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Göðüs hastalýklarý konsültasyonu yapýlan olgularýn
deðerlendirilmesi
Önder Öztürk, Abdullah Ünlü, H. Ahmet Bircan, Ünal Þahin, Ahmet Akkaya
SDÜ Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý, Isparta

Özet
Solunum sisteminde klinik ve/veya radyolojik bir patoloji saptanmasý sonrasý taný desteði ve tedavi önerisi
veya operasyon öncesi solunum sisteminin deðerlendirilmesi amacýyla Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalýndan
istenen konsültasyon sonuçlarýný deðerlendirmek istedik. 2003 yýlýndaki konsültasyonlar istenilme nedenlerine
göre; operasyon öncesi akciðer deðerlendirilmesi (124-%31.16), taný desteði ve tedavi önerisi (274-%68.84)
þeklinde iki gruba ayrýlarak retrospektif deðerlendirildi. Yaþ ortalamasý 63,73±15,12 olan 204 erkek (%51.25),
yaþ ortalamasý 60,47±15,75 olan 187 kadýn (%47) ve bir çocuk (%0.25) olmak üzere 398 hasta konsülte edildi.
Konsültasyonun en sýk dahiliye servisi tarafýndan (103-%25,87) ve en sýk kanser tanýsý (99-%24.87) ile izlenen
hastalar için istendiði saptandý. En sýk öksürük þikayeti (%32.8) tespit edildi. Ek hastalýk olarak en sýk
hipertansiyon (%25.96) mevcuttu. Akciðer filminde en sýk normal akciðer bulgularý (%35.2) tespit edildi.
Solunum fonksiyon testi 62 hastaya (%15.6) uygulandý. Arter kan gazýna bakýlan 151 hastada (%38) en fazla
kompanse respiratuvar alkaloz (%22.5) tespit edildi. 26 hastaya (%20.96) ameliyat izni verilirken, 98 hasta
(%79.04) için tedavi sonucunda ameliyat önerildi. Sonuç olarak; göðüs hastalýklarý konsültasyonunun daha
çok taný desteði ve tedavi önerisi için yapýldýðý görüldü. Konsültasyonlarýn saðlýklý deðerlendirilebilmesi,
bazý hastalýklarýn (KOAH, akciðer kanseri gibi) erken tanýsý ve operasyon öncesinde tedavi desteði için,
kayýtlarýn düzgün tutulmasý, tetkik ve anamnezin eksiksiz alýnmasýnýn yarar saðlayacaðý düþünüldü.
Anahtar Kelimeler: Göðüs Hastalýklarý, konsültasyon, ameliyat öncesi ve sonrasý deðerlendirme.
Abstract
The aim of our study is to evaluate the patients consulted to the Department of Chest Diseases in our
University. The consultations done at 2003 year were divided into two groups according to the reason for
consulting as: group one; diagnosis support and treatment suggestion (274-%68.84), group two; preoperative
pulmonary evaluation (124-%31.16). Total 398 patients were consulted. Two hundred and four men (%51.25
- 63,73±15,12) and 187 women (%47 - 60,47±15,75 ), one children were researched retrospectively. Consultations
were requested mostly from internal medicine (103-%25,87) and for the cancer patients (99-%24.87). Cough
(%32.8) was the most common symptom in two groups. Hypertension (%25.96) was the most common
disease. In chest graph normal pulmonary findings were mostly seen (%35.2). Pulmonary functional tests
were applied to 62 patients (%15.6). Arterial blood gases tests were applied to 151 patients (%38) and mostly
adaptive respiratory alkalosis were found (%22.5). Operation permision was given to 26 patients while 98
of 124 patients had been given after the medical treatment. In conclusion: diagnosis support and treatment
suggestion were the most common reasons for the pulmonary consultation. It is thought that complete
registrations, perfect history evaluations and correct diagnostic volitions will be valuable for the correct
evaluation of consultation and for diagnosing in early stages and preventing postoperative complications
of the diseases such as COPD, lung cancer etc.
Key Words: Chest diseases, consultation, preoperative and postoperative evaluation.
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Giriþ
Konsültasyon, bir olgunun takip ve tedavisi
konusunda, olgunun hastalýðý ile ilgili hekim veya
hekimlerin fikrini alma ve bu fikir ve öneriler
Yazýþma Adresi: Dr Önder Öztürk
SDÜ Týp Fak. Göð. Hast. AD, Isparta
Tel: 0246 211 24 16
E-mail: onder_ozturk@hotmail.com; ozturk@med.sdu.edu.tr

doðrultusunda olgunun izlemine yön verme anlamýna
gelir (1,2). Göðüs hastalýklarý konsültasyonu hemen
hemen tüm kliniklerden sýkça istenmektedir. Olgular,
solunum sisteminde klinik ya da radyolojik bir patoloji
saptanmasý sonrasý taný desteði ve tedavi önerisi veya
operasyon öncesi solunum sisteminin deðerlendirilmesi amacýyla konsülte edilmektedir. Bu nedenle
konsültan hekimin, solunum sistemi patolojilerine
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ve operasyon öncesi hasta deðerlendirme yöntemlerine
hakim olmasý gerekir (4,5).
Bu çalýþmada göðüs hastalýklarý kliniðinden istenen
konsültasyon kayýtlarýný retrospektif olarak
inceleyerek deðerlendirdik.
Gereç ve Yöntem
Bu çalýþmada 2003 yýlýndaki konsültasyonlar (398
hasta) istenilme nedenlerine göre; operasyon öncesi
akciðer deðerlendirilmesi (124-%31.16) taný desteði
ve tedavi önerisi (274-%68.84) þeklinde iki gruba
ayýrarak retrospektif incelendi. Hastalarýn
konsültasyonu sýrasýnda yaþ, cinsiyet, solunum sistemi
ile ilgili semptomatoloji ve sigara alýþkanlýklarýný
içeren detaylý anamnezleri alýndý. Fizik muayeneleri
yapýldý. Rutin hemogram, sedimantasyon ve
biyokimya bulgularý deðerlendirilirken göðüs
hastalýklarý açýsýndan önemli olan solunum fonksiyon
testi (SFT), arteryal kan gazlarý ve akciðer grafileri,
gerekli olgularda CRP, balgamýn nonspesifik ve
spesifik kültürü, balgamda ARB tetkikleri istendi.
Ýleri radyolojik tetkikler gerekli görüldüðünde
istemlere eklendi. Torasentez ve bronkoskopi gibi
invaziv giriþimler uygun hastalara yapýldý. Tanýlarý
konan hastalarýn tedavileri düzenlenerek taburcu
olduktan sonra göðüs hastalýklarý polikliniðine kontrol
amacýyla baþvurmalarý önerildi. Hastalarýn sonuçlarý
Microsoft Excel programý kullanýlarak kayýt edildi.
Bulgular
Hastalarýn 204ü erkek (%51.25) olup, erkek hastalarýn
yaþ ortalamasý: 63,73±15,12, medyan:68, yaþ daðýlýmý
ise 20-105 arasýndaydý. Yüz seksen yedi kadýn
hastanýn (%47) yaþ ortalamasý:60,47 ± 15,75 ve
medyan: 62 olup, yaþ daðýlýmý 18-99 arasýnda bulundu.
Bir çocuk (%0.25) hasta konsülte edilirken, 6 (4ü
erkek 2si kadýn) hastanýn yaþ ile ilgili kaydý yoktu
(%1.5). Preoperatif grupta 68 erkek ve 55 kadýn, taný
desteði ve tedavi önerisi grubunda ise 141 erkek, 134
kadýn bulunmaktaydý.
Konsültasyon isteminde en fazla bulunan bölüm
Dahiliye servisi (103-%25,87) iken, en sýk kanser
tanýsý (99-%24.87) ile yatýrýlan hastalar için
konsültasyon istendiði saptandý. En sýk görülen þikayet
öksürük (%32.8) olup, ek hastalýk olarak en sýk
hipertansiyon (%25.96) saptandý (Tablo 1, 2, 3).
Elli dokuzu (%89.39) erkek, 7si (%10.61) kadýn
toplam 66 hasta (%20.6), 39,24±16,69 paket/yýl sigara
içmekteydiler. Sigara içmeyen 228 (%57.2) hastanýn
178i (%78.1) kadýn 50si (%21.9) erkekti. Sigarayý
býrakmýþ 95 (%23.9) hastanýn 92si (%96.8) erkek,

3ü (%3.2) kadýndý. Dokuz (%2.3) hastanýn kaydý
bulunamadý (Tablo 4).
Akciðer filminde normal bulgular (%35.2) en sýk
saptanýrken tespit edilen diðer bulgular Tablo 5de
gösterilmiþtir. SFT 62 hastaya (%15.6) uygulanýrken,
151 hastanýn (%38) arter kan gazý analizine bakýldý.
En fazla kompanse respiratuvar alkaloz (%22.5)
saptandý.
Konsültasyonlarýn 209u (% 52.51) taný desteði, 65si
(%16.33) tedavi desteði, 124ü (%31.16) preoperatif
deðerlendirilme için istenmiþti. Yirmi altý hastaya
(%20.96) ameliyat izni verilirken, 98 hastaya (%79.04)
tedavi sonucunda ameliyat önerildi.
Tartýþma
Bilimin geliþmesine paralel olarak, günümüzde
uzmanlýk alanlarýnýn sayýsý giderek artmaktadýr. Bu
nedenle, bir vakaya bütüncül yaklaþabilmek için,
birden fazla bölümün birlikte çalýþmasý kaçýnýlmaz
olmuþtur (3,5).
Göðüs hastalýklarý konsültasyonu (GHK), preoperatif
deðerlendirme ve herhangi bir pulmoner patoloji
nedeniyle olmak üzere iki amaçlý yapýlmaktadýr (3).
Preoperatif pulmoner deðerlendirmenin amacý, anestezi
ve cerrahi ile ortaya çýkabilecek olasý ciddi solunum
fonksiyon bozuklarýnýn operasyon öncesinde
belirlemektir (3,6,7).
Tablo1: Konsültasyon isteyen servislerin daðýlýmý
Konsültasyon isteyen
servislerin daðýlýmý

n

%

Dahiliye

103

25.87

Cerrahi

57

14.32

Nöroloji

42

10.55

Ortopedi

40

10.05

Üroloji

35

8.8

Nöroþirürji

33

8.3

Kadýn Doðum ve
Hastalýklarý

22

5.52

Enfeksiyon

12

3.01

Dermatoloji

9

2.26

Kulak - Burun - Boðaz

9

2.26

Fizik Tedavi

8

2.01

Diðer servisler

28

7.05

Toplam

398

100

En çok preoperatif deðerlendirme amacýyla göðüs
hastalýklarý konsültasyonu istendiðini belirten
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Zamaninin (3) çalýþmasýnýn aksine, Uçar ve ark. (4)
solunum sistemini ilgilendiren herhangi bir patoloji
nedeni ile (%61) göðüs hastalýklarý konsültasyonu
istendiðini belirtmektedirler. Karnak ve ark.(8) ise
konsültasyonlarýn büyük bir kýsmýnýn dahili bölümler
tarafýndan tanýya katký saðlamak ve tedavi önerisi
almak için (%61.4) yapýldýðýný saptadýlar.
Çalýþmamýzda en çok taný desteði ve tedavi önerisi
nedeni ile (% 68.84) konsültasyon istendiðini bulduk
ki yayýnlarla uyumluydu.
Operasyon öncesi akciðerlerin deðerlendirilmesi
(OÖAD)nin amacý, anestezi ve cerrahi nedeni ile
ortaya çýkabilecek olasý solunum fonksiyon
bozukluklarýnýn operasyon öncesinde belirlenmesidir
(9). Postoperatif akciðer komplikasyonlarýnýn
geliþmesinde rol oynayan risk faktörleri arasýnda
akciðer hastalýðýnýn varlýðý, yaþ, sigara içimi, obezite,
ameliyatýn türü, anestezinin tipi ve süresi sayýlabilir
(9,10). Operasyon sonrasý dönemde en sýk karþýlaþýlan
akciðer komplikasyonlarý: pnömoni, solunum
yetmezliði, bronkospazm, atelektazi ve var olan
kronik akciðer hastalýðýnýn alevlenmesidir (8,9,11).
Preoperatif pulmoner deðerlendirmede dikkatli alýnmýþ
anamnez, özellikle altta yatan akciðer hastalýðýnýn
varlýðý, detaylý fizik muayene ve laboratuar
incelemeleri çok önemlidir (akciðer grafisi, SFT).
Hastalarýn anamnezleri alýnýrken, özellikle hastanýn
yaþý, solunum sistemi ile ilgili semptomlar (nefes
darlýðý, öksürük, balgam, vs.) ve sigara öyküsü
sorgulanmalýdýr (3). Ýleri yaþ, özellikle 70 yaþýn üzeri,
postoperatif morbidite ve mortaliteyi arttýran önemli
bir risk faktörüdür (3,6,10). Çalýþmamýzda 156 hasta
(%39.2) 70 yaþ ve üzeri grupta bulunmaktaydý. Bu
hastalarýn 58inden (%37.2) preoperatif
deðerlendirme için konsültasyon istendi.
Tablo 2: Olgularýn þikayetleri
ÞÝKAYETLER
Öksürük
Nefes Darlýðý
Balgam
Ateþ
Göðüs Aðrýsý
Hemoptizi
Horlama
Toplam

n
182
168
125
37
26
14
3
555

%
32.8
30.3
22.5
6.7
4.7
2.5
0.5
100

Birden fazla ek semptom olabilir

Cerrahi giriþim planlanan hastalar için diðer bir önemli
durum da kronik obstrüktif akciðer hastalýðý (KOAH)
bulunan olgularýn belirlenmesidir. Zira bir çok
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araþtýrmada KOAHýn postoperatif akciðer
komplikasyonlarýnýn geliþmesinde rol oynayan önemli
bir faktör olduðu belirtilmektedir (3,7,12). KOAHlý
olgularda operasyon sonrasýnda atelektazi görülme
oraný %25-70 olduðu bilinmektedir (8,12). Mortalite
oranlarý ise çeþitli kaynaklara göre %0-8 olarak
verilmektedir (13). Bronkospazm ve pürülan balgam,
sözü edilen diðer komplikasyonlardýr. Ayrýca
KOAHta sýkça kullanýlan teofilinler aritmi riskini
ve kardiyak komplikasyonlarý arttýrmaktadýr (8,14).
Karnak ve ark.(8) yaptýklarý çalýþmada KOAH oranýný
%31.4, Zamani (3) %27.1, Uçar ve ark.(4) ise
preoperatif deðerlendirme grubunda bu oraný %48.7
buldular.
Tablo 3: Olgularýn ek hastalýklarý
n

%

Hipertansiyon

155

25.96

Kalp hastalýðý

98

16.42

Diabetes mellitus

70

11.7

GÝS hastalýðý

64

10.72

Kanser

46

7.7

KOAH

43

7.2

Pnömoni

38

6.4

Hipertiroidi

30

5

Astým

27

4.5

Tüberküloz

16

2.7

Diðer

10

1.7

Toplam

597

100

EK HASTALIKLAR

Birden fazla ek hastalýk olabilir

Çalýþmamýzda ise KOAH tanýsý ile takip ve tedavi
edilen olgu sayýsý %7.2 idi. Konsültasyonlar sonrasý
taný ve tedavi grubuna hasta tanýlarý kayýt edilemediði
için bu oran düþük tespit edildi. KOAHlý hastalarda,
düþük ve yüksek riskli gruplarý belirlemek için SFT
kullanýlmaktadýr. Ancak en iyi test veya test
kombinasyonu belirlenmemiþtir (4,7). Anormal SFT
deðerleri olan KOAHlý hastalar, normal popülasyona
oranla daha yüksek risk taþýmaktadýr. SFTdeki
anormalliðin derecesi riskin miktarý ile orantýlý deðildir
(8,15). Stein ve Cassara (16), FEV1/FVC oraný
%70den az olan, PCO2 45 mmHgdan büyük olan
ya da maksimal ekspiratuar akým hýzý 200 L/dakdan
az olan, bronkodilatör, göðüs fizyoterapisi ve postural
drenaj uygulanmayan hastalarda postoperatif
komplikasyon oranýnýn %60, buna karþýlýk normal
deðerleri olan hastalarda bu oranýn %10 olduðunu
göstermiþlerdir. Yüksek risk kriterleri olarak;
FEV1<1.0 L, FVC <1.5 L, FEV1/FVC <%35, MVV
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<%50 (tahmin edilen), PCO2 > 45 mmHg olmasý
kabul edilmektedir (4,15).
Tablo 4: Olgularýn cinsiyete göre sigara kullanýmý
CÝNSÝYET

SÝGARA ÖYKÜSÜ
Ýçiyor

Býrakmýþ

Ýçmemiþ

Erkek

59

92

50

Kayýt
edilmemiþ
6

Kadýn

7

3

178

3

Toplam

66

95

228

9

Sigara maruziyeti (paket/yýl): Ort±SD =39.24±16.69
Aralýk = 3 -140

Preoperatif profilaktik pulmoner hazýrlýklar þunlardýr:
sigaranýn býrakýlmasý (operasyondan en az 8 hafta
önce), bronkodilatatörler (pre/postoperatif), göðüs
fizyoterapisi ve postural drenaj (pre/postoperatif),
preoperatif ve postoperatif spirometre kullanýmýnýn
özendirilmesi ve derin solunum egzersizlerinin
öðretilmesi, balgam enfekte ise preoperatif antibiyotik
kullanýmý, inatçý bronkospazmlý olgularda preoperatif
kortikosteroid kullanýmý, postoperatif erken
mobilizasyon, düþük doz heparin verilmesi (4,15).
Tablo 5:Akciðerlerin radyolojik görünümü.
AKCÝÐER RADYOLOJÝSÝ
Normal bulgular
Konsolidasyon
Plevral efüzyon
Havalanma artýþý
Kitle/nodül
Hiler dolgunluk
Atelektazi
Plevral kalsifikasyon ve kalýnlaþma
Ýnterstisyel tutulum
Diyafragma elevasyonu
Pnömotoraks
Kot kýrýðý
Toplam

%
35.2
16.6
14.5
7.02
6.56
5.62
5.39
4.45
2.1
2.1
0.23
0.23
100

n
150
71
62
30
28
24
23
19
9
9
1
1
427

Birden fazla radyolojik bulgu olabilir

Bu hazýrlýklar özellikle ileri yaþta bulunan hastalarda
ve KOAHlý olgularda ameliyat sonrasý oluþabilecek
komplikasyonlarý önleyebilmektedir. Çalýþmamýzda
da 26 hastaya (%20.96) operasyon izni verilirken 98
hastaya (%79.04) ameliyat izni SFT ve kan
gazlarýndaki anormalliklerden dolayý preoperatif
profilaktik pulmoner hazýrlýklarýn ýþýðýnda tedavi
sonrasý uygun olduðu belirtildi. Olgunun
operasyonunu onaylamak için sadece SFT yeterli

deðildir (8,11). SFTde hangi parametrelerin akciðer
komplikasyonlarýnýn belirlenmesinde daha duyarlý
olduðu konusunda ise literatürde farklý veriler
mevcuttur (3,7,13,17-19). Bazý çalýþmalarda
operasyon öncesi anestezi deðerlendirilmesinde
(OÖAD) konsültan doktorun klinik izlenimlerinin
SFTden daha önemli olduðu belirtilmektedir (8,20).
Sonuç olarak;
KAOH ve akciðer kanseri gibi hastalýklarýn erken
tanýsý ve operasyon öncesinde tedavi desteðini
saðlamak, operasyonlarýn baþarýsýný artýrmak ve
postoperatif pulmoner komplikasyonlarý önlemek
için kayýtlarýn düzgün tutulmasý, tetkik ve anamnezin
eksiksiz alýnmasý konsültasyonlarýn saðlýklý
deðerlendirilmesine yarar saðlayacaðý kanaatine
varýldý.
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