirilmiştir. Pnömonektomiyle 
ilgili bir bilgi yoktur.  

Sağ ventrikül (RV) ile sol ventrikül(LV) aynı atım 
hacmini pompalamasına karşın, pulmoner damar 
yatağındaki direncin daha düşük olması nede-
niyle, LV’ün taşıdığı atım yükünün yalnızca 
%25’ini gerçekleştirir. RV atım hacminin oluşu-
munda longitudinal kısalma, kısa aks kısalmasına 
göre daha fazla rol oynar. RV, LV ile ortak bir 
duvarlarının olması, her ikisinin de etrafının aynı 
epikard lifleriyle sarılması, RV serbest duvarının 
anterior ve posterior septumla bağlantılı olması 
ve perikard boşluğunu beraber paylaşmaları gibi 
birçok nedenden birbirleriyle bağlantılıdırlar (3). 
Akciğere yapılan cerrahi girişimlerin özellikle 
lobektomi / pnömonektomi gibi büyük rezeksiyon-
ların da RV fonksiyonlarını bozduğu yapılan 
çalışmalarda gösterilmiştir. Rezeksiyon sonrası 
erken dönemde kompansatuar değişikliklerin ve 
adaptasyon mekanizmalarının devreye girmesi 
dekompanse RV yetersizliğinin klinik bulgularının 

daha çok geç dönemde ortaya çıkmasına neden 
olur.(4,5) Pulmoner darlık veya sağ ventrikül çıkış 
yolunda darlık bulunmadığı durumlarda sistolik 
Pulmober Arter Basıncı (PAB)’nın sağ ventrikül 
basıncına eşit olduğu kabul edilir.(6,7)  

Cerrahi planlanan hastalarda preoperatif değer-
lendirmenin temel amacı; cerrahi girişim esna-
sında ve daha sonra gelişebilecek komplikas-
yonların riskini belirleyerek, postoperatif mortalite 
ve morbititeyi en aza indirgemektir. Preoperatif 
değerlendirmede arter kan gazı, PaO2, PCO2 ve 
Solunum Fonksiyon testi gibi ölçüm yöntemleri 
kullanılabilir. Arter kan gazı analizinde arteriyel 
parsiyel oksijen basıncı PaO2>60 mmHg ve arte-
riyel parsiyel karbondioksit basıncı PaCO2<45 
mmHg nın altında olduğu hastalar pulmoner 
rezeksiyon açısından düşük risk gurubunda yer 
alırlar. Hiperkapni postoperatif pulmoner kompli-
kasyon riskini belirleyen en önemli parametre-
lerden biridir ve klasik olarak majör cerrahi girişim 
için rölatif kontrendikasyondur. Ancak acil cerrahi 
gereken durumlarda postoperatif destek gereksi-
nimi şartları hazır tutularak cerrahi girişim yapıla-
bilir (8). Solunum fonksiyon testleri (SFT) preo-
peratif değerlendirmede kolay uygulanabilen ve 
noninvaziv bir yöntemdir. Solunum fonksiyon 
testinde preopereatif değerlendirmede en sık 
kullanılan parametreler birinci saniyedeki zorlu 
eksprasyon volumü (FEV1),zorlu vital kapasite 
(FVC) ve birinci saniyedeki zorlu eksprasyon 
volumünün zorlu vital kapasiteye oranıdır (FEV1/ 
FVC).SFT hastanın klinik olarak stabil olduğu 
dönemde ve bronkodilatatör tedavi sonrası 
değerlendirilmelidir. British Thoracic Society 
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(BTS) önerdiği kılavuzda bronkodilatatör tedavi 
sonrası ölçülen FEV1 değeri, pnömonektomi 
uygulanacak vakalarda 2 litreden, lobektomi 
uygulanancak vakalarda 1,5 litreden fazla ise 
başka bir ileri tetkike gerek olmadığı bildiril-miştir. 
FEV1 ve FVC değerleri olgu için beklenen normal 
değerin %80 inden büyük ise hastanın pnömo-
nektomiyi tolere edebileceği beklenir(9). Pulmo-
ner rezeksiyon uygulanan hastalara yapılan fonk-
siyonel değerlendirme neticesinde pnömonektomi 
için operasyon öncesi FEV1 değerinin 2 litrenin 
üzerinde olması, lobektomi için operasyon öncesi 
FEV1 değerinin 1 litrenin üzerinde olması, wedge 
ve segmental rezeksiyon için operasyon öncesi 
FEV1 değerinin 0,6 litre olması gerektiği ve bu 
değerlerin altında komplikasyonların belirgin 
şekilde arttığı bildirilmiştir (10,11). 

Biz de çalışmamızda farklı sebeplerden dolayı 
akciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda,  Arteryel 
kan gazında PaO2-PCO2, Ekokardiyografi de 
pulmoner arter basıncı ölçümü ve Solunum 
fonksiyon testindeki FEV1, FVC parametrele-
rinide kullanarak ön planda, pulmoner arter 
basinç değı̇şı̇klı̇klerı̇nı̇n akcı̇ğer rezeksı̇yonunun 
büyüklüğü ı̇le ı̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesini 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
yerel etik kurulu tarafından onaylandı. Ardından 
12 aylık süre içerisinde göğüs cerrahisi kliniği-
mizde malign ya da benign nedenlerle akciğer 
rezeksiyonu yapılan 18 hasta çalışmaya alınarak 
6 ay takip edildi. Çalışmaya alınan tüm olgular 
bilgilendirilerek Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam 
Formları imzalatılarak onayları alındı. Olguların 
preoperatif dönemde, postoperatif erken dönem-
de, postoperatif birinci ayda ve postoperatif 
altıncı ayda Solunum Fonksiyon Testi, Arter Kan 
Gazı ve Ekokardiyografik incelemeleri yapıldı. 
Olgular yapılan akciğer rezeksiyonunun büyük-
lüğüne göre Lobektomi ve Pnömonektomi şeklin-
de 2 ayrı gruba ayrılarak değerlendirmeleri ayrı 
ayrı yapıldı. Yaptığımız çalışmada daha önceden 
kalp cerrahisi geçiren hastalar, pulmoner hiper-
tansiyonu olan hastalar, koroner arter hastalığı 
öyküsü olanlar ve AMI geçirme öyküsü olan 

hastalar, kardiyak ritim problemi olan hastalar, 
preoperatif dönemde Kemoterapi ve Radyoterapi 
alan hastalar, konjestif kalp yetmezliği tanısı olup 
tedavi alan hastalar çalışma dışı bırakılmışlardır. 

İstatı̇stı̇ksel değerlendı̇rme 

Bu çalışmamızda hastalarımızdan elde edilen 
verilerin analizinde Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) 22.0 for Windows programı ve 
Sigma Stat 3.5 programı kullanıldı. Nümerik 
değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığına 
Shapiro-Wilk testiyle bakıldı.Tekrarlı ölçümlerin 
karşılaştırılmasında Repeated Measures ANOVA 
ve Friedman testlerinden faydalanıldı. Farkın 
hangi gruplardan kaynaklandığını araştırmak 
içinde Student Newman-Keuls testinden 
faydalanıldı.        

BULGULAR 

Çalışmamız akciğer rezeksiyonu yapılarak posto-
peratif altı ay takip edilen toplam 18 olgu dahil 
edildi. Olgularımızı lobektomi ve pnömonektomi 
grubu olmak üzere iki gruba ayırdık. Lobektomi 
uygulanan olgular (n=12) ve pnömonektomi uy-
gulanan olgular (n=6). Pnömonektomi uygulanan 
altı olgumuzun üç tanesine (%50) sağ pnö-
monektomi kalan üç tanesine (%50) ise sol 
pnömonektomi uygulandı. Lobektomi uygulanan 
oniki olgumuzun beş tanesine sağ üst lobektomi 
uygulandı (%41.6), dört tanesine sol üst 
lobektomi uygulandı (%33.3), bir tanesine sağ alt 
lobektomi uygulandı (%8.3), iki tanesine sol alt 
lobektomi uygulandı (%16.6). Dokuz olgumuza 
üst lobektomi uygulandı (%75) üç olgumuza alt 
lobektomi uygulandı (%25). 

Lobektomi veya Pnömonektomi uygulanan her iki 
grupta operasyon öncesi ve operasyon sonra-
sındaki altı aylık takip süreci sonundaki arteriyel 
kangazı ölçümündeki PaO2 ve PaCO2 değerleri 
karşılaştırıldığında sonucun istatiksel olarak 
anlamlı olmadığı gözlendi (Tablo1).  

Lobektomi veya Pnömonektomi uygulanan her iki 
grupta da operasyon öncesi ve operasyon 
sonrasındaki altı aylık takip süreci sonundaki 
EKO değerlendirmelerinde PAB ve SVDÇ 
değerleri karşılaştırıldığında sonucun istatiksel 
olarak anlamlı olmadığı gözlendi (Tablo2).   
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Tablo 1. Lobektomi ve pnömonektomi gruplarındaki operasyon öncesi ve sonrası PaO2 ve PaCO2 değerlerinin karşılaştırılması       

REZEKSİYON 
PaO2_önce 

Ort(±)SS 

PaO2_sonra 

Ort(±)SS 

PaO2_1ay 

Ort(±)SS 

PaO2_6ay 

Ort(±)SS 

P değeri 

Lobektomi 75.9 ± 7.7 76.6 ± 10.3 73.6 ±10.5 70.3 ± 8 0.172 

Pnömonektomi 70.4 ± 12 72.8 ± 8.9 68.4 ± 7.9 74.5 ± 6.5 0.718 

 PaCO2_önce 

Ort ± SS 

PaCO2_sonra 

Ort ± SS 

PaCO2_1ay 

Ort ± SS 

PaCO2_6ay 

Ort ± SS 

P değeri 

Lobektomi 37.2 ± 3.4 36.9 ± 4.2 35.0 ± 3.3 35.0 ± 3.1 0.061 

Pnömonektomi 33.4 ± 3.8 36.6 ± 5.3 36.9 ± 4 35.4 ± 3.8 0.607 

 

Tablo 2. Lobektomi ve pnömonektomi gruplarındaki operasyon öncesi ve sonrası PAB ve SVDÇ değerlerinin karşılaştırılması 

REZEKSİYON 
PAB_önce 

Ort ± SS 

PAB_sonra 

Ort ± SS 

PAB_1ay 

Ort ± SS 

PAB_6ay 

Ort ± SS 

P değeri 

Lobektomi 29.5 ± 6.9 31.4 ± 7.5 28.7 ± 10.7 27.3 ± 11.3 0.286 

Pnömonektomi 28.3 ± 5.2 31.7 ± 9.3 33.3 ± 9.3 31.7 ± 8.7 0.372 

 SVDÇ_önce 

Ort ± SS 

SVDÇ_sonra 

Ort ± SS 

SVDÇ_1ay 

Ort ± SS 

SVDÇ_6ay 

Ort ± SS 

P değeri 

Lobektomi 3.8 ± 0.3 3.6 ± 0.4 3.6 ± 0.4 3.7 ± 0.5 0.152 

Pnömonektomi 3.7 ± 0.6 3.8 ± 0.5 3.8 ± 0.5 3.8 ± 0.3 0.982 
 

 

Lobektomi uygulanan grupta operasyon öncesi 
ve operasyon sonrasındaki altı aylık takip süreci 
sonundaki SFT değerlendirmelerinde FEV1 
değerleri karşılaştırıldığında sonucun istatiksel 
olarak anlamlı olduğu gözlendi (FEV1 için P 
değeri =<0.001). FEV1 değerleri operasyon son-
rasında bir miktar düşmüş ancak daha sonraki 
dönemlerde FEV1 değerinde geçen zamanla 
beraber artış tespit edilmiştir. Operasyon sonrası 
ile ilk bir ay sonundaki değerler arasında istatik-
sel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmemesine 
rağmen diğer dönemlerdeki değişiklikler istatiksel 
olarak anlamlı idi (Grafik 3, Tablo 5). Aynı şekilde 
operasyon öncesi ve operasyon sonrası altı aylık 
takipte SFT değerlendirmelerinde FVC değerleri 
karşılaştırıldığına sonuç istatiksel olarak anlamlı 
idi (FVC için P değeri =<0.001) (Tablo 3). FVC 
değerleride FEV1 değerlerinde olduğu gibi ope-
rasyon sonrasında bir miktar düşmüş ancak daha 
sonraki dönemlerde FVC değerinde geçen za-
manla beraber artış tespit edilmiştir. Operasyon 

sonrası ile ilk bir ay sonundaki değerler arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenme-
mesine rağmen diğer dönemlerdeki değişiklikler 
istatiksel olarak anlamlı idi. Pnömonektomi uygu-
lanan grupta operasyon öncesi ve operasyon 
sonrasındaki altı aylık takip süreci sonundaki SFT 
değerlendirmelerinde FEV1 değerleri karşılaştırıl-
dığında sonucun istatiksel olarak anlamlı olduğu 
gözlendi (FEV1 için P değeri <0.001). FEV1 
değerleri operasyon sonrasında bir miktar düş-
müş ancak daha sonraki dönemlerde FEV1 
değerinde geçen zamanla beraber artış tespit 
edilmiştir. Operasyon öncesi ile operasyon son-
rası, bir ay sonrası ve altı ay sonrası FEV1 
değerleri karşılaştırmaları istatiksel olarak anlamlı 
idi.Fakat operasyon öncesi ve operasyon sonrası 
altı aylık takipte SFT değerlendirmelerinde FVC 
değerleri karşılaştırıldığına sonuç istatiksel olarak 
anlamlı değildi (FVC için P değeri 0.145) 
(Tablo3).  
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Tablo 3. Lobektomi ve pnömonektomi gruplarındaki operasyon öncesi ve sonrası FEV1 ve FVC değerlerinin karşılaştırılması 

REZEKSİYON FEV1_önce 

Ort ± SS 

FEV1_sonra 

Ort ± SS 

FEV1_1ay 

Ort ± SS 

FEV1_6ay 

Ort ± SS 

P değeri 

Lobektomi 2.6 ± 0.8 2.0 ± 0.5 1.9 ± 0.6 2.3 ± 0.8 =<0.001 

Pnömonektomi 2.3 ± 0.2 1.6 ± 0.5 1.5 ± 0.5 1.7 ± 0.3 <0.001 

 FVC_önce 

Ort ± SS 

FVC_sonra 

Ort ± SS 

FVC_1ay 

Ort ± SS 

FVC_6ay 

Ort ± SS 

P değeri 

Lobektomi 3.8 ± 0.9 2.6 ± 0.5 2.6 ± 0.7 3.0 ± 0.9  =<0.001 

Pnömonektomi 3.4 ± 0.4  2.1 ± 0.6 2.1 ± 0.6 2.3 ± 0.5  0.145 

 
 
 

 
 

TARTIŞMA 

Akciğere yapılan cerrahi girişimlerin özellikle 
lobektomi/pnömonektomi gibi büyük rezeksiyon-
ların da RV fonksiyonlarını bozduğu yapılan 
çalışmalarda gösterilmiştir. Rezeksiyon sonrası 
erken dönemde kompansatuar değişikliklerin ve 
adaptasyon mekanizmalarının devreye girmesi 
dekompanse RV yetersizliğinin klinik bulgularının 
daha çok geç dönemde ortaya çıkmasına neden 
olur. (12). Akciğer rezeksiyonu uygulanan hasta-
larda erken ve geç dönem RV morfolojisi ve 
fonksiyonları hakkında yapılan klinik çalışmalar 
adaptasyon hakkında önemli bilgiler kazandır-
mıştır. Çalışmamızda, pnömonektomi grubunda 
operasyon sonrası PAB’da postoperatif birinci 
ayın sonuna kadar artış gözlendi. Ancak posto-
peratif altıncı aydaki ölçümlerde genel olarak 
PAB’da bir düşüş saptandı ancak yinede preo-
peratif dönemden yüksekti. Lobektomi grubunda 
ise postoperatif erken dönemde bir artış görüldü. 
Ancak postoperatif altıncı aydaki takipte dahil 
olmak üzere genel bir azalma görüldü. Her iki 
grup karşılaştırıldığında ise pnömonektomi gru-
bundaki PAB’ın lobektomiden daha fazla artış 
gösterdiği tespit edildi. Amar ve arkadaşlarının 
(13) yaptığı 47 lobektomi ve 39 pnömonektomi 
vakasını içeren bir çalışmada pulmoner rezek-
siyon uygulanan hastalarda özellikle pnömo-
nektomi sonrası PAB’da minimal bir artış oldu-
ğunu Doppler Ekokardiyografi kullanrak göster-
mişlerdir. Ancak bu artış istatistiksel olarak 
anlamlı artış bulunmamıştır. Aynı çalışmada 
lobektomi yapılan hastalarda pnömonektomi 
yapılanlardan farklı olarak rezeksiyon sonrasında 
PAB’da artış tespit edilmemiştir. Pnömonektomi 
yapılan grupta PAB’da artış tespit edilmesine 
rağmen, sağ ventrikül sistolik fonksiyon bozuk-
luğu tespit edilmemiştir. Pulmoner rezeksiyon 

uygulanan hastalarda yapılan rezeksiyonun ge-
nişliğinin pulmoner arter basıncını değiştirme-
diğini gösteren çalışmalarda ise olgulardaki pul-
moner hipertansiyondan iskemik kalp hastalıkları 
sorumlu tutulmuştur (14). Lewis ve arkadaşlarının 
(15) sağ kalp kateterizasyonu kullanılarak yaptığı 
20 pnömonektomi vakasını içeren bir çalışmada 
ise pnömonektomi sonrası ortalama PAB yük-
sekliğinin sistolik eşdeğerlerine eşit olduğu gös-
terilmiş olup bu nedenle pnömonektomi sonrası 
sağ kalp basıncını tahmin etmek için ekokar-
diyografi kullanılması önerilmiştir. Smiley ve 
arkadaşları (16) ile Robin’in (17) yaptığı çalış-
malarda ise pnömonektomi sonrası sağ kalp 
basıncındaki erken yükselmenin nedeninin büyük 
bir olasılıkla adrenerjik sistem etkinliğindeki artma 
ve pulmoner damar yatağı hacmindeki azalma 
olduğu gösterilmiştir.  

Sağ ve sol pnömonektomi uygulanan hastalar-
daki PAB değişikliklerini karşılaştıran bir çalış-
mada ise sağ pnömonektomi sonrası sol 
pnömonektomiye göre PAB’da daha fazla artış 
olduğu tespit edilmiştir. Standart ve intraperi-
kardiyal pnömonektomi sonrası ölçülen PAB 
arasında ise anlamlı bir fark tespit edilmemiştir 
(18). Aynı çalışmada lobektomi ya da bilobektomi 
uygulanan hastalar ile pnömonektomi uygulanan 
hastalar arasındaki PAB değişiklikleri de karşılaş-
tırılmış olup burada da pnömonektomi uygula-
nanlarda PAB’da daha fazla yükselme tespit 
edilmiştir (18).  Bizim çalışmamızda ise üç adet 
sağ üç adet de sol pnömonektomi mevcut idi. 
Pnömonektomi uygulanan her iki grup arasındaki 
PAB değişikliklerinde anlamlı bir farklılık yok idi. 

Çalışmada ekokardiyografi ile pulmoner arter 
basınçları yanında sağ ventrikül duvar kalınlığı ve 
sağ ventrikül diastolik çap ölçümleri yapılarak 
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bunlardaki değişikliklerde istatiksel olarak değer-
lendirildi. Pnömonektomi grubunda SVDÇ (sağ 
ventrikül diastolik çap) değerleri karşılaştırıl-
dığında postoperatif birinci ayın sonundaki 
ölçüme kadar bir artış tespit edilmesine rağmen 
postoperatif altıncı aydaki ölçümde SVDÇ’de bir 
azalma tespit edildi. Lobektomi grubun da ise 
postoperatif erken dönemde ve postoperatif bi-
rinci ayda SVDÇ’de bir azalma görülürken pos-
toperatif altıncı ayda tekrardan SVDÇ değerleri 
artmaya başlamıştır. Bu veriler ışığında pnömo-
nektomi grubundaki PAB değişikleri ile SVDÇ 
değişiklikleri arasında bir paralellik olduğu çalış-
mamızda tespit edilmiştir. Venuta ve arkadaş-
larının (19) yaptığı 36 lobektomi ve 15 pnömo-
nektomi vakasını içeren bir çalışmada ise akciğer 
rezeksiyonundan sonra olguları 4 yıl boyunca 
izlemişler ve PAB ve RV çaplarının giderek 
arttığını bildirmişlerdir. PAB’daki artışın, RV’ün 
serbest duvar hipertrofisinden daha önce geliş-
tiğini bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada bu 
değişimlerin ilk 6 ay içinde hızlı olduğunu daha 
sonra yavaşlayarak devam ettiğini gözlemişlerdir. 
Bunu RV yüklenmesine progressif adaptasyon 
olarak yorumlamışlardır. 

Çalışmada hastaların arteriyel kan gazı analiz-
lerini ve SFT’lerini de ölçerek solunum fonksi-
yonlarındaki değişiklikleri de görmeyi amaçladık. 
Bu amaçla arteriyel kan gazı ölçümlerinde PaO2 
ve PaCO2 değerleri ile SFT ölçümlerinde ise 
FEV1 ve FVC değerlerini kayıt altına alarak 
karşılaştırmalarını yaptık. Hem FEV1 hemde FVC 
değerlerinin karşılaştırılmasında hem lobektomi 
grubunda hem pnömonektomi grubunda posto-
peratif dönemdeki bir aylık takipte öncelikle 
azalma tespit edildi altı ayın sonunda ise bir artış 
görülmesine rağmen preoperatif değerlere FEV1 
dede FVC dede ulaşılamadı. Her iki grup 
karşılaştırıldığında ise FEV1 dede FVC dede 
mevcut azalmanın pnömonektomi grubunda 
rezeke edilen akciğer parankim dokusu ile doğru 
orantılı olarak daha fazla olduğu tespit edildi. 
Altıncı ayın sonundaki FEV1 ve FVC değerle-
rindeki yükselme ise lobektomi grubunda pnömo-
nektomi grubuna göre daha fazla idi. Venuta ve 
arkadaşları (19) akciğer rezeksiyonu uygulanan 
hastaların dört yıl sonraki sonuçlarını bildirmiş-
lerdir. Bizim çalışmamızda olduğu gibi onlarda 
yaptıkları çalışmada operasyon öncesi ve ope-
rasyon sonrası kan gazı analizlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı hiçbir fark saptamamışlardır. SFT 

ölçümlerindeki FEV1 değerlerinin karşılaştırıl-
masında ise pnömonektomi grubunda FEV1 
değerlerinde önemli derecede azalma tespit 
etmişlerdir. Fakat FEV1 değerindeki bu azal-
manın hastaları çok önemli derecede etkile-
mediğini ve hastaların durumu oldukça iyi tolore 
ettiklerini bildirmişlerdir. Arteriyel kan gazındaki 
PaO2 ölçümlerinde pnömonektomi grubunda 
postoperatif ölçümlerde aylar içerisinde önce bir 
azalma tespit edilmesine rağmen altı ayın 
sonunda PaO2 değerlerinde bir artış mevcut idi. 
Lobektomi grubunda ise erken dönemde bir artış 
gözlenirken altı ayın sonuna kadar giderek bir 
azalma tespit edilmiştir. PaCO2 ölçümlerinde ise 
pnömonektomi grubunda birinci ayın sonuna 
kadar bir artış tespit edilmesine rağmen altıncı 
ayın sonunda PaCO2 değerlerinde bir düşme 
tespit edildi. Lobektomi grubunda ise PaCO2 
değerlerinde giderek bir düşme tespit edildi. 
Özsoy ve arkadaşlarının(20)  yaptığı 9 lobektomi 
ve 7 pnömonektomi vakasını içeren bir çalışmada 
ise hastaların preoperatif ve postoperatif altıncı 
aydaki PaO2 ve PaCO2 değerlerinin karşılaştırıl-
masında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak; çalışmada pulmoner rezeksiyon 
uygulanan hastalarda EKO ile PAB ölcümleri 
yapıldı. PAB artışları ile uygulanan pulmoner 
rezeksiyonların büyüklüğü arasında bir ilişki 
sıklıkla düşünülmesine rağmen bu değerlerde 
istatistiksel olarak bir anlam tespit edemedik. Kan 
gazı analizlerinde ise her iki grup arasında da 
anlamlı bir farklılık tespit edemedik. FEV1 ve 
FVC değerlerindeki azalmanın ise uygulanan 
rezeksiyonun büyüklüğü ile ilişkisi var idi ve 
pnömonektomi olan grupta daha fazla idi. Cerrahi 
tedavilerin çeşitli komplikasyonları olmakla birlikte 
özellikle pnömonektomi sonrası aritmiler pul-
moner arter basınç değişiklikleri sıklıkla hastanın 
yaşamını tehdit eden komplikasyonlardır. Çalış-
mada rezeksiyon sonrası pulmoner arter basınç 
değişikliklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
artışa rastlamadığımız için özellikle koroner arter 
hastalığı olmayan hastalarda ameliyat öncesi 
ekokardiografinin rutin yapılması gerekli bir test 
olmadığı sonucuna vardık. Ancak daha büyük ve 
çok sayıda hastayı içeren çalışmalar yapılabilir. 
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