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1. Doğumla birlikte bebeğin solunum ve dolaşım 
sisteminde meydana gelen değişiklikleri sayabilmek 

2. Solunumun temel bileşenlerini sıralayabilmek 
3. Akciğerdeki gaz kapasitesinin bileşenlerini sayabilmek 
4. Akciğerlerde gaz değişiminin yapılabilmesi için gerekli 

olan koşulları sayabilmek 
5. Solunum yetmezliğinin tanımını yapabilmek 
6. Solunum yetmezliğine neden olabilecek durumları 

sayabilmek 
7. Solunum yetmezliğinin belirtilerini sayabilmek 
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O2  CO2 

CO2 O2  

 Solunum: Dokular için 
gerekli olan O2 dış 
ortamdan vücuda 
alınması ve 
dokularda birikmiş 
olan CO2 akciğerler 
tarafından vücuttan 
uzaklaştırılması 
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 Devamlı solunum yapmamızın nedeni, vücutta 
oksijenin depolanamamasıdır  

 Solunum: 
1.  Nefes alma (inspirasyon)  
2.  Nefes verme (ekspirasyon) kısımlarından oluşur 
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 Hava, yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar 

 İnspirasyonun hemen öncesinde alveol içi gaz basıncı 
atmosferik basınca eşit olduğundan, gaz akımı olmaz  

 İnspirasyon için, alveolar basınç atmosferik basınçtan 
düşük; ekspirasyon için ise atmosferik basınçtan 
yüksek olmalıdır 

 Bu durumda inspirasyon iki şekilde gerçekleşebilir  
1. Alveol içi basınç düşürülerek negatif basınç oluşturulabilir 

(kendiliğinden olan solunumda olduğu gibi) 

2. Atmosferik basınç yükseltilerek pozitif basınç oluşturulabilir 
(pozitif basınçlı mekanik ventilasyonda olduğu gibi)  
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 Fetüs, anne karnında iken aralıklı solur  
 Fetal hayatta solunumu baskılayan faktörler:  
 Hipoksi 
 Hipoglisemi 
 Enfeksiyon 
 Maternal sigara ve FB kullanımı 
 Endojen opioidler 
 Pg’ler 
 Adenozin vb 

 Fetal hayatta solunum uyarıcısı: 
 C02 
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 Alveollerin içinde fetal alveol sıvısı (FAS) bulunur 
 Alveol epiteli tarafından aktif olarak salgılanır 

 Üretim miktarı: 25 ml/kg/gün 
 FRC için gereklidir 

 Ağızdan çıkarak amniyon sıvısına karışır 

 Amniyon sıvısından etkilenir  

 Akciğer damar direnci yüksektir  
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A- Ritmik ventilasyonun başlaması 

B- Fetal alveoler sıvısının emilmesi 

C- Pulmoner damar direncinin azalması 

D- Sürfaktan sentezinin yeterli olması 
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 Doğumdan sonra FAS alveollerden uzaklaşarak 
yerine hava girmeli ve damar direnci düşerek kan 
akımı artmalıdır. 
 Buna paralel olarak;   
 Doğum yaklaştıkça FAS üretimi düşer (18 ml/kg/gün) 
 Alveol hücrelerinde, doğumdan hemen önce Cl 

sekresyonu azalır, Na ve FAS emilimi artar (amilorid      
duyarlı sodyum transport kanalları baş rol oynar)   

 Bebek doğum kanalından çıkarken akciğerlerden 10-40 ml 
FAS atılır ve yerine elastik çekimle hava dolar 
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 Kordun klemplenmesi ile plasentadan salınan solunumu 
baskılayıcı maddelerin etkilerinin ortadan kalkması  

 Katekolamin patlaması 

 C02 konsantrasyonunda artış 

 Ses  

 Isı değişikliği 

 Yer çekimi 
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 Doğumla birlikte bebek, kısmen kapalı olan glottise karşı 
soluk verdikçe, intratorasik basınç artar (40 cm, normalin 
2 katı) ilk solunumu bir ağlama izler  

 İlk etkin nefes sayesinde oluşturulan yüksek 
transpulmoner basınç, hem FAS’nın temizlenmesini hem 
de PO2 ve pH’nın artışını sağlayarak pulmoner vasküler 
direncin 8-10 kat azalmasına yol açar.  

 1-2 soluktan sonra akciğerler tamamen ekspanse olur 

 Göbek klemplendikten 60 sn sonra düzenli solunumun 
başlaması beklenir 
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 FAS’ın temizlenmesindeki yetersizlik, yenidoğan 
bebekte Geçici Takipne’ye neden olur 

 Respiratuar Distres Sendromu varlığında da FAS’ın 
emiliminin yetersiz olduğu gösterilmiştir 
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 Oksijen tüketimi 
 İstirahatte, kilo başına dakikada solunan hava miktarı 

(dakikadaki ventilasyon) erişkindekinin 2 katı 

 Erişkinde 3-4 ml/kg/dk 

 Yenidoğan bebekte 7 ml/kg/dk   

 Yenidoğan bebek neden daha çok oksijen tüketir? 
 Temel metabolizma hızı bebekte daha yüksek 

 Büyüme için enerjiye gereksinimi var 

 Yüzey alanları daha fazla 

14 



 Ventilasyon 
◦ Mekanik hareket 

◦ Basınç farkı 

 Difüzyon 
◦ Moleküler hareket 

◦ Konsantrasyon farkı 

 Perfüzyon 
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 Havayolları 
    (Tüp) 

 
 Alveoller  
    (Balon) 
  
 
  
 
 
  

 ALVEOL SAYISI: 
o 30 haftalık bebekte ~ 50 milyon 
o Termde 100- 150 milyon 
o Erişkinde ~300 milyon  
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 Ventilasyon: Akciğerlere hava girişi ve çıkışıdır  

 Soluk alma işlemi: 

 Diyafram kasının kasılarak aşağıya inmesi ile başlar 

 İnterkostal kaslar tarafından kostaların yukarı kaldırılması ile 
göğüs içi hacmi artar, basınç azalır ve akciğerlere hava çekilir 

 Soluk verme işlemi 

 Pasif olarak gelişir  

 Normal koşullarda süresi, soluk alma süresinden 2 kat daha 
uzundur 
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Hacim değişikliği  

 Gaz akımı 

Basınç değişikliği 

19 

SPONTAN İNSPİRASYON 

Spontan solunumda önce göğüste hacim değişikliği olur,  
bunu basınç değişikliği ve gaz akımı izler 



Hacim değişikliği  

 Gaz akımı 

Basınç değişikliği 
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MEKANİK VENTİLASYON 

Mekanik ventilasyonda ise basınç değişikliğini gaz 
akımı ve hacim değişikliği izler  



 Göğüs kafesi ve akciğerler üç boyutlu bir yay 
sistemi olarak düşünülebilir: 
 Göğüs kafesi bu yayı dışarı doğru gererken, 

Akciğerler içeri doğru çeker  

 Bu güçler sayesinde yeterli AC hacminin ve 
ventilasyonunun devamına ve gaz giriş çıkışına 
olanak sağlanır 

 Yenidoğanda göğüs kafesi esnek olduğundan 
yayın dışarı geren kuvveti azdır, yani akciğeri 
açık tutmak için gerekli olan kuvvet yetersizdir  
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Diyafrağma ve  
interkostal kaslar 
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AC elastik ve  
yüzey gerilim  

güçleri 



                Alveollerin açık kalabilmesi için 

 

                                                        Göğüs duvarı elastisitesi 

         Atmosferik basınç            =     Akciger doku elastisitesi 

                                                               Alveol içi basınç  

                

                   arasında bir denge olmalıdır 
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 Yenidoğan, göğüs kafesini dışarı çeken kuvvetteki 
yetersizliği kompanse edip alveolleri açık 
tutabilmek için ekspiratuar fren sistemine 
sahiptir:  

 Hızlı soluyarak soluk verme süresini kısaltır ve içeri  
 giren havanın tamamını geri vermez  

 Ekspiryumda larinks kaslarını kasarak hava yolu 
 direncini arttırır ve bir miktar hava tutulumunu sağlar 

 Diyafram kasının gerginliğini soluk verme sırasında 
da kısmen koruyarak hava çıkışını azaltır 
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Yenidoğanlar, erişkinlere göre bazı dezavantajlara 
sahiptir:  
• Göğüs kafesi; yenidoğanda  üçgen (üstteki kostalar 

alttakine oranla kısa), erişkinde ise kubbe şeklindedir 
• İnterkosatal kaslar  iyi gelişmemiş 
• Diyafram kostalara daha yatay bir şekilde yapışır ve 

göğüs duvarı ile temas alanı azdır 
• Diyafram işlevini bozan durumlarda solunum daha fazla 

etkilenir 
• Yenidoğanlarda diyaframda hızlı çalışan ve çabuk 

yorulan Tip 2 kas lifi daha fazladır (Tip 1 lifler: 
prematürelerde %10, term yenidoğanlarda %25 ve 
çocuklarda ise %55 oranındadır) 25 



 Tidal hacim 
 Ölü hacim 
 Alveolar ventilasyon 
 Fonksiyonel rezidüel kapasite 
 Komplians 
 Hava yolu direnci (rezistans) 
 Elastisite 
 Solunum işi 

26 



 Tidal Hacim:  
 Her nefeste veya ventilatörün her döngüsünde 

akciğere girip çıkan hava miktarıdır  

 Yenidoğanda tidal hacim 4-6 ml/kg civarındadır 

 Mekanik ventilasyon uygulanırken 8.5 ml/kg’ı 
aşması aşırı volüm kabul edilir 

 Ölü hacim:   
 Bir nefeste alınan soluğun hava yollarında kalan 

miktarıdır 
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 Alveoler ventilasyon=Dakika ventilasyonu: Bir 
dakikada alveollere veya girip çıkan hava miktarına denir  

 AV = (Tidal hacim-Ölü hacim) x Solunum sayısı formülü   
ile hesaplanır   

 Miktarı 240-480 ml/dk arasında değişir  

 CO2 atılım hızını belirler  

 Ölü hacim artarsa AV azalır, eğer TV ve/veya solunum 
sayısı artmazsa PaCO2 artar  

 Bu nedenle mekanik ventilatördeki bir bebekte PaCO2 
yükseldiğinde solunum sayısını arttırmamız gerekir  
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 Alveollerin her seferinde tamamıyla boşaltılıp doldurulması 
solunum işini çok arttıracağından, ekspiryum sonunda 
alveoller tam olarak boşalmaz 

 Normal bir ekspirasyonu takiben akciğerlerde kalan hava 
miktarıdır 

 Matür bebekte miktarı 25-30 ml/kg kadardır  

 İki ana işlevi vardır: 
1. Akciğerlerde bazal bir ekstansiyon yaratmak  

2. Akciğerde oksijeni daha uzun süre tutmak (O2 rezervuarı) 

 Yenidoğanda solunum hızı yüksektir ve akciğerdeki havanın 
boşalması için gerekli zaman azdır  
 Bu nedenle YD’da FRK görece olarak artar 29 
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 Akciğerlerde hava akım hızı 0.6-9.9 lt/dk’dır 

 Aşırı artarsa türbülan akım oluşur ki, bu da 
hava yolu direncini artırır 

 İdeal akım hızı (L/dk) = ET iç çapı x 3 
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 Akciğerlerin genişleyebilme yeteneğini gösterir 

 Komplians:  Birim basınç başına, hacimde olan 
değişimidir. (L/cm H2O) 

  C = ∆V/ ∆P  

 Normal bebeklerde C = 3-5 ml/cmH2O 

 RDS’li yenidoğanlarda 0.5-1  ml/cmH2O 

 Solunum sistemi kompliansı = Akciğer kompliansı+ 
Göğüs duvarı kompliansıdır  

 Yenidoğanda göğüs duvarı çok esnek olduğundan, 
akciğerin kompliansı, genel olarak solunum sistemi 
kompliansını oluşturur 

32 



 Yaşamın ilk saatlerinde çok düşük olan komplians, 
solunumun başlaması ve FRK’nin oluşmasıyla iyileşir  

 Komplians; sadece akciğer dokusu ve yüzey 
geriliminin göstergesi olmayıp, hacminin de bir 
göstergesidir 

 Komplians ne kadar yüksek ise, yapılan basınç 
değişikliklerinde meydana gelen volüm artışı o denli 
yüksek olur 

 Zamanından önce doğan bebeklerde surfaktan 
eksikliği nedeniyle komplians azalır.  

 Bu durum, özellikle RDS’li bebeklerde önemlidir 
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Komplians= Hacim Değişikliği 
                       Basınç farkı   

Hacim 

Basınç 

∆ V 

∆ P 

C =  ∆  V 
∆   P 
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Göğüs duvarı   
 

• YD’da basınç-hacim eğrisi “S” şeklinde, erişkinde ise daha düz  
• YD’da “S” şeklinde olması AC’in hem kolay şişebileceğini hem de kolay kollabe 

olabileceğini gösterir 
• YD’da toraksın yumuşaklığı da AC’lerde aşırı distansiyona zemin hazırlar 

Akciğerler 

Etkili 
havalanma 
alanı  
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• Akciğer kompliansının en yüksek olduğu PEEP 
düzeyine “OPTİMUM PEEP” denilir 

• Optimum PEEP’te oksijen taşınması en yüksektir 

• PEEP optimumu aşarsa komplians artacağına azalır  

• RDS’li bebeklerde; düşük olan komplians surfaktan 
tedavisi ve MV ile hızla düzelir 

• Komplians düzeldikten sonra inspirasyon basıncı 
uygun düzeylere düşülmez ise; mediastinal yapılara 
göreceli olarak daha fazla basınç yansır ve 
kardiyopulmoner yetmezlik/hava kaçakları gelişir 
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 Solunum sisteminin total direnci Göğüs duvarı 
direnci ve hava yolu direncinden oluşur 
 Gazı hava yolları boyunca alveollere iletmek için gerekli 

olan basınç, hem elastik hem de dirence ait güçleri yenmek 
zorundadır 

 
  Hava yolu direnci: Havanın, hava yollarında karşılaştığı 

sürtünme direncine denilir 
 Hava yolu direnci ana direnç komponenti olup, pratikte 

pulmoner direnç ile eş anlamlı olarak kullanılır 
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R =  P1-P2 

v 
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Hava yolu direnci (R), belli bir akım hızında (birim 
zamanda akan hacim: V) hava yollarında gaz hareketi için 
gereken basınç farklılığı (P1-P2) olarak tanımlanır. 
Normal değer: 25-50 cm H2O/lt/sn 
 



 Rezistans, hava yolunun ilk 5 
bölümünde fazladır  

 Spontan soluyan bebekte    
üst hava yolu direncinin; 
◦ 2/3’ünü nazal 

◦ %10’unu larinks ve glottis 

◦ Geri kalanını ise trakea ve  
bronş dirençleri oluşturur.  
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 Hava yolu direncini etkileyen faktörler; 
1. Hava yollarının iç çapları 

 Yarıçapının dört üstü kuvveti (r4) ile ters orantılı  
 YD’da hava yollarının yarıçapı çok küçük olduğundan, en 

küçük daralma dirençte çok önemli artışa yol açar 
2. Akım hızı 

 Hava akımında turbülans  olması durumunda direnç, hava 
yolu yarıçapının beş üstü kuvveti (r5) ile ters orantılı hale 
gelir 

3. Gazların viskozite ve dansitesi: Dansite azaltıldığında 
(heliox) direnç azaltılabilir 

4. Havayolu veya endotrakeal tüpün uzunluğu: Tüpün 
uzunluğu ne kadar kısa ise direnç o kadar düşük 

42 



43 

 Gerilmiş nesnelerin özgün şekillerine geri dönüşüdür 

 Ekspirasyonun devamını sağlayan asıl güçtür 

 Elastisite = 1/ Komplians 

 Bağlı olduğu faktörler: 
 Yüzey gerilimi (ana unsur) yenidoğanlar özellikle premature 
bebeklerde FRC yetersiz ve hava yollarının yapısal destek  
dokusunun az gelişmiş olması kollapsa eğilimi artırır. Kolapsa 
karşı koymak için gerekli basınç (P) yüzey gerilimi ile (ST) 
doğru, lümenin yarı çapı ile ters orantılıdır. (P=2XST/r) 

 Dokunun elastik elemanları 

 Göğüs kafesinin kemikleşme oranı 

 



Akciğerler elastik olup; 
 Hacimce genişlemesi çok kolaydır 
 Bütün hacimlerde şeklini küçültmeye çalışır  (içe çeker) 
 İstirahatte inspiryum öncesi hacmine pasif olarak geri döner 

Göğüs duvarı da elastiktir ancak;  
 Düşük hacimlerde dışa, yüksek hacimlerde içe itme yapar 

Plevral aralıkta hava varlığında; 
 Akciğerler kollabe olur 
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 Akciğerleri şişirmek ve göğüs kafesini hareket ettirmek için 
yapılan iştir 

 Solunum işi = Basınç X Hacim  

 Solunum işi için harcanan enerjinin;  

 2/3’ü elastik güçlere karşı (akc ve göğüs kafesini şişirmek icin) 

 1/3’ü dirence karşı (pulmoner dirneç) 
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 Solunum iş yükünü etkileyen faktörler; 
 Hava yolu direnci 
 Akciğer ve göğüs duvarı elastik özelliklerine  
 Tidal hacme 
 Solunum hızı  
 YD bebekte iş yükü en düşük olan solunum hızı 30/dk 

 Yalnızca inspiriumda solunum işi yapılır  
 Fizyolojik koşullarda solunum iş yükü çok azdır 
 Solunum sistemi sorunlarında solunum işi artar (örneğin 

RDS’de yaklaşık altı kat artar) 
 MV, bebeğin soluk alıp verme işini azaltarak O2 tüketimini azaltır 
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 Gaz taşınması:  
 Büyük hava yollarında (terminal bronşiollere kadar) laminer akım ile 
 Daha küçük hava yollarında kitle akımı (Bulk akım) ile 
 Alveollerde ise difüzyonla (Brownian)  

 Gaz değişiminin gerçekleşebilmesi için: 
1. Alveoler ventilasyonun yeterli 
2. Akciğer kan dolaşımının iyi (perfüzyon) 
3. Akciğer mekaniklerinin yeterli  
4. Asit-baz dengesinin sağlanmış 
5. Solunum kontrolünün iyi  
                                                  olması gerekir 
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 Solunum sırasında:  
 Alveol-Uç hava yolları içindeki gaz  

 Alveol-Akciğer kapillerlerindeki kan 
 Basit difüzyon ile gerçekleşir 

 Plazma-Alveol içindeki gaz  
 Sık bozulur ve yaşamı tehdit eder 

 Plazma-Eritrosit  
 Doku-Plazma 

                      arasında difüzyon gerçekleşir  
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 Difüzyonun gerçekleştiği yerlerden herhangi 
birinde sorun olması durumunda, ağır hipoksi ve 
asidoz meydana gelir 

 CO2, zarlardan oksijene göre 20 kat daha kolay 
geçer 
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 Akciğer kapillerlerindeki kan dolaşımı solunum işinin 
önemli bir bileşenidir 

 Pulmoner kapiller kanlanma azalırsa (PPH, şok vb) 
ciddi hipoksemi ve asidoz meydana gelir 

 İlk soluktan önce kalp debisinin yaklaşık %8-10’u 
akciğerlere giderken 

 Postnatal 6. saatte akciğer damar direncinin 
düşmesiyle bu oran %90-100 olur  

 Akciğerlerde damar direnci düşmezse V/P 
(ventilasyon/ perfüzyon) uygunsuzluğu meydana gelir, 
bu da ağır hipoksemiye neden olur  
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Artıranlar  
 Normal akciğer hacmi 
 PAO2 ve PaO2 artışı 
 Alkaloz 
 Bradikinin, PGE1,E2,A1,D2 
 Endojen NO üretimi 
 Eksojen NO inhalasyonu 

Azaltanlar 
 Atelektaziler  
 PAO2 ve PaO2 azalması   
 Asidoz 
 Histamin salınımı 
 Sağdan sola şantlar 
 Sistemik hipotansiyon 
 Akciğerin aşırı haval. 
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Dokulara oksijen taşınması, kanın oksijen taşıma 
kapasitesine ve kan akım hızına bağlıdır 

Dokulara verilen O2 miktarını; arteriyel ve venöz oksijen 
kontenti farkının, dokulara dakikada gönderilen kan 
miktarı (Kalp debisi) ile çarpımı belirler 

Dokulara O2 sunumu= Kalp debisi X (CaO2-CvO2) 

Oksijen kontenetini belirleyen 3 ana etmen: 

1. Hb düzeyi,  

2. Hb’in O2 ile saturasyonu,  

3. Hb’in O2 bağlama kapasitesi  
 Oksijen kontenti=(1.34 x Hb x SaO2) + (0.03 x PaO2) 
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 Hb, kanın oksijen taşıma kapasitesini 70 kat arttırır 

 Fizyolojik koşullarda akciğerler oksijeni Hb’e 4 ml/kg/dk 
hızında yükler  

 Bu hız, karotid ve aortik cisimciklerden ve beyin sapından 
gelen uyarılarla 15 kat artabilir  

 Fetal Hb, oksijeni sıkıca bağlaması nedeniyle fetüs için bir 
avantaj iken, oksijeni dokulara hızla verememesi nedeniyle 
YD’da sorun oluşturabilir 

 2,3 DPG düzeyleri postnatal ilk günlerde artış gösterir ve 
böylece  oksijen dokulara daha kolay verilir 

53 



54 

İlgiyi artıranlar 
 Fetal Hb fazlalığı 
 2-3 DPG azlığı 
 Alkaloz 
 PCO2 ↓ 
 Düşük ısı 

İlgiyi azaltanlar 
 Fetal Hb azlığı 
 2-3 DPG yeterliliği 
 Asidoz 
 PCO2 artışı 

 Isı artışı         



 PaO2/PAO2 (a/A) oranı < 0.75 => solunum yetmezliği                  

                                        < 0.30 => ağır solunum yetmezliği 

PAO2=[(Barometrik basınç-Kısmi su buharı basıncı)X FiO2] deniz seviyeside 

 PAO2=[(Barometrik basınç-Kısmi su buharı basıncı)X FiO2]- PACO2/R 

Deniz seviyesinde ~ 150 mmHg, yükseklerde bu değer düşer 

 PAO2 - PaO2 (A-aDO2): Oda havasında 7-14 mmHg’dır,  

V/P dengesi bozukluğunda artar (PPH>250) 

Oksijenasyon indeksi (OI): >0.25 => hipoksemik sol. yetmezliği 

OI=[MAPx FiO2/ PaO2]x100 

 PaO2/ FiO2 = normali 300-500, <250 gaz değişiminin bozulduğunu 
düşündürür 
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 Hipoksemi: Kanın oksijen içeriğinin düşüklüğü 

 Hipoksi     : Dokulara verilen oksijenin yetersizliği 

 Her hipoksemide hipoksi vardır ancak her hipokside 
hipoksemi olması gerekmez  

 Hipoksi nedenleri: 

1. Hipoksemik hipoksi 

a) Hipoventilasyon (alveoler hipoksi, hiperkarbi, SSS depres., 
kas hst, göğüs duvar defor) 

b)   Difüzyon bloku (intertisyel fibrozis veya ödem) 

c)    Ventilasyon-perfüzyon dengesizliği (RDS, pnomoni, PPH) 

d)    Sağdan sola şantlar (RDS, pnomoni, atelektazi) 56 



2. Anemik hipoksi: Hipoksik hastada AC yanı sıra dolaşım 
ve Hb seviyesi de birlikte değerlendirilmeli   

3. Hipoperfüzyon hipoksisi: Kalp atım hacminin düşük 
olduğu durumlarda görülür 

4. Histotoksik hipoksi (siyanid veya CO zehirlenmesi)  

 

Ayrıca MV’de aşırı ekspiratuvar çabada hipoksemiye yol 
açabilir 
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 Oksijenasyonu etkileyen en önemli parametreler: 
  FiO2: Verilen oksijenin konsantrasyonu 

  MAP: Ortalama hava yolu basıncı 

MAP=K(PİP-PEEP)[Ti/(Ti+Te)]+PEEP 

  MAP’ı etkileyen parametreler: 
  PİP (en etkili) 

  PEEP 

  İnspiryum/ ekspiryum oranı =Hız  

 Akım hızı 
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Tanımı 
 Hava ile kan arasında O2 ve CO2 değişiminin 

sağlanabilmesi için, solunum sisteminin 

normalden daha fazla çalışmak zorunda kaldığı 

(solunum iş yükünün arttığı) durumdur 
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Bulgular 
 Takipne   
 Hiperpne 
 Taşikardi  
 İnleme: bebek neden inler? (Glottik kapanma refleksi) 
 Burun kanadı solunumu  
 Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılması 
 Interkostal çekilmeler 
 Subkostal        `` 
 Substernal      `` 
 Suprasternal    `` 
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 Solunum iş yükünün artmasına rağmen, yeterli 
oksijenizasyon ve/veya ventilasyonun 
sağlanamadığı durumdur  

 Solunum sisteminin hava ile kan arasında O2 ve CO2 
değişimini sağlayamamasına bağlı olarak; dokulara 
sunulan oksijende azalma ve C02 birikimi ile kendini 
gösteren bir tablodur  

 Kısaca; akciğerde gaz değişiminin bozulması 
sonrasında gelişen olayları tanımlar  

63 



 Solunum yetmezliğine neden olabilecek başlıca 
dört durum vardır: 
1. Ventilasyon azlığı 
2. Difüzyonun bozulması 
3. Akciğer içi şantların varlığı 
4. Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu 

 Hangi organların sorunlarına bağlıdır; 
 Akciğerler ve/veya göğüs duvarı  patolojileri 
 Kas sinir sistemini ilgilendiren patolojiler 
 Solunum merkezi patolojileri 
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Bulgular 
 Solunum sıkıntısı bulgularına ek olarak 
 Siyanoz 
 Bilinç bozukluğu   
 Kan gazlarında bozulma; 
 Hipoksemi 
 Hiperkarbi 
 Asidoz 

                                 gelişmesi  
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 Hem merkezi sinir sistemi hem de solunum sistemi iyi 
gelişmemiştir 

 Solunumun sağlanmasında güçlükler vardır; 
 Sürfaktan eksikliği nedeniyle komplians azalır, alveoller 

açık tutulamaz ve FRK düşer  

 FAS emiliminde gecikme, solunum kaslarında 
güçsüzlük ve hava yollarının kapanmaya eğilim var 

 
Mekanik ventilasyon uygulamalarında bu fizyolojik 

farklılıklar dikkate alınmalıdır  
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ÇÜNKÜ 

 Akciğerler sıvı dolu 

 FRC’yi  sağlamak zor 

 Surfaktan eksik 

 Hava yolları kollapsa eğilimli 

 Doku hasarı daha kolay 
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EDECEKLERE  
KOLAY GELSİN 
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