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ÖZET
Amaç: Aç›k kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif ekstübasyon sonras› ‹ki Dereceli Pozitif Hava Yolu Bas›nc› (BIPAP)

ve Sürekli Pozitif Hava Yolu Bas›nc› (CPAP) ile yap›lan non-invazif ventilasyonun etkilerini de¤erlendirmektir.

Yöntem: Tüm hastalara standart genel anestezi uyguland›. Operasyon sonras› yo¤un bak›m ünitesinde (YBÜ) ekstübe edilen
hastalar randomize olarak üç gruba ayr›ld›. Bir gruba ekstübasyon sonras› 30 dakika BIPAP, di¤er gruba 30 dakika CPAP uyguland›.
Devam›nda her iki gruptaki hastalara nazal kanül ile 5 L dk-1 oksijen verildi ve ekstübasyon sonras› 6. saatte kesildi. Kontrol
grubunda ekstübasyonun ard›ndan nazal kanül ile 5 L dk-1 oksijen verildi ve ekstübasyon sonras› 6. saatte kesildi. Her üç gruptaki
hastalar›n kalp h›z›, ortalama kan bas›nc› ve juguler venöz oksijen satürasyon de¤erleri ekstübasyondan 30 dakika önce ve
ekstübasyondan 30 dakika sonra kaydedildi. PaO2, PaCO2, SaO2 ve pH verilerine, hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, ekstübasyondan
önce, ekstübasyondan 30, 120 ve 360 dakika sonra bak›ld›.

Bulgular: Demografik ve intraoperatif veriler, kalp h›z›, ortalama kan bas›nc›, SaO2, juguler venöz oksijen satürasyonu ve pH
de¤eri aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›, PaCO2 de¤erinde üç grup aras›nda anlaml› farkl›l›k gözlenmezken,
PaO2 de¤eri BIPAP ve CPAP grubunda kontrol grubuna göre anlaml› olarak yüksek bulundu.

Sonuç: Aç›k kalp cerrahisi sonras› postoperatif dönemde ekstübasyon sonras› uygulanan BIPAP ve CPAP’›n arteriyel
oksijenasyonu iyilefltirdi¤i ancak pCO2’yi de¤ifltirmedi¤i kan›s›na var›ld›.

ANAHTAR KEL‹MELER: Non-invazif Pozitif Bas›nçl› Ventilasyon; Kardiyak Cerrahi ‹fllemler; BIPAP; CPAP.

SUMMARY
EFFECTS OF POST-OPERATIVE POST-EXTUBATION NON-INVASIVE BIPAP AND CPAP VENTILATION ON

OPEN HEART SURGERY

Objective: The objective of this study is to evaluate the effects of non-invasive BIPAP and CPAP ventilation after postoperative
extubation on the patients went to open heart surgery.

Method: Standard general anesthesia is performed to all of the patients. Patients are extubated in the intensive care unit
(ICU) and they are randomly divided into three groups. After the extubation, BIPAP is performed for one the groups for 30 minutes
and CPAP is performed for the other group for 30 minutes. After the non-invasive ventilations, 5 L min-1 O2 is applied with nasal
canule to all of the patients and it is stopped after 6 hours from the extubation. In the control group, only 5 L min-1 O2 is applied
with nasal canule after extubation and it is stopped 6 hours after the extubation. In all groups, heart rates, mean arterial pressures
and central venous oxygen saturation values are noted before 30 minutes and after 30 minutes from the extubation. PaO2, PaCO2,
SaO2 and pH values are noted immediately when the patient is taken to the ICU and 30 minutes, 120 minutes and 360 minutes
after the extubation. 

Results: Demographic and intraoperative values, heart rates, mean arterial pressures, SaO2, central venous oxygen saturation
and pH values are evaluated and there is no statistically significant difference is determined between the groups. While no significant
difference in PaCO2 values between the groups is determined, PaO2 values are found significantly higher in the BIPAP and CPAP
groups than the control group.

Conclusion: After this study, we suggest that BIPAP and CPAP performed after extubation after open heart surgery get higher
arterial oxygenation levels but do not effect arterial pCO2 values.

KEYWORDS: Non-invasive Positive Pressure Ventilation; Cardiac Surgical Procedures; Bilevel Continuous Positive Airway
Pressure; Continuous Positive Airway Pressure.
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G‹R‹fi

Aç›k kalp cerrahisinde uzam›fl kardiyopulmoner by-
pass (KPB) süresi, cerrahi operasyonun tipi, plevral
dren say›s›, uzam›fl anestezi ve mekanik ventilasyon
pulmoner fonksiyonlar› etkilemekte, postoperatif dö-
nemde artm›fl morbidite, mortalite ve hastanede uzam›fl
kal›fl süresine neden olmaktad›r (1).

Postoperatif dönemde görülen solunum sistemi ile il-
gili komplikasyonlardan korunmada erken mobilizas-
yon, derin solunumun desteklenmesi, özendirici spiro-
metreler kullan›lmas› ve öksürtme gibi rutin kullan›lan
yöntemler bazen yetersiz kalmakta ve pozitif bas›nç kul-
lan›lan yöntemler (invazif ve non-invazif) ek olarak uy-
gulanabilmektedir (2).

Non-invazif ventilasyon (NIV), havayoluna giriflim
gerektirmeyen, kullan›m› kolay bir yöntemdir. Bu amaç-
la gerek standart mekanik ventilatörler gerekse NIV
amac›yla üretilmifl tafl›nabilir, Sürekli Pozitif Hava Yolu
Bas›nc› (CPAP) ya da ‹ki Dereceli Pozitif Hava Yolu
Bas›nc› (BIPAP) sa¤layan cihazlar kullan›lmaktad›r.
Hem BIPAP hem de CPAP postoperatif solunum yeter-
sizli¤inde atelektazileri önleyerek ve/veya gaz de¤iflimi-
ni iyilefltirerek etkili olmaktad›r (10).

NIV ile ilgili çal›flmalar›n ço¤unlu¤u KOAH’l› has-
talar, akut akci¤er ödemi, restriktif gö¤üs problemleri,
nörömusküler hastal›klar, uyku apnesi ile ilgilidir (3,4).

Çal›flmam›zda aç›k kalp cerrahisi geçiren hastalarda
postoperatif dönemde ekstübasyon sonras› BIPAP ve
CPAP ile yap›lan NIV’in etkilerini de¤erlendirmeyi
amaçlad›k.

GEREÇ ve YÖNTEM

Yerel etik kurul onay› al›nd›ktan sonra, yafllar› 30-80
aras›nda de¤iflen, koroner arter, kapak cerrahisi veya her
ikisi ayn› seansta planlanan ASA II-III grubundan 60
hastaya yap›lacak ifllemler hakk›nda bilgi verilerek
onaylar› al›nd›. Geçirilmifl serebrovasküler olay (SVO)
hikayesi olan, intra-aortik balon pompas› (IABP) veya
yüksek doz inotropik ajan uygulanan, akci¤er grafisinde
radyolojik de¤ifliklikler (pulmoner infiltrasyon, lober
yayg›n atelektazi, plevral effüzyon, pnömotoraks) bulu-
nan, preoperatif solunum fonksiyon testlerinde (SFT)
bozukluk ve üst hava yollar› patolojisi olan olgular ça-
l›flma d›fl› b›rak›ld›.

Tüm hastalara standart genel anestezi (indüksiyonda
intravenöz (i.v) 3 mg kg-1 propofol, 5 µg kg-1 fentanil ve
0,l mg kg-1 pankuronyum uyguland›. Entübasyondan
sonra hastalarda, taze gaz girifli 5-6 L dk-1 ve tidal volüm
8-10 mL kg-1, FiO2 0,7-0,8 olacak flekilde O2/hava kar›-
fl›m›yla volüm kontrollü mekanik ventilasyon sa¤land›.
Anestezi idamesine sevofluran, pankuronyum ve analje-

zik dozlarda fentanil bolus uygulanarak devam edildi),
cerrahi ve KPB teknikleri (30-33°C hipotermi, ortalama
arter bas›nc› 50-70 mmHg, Roller pompa, ak›m h›z› 2,4
mL m-2 dk-1) uyguland›. ‹ndüksiyon sonras› tüm hastala-
ra radiyal arterlerine 18 G kanül yerlefltirilerek sistemik
arteriyel bas›nç monitörize edildi. Sa¤ internal jugüler
vene santral kateter yerlefltirildi. Operasyon sonras› yo-
¤un bak›ma ünitesine (YBÜ) al›nan hastalar monitörize
edildi. Çekilen PA akci¤er grafisi ile kateter yeri do¤ru-
land›. Uygun flartlar sa¤land›ktan sonra (normotermi,
kas gücünün geri dönmesi, cerrahi revizyonu gerektire-
cek drenaj›n olmamas› ve hemodinamiyi bozan a¤›r arit-
mi olmamas›) tüm hastalar anestezist taraf›ndan ekstübe
edilerek postoperatif ekstübasyon süreleri yaz›ld›. Has-
talar ekstübasyon sonras› randomize prospektif olarak 3
gruba ayr›ld›. BIPAP grubundaki olgulara ekstübasyon
sonras› solunum fizyoterapisti taraf›ndan tam yüz mas-
kesi yerlefltirildi. EPAP = 5 cm H2O, IPAP = 15 cm H2O,
frekans 12-16, SpO2 ≥ % 95 olacak flekilde BIPAP cihaz›
(Respironics Inc.) ayarland›. Otuz dakika süreyle BIPAP
uyguland›. Devam›nda nazal kanül ile 5 L dk-1 oksijen
verildi ve ekstübasyon sonras› 6. saatte kesildi. CPAP
grubundaki olgulara da solunum fizyoterapisti taraf›n-
dan ayn› cihaz ile ekstübasyon sonras›nda yüz maskesi
tak›larak 15-17 cm H2O bas›nç ile CPAP 30 dk. süreyle
uyguland›. Devam›nda nazal kanül ile 5 L dk-1 oksijen
verilerek ekstübasyon sonras› 6. saatte kesildi. Kontrol
grubundaki olgulara ise anestezist taraf›ndan ekstübe ol-
duktan sonra 6 saat süreyle nazal kanül ile 5 L dk-1oksi-
jen verildi.

Her üç gruptaki hastalar›n kalp h›z› (KH), ortalama
kan bas›nc› (OKB) ve juguler venöz oksijen satürasyon
(SjvO2) de¤erleri ekstübasyondan 30 dk. önce ve ekstü-
basyondan 30 dk. sonra olmak üzere kaydedildi. PaO2,
PaCO2, SaO2 ve pH verilerine ise hasta YBÜ’ye al›n›r
al›nmaz, ekstübasyondan önce ve ekstübasyondan 30,
120 ve 360 dakika sonra bak›ld›.

Çal›flmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi
NCSS 2007 paket program› ile yap›ld›. Çoklu gruplar›n
tekrarlayan ölçümlerinde efllendirilmifl varyans analizi,
gruplar aras› karfl›laflt›rmalarda tekyönlü varyans anali-
zi, alt grup karfl›laflt›rmalar›nda Newman Keuls çoklu
karfl›laflt›rma testi, gruplar›n ekstübasyon öncesi ve son-
ras› karfl›laflt›rmalar›nda efllendirilmifl t testi, nitel verile-
rin karfl›laflt›rmalar›nda Ki-Kare testi kullan›ld›. Veriler
ortalama ± standart sapma olarak verildi. p<0.05 anlam-
l› olarak kabul edildi.

BULGULAR

Demografik, intraoperatif veriler ve postoperatif
ekstübasyon süresi aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml›
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ekstübasyon öncesine göre anlaml› derecede azalm›fl bu-
lundu (p<0.05) (Tablo III).

Ekstübasyon sonras› juguler venöz oksijen satüras-
yon de¤erleri her 3 grupta da ekstübasyon öncesi de¤er-
lerine göre artm›fl bulunurken gruplar aras›nda anlaml›
bir fark saptanmad› (Tablo IV).

bir fark saptanmad› (Tablo I). Hiçbir hastada tekrar en-
tübasyon gerekmedi ya da baflar›s›z weaning olmad›.

BIPAP ve CPAP grubunda ekstübasyon sonras› kalp
h›z› de¤erleri ekstübasyon öncesine göre anlaml› dere-
cede düflük bulundu (p<0.05) (Tablo II).

CPAP grubunda ekstübasyon sonras› OKB de¤eri

Tablo I: Hastalar›n demografik ve intraoperatif verileri, postoperatif ekstübasyon süreleri

BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p
(n=20) (n=20) (n=20)

Yafl (y›l) 62,05 ± 9,54 64,47 ± 8,36 59,21 ± 12,7 0.31

Erkek 10 (% 50) 9 (% 45) 11 (% 55)

Kad›n 10 (% 50) 11 (% 55) 9 (% 45)

BMI (kg m-2) 29,68 ± 4,27 28,37 ± 4,41 27,89 ± 4,03 0.40

Operasyon süresi (dk) 238,2 ± 55,5 217,2 ± 40,2 209,2 ± 29,7 0.09

CPB süresi (dk) 135,4 ± 27,8 117,1 ± 28,0 121,7 ± 10,8 0.11

AKK süresi (dk) 96,6 ± 23,03 81,9 ± 29,1 82,8 ± 14,4 0.08

Hipotermi (°C) 31,9 ± 1,3 31,7 ± 1,3 31,8 ± 1,2 0.82

Anestezi süresi (dk) 267,7 ± 55,5 246,7 ± 44,6 234,5 ± 26,0 0.11

Postop. ext. süre (st) 15,2 ± 2,6 14,7 ± 2,7 14,4± 3,1 0.69

BMI (kg m-2): Vücut kitle indeksi

Cinsiyet 0.61

Tablo II: Gruplar›n kalp h›z› (KH) de¤erleri

Kalp h›z› (at›m dk-1) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

Ekstübasyon öncesi 104,42 ± 15,04 97,16 ± 11,45 84,58 ± 14,12 0.07

Ekstübasyon sonras› 97,05 ± 13,59 93,26 ± 15,71 88,63 ± 13,89 0.20

p 0.012 0.047 0.793

Tablo III: Gruplar›n ortalama kan bas›nc› (OKB) de¤erleri

OKB (mmHg) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

Ekstübasyon öncesi 88,74 ± 14,59 96,58 ± 8,79 91,58 ± 14,53 0.176

Ekstübasyon sonras› 86,84 ± 12,35 92 ± 9,75 92,16 ± 13,78 0.311

p 0.140 0.018 0.838

Tablo IV: Gruplar›n jugüler venöz oksijen satürasyon (SjvO2) de¤erleri

SjvO2(%) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

Ekstübasyon öncesi 72,21 ± 6,07 69,32 ± 4,72 74 ± 8,3 0.09

Ekstübasyon sonras› 76,37 ± 8,8 75,37 ± 8,29 78,26 ± 9,86 0.60

p 0.002 0.0001 0.0001

Tablo V: Gruplar›n parsiyel arteriyel oksijen (PaO2) de¤erleri

PaO2 (mmHg) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

T0 155,7 ± 48,7 135,2 ± 38,9 141,3 ± 69,1 0.4

T1 171,4 ± 48,1 168,6 ± 47,1 159,4 ± 58,4 0.2

T2 192,2 ± 59,7 195,5 ± 45,5 161,4 ± 48,1 0.04

T3 182,6 ± 48,6 184,7 ± 56,2 148,4 ± 43,1 0.04

T4 167,6 ± 49,1 158,4 ± 58,4 136,4 ± 30,7 0.1

p 0.002 0.0001 0.166

Ölçüm zamanlar›: T0: Hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, T1: Ekstübasyondan önce, T2: Ekstübasyondan 30 dk. sonra, T3: Ekstübasyondan 120 dk. sonra

T4: Ekstübasyondan 360 dk. sonra
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Ekstübasyondan sonraki 30, 120. dakikalarda PaO2

de¤erinde kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda BIPAP ve
CPAP gruplar›nda anlaml› farkl›l›klar saptand› (p<0.05)
(Tablo V).

Kontrol grubunda PaCO2 de¤eri tüm ölçüm zaman-

lar› aras›nda karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› bir farkl›l›k
gözlendi (Tablo VI).

Tüm gruplarda kendi aralar›nda ve ölçülen tüm za-
manlardaki SaO2 ve pH de¤eri aç›s›ndan anlaml› bir
fark saptanmad› (Tablo VII - VIII).

Tablo V: Gruplar›n parsiyel arteriyel oksijen (PaO2) de¤erleri

PaO2 (mmHg) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

T0 155,7 ± 48,7 135,2 ± 38,9 141,3 ± 69,1 0.4

T1 171,4 ± 48,1 168,6 ± 47,1 159,4 ± 58,4 0.2

T2 192,2 ± 59,7 195,5 ± 45,5 161,4 ± 48,1 0.04

T3 182,6 ± 48,6 184,7 ± 56,2 148,4 ± 43,1 0.04

T4 167,6 ± 49,1 158,4 ± 58,4 136,4 ± 30,7 0.1

p 0.002 0.0001 0.166

Ölçüm zamanlar›: T0: Hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, T1: Ekstübasyondan önce, T2: Ekstübasyondan 30 dk. sonra, T3: Ekstübasyondan 120 dk. sonra

T4: Ekstübasyondan 360 dk. sonra

Tablo VI: Gruplar›n PaCO2 ortalama de¤erleri

PaCO2(mmHg) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

T0 31,32 ± 3,48 32,63 ± 4,09 29,95 ± 5,15 0.1

T1 32,57± 4,07 32,47 ± 5,01 32,36 ± 4,08 0.4

T2 32,68 ± 4,18 32,58 ± 5,05 36,24 ± 6,22 0.05

T3 32,58 ± 4,07 32,63 ± 3,83 34,16 ± 4,88 0.4

T4 33,68 ± 3,37 32,16 ± 2,69 33,16 ± 4,55 0.4

p 0.08 0.935 0.0001

Ölçüm zamanlar›: T0: Hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, T1: Ekstübasyondan önce, T2: Ekstübasyondan 30 dk. sonra, T3: Ekstübasyondan 120 dk. sonra

T4: Ekstübasyondan 360 dk. sonra

Tablo VII: SaO2 ortalama de¤erleri

SaO2 (%) BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

T0 98,57 ± 1,29 98,56 ± 1,17 99,57 ± 0,59 0,3

T1 98,94 ± 0,84 98,98 ± 1,12 98,96 ± 1,13 0,3

T2 99,17 ± 0,81 99,5 ± 0,43 99,66 ± 21,04 0,3

T3 98,97 ± 1,16 99,34 ± 0,52 99,31 ± 0,72 0,3

T4 98,94 ± 0,85 99,16 ± 0,54 99,16 ± 0,6 0,5

p 0,1 0,2 0,4

Ölçüm zamanlar›: T0: Hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, T1: Ekstübasyondan önce, T2: Ekstübasyondan 30 dk. sonra, T3: Ekstübasyondan 120 dk. sonra

T4: Ekstübasyondan 360 dk. sonra

Tablo VIII: pH ortalama de¤erleri

pH BIPAP Grubu CPAP Grubu Kontrol Grubu p

T0 7,42 ± 0,03 7,41 ± 0,06 7,42 ± 0,03 0,6

T1 7,41 ± 0,05 7,42 ± 0,03 7,40 ± 0,03 0.4

T2 7,41 ± 0,04 7,43 ± 0,04 7,39 ± 0,05 0,2

T3 7,40 ± 0,05 7,42 ± 0,04 7,40 ± 0,05 0,4

T4 7,40 ± 0,04 7,40 ± 0,03 7,39 ± 0,04 0,8

p 0,104 0,059 0,065

Ölçüm zamanlar›: T0: Hasta YBÜ’ye al›n›r al›nmaz, T1: Ekstübasyondan önce, T2: Ekstübasyondan 30 dk. sonra, T3: Ekstübasyondan 120 dk. sonra

T4: Ekstübasyondan 360 dk. sonra
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TARTIfiMA

Hem BIPAP hem de CPAP postoperatif solunum ye-
tersizli¤inde atelektazileri önleyerek ve/veya gaz de¤ifli-
mini iyilefltirerek etkili olmaktad›r. Tedaviye ilk iki saat-
te yan›t al›nmas› NIV’in baflar›l› oldu¤unun en önemli
göstergesidir. Solunum h›z›n›n azalmas›, pH’n›n düzel-
mesi, oksijenasyonun iyileflmesi ve PaCO2’de azalma
NIV’in baflar›s›n› de¤erlendirmede dikkat edilmesi gere-
ken parametrelerdir (11).

Gust ve ark.’n›n (6) yapt›klar› bir çal›flmada; koroner
arter bypass greftleme (KABG) operasyonu geçiren has-
talarda CPAP ve BIPAP’›n ekstravasküler s›v› üzerine
etkileri araflt›r›lm›fl, ekstübasyondan sonra en az 30 dk.
uygulanan CPAP veya BIPAP’›n her ikisinin de ekstra-
vasküler s›v› art›fl›n› engelledi¤i ve bu etkilerin tedavinin
sonland›r›lmas›ndan sonra 60 dk.’ya kadar devam etti¤i
bildirilmifltir. Baz› çal›flmalarda ise BIPAP’›n CPAP’tan
daha etkili oldu¤u, pulmoner mekaniklerin düzelmesine
katk› sa¤lad›¤› ve KABG sonras› oksijenasyonu artt›rd›-
¤› savunulmaktad›r (7,8).

Lopez ve ark. (9) yapt›klar› çal›flmalar›nda; kalp cer-
rahisinin postoperatif erken döneminde ekstübasyondan
sonra bir gruba 30 dk. BIPAP uygulam›fllar, di¤er gruba
ise sadece nazal kanül ile oksijen vermifllerdir. Çal›flma-
n›n sonucunda ekstübasyondan sonra 30 dk. BIPAP uy-
gulanan grupta PaO2’de belirgin olarak art›fl saptam›fllar,
ancak PaCO2’de anlaml› bir de¤ifliklik bulmam›fllard›r.
Matte ve ark. (10) ise KABG operasyonu geçiren hasta-
larda postoperatif ekstübasyon sonras› NIV’in yararlar›-
n› araflt›rm›fllar ve spirometre uygulamas› ile CPAP ve
BIPAP kullan›m›n› karfl›laflt›rm›fllard›r. CPAP ve BIPAP
kullan›m›n›n; restriktif sendromu ve miks venöz oksijen
satürasyonunu belirgin olarak azaltt›¤›n›, arteriyel oksi-
jenasyonu iyilefltirdi¤ini bildirmifllerdir. Ayr›ca spiro-
metri kullan›m›n›n miks venöz oksijen satürasyonunda-
ki art›fl› engellemedi¤ini ve akci¤er fonksiyonlar›nda
düzelmeye neden olmad›¤›n› rapor etmifllerdir. Biz ça-
l›flmam›zda; aç›k kalp operasyonu geçiren hastalara eks-
tübasyondan hemen sonra 30 dk. süreyle BIPAP veya C-
PAP uygulad›k. Kontrol grubundaki olgulara ise nazal
kanül ile 5 L dk-1 oksijen verdik. Çal›flman›n sonucunda
BIPAP ve CPAP uygulanan hasta gruplar›nda PaO2 de-
¤erinde belirgin art›fl saptad›k. Özellikle arteriyel oksije-
nasyondaki iyileflmeyi CPAP grubunda erken dönemde
gözlerken, BIPAP’›n geç dönemde arteriyel oksijenas-
yona etkisinin daha iyi oldu¤unu saptad›k. BIPAP’›n
geç dönemde oksijenasyona etkisinin daha iyi olmas›n›,
solunum kaslar›n›n yorgunlu¤unu azaltmas›na ve böyle-
ce hastan›n dinlenmesine olanak sa¤lamas›na ba¤l›yo-

ruz. Çal›flmam›zda CPAP ve BIPAP grubunda PaCO2

de¤erlerinde anlaml› bir de¤iflim bulmad›k. Kontrol gru-
bunda ise PaCO2’nin ekstübasyon sonras› normal de¤er-
ler içinde kalmas›na ra¤men, ekstübasyon öncesine göre
anlaml› derecede art›fl gösterdi¤ini saptad›k. Ancak bu
art›fl normal s›n›rlar içinde seyretti¤inden klinik olarak
belirgin bir farkl›l›k gözlenmedi. pH ve SaO2 de¤erinde
gruplar aras›nda ve tüm ölçüm zamanlar›nda anlaml› bir
fark saptamad›k.

Jugüler venöz oksijen satürasyonu (SjvO2); santral
venöz kateterden al›nan kan örnekleri ile de¤erlendiril-
mektedir. ‹stirahat döneminde genellikle % 70 ve üzeri
olmaktad›r. SjvO2’nin bu de¤erin alt›na düflmesi kalp in-
deksinde azalma olsun ya da olmas›n, genellikle yetersiz
doku perfüzyonuna iflaret etmektedir. Her üç grupta da
ekstübasyon sonras› SjvO2 de¤erini, ekstübasyon önce-
sine göre artm›fl bulduk. Ancak kendi aralar›nda karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda anlaml› bir fark yoktu. Biz bu art›fl›; CPAP ve
BIPAP’›n kardiyak debiyi etkilememesine ve oksijen
sunumu ile tüketimi aras›ndaki dengenin bozulmamas›-
na ba¤l›yoruz.

Çal›flmam›zda BIPAP ve CPAP gruplar›nda ekstü-
basyon sonras› OKB ve KH’deki azalma anlaml› olmak-
la birlikte normal s›n›rlar içinde bulundu. Bu azalma en-
dotrakeal entübasyon tüpünden ayr›lan hastalar›n stres
yan›tlar›nda azalmayla ve tüpün oluflturdu¤u rahats›zl›k
hissinden kurtulmalar›yla uyumludur.

Sonuç olarak aç›k kalp cerrahisinde postoperatif
dönemde ekstübasyon sonras› uygulanan BIPAP veya
CPAP’›n  arteriyel  oksijenasyonu  artt›rd›¤›,  ancak
pCO2’yi de¤ifltirmedi¤i kan›s›na vard›k. NIV’in aç›k
kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif kullan›m›-
n›n faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.
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