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Giriş ve amaç: Uzamış hava kaçağı (UHK) göğüs cerrahisi ameliyatları, spontan pnömotoraks, mekanik

ventilasyon veya akciğer enfeksiyonu sonrası gelişen bir komplikasyondur. Cerrahi yardımlı kimyasal plöredez

UHK için en yaygın tedavi yöntemidir. Cerrahi yaklaşımlara ve farklı kimyasalların kullanımına bağlı olarak çeşitli

plöredez tipleri önerilmiştir. Bu çalışmada farklı hasta gruplarında gelişen UHK’na yönelik uyguladığımız otolog

kan yaması (OKY) tekniğinin sonuçları irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 13.07.2014-13.07.2022 tarihleri arasında kliniğimizde

UHK’na bağlı OKY uygulanan 12 hastanın yaş, cinsiyet, birincil hastalık,

UHK gelişen taraf, tüp torakostomi süresi, OKY uygulanma sayısı, UHK

kapanma süresi, takip süresi, komplikasyonlar ve sonuçları geriye dönük

olarak analiz edilmiştir. OKY yöntemi ile hastaların kendi venöz kanı 2

ml/kg dozunda mevcut toraks tüpünden steril ortamda plevral boşluğa

verilmiştir. Göğüs tüpü kapatılmadan önce tüpün şişesi vücut seviyesinden

50 cm yukarı kaldırılarak iki saat tutulmuş ve hastaya bu sırada farklı

pozisyonlar verilmiştir.

Bulgular: Dokuzu erkek üçü kız olan hastaların yaş ortalaması 12,8 yıl (6

ay-17 yaş) olarak analiz edilmiştir. UHK hastaların sekizinde sağ, dördünde

ise sol tarafta gelişmiştir. UHK gelişen hastalarda interstisyel akciğer

hastalığı, bronkojenik kist, ampiyem, sarkoidoz, primer spontan

pnömotoraks, osteosarkom, B hücreli lösemi, testis germ hücreli tümör

birincil hastalık olarak izlenmiştir. İlk OKY uygulanması sonrası ortalama

göğüs tüpü kalış süresi 9.23 ± 3.75 (4-21) gün olarak saptanmıştır. Hava

kaçağı devam ettiği için iki hastaya 3, dört hastaya 2 kez 24 saat ara ile

OKY tekrar uygulanmıştır. OKY sekiz hastada yatak başı, dört hastada ise

ameliyathanede genel anestezi altında uygulanmıştır. Sadece bir hastada

erken dönemde hemoptizi izlenmiştir. Hastaların takip sürelerinde (9-36 ay)

ek komplikasyon gelişmemiştir.

Sonuç: OKY, UHK tedavisinde uygulanabilecek kolay, ağrısız ve

maliyeti düşük bir tekniktir. İşlemin genel anestezi altında uygulanmasını

ise hem enfeksiyon riskini azaltıp hem de hava yolu müdahalesinde

kolaylık sağlayarak işlemin güvenilirliği arttıracak bir yaklaşım olarak

önermekteyiz.
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