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ÖĞRENİM HEDEFLERİ (1) 

1. Yenidoğanlarda mekanik ventilasyon uygulaması 
sırasında gelişebilecek acil sorunları sayabilmek, 

2. Yenidoğanlarda mekanik ventilasyon uygulaması 
sonrasında gelişebilecek kronik sorunları sayabilmek, 

3. Ventilatör ilişkili pnömoninin kesin tanı ölçütlerini 
sayabilmek, 

4. Ventilatör ilişkili pnömoni gelişme olasılığını azaltan 
koruyucu önlemleri sıralayabilmek, 

 

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında 

Sık Karşılaşılan Sorunlar  



5. Pnömotoraksın klinik bulguları sayabilmek ve tedavi 
basamaklarını söyleyebilmek, 

6. Mekanik ventilasyon uygulanan bir bebek aniden 
kötüleştiğinde yapılacakları sırasıyla sayabilmek, 

7. Bronkopulmoner dizplazi gelişimini azaltmak için 
uygulanması gereken akciğer koruyucu yöntemleri 
sayabilmek. 

 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  

ÖĞRENİM HEDEFLERİ (2) 



YENİDOĞANLARDA MEKANİK 
VENTİLASYONUN NEDEN OLDUĞU 

İSTENMEYEN DURUMLAR  

1. Havayolu hasarı 

2. Hava kaçakları 

3. Trakeal tüp ile ilgili sorunlar 

4. Dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar 

5. Bronkopulmoner displazi 

6. Oksijenin zararlı etkileri 

7. Diğer Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



• Hava yollarında enflamasyon 

• Trakeobronkomalazi 

• Glottis altında darlık 

• Granülom – kist oluşumu 

• Damakta oluklaşma 

• Nekrotizan trakeobronşit  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  

1. HAVAYOLU HASARI 



HAVA YOLLARINDA ENFLAMASYON 

• Trakeal entübasyon süresinin uzaması ile solunum 
yollarında epitel hasarı ve enflamasyon gelişebilir.  

• Trakeal hasarı azaltmak için; 

 
• Trakeal tüp çok büyük olmamalı,  
• İyi sabitlenerek bebeğin hareketleriyle oynayıp trakeayı 

zedelemesine engel olunmalı,  
• Tekrarlayan entübasyonlardan kaçınmak için tüpün kaza ile 

çıkması mümkün olduğunca engellenmeli,  
• Entübe yenidoğanlar gerekmedikçe aspire edilmemeli, 
• Aspirasyon için yan delikli sondalar kullanılmalı  
• Sonda tüpün ucundan daha ileri itilmemelidir.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



GLOTTİS ALTINDA DARLIK 

• Entübe edilen yenidoğanların 
%1-2’sinde görülür, 

• Trakeal tüp çapı, bebeğin 
gebelik yaşının 1/10’undan 
daha fazla ise olasılık artar.  

• Glottis altında darlık ile birlikte 
kistler de gelişebilir, bu 
durumda solunumsal sorunlar 
aylar sonra ortaya çıkabilir.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



• Geniş havayollarında enflamasyon gelişmesi sonucu 
epitelde nekroz ve ayrılma, daha sonra da kısmi veya 
tam tıkanma ile seyreden ciddi bir durumdur.  

• Bu tanı sıklıkla otopsilerde veya çok nadiren 
bronkoskopi ile konulabilir.  

• Mekanik ventilasyon sırasında bebeğe verilen gaz 
karışımının ısıtılması ve nemlendirilmesi ile son yıllarda 
nekrotizan trakeobronşit sıklığı azalmıştır. 

NEKROTİZAN TRAKEOBRONŞİT 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



2. HAVA KAÇAKLARI 

• Pulmoner interstisyel amfizem 

• Pnömotoraks 

• Pnömomediastinum 

• Pnömoperikardiyum 

• Pnömoperitonyum  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



HAVA KAÇAKLARI 
 

• Mekanik ventilasyon sırasında fazla basınç ve/veya 
hacim uygulanmasıyla meydana gelen akciğer hasarı 
sonucunda hava kaçakları olabilir. Alveollerin 
yırtılmasıyla hava; 
• Akciğer parankimine (pulmoner intersitisiyel amfizem),  
• Plevra yaprakları arasına (pnömotoraks),  
• Mediastene (pnömomediastinum),  
• Perikad boşluğuna (pnömoperikardiyum), 
• Peritona (pnömoperitonyum) yayılabilir.  

 

• Akciğer hastalığı olan ve genel durumu aniden 
bozulan olan her yenidoğanda hava kaçakları akla 
getirilmelidir.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



PNÖMOTORAKS 

• Yenidoğanlarda ölüm ve sakatlıkların 
önemli bir nedenidir, 

• Doğum ağırlığı< 1500 gram olup 
pnömotoraks gelişen bebeklerde, 
ölüm veya BPD olasılığı 13 kat 
fazladır 
• İnspiryum süresinin uzun (>0.5 s) ve 

inspiratuvar tepe basıncının yüksek 
olması, 

• Zamanından önce doğum,  
• Balon ile solutma,  
• Sık aspirasyon 
• Trakeal tüpün ana bronşlardan birine 

girmesi pnömotoraks olasılığını arttırır 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık Karşılaşılan 
Sorunlar  



PNÖMOTORAKS 

 

• Bebek aniden morarır, dolaşımı 
bozulur ve kan basıncı düşer. 

• Pnömotoraks tek taraflı ise o tarafta 
solunum sesleri azalır, mediasten ve 
kalp karşı tarafa itilir.  

• Zamanından önce doğan ve RDS’li 
bebeklerde hava kaçakları sıklıkla ilk 
24 saatten sonra ve akciğer 
kompliyansının düzelmeye 
başlamasıyla birlikte gelişir.  

Mekanik Ventilasyon 
Uygulaması Sırasında Sık 

Karşılaşılan Sorunlar  



PNÖMOTORAKS 

• Kesin tanı direkt grafi ile konur  

• Acil durumda, transilluminasyon 
yöntemi ile, veya klinik olarak tanı 
konmalı ve gerekli girişimler 
yapılmalıdır.  

• Basınçlı pnömotoraks gelişen ve 
genel durumu aniden bozulan 
bebeklerde öncelikle beşinci 
interkostal aralık ve orta aksiler 
hattan acilen iğne ile su altı 
drenajı uygulanmalı, daha sonra 
da aynı yerden göğüs tüpü 
yerleştirilmelidir.  

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 

Karşılaşılan Sorunlar  



PULMONER İNTERSTİSYEL AMFİZEM 

• Gazın yırtılan alveollerden 
akciğer parankimine geçmesi ile 
gelişir.  

• Akciğer grafisi ile tanı konur.  

• PİA gelişiminde; 
• Zamanından önce doğum,  
• PIP ve ortalama hava yolu 

basıncı yüksekliği, 
• Ekspiryum süresinin yetersiz 

olması rol oynar (alveoller hava 
hapsi nedeniyle yırtılır).  

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık Karşılaşılan 

Sorunlar  



PULMONER İNTERSTİSYEL AMFİZEM 

• İnterstisyumda tuzaklanan gaz, komşu alveollerde 
atelektaziye ve akciğer kompliyansında azalmaya yol 
açarak inspiratuvar basıncın daha da arttırılması 
gereksinimini doğurur.  

• İnterstisyumdaki hava plevral boşluğa veya mediastene 
ilerlerse, pnömotoraks-pnömomediastinum gelişir. Bu 
nedenle ventilatör ayarları dikkatle yapılmalıdır.  

• Hava kaçağı gelişen bebeklerde yüksek hızda titreşimli 
ventilasyon yönteminin kullanılması daha uygundur.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



 Pnömomediastinum tek başına sıklıkla 
bulgu vermez.  

 

 Pnömoperitonyum akciğerlerdeki hava 
kaçağından veya mide-bağırsak 
delinmesinden kaynaklanabilir, ayırıcı 
tanı yapılmalıdır. 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  

HAVA KAÇAĞI OLAN DİĞER DURUMLAR 



HAVA KAÇAĞI OLAN DİĞER DURUMLAR 

 Pnömoperikardiyum atriyal ve 
ventriküler dolumu azaltarak kalp 
debisinin azalmasına, dolaşımın 
bozulmasına ve kan basıncında 
düşmeye neden olur.  

 Tanı akciğer grafisi ile konur.  

 Perikard boşluğundaki hava bulgu 
yaratacak kadar fazla ise ölümcüldür. 

 Bu nedenle iğne ile boşaltılmalıdır.  

 Havanın tekrarlama olasılığı nedeniyle 
perikardiyal tüp drenajı yapılabilir.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



3. TRAKEAL TÜP İLE İLGİLİ SORUNLAR 

• Tüpün çıkması 
• Yerinden çıkıp farinks veya 

yemek borusuna yerleşmesi 
• Fazla ilerleyip ana 

bronşlardan birine girmesi 
 

• Tüpün tıkanması  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



TRAKEAL TÜPÜN ÇIKMASI 

• Bebekte ani kötüleşme, morarma ve bradikardi gelişir.  

• Balon ile solutularak solunum sesleri dinlenmeli, düzelip 
düzelmediği gözlenmelidir. 

• Solunum sesleri duyulamıyor ve bebeğin morarması ve 
bradikardisi düzelmiyorsa tüpün çıkmış olduğu 
düşünülmelidir. 

• Tüpün tıkanması veya pnömotoraks durumunda da 
benzer bir klinik tablo olacağından, şüphe durumunda 
laringoskop ile tüpün yerine bakılmalıdır.  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



TRAKEAL TÜPÜN  
BİR ANA BRONŞA İLERLEMESİ 

• O taraf akciğerde havalanma 
artışı ve buna bağlı sorunlar 
(pulmoner interstisyel amfizem),  

• Diğer akciğerde atelektazi 
gelişebilir.  

• Tek taraflı olarak akciğer sesleri 
azalır, bebeğin durumu kötüleşir 
ve morarır.  

• Akciğer grafisi ile tüpün ana 
bronşta olduğu doğrulandıktan 
sonra akciğerler dinlenerek tüp 
biraz geri çekilmelidir.  Mekanik Ventilasyon Uygulaması 

Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



4. DOLAŞIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ 
SORUNLAR 

• Kalp debisinde azalma 

• Duktus arteriozus açıklığı 

• Ventrikül içine kanama  

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



5. BRONKOPULMONER DİSPLAZİ 
  

• Zamanından önce doğan 
bebeklerde yüksek hacim 
ve/veya basınç ile akciğer hasarı 
ve bronkopulmoner displazi 
gelişebilir  

 

• Yüksek tidal hacmin, PİP’den 
bağımsız olarak akciğer 
hasarında daha önemli rol 
oynadığını göstermiştir.  

 Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



5. BRONKOPULMONER DİSPLAZİ 
 

• Alveol ve havayollarının mekanik olarak aşırı 
genişletilmesi sonucu:  
• Alveol epitel hücrelerinde hasar,  
• Alveol içine proteinli sıvı sızıntısı,  
• Lenf akımında değişiklikler,  
• Yangısal hücrelerin alveollere göçü ve hyalen zarlar,  
• Akciğer kompliyansında azalma,  
• Sürfaktanın yapı ve işlevinde bozulma meydana gelir. 

• Alveol hasarını azaltmak için ‘akciğer koruyucu 
ventilasyon yöntemleri’ kullanılmalıdır   

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



ALVEOL HASARININ ÖNLENMESİ 

• Hacim kontrollü ventilasyon biçimleri kullanarak hacim ve 
basınç hasarından kaçınmalıdır,  

• Bir miktar hiperkapniye izin vererek aşırı ventilasyondan 
kaçınmalıdır, 

• Ekspiryum sonu pozitif basınç (PEEP) uygulayarak, 
alveollerin ekspiryumda tam kapanması ve dolayısıyla 
atelektazi önlenmelidir,  

• Gerektiğinde, yüksek hızda titreşimli ventilasyon (HFOV) ile 
çok küçük hacimler kullanarak ventilasyon sağlanmalıdır. 

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



6. OKSİJENİN ZARARLI ETKİLERİ 
 

7. DİĞER SORUNLAR 
• Prematüre retinopatisi 

• Apne 

• Ventilatör ilişkili pnömoni ve sepsis 

• Atelektazi 

• Beslenme sorunları 

• Gelişimsel gerilik  

 Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



ATELEKTAZİ 

• Hava yolların bir tıkaç ile veya bası 
sonucu tıkanması ile bir akciğerin 
tamamen veya kısmen 
havalanamaması ile atelektazi 
gelişir 

• Ekstübasyon sonrasında ve RDS 
olan bebeklerde sıklıkla sağ üst 
lobda görülür 

• Solunum çabasında artma, yardımcı 
solunum kaslarının çalışmasına 
bağlı olarak göğüs duvarında 
çekilmeler ve morarma gözlenir 

• Kan gazlarında hiperkarbi ve 
hipoksemiye rastlanır. 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



ATELEKTAZİ 

• Özellikle zamanından önce doğan bebeklerde ekstübasyon sonrası akciğer 
grafisi ile atelektazi gelişip gelişmediğinin kontrol edilmelidir. 

• Bu bebeklerde ekstübasyon sonrası nazal CPAP uygulanması ile 
atelektazi gelişme olasılığının azaldığı gösterilmiştir.  

• Atelektazinin tedavisinde; 
• Göğse fizik tedavi uygulanmalı,  
• Atelektazi gelişen kısım yukarıda olacak şekilde pozisyon verilmeli,  
• Düzelme olmazsa %3 NaCl nebül şeklinde hava yollarına verilmeli 
• Gerekirse serum fizyolojik ile derin trakeal aspirasyon yapılmalıdır.  

 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında Sık 
Karşılaşılan Sorunlar  



ENFEKSİYON 
 

• Uzun süreli mekanik ventilasyon 
uygulanan bebeklerde 
sepsis/ventilatör ilişkili pnömoni 
gelişebilir.  

• VİP sıklığı: 0- 15/ 1000 ventilatör 
günüdür. 
• Zamanından önce doğan,  
• Mekanik ventilasyon süresi uzayan,  
• Tekrarlayan entübasyonlar gerektiren,  
• Sık trakeal aspirasyon gerektiren 
• Morfin türevi ilaçlar verilen bebeklerde 

VİP olasılığı artar. 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması 
Sırasında Sık Karşılaşılan Sorunlar  



• Pnömoninin, mekanik ventilasyon başladıktan en az 48 
saat sonra başlaması, 

• Ventilatör desteğinde artış gerektiren, gaz değişiminde 
bozulma gelişmesi, 

• İki veya daha fazla akciğer grafisinde yeni tutulum alanları 
görülmesi, oyuklaşma ve keseleşme gözlenmesi, 

• Vücut sıcaklığı düzensizliği, solunum yollarındaki salgıların 
özelliğinde değişiklik saptanması, lökosit sayısında azalma 
veya artma, hışıltı, solunum sayısının artışı, öksürük, kalp 
hızında azalma veya artma durumlarından en az üçünün 
olması gerekmektedir.  

 

VİP’İN KESİN TANI ÖLÇÜTLERİ 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında 
Sık Karşılaşılan Sorunlar  



• VİP tanı ölçütünde yer almadığı halde trakeal salgı 
kültürü ve yaymaları sık kullanılır. 

• Ancak bu incelemelerin duyarlılığı, özgüllüğü ve pozitif 
tahmin değerleri çok düşüktür.  

• Solunum yolunun gerçek enfeksiyonu ile  
kolonizasyonun ayrımında yol göstermez.  

• Solunum yolu salgılarında lökosit varlığı enfeksiyon 
lehine kabul edilebilir.  

• Kültürde üreyen bakteri gram negatif ise (özellikle 
Pseudomonas, E.Coli veya Klebsiella) enfeksiyon 
olasılığını kuvvetlendirir.  

• VİP tanısında altın standart olan akciğer biyopsisinin 
yenidoğanlarda yeri yoktur. 

VİP’İN DİĞER TANI ÖLÇÜTLERİ 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında 
Sık Karşılaşılan Sorunlar  



VİP GELİŞME OLASILIĞINININ AZALTILMASI 

• Bebeğin başı 15-30° yükselterek anne sütünün hava 
yoluna kaçması önlenmeli, 

• Bebek yakın takip edilmeli ve mekanik ventilasyon 
mümkün olan en kısa zamanda sonlandırılmalı, 

• Isıtılmış devreler kullanarak hortumlarda su birikimini 
önlenmeli ve biriken su sık sık boşaltılmalı, 

• Kapalı devre aspirasyon sistemleri kullanılmalı, 

• Ventilatör devreleri ve aspirasyon sondaları sadece 
gözle görülen kirlilik olduğunda değiştirilmeli, 

• Bebeğe uygun şekilde ağız bakımı verilmeli ve ağız içi 
temiz sondalarla aspire edilmelidir. 

 
Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında 

Sık Karşılaşılan Sorunlar  



MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI SIRASINDA GENEL 
DURUMU ANİDEN KÖTÜLEŞEN BEBEĞE YAKLAŞIM 

 
• Mekanik ventilasyon uygulanan bir bebeğin genel 

durumu aniden kötüleşirse meydana gelmiş olabilecek 
olayların baş harflerinden oluşan TOPAÇ kısaltmasının 
akılda tutulması tanı açısından kolaylık sağlar: 

T: Trakeal tüp yerinden çıkmış olabilir 

O: Obstüksiyon gelişmiş olabilir 

P: Pnömotoraks gelişmiş olabilir 

A: Aygıtlarla ilgili sorunlar gelişmiş olabilir 

Ç: Çeşitli nedenler (kalp durması, ventrikül içine kanama, akciğer 
kanaması vb) 

Mekanik Ventilasyon Uygulaması Sırasında 
Sık Karşılaşılan Sorunlar  



Ventilatörü kontrol et Bebeği kontrol et 

Basınç ibresi hareket  
etmiyor 

Basınç ibresi 
hareket  
ediyor 

Ventilatör arızalı 
Hortumlar çıkmış 

olabilir 

Solunum sesleri ve 
göğüs hareketleri  
yeterli, bebek düzeliyor 

Solunum sesleri ve 
göğüs hareketleri  
yeterli, bebek düzeliyor 

Ventilasyon yetersiz,  
PIP’I arttır  
veye tüp kısmen tıkalı,  
aspire et, gerekirse  
tüpü değiştir  

Hava kaçağı olabilir, grafi çek,  
tüp tıkanmış veya çıkmış olabilir 
Tüpü değiştir 

Bebek düzelmiyor 

Diğer durumları düşün; 
Ventrikül içi kanama, şok, 
Pulmoner hemoraji 
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