
Solunum Mekanikleri 

Perihan Ergin Özcan 

Evren Şentürk  

Not: video bölümünü video olarak izlemek mümkün olmayacaktır. 



Yoğun Bakım nasıl bir yer? 



Trakeotomili hasta 



Başlıklar 

• Ventilasyon 

• Spontan solunum 

• Komplians 

• Rezistans 

• Yapay solunum 

                      invazif ve non-invazif ventilasyon 

 



Ventilasyon (Havalanma) 

• Tanım: Birim zamanda akciğere giren ve çıkan 
hava miktarı 

• İnspirasyon: Nefes almak 

• Ekspirasyon: Nefes vermek 

Ventilasyona yardımcı faktörler; 

Diyafram 

Göğüs duvarı ve kasları 

Plevral zar   



SPONTAN & MEKANİK VENTİLASYON 
 

 

• Hava daima yüksek basınçtan düşük 
basınca doğru akar  

 

• Akciğer volümlerindeki değişiklikler, basınç 
değişikliklerinin neden olduğu gaz 
akımlarının sonucu olarak meydana gelir 



 



İnspirasyon 

Alveoler 

basınç : 

 -1 cmH2O 

İntraplevral 

basınç:  

- 8 cmH2O 

Atmosferik 

basınç: 0 cmH2O  

Transmural basınç:  

-1 cmH2O– (- 8 cmH2O) = + 7 cmH2O 

Göğüs 

duvarı 

elastik geri 

çekim 

(recoil) 

Alveollerin 

içeri geri 

çekimi 

-8cmH2O -1cmH2O 



Expirasyon 

Alveoler 

basınç : 

 0 cmH2O 

İntraplevral 

basınç:  

- 5 cmH2O 

Atmosferik 

basınç: 0 cmH2O  

Transmural basınç:  

0 cmH2O– (- 5 cmH2O) = + 5 cmH2O 

-5cmH2O 



Transpulmoner basınç: 

 

Alveoler basınç –plevral basınç= 
Transpulmoner basınç 



 



Ventilasyon dağılımı 
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Transpulmoner basınç 

cmH2O 

Rejyonel komplians 

Basınç değişikliğinin yaptığı  
volüm değişikliğine  
komplians denir  



Komplians yapay solunumda neden  
önemlidir? 

• Kompliansın azaldığı durumlarda aynı volümü 
verebilmek için uygulanan basıncın arttırılması 
gerekir.  

               örn:   akciğer ödemi, pnömoni 



Elastans nedir? 

• Komplians X Elastans 

 

• Elastans bir yapının gerildikten sonra 
orjinal şekline dönme eğilimidir.  
 

 

Örn:   golf topu elastansı↑          

          tenis topunun kompliansı ↑ 



Kime yapay solunum uygulanır? 

• Hipoksemik hasta 

• Şuuru kapalı hasta 

• Solunum kasları işlevlerini yapamıyorsa… 

 

Kime hipoksemik hasta deriz? 

Oda havasında arter kan gazında PaO2<60 mmHg 



Solunum yetersizliği geliştiğinde…. 

 

Negatif basınçlı  
yapay solunum cihazı 



Spontan solunumda  

Hava girişi 

Göğüs duvarı 

Akciğerler 
Intraplevral (plevral 
aralıktaki) basınç 

Akciğer içindeki basınç 

Plevral aralıktaki basınç 
cmH2O 



POZİTİF BASINÇLI VENTİLASYON 

• Siklik olarak pozitif 
basınç altında 
kontrollü miktarda 
ve nemlendirilmiş 
oksijen verilmesidir. 

• Her solukta verilen 
volum basınç veya 
volum limiti ile 
belirlenir 

Göğüs duvarı 

Plevral aralık 

Akciğerde basınç  

Plevral aralıkta basınç 

Hava akışı 
içeri 

Akciğer 

Üst hava yolunda basınç 

cmH2O 



Ventilasyonu etkileyen faktörler 

• Basınç farkı 

• Direnç (rezistans) 

• Akım 

 

 
Pulmoner rezistans = Havayolu rezistansı + akciğer parankim rezistansı 

                                                  %80                        %20 

 

                 Rezistans = basınç farkı (cmH2O) / akım (L / s) 



Spontan solunum 



Yapay solunum 



Solunum volümleri şekil 

• RV: Rezidüel volüm 

• ERV: ekspiratuar rezerv 
volüm 

• VT: Tidal volüm 

• IRV: İnspiratuar rezerve 
volüm 

• IC: İnspirasyon kapasitesi 

• FRC: Fonksiyonel rezidüel 
kapasite 

• VC: Vital kapasite 

• TLC: toplam akciğer 
kapasitesi 



Fonksiyonel rezidüel kapasite nedir? 

• Normal pasif ekspirasyondan sonra akciğerde 
kalan hacimdir. 

Fonksiyonel Rezidüel Kapasite 

RV: Rezidüel Volüm 
ERV : Ekspiratuar Rezerve Volüm 



PEEP nedir? 

• Pozitif ekspiryum sonu basınçdır. 

PEEP, ekspiryum sonunda havayollarına pozitif basınç uygulanmasıdır. 

Yapay solunum  sırasında kullanılır . 

PEEP ekspirasyon sonunda erken havayolu kapanmasını önler.  

Hipoksemi tedavisinde kullanılır.  



OtoPEEP nedir? 

• Bir ekspirasyon sonrası akciğerde istemsiz 
olarak kalan pozitif basınçdır.  

(= İnternsek PEEP) 



Yapay Solunumun hedefleri 

• Fizyolojik hedefler: 

• Pulmoner gaz değişimini desteklemek 

• Akciğer volümünü arttırmak  

• Solunum işini azaltmak 



Hipoksiyi nasıl önleyebiliriz? 

• Non invazif ventilasyon 

• İnvazif ventilasyon 

a) Nazal kanül 
b) Oksijen maskesi 
c) Rezervuarlı oksijen maskesi 
d) Sabit performanslı oksijen maskesi 

 

A) Nazal non invazif maske 
B) Oronazal non invazif maske 
C)Tüm yüz non invazif maske 
D) Helmet 



Non invazif ventilasyon 



Entübe hastada invazif ventilasyon 



Trakeotomili hastada invazif ventilasyon 



Teşekkürler 
sorularınız….. 



Pulmoner kan akımının bölgesel dağılımı  

 


