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Diyabetes Mellitus

• Cerrahi operasyon geçirecek hastalarda en sık
görülen endokrin hastalık diabetus mellitustur.

• Diyabetli hastaların sağlık durumu genellikle

diğerlerinden daha bozuk olduğundan bu hastaların

cerrahiye ihtiyaç duymaları daha yüksek olmaktadır.

• Diyabetik bir hastanın hayatı boyunca herhangi bir

cerrahi geçirme ihtimali yaklaşık %50 olarak 

hesaplanmaktadır. 



Strese Endokrin ve Metabolik Yanıtlar

Endokrin yanıtlar: 

• İnsülin düzeyi cerrahi sırasında azalır. 
Cerrahi sırası ve sonrasında insülin verilmesi 
gerekebilir. 

• Cerrahinin başlaması ile kortizol ve
katekolaminler gibi katabolik hormonların
salımı artarken; insülin ve testosteron gibi
anabolik hormonların salımı azalır. 

• Tiroid hormonları, T4 düzeyi normal kalırken, 
T3 düzeyi azalır. 



Strese Endokrin ve Metabolik Yanıtlar 

Metabolik yanıtlar:

• Karbonhidrat metabolizması: En tipik yanıt kan glikoz düzeyinin, travmanın

şiddeti ile paralel olarak artmasıdır. 

• Yağ metabolizması: Travma ve enfeksiyona bağlı stresten sonra yağ yakımı

artar. 

• Protein metabolizması: Büyük cerrahi girişimlerde hem sentez azalır hem de 

yıkım artar. 



• Romatoid artrit, Addison Hastalığı, Cushing Sendromu

vs. gibi hastalıkların tedavisinde uzun zaman hastalar

kortizon kullanmış olabilirler. 

• Bunun sonucu olarak böbrek üstü bezlerinde 

yetmezlik gelişmiş olabilir. 

• Bu gibi hastaların travmaya, strese karşı

reaksiyonları zayıflar ve dolaşımsal şok gelişebilir. 



Anestezinin Stres Yanıta Etkisi

• Epidural ve spinal anestezi, cerrahi strese yanıtı, 

anestezi düzeyi ve cerrahi girişimin yerine göre azaltır. 

Epidural anestezinin etkili olabilmesi için cerrahiden

önce yapılması ve bütün stres dönemini kapsayacak

kadar sürmesi gerekir. Bu şekilde hem cerrahi

sırasında hem de postoperatif dönemde stres yanıt

kontrol edilebilmektedir. 

• Tek doz spinal anestezi derin bir analjezi sağlasa da 

sınırlı süresi nedeni ile sürekli epidural anestezi

kadar etkin olmamaktadır. 



Anestezinin Stres Yanıta Etkisi

•Modern inhalasyon anestezikleri tek başlarına katekolamin

salgılanmasını azaltırlar. 

• İntravenöz indüksiyon ajanları kortizol düzeyindeki artışı

azaltmada inhalasyon ajanlarından daha etkilidir. 

•Yüksek doz opioid anestezisi doza bağımlı olarak katabolik

yanıtı önler. Ancak bu dozlarda solunum depresyonu gelişir.

•Laringoskopi ve entübasyon, katekolamin düzeyinde artışa

neden olmaktadır. 



Anestezinin Stres Yanıta Etkisi

• Hastanın bilincini kazanmaya başlaması ile birlikte, 

cerrahinin büyüklüğü, anestezinin devam eden etkisi, 

vücut ısısı, titremenin derecesi ve analjezinin

derecesine bağlı olmak üzere nöroendokrin aktivite

artmaktadır. 

• Bu dönemde katekolamin düzeyi iki kat arttığı halde

kan basıncı normal sınırlar içinde olabilir. 

• Sonuç olarak, cerrahiye metabolik ve endokrin
yanıtı kontrol etmek postoperatif mortalite ve
morbiditeyi azaltır.





Diabetus Mellitus
• Diabetus mellitus (DM) kronik bir metabolizma hastalığı olup, insülin yapımında 

yetersizlik veya rölatif bir insülin yetersizliği sonucu gelişen hiperglisemi ve glikozüri
ile karakterizedir. 

• Retina, böbrek ve sinir sistemi başta olmak üzere yaygın mikroanjiopati gelişir ve 
ilerlemiş vakalarda geri dönüşümsüz hasar bırakır.



Diyabetes Mellitus 
• Diyabetes mellitus; insülin bağımlı olmayan (tip 2) ve insülin bağımlı (tip 1) olarak 2

ana grupta sınıflandırılır. 

• İnsülin bağımlı olmayan (tip 2) diyabet hastaları diyabetlilerin % 90’ını oluşturur ve

vücut ağırlıkları genellikle normalin üzerindedir. 

• Glikoz metabolizması yanında yağ ve protein metabolizması da bozulmuştur.

• Cerrahi sırasında ketoz ve asidoz gelişebilir.



Diyabet Komplikasyonları

Hipoglisemi: 

• Duyarlı hastalarda insülin fazlalığı hipoglisemiye neden olabilir. 

• Terleme, solukluk, taşikardi, çarpıntı, glikoz eksikliği de aşın duyarlılık, 

huzursuzluk, tremor, dil ve dudaklarda iğnelenme hissi, reflekslerde hiperaktivite, 

pupillerde genişleme ve bazen bayılma ile kendini gösteren SSS irritabilitesine

neden olur. Hızla tedavi edilmesi gerekir. Ölümle sonuçlanabilir.

Hiperglisemi: 

• Susama, dehidratasyon, göz kürelerinde çökme, reflekslerde zayıflama, poliüri, 
kaşıntı, multipl organ fonksiyon bozukluğu, ketozis, asidoz, aseton kokulu, derin
ve iç çeker tarzda hiperventilasyon (Kusmaull tipi), sodyum ve sıvı kaybı, 

hiperpotasemi, glikozüri, ketonüri görülür. Olay, koma ve ölüme kadar ilerleyebilir. 





Nöropati: 

Uzun süren olgularda metabolik bozukluğun

sonucu olarak, periferik nörit ve otonom nöropati

gelişir. 

Anjiopati: 

Geniş damarların etkilenmesi ile arterioskleroz, 

miyokard hastalığı, retinopati ve bütün dokularda 

kapiller bazal membranında kalınlaşma olur. 

* Yara iyileşmesi gecikmesi ve enfeksiyon 
eğilimi diğer önemli komplikasyonlardır.

• Anestezi riski bakımından bu 
komplikasyonların en önemlileri nefropati, 
otonom nöropati ve koroner damarların 

daralmasıdır.



Antidiyabetikler ve İnsülin

• Ameliyat gününde oral antidiyabetikler

verilmemelidir. 

• intraoperatif dönemde 1-2 saat arayla kan şekeri

takibi yapılır. 

• Hipoglisemilerde yüksek konsantrasyonlu %10-20 

derişimde glikoz solüsyonu verilebilir.

• Kan şekeri 300 mg/dl’nin üzerinde ise kristalize

insülin uygulanır.



Anestezinin ve Cerrahi Girişimin Kan Şekeri Üzerine
Etkileri

•Anestezi sırasında hipoglisemi gelişebilir ve bu hiperglisemiden daha riskli olduğu

için kan şekerini hafif derecede yüksek tutmak daha güvenilirdir. 

•Özellikle SSS hücreleri hipoglisemiye duyarlıdır. Hipoglisemi belirtileri, otonom

blok etkisi ile maskelenebilir. 

•Otonom blok sırasında hipogliseminin tek değişmez belirtisi taşikardidir.

• İntraoperatif dönemde kan şekeri kontrolünde asıl amaç hipoglisemiyi önlemektir. 

KŞ ‘inin 120-180 mg/ dl olması sağlanmalıdır. 

•Cerrahi operasyon, preoperatif hipoglisemi olasılığını ortadan kaldırmak için erken

saatte yapılmalıdır. Hasta ilk vaka olarak operasyona alınır. Hastaya sabah insülin

dozu yapılmaz, GİK solüsyonu (glikoz, insülin, potasyum), uygulanır. 



•Genel anestezi uygulamasında; hızlı indüksiyon

uygulanmalı, nazogastrik tüp takılmalıdır. Standart anestezi

indüksiyonunda inhalasyon ajanı kullanımı için

kontrendikasyon yoktur.

•Hasta zor entübasyon ihtimaline karşı temporamandibular

eklem ve servikal vertebra hareket kapasitesi bakımından

preoperatif dönemde rutin olarak değerlendirilmelidir. 

•Hipertansif diyabetik hastalarda bulunan otonom nöropati

kalbin intravasküler hacim değişikliklerini kompanse etme

yeteneğini sınırlayabilir.Hasta dehidrate ise IV sıvı infüzyonu

verilmelidir. 

•Ringer laktat solüsyonu kullanılmamalıdır çünkü

karaciğerde laktat glikoza dönüşerek hiperglisemiye yol 

açabilir.



Diabetes mellitus hastalığında anestezi uygulaması:













TİROİD BEZİ
HASTALIKLARINDA 
ANESTEZİ

SAĞLIKLI HİPERTİROİDİSM



• Tiroid bezi, ön hipofizden salınan tiroidi sitimüle edici

hormon (TSH) kontrolünde, iyot içeren aminoasitler

olan tiroksin (T4) ve triodotironin (T3) salarak hücre

metabolizmasını düzenler. 

• TSH salımı da hipotalamustan salınan tirotropin salıcı

faktörle (TRF) regüle edilir. Ayrıca kalsiyum

metabolizmasını düzenleyen kalsitonin de buradan

salgılanır. 

• Tiroid hormonları karbonhidrat ve lipid 

metabolizmasını artırarak; metabolizmayı

hızlandırmak, ısı üretimini artırmak, çocuklarda

büyümeyi hızlandırmak, kalbin eksitabilitesini

artırmak gibi etkileri vardır.



HİPOTİROİDİZM
Hipotiroidizm, dolaşımdaki T3 ve T4 konsantrasyonunun azalması ile seyreden 

durumların tümü için kullanılan terimdir. 



Hipotiroidizm

• Hipotroidinin klinik belirtilerinde; metabolizmada genel
durgunluk ve yavaşlama, ses kısıklığı, soğuğa

tahammülsüzlük, bradikardi, kalp yetmezliği, miyokard

depresyonu, kardiak outputta düşme, düşük T3 ve T4 

değerleri gözlenir. 

• Özellikle tanı konmamış hastalarda indüksiyonu
takiben ağır hipotansiyon, kardiak arrest 
gelişebileceği gibi, narkotik ve anesteziklere aşırı
duyarlılık sonucu uyanmada gecikme veya hipotiroidi

koması görülebilir. 

• Perop hipotermi riski yüksektir. 



• Tiroid bezindeki büyüme; direkt trakeaya bası 
veya retrosternal büyüme nedenli 

ekstübasyon sonrası dönemde solunum 

sıkıntısına yol açabilir.

• Trakeal bası ve deviasyon entübasyonda güçlük

yaratabilir.

• Bezin fonksiyonunda azalma veya artma 
varsa elektif girişimlerden önce düzeltilmeli; 

premedikasyon ve anestezi yöntemi buna göre

kararlaştırılmalıdır. 



Preoperatif değerlendirme ve hazırlık

• Elektif cerrahi, hafif ve orta dereceli hipotiroidizmli hastalarda uygulanabilir. 

Ancak ciddi hipotiroidizm (miksödem koması, kalp yetmezliği) varlığında

cerrahi girişim hormon desteği ile hasta normale dönene kadar ertelenir. 

• Acil girişimlerden önce tiroid hormonu replasman tedavisine (T3 iv olarak

yavaş) başlanır. Ancak, miyokardial iskemiye yol açabileceğinden koroner

arter hastalığı olanlarda bu tedavi dikkatle yapılır.

• Hipotiroidizmle adrenokortikal yetmezlik olasılığı yüksek olduğundan, ilave

olarak kortikosteroid tedavisi faydalı olabilir. 



Anestezi uygulaması

• Opioid ve hipnotik ajanların depresan etkileri hipotiroidili hastalarda

artabilir. Bu nedenle dikkatli uygulanmalıdır. 

• Sedatif ve antikolinerjiklerin hasta ameliyathaneye alındıktan sonra

uygulanması daha güvenlidir. 

• Anestezi sırasında ayrıntılı monitorizasyon uygulanmalıdır. 

• İntravenöz solüsyonlar, glikoz ve sodyum (hiponatremi gelişme riski

nedeni ile) içermelidir. 

• Trakeal entübasyon için süksinilkolin veya nondepolarizan nöromüsküler blok

uygulanabilir. 



Anestezi uygulaması

• Metabolik hız yavaşladığından anestezi gereksinimi büyük ölçüde azalır. 
Bu nedenle ilaç dozajına çok dikkat edilmelidir.

• Volatil anestezikler düşük konsantrasyonlarda kullanılabilir.

•Hastanın ısısına dikkat edilmelidir. 
• Hipotiroidik hastalarda anesteziklerin sedatif etkilerinden derlenme

gecikebilir.

• Ekstübasyon için hastanın vücut ısısının normale dönmesi ve hastanın

uyarılara cevap vermesi beklenmelidir. 



HİPERTİROİDİZM



• Genellikle diffüz guatr vardır. 

• Tiroid hormonlarının artması bazal metabolik hızı artırır.

• Vücut ısısı yükselebilir. Tiroid hormonlarının direkt etkisi ile kardiak output 
metabolik gereksinimin üzerinde artar. Kalp hızı ve kan basıncı yükselir. 

• Beta-reseptör sayısı arttığından, miyokardın ketokalaminlere
duyarlılığı artar. 
• Kardiomegali, pulmöner ve periferik ödem ve aritmi gelişebilir.



Preoperatif değerlendirme ve hazırlık

• Hasta ilaç tedavisi ile ötiroid hale gelene kadar elektif cerrahi
ertelenir.

• İyi bir sedasyon yapılmalıdır. Eğer hastada tritoksikoz krizi varsa, yüksek

dozda sedatif hipnotik ilaç vermek gerekebilir. Örneğin diazepam 5 - 10 mg 

İ.V uygulanabilir.

• Hemodinamik kontrol için istirahattaki kalp hızı 85 atım/dk’dan daha az

olmalıdır. 



Anestezi uygulaması

• Yöntem seçimi, daha çok yandaş hastalıklara göre

hastaya en uygun olan yöntem tercih edilir. . 

• İndüksiyonda amaç tiroid krizini önlemektir. 

• İndüksiyonda mutlaka preoksijenizasyon yapılmalıdır. 

Entübe edilemeyen ve ventile edilemeyen vakalar için

hazırlıklı olunmalıdır. 

• Ketamin, sempatik sinir sistemini stimüle edici etkisi

sebebiyle, uygulamada tercih edilmemektedir. 

• Tiopental, tiroid aktivitesini deprese ettiğinden tercih
edilen indüksiyon ajanıdır. 





Anestezi uygulaması 

• Gelişebilecek komplikasyonlar (solunum yolu obs, hemoraji, hematom vb) 

açısından hazırlıklı olunmalıdır. 

• Baş boyun cerrahisi gibi düşünülmelidir. (Havayolu erişimi zor, geniş

boyun damarları cerrahi sahaya yakın). 

• Gerekirse uyanık fiberoptik entübasyon yapılır. 

• Sempatik tonusu arttırıcı ilaçlardan kaçınılmalıdır.

• Derin anestezi sağlanmalıdır. 

• Hipertiroidik hastalarda idamede monitör takibi tiroid fırtınasının erken

fark edilmesi açısından önemlidir. 

• Postoperatif tiroid krizi riski her zaman vardır. 



Tiroid fırtınası:

• Çoğunlukla tirotoksikozu olan bir hastada akut enfeksiyon, geçirilen

operasyon veya travma sonrasında ani olarak ortaya çıkar. Antitiroid

ilaçların kesilmesinden sonra veya kendiliğinden gelişebilir.

• Tiroid fırtınasının önemli klinik bulguları, 38.5 0C ve üzerinde ateş, taşikardi

(ateşten beklenilenden fazla), santral sinir sistemine ait bulgular (anksiyete, 

ajitasyon, deliryum, akut psikoz ve koma), solunum sistemine ait bulgular

(CO2 üretiminde artış, hiperventilasyon, asidoz) ve gastrointestinal 

(bulantı, kusma, abdominal ağrı, diyare, sarılık) bulgulardır.



Tiroid fırtınasında tedavi

• İnvaziv monitorizasyon arter kanülü, santral venöz kateterizasyon
sağlanmalı.

• Soğuk sıvılar ile IV hidrasyon yapılmalıdır. 

• β-bloker: IV propranolol 1 - 5 mg veya esmolol uygulanır. Ateş, taşikardi, 

tremoru tedavi eder, O2 tüketimini azaltmaz.

• Oral antitiroid ilaçlar verilir. 

• Kalp yetmezliğinde digoksin kullanılır

• Katekolaminlerin neden olduğu ciddi disritmilerin insidansını magnezyum
azaltır. 

• Adrenal bezin baskılanması düşünülüyor ise glukokortikoidler tedaviye

eklenir.

• ****Tiroid fırtınası; dantrolen ile başarılı bir şekilde tedavi edilen malign 

hipertermiyi taklit ederek hatalı tanıya neden olabilir*****



Troid bezi hastalıklarında anestezi uygulayınız. 





















EVDE KAL.
KİMSE 

SARSCOV-2’ YE
BAĞIŞIK DEĞİL. 

YAŞLILARI 
KORU!


