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Yüzyıllardır uygulanan trakeostomi; yoğun bakım dalında ilerlemeler, değişen endikasyonlar, özellikle de
yatak başı perkütan tekniklerin gelişmesiyle günümüzde daha da sık kullanılmaktadır. Yirmibirinci
yüzyılda ise; perkütan trakeostominin (PT) hangi
hastalarda, hangi yöntemle, ne zaman açılacağı tartışılmakta ve bu tekniğin hasta sonuçlarını nasıl değiştirdiği araştırılmaktadır. Bu derlemede; trakeostominin tarihçesi, PT tekniğinin gelişimi, cerrahi trakeos-

tomi ile karşılaştırılması, PT avantajları, dezavantajları, endikasyonları, kontrendikasyonları ve komplikasyonları konularına değinilecektir.
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•
TRAKEOSTOMİNİN TARİHÇESİ VE
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİNİN
GELİŞMESİ
Trakeostominin eski Mısır döneminden
(M.Ö. 3500 yılından) beri yapıldığı belirtilmektedir, fakat ilk elektif trakeostominin M.Ö. 100.
yılda; kuzeybatı Anadolu topraklarında kurulmuş olan Bithynia krallığında yapıldığına dair
kaynaklar bulunmaktadır[1,2].
Trakeostomi yüzyıllardır yabancı cisim,
travma veya infeksiyonlara bağlı üst hava yolu
tıkanıklıklarında hayat kurtarıcı olmuştur[1,2].
1909 yılında, Chevalier Jackson halen kullanı-

lan modern cerrahi trakeostomi tekniğini tanımlayana kadar; trakeostomi tehlikeli bulunan, korkulan bir cerrahi girişim olmuştur[3,4].
Jackson, uzun bir insizyon, geniş saha, tiroid
istmusun bölünmesi, birinci ve ikinci trakeal
halkalardan kaçınılmasının üzerinde önemle
durmuştur. Cerrahi teknik esasları böyle yerleşmişken, endotrakeal entübasyonun gelişmesi, pek çok olguda trakeostominin aciliyetini
ortadan kaldırmıştır[5]. Aşılama ile difterinin
kontrol altına alınması, üst hava yolu infeksiyonları için antibiyotiklerin gelişmesi trakeostomiyi pek çok hastada elektif hale getirmiş-
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tir[4]. Trakeostominin pulmoner ölü boşluğu
azaltması, pulmoner sekresyonları temizlemedeki başarısı ve hastaları respiratörden ayırma
süresince konfor sağlaması nedenleri ile trakeostomi endikasyonlarına üst hava yolu tıkanıklıklarının yanında, kronik obstrüktif akciğer
hastalıkları da dahil olmuştur[4,6,7]. Trakeostomi, polioya bağlı solunum yetmezliğinde de başarı ile kullanılmıştır[4,8].
1960’lı yıllarda steril aspirasyon sondalarının gelişmesi ve aspirasyonun steril uygulanmasının yerleşmesiyle, trakeostomin endikasyonları genişlemeye başlamıştır[4,9]. Daha sonra, kaflı trakeostomi tüplerinin kullanıma girmesi, trakeal stenoz, kaf nedeni ile tüp lümeninin tıkanması veya tüpün yerinden çıkması gibi yeni problemleri de beraberinde getirmiştir[9-11]. Düşük basınçlı kafların üretilmesi, trakeostomi komplikasyonlarının azalmasında
faydalı olmuştur.
Cerrahi trakeostominin komplikasyon
oranlarını daha da düşürebilmek amacı ile trakeal lümene pretrakeal cilt ve cilt altı dokusunda delik açılarak ulaşılmasını sağlayacak
pek çok yöntem geliştirilmiştir[10-23]. Yatak başında da yapılabilen bu yöntemlere perkütan
trakeostomi (PT) denilmektedir[12].
TRAKEOSTOMİNİN ZAMANI
Endotrakeal entübasyon süresinin uzayabilmesi trakeostominin zamanı konusunda halen yanıt bulunamamış bir tartışma başlatmıştır[4]. Erken trakeostomiyi destekleyen yayınlar
olsa da; bu konuda yapılan çalışmaların yöntemleri çok eleştirilmiş ve yapılan bir sistematik analizde; trakeostomi zamanı için belirli bir
zaman söylenemeyeceği sonucuna varılmıştır[24,25]. Düşük basınçlı kafların üretilmesi,
trakeostomi komplikasyonlarının azalmasında
faydalı olduysa da; düşük basınçlı kafların endotrakeal tüplere (ETT) de eklenmesi, daha
uzun süreli endotrakeal entübasyonlara olanak
tanımıştır[10].
ETT toleransını arttırmak için yüksek sedasyon ihtiyacı olan hastalarda, trakeostomi
hasta açısından daha konforlu olmakta ve sedasyon ajanlarının azaltılması veya kesilmesi
de mekanik ventilatörden ayrılmayı kolaylaştırabilmektedir[26]. Trakeostomi tüpünün ETT’ye
göre hava yolu direncini azaltması; özellikle
yüksek solunum sayısı ve sınırda solunum mekanikleri olan hastalarda, solunum işini azal-
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tabilmektedir. Trakeostominin; hastanın yemek
yiyebilmesine, artikülasyonla iletişim kurabilmesine, mobilizasyonuna izin verebilmesi nedeniyle hastaların psikolojilerini düzelttiği, fizik tedaviye yardım ettiği ve kas gücünün düzelmesini sağladığı düşünülmektedir. Geniş
çaplı randomize çalışmalarla ispatlanmış olmasa da trakeostominin, mekanik ventilasyon
süresini kısalttığına, ventilatöre bağlı pnömoni
insidansını azalttığına, hastanın yoğun bakımdan taburculuğunu sağladığına inanılmaktadır. Hastalar mekanik ventilasyonda stabilize
edildikten sonra, halen uzun süreli mekanik
ventilasyon ihtiyacı söz konusu ise, yukarıda
bahsedilen faydaları düşünülerek trakeostomi
planlanmalıdır[26].
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ
ENDİKASYONLARI
PT endikasyonları endotrakeal entübasyon
ve cerrahi trakeostomiye benzerdir (Tablo
1)[27,28].
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİNİN
KONTRENDİKASYONLARI
Zaman içinde deneyimle, gelişen teknik koşullarla daha önce kesin olan PT kontrendikasyonları (acil koşullar, morbid obez hastalar, geçirilmiş trakeostomi gibi) tartışılabilmekte ve
rölatif PT kontrendikasyonlarına dahil olabilmektedirler (Tablo 2)[28-31]. Daha önceki yıllarTablo 1. Perkütan trakeostomi endikasyonları.
1. Üst hava yolu obstrüksiyonlarında
a. Travma
b. Yanık ve korosiv madde hasarları
c. Larenksin fonksiyonel bozukluklarında (bilateral
rekürren larengeal sinir hasarı)
d. Yabancı cisimler
e. İnfeksiyonlar
f. İnflamatuvar hastalıklar
g. Tümörler
h. Postoperatif
i. Obstrüktif uyku apnesi
2. Pulmoner bakım için
3. Uzun süreli ventilasyon desteği için
4. Hava yolunu korumak için
a. Kafa travması, koma
b. Postoperatif beyin cerrahisi olguları
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Tablo 2. Perkütan trakeostomi kontrendikasyonları.
• Acil koşullar
• Pediatrik hastalar
• Pozitif ekspiryum sonu basıncı (PEEP) > 8 cmH2O
• Yüksek oksijen ihtiyacı (FiO2 > %50)
• Yüksek hava yolu basınçları (> 45 cmH2O)
• Kısa boyun
• Stabil olmayan boyun (servikal vertebraya travma)
• Boyun ekstansiyonu kısıtlılığı
• Koagülopati
• Boyunda kitle
• Boyunda yumuşak doku infeksiyonu
• Mediastinal radyoterapi
• Geçirilmiş cerrahi trakeostomi veya boyunda başka
cerrahi girişim
• Artmış kafa içi basıncı

da sternotomi sternal infeksiyon ve mediastinit
riskini arttırabileceği endişesi ile kontrendikasyonlar arasında sayılır; bu hastalarda krikotiroidotomi önerilirdi. Günümüzde, sternotomi sonrası erken PT’nin infeksiyon oranlarını arttırmadığı ve hatta cerrahi trakeostomiye
göre mediastinit riskini azaltabilmesi nedeniyle sternumun iyileşmesi beklenmeden trakeostomi açılabileceği görüşü yerleşmiştir[32,33].
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ TEKNİĞİ
a. Boynun Uygunluk Açısından İncelenmesi
En uygun PT hizasının orta hatta ikinci ve
dördüncü trakeal halkalar arasında olduğu belirtilmektedir[34]. PT’nin trakeal stenoz, mediastinal damarların hasarlanması gibi geç
komplikasyonlarının trakeostomi yerinin çok
yüksek ya da çok alçak olması nedeni ile olduğu düşünülmektedir. PT öncesi kontrendikasyonların ayrıntılı sorgulandığı bir hikaye alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır (Tablo 2).
Boyun skarlar, guatr, pulsatil şişkinlikler, toraks ise geçirilmiş cerrahi veya santral venöz
kanülasyon açısından incelenmelidir[35]. Boyun
hem nötral pozisyonda hem de ekstansiyonda;
trakeanın orta hatta olup olmaması, damarların pozisyonu açısından muayene edilmelidir.
Trakeanın rahat palpe edilemediği durumlarda, boyun ultrasonu istenebilir. Ultrason doğru
aralığın işaretlenmesi yanında, tiroidin, damarların yerlerinin ve büyüklüklerinin görüntülenmesinde de faydalıdır[34].

Kısa boyunlu hastalarda (krikoid kıkırdak
ile sternumun üst kenarı arası mesafesi 1cm’den küçük olan) cerrahi trakeostominin tercih
edilmesi daha güvenli bir seçenektir. Derinde
olan bir trakeaya kanülasyon sırasında kanama görüldüğünde; boynun derinliklerinde kanamanın kontrolü daha zor olabilmektedir[35].
Servikal travma, geçmiş yıllarda PT için
kontrendikasyon oluştururken, PT deneyiminin artması sayesinde, spinal kord hasarı olan
travma hastalarında bile PT’nin boyun ekstansiyona getirilmeden güvenle açılabildiği gösterilmiştir[36].
b. Monitörizasyon
PT açılacak hastalar, perioperatif dönemde
hemodinamik (kalp hızı, kan basıncı) ve respiratuar (oksijen satürasyonu, “end-tidal” karbondioksit konsantrasyonu, solunum sayısı,
ventilatör parametreleri) parametrelerle monitörize edilmelidir. Hasta güvenliği ve trakeostominin korunması açısından hastanın hareketliliği kontrol altına alınmalıdır ve gerekirse
hastanın elleri bağlanmalıdır.
c. Hazırlık ve Ekipman
PT seti, en az iki numara trakeotomi kanülü (altı veya sekiz numara), hemostat, cerrahi
dikiş, portegü, bistüri, girişim sırasında kullanılmak üzere açılmalıdır. Bunların yanı sıra larengoskop, ETT, krikotiroidotomi ekipmanı ve
cerrahi trakeostomi seti hasta başında hazır
olarak bulundurulmalıdır.
PT cerrahlar dışında, eğitimli yoğun bakım
doktorları tarafından da açılabilmektedir. Genellikle PT açılırken, açan kişinin karşısında
bir yardımcı, hasta sedasyonu, hava yolunun
kontrolü ve bronkoskopi için bir anesteziyolog
ve yoğun bakım hemşiresi, girişim sırasında
hastanın yanında bulunmalıdır.
d. Hastanın Hazırlanması
Omuz altına transvers bir yükselti konarak
baş ekstansiyona getirilir. Yatağın başı 30-40°
kaldırılır. Boyun betadin ile temizlenerek, steril örtülerle kapatılıp, steril bir çalışma alanı
hazırlanır.
e. Anestezi
Bütün hastalar %100 oksijen ile havalandırılır. Sedasyonda gerektikçe narkotikler ve
benzodiazepinler kullanılır. Tercihen adrenalinli lokal anestezi solüsyonu ile cilt ve cilt altı
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infiltre edilir. Girişim sırasında genel anestezi
ve/veya kas gevşetici de kullanılabilir.
“Ciaglia” (Sıralı Dilatasyon) Yöntemi[13]
Larengoskop veya bronkoskop yardımı ile
ETT kafı vokal kordların arasında görülecek
şekilde geri çekilir. İkinci-üçüncü trakeal halkaların hizasında 1-1.5 cm’lik bir cilt insizyonu
yapılır[37]. Orta hattan trakeaya iğne ile girilip
hava aspire edilerek iğnenin yeri doğrulanır
(Şekil 1). İğnenin içinden J-uçlu bir kılavuz tel
ilerletilir ve iğne çıkartılır. Kılavuz telin üzerine bir yönlendirici kateter geçirilir. Bütün dilatasyonlar bu kılavuz tel ve yönlendirici kateter
kombinasyonunun üzerinden yapılır. Dilatasyonlara 12 F dilatatör ile başlanır ve 8 mm trakeostomi kanülü için 36 F dilatöre kadar sırayla genişletme yapılır. En son kafı inik trakeostomi kanülü kılavuz tel ve yönlendirici kateter
kombinasyonunun üzerinden yerleştirilir. Trakeostomi balonu şişirilir.
“Ciaglia Blue Rhino” (Tek Dilatasyon)
Yöntemi[18]
Klasik “Ciaglia” yönteminde sıralı dilatasyonlar sırasında oluşabilecek posterior duvar
hasarı, kanama, hipoksi gibi komplikasyonları
ve trakeostomi süresini kısaltmak amacı ile
fleksibl, sert lastikten yapılmış, hidrofilik kaplanmış özel bir dilatatör geliştirilmiştir. “Blue
Rhino” adı verilen bu dilatatör distile su ile ıslatılarak klasik “Ciaglia” yöntemindeki gibi sıralı dilatasyon yerine kılavuz tel ve yönlendiri-

Şekil 1. “Ciaglia”, “Percutwist” ve “Griggs”
perkütan trakeostomi yöntemlerinde ilk olarak
trakeaya orta hattan girilip hava aspire edilerek iğnenin yeri doğrulanabilir.
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ci kateterin üzerinden tek seferde dilatasyon
yapılabilmektedir. Bu yöntemle sıralı dilatasyona göre ortalama altı dakika daha kısa sürede trakeostomi açılabilmektedir (girişim süresi
< 3 dakika)[18].
Kontrollü Rotasyon (Percutwist) Yöntemi
Yeni geliştirilmiş bir yöntemde; yine hidrofilik kaplı, suda kaplaması aktive olan ucu vida şeklinde bir tek dilatatör, kontrollü bir şekilde kılavuz tel üzerinde saat yönünde çevrilerek pretrakeal dokular ayrılabilmektedir. Dilatatörün en geniş kısmı da trakeaya girdikten
sonra, dilatatör ters yönde döndürülerek çıkartılır. Trakeostomi tüpü önceki yöntemler gibi
kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilir[20].
Forseps Dilatasyonu (Griggs) Yöntemi
Kılavuz telin yerleştirilmesine kadar “Ciaglia” yönteminin aynısıdır. Farklı olarak,
“Griggs” yönteminde dilatatasyon için “Howard-Kelly” forsepsi kullanılmaktadır. Forsepsin ucundaki delikten kılavuz tel geçirilir,
bir veya iki aşamada cilt altı dokular ve trakea
forseps açılarak dilate edilir[21,22].
Fantoni Translarengeal Yöntemi
Bu yöntemin temel prensibi diğer perkütan
yöntemlerden biraz farklıdır (Şekil 2). İlk olarak rijid trakeoskop trakeaya yerleştirilir. Trakeoskopun içinden geçirilen bir fiberoptik
bronkoskop yardımı ile trakeoskop trakeostomi için seçilen kıkırdaklar arası mesafeye kadar ilerletilir. Trakeoskopun ucu dışarıdan pal-

Şekil 2. “Fantoni” translarengeal perkütan trakeostomi yönteminde, endotrakeal tüp çıkartılır
ve kılavuz telin üzerinden kaydırılan trakeostomi kanülü trakeanın içinden dışarıya çekilir.
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pe edilerek veya translüminasyon ile dışarıdan
ışık görülerek iğnenin girileceği yer belirlenir.
İğne içeriden sürekli kontrol edilerek dışarıdan
girilir, 2-3 cm ilerletilir. Metal bir tel iğnenin ve
trakeoskopun içinden kraniale doğru ilerletilir
ve trakeoskopun ağzından dışarı çıkartılır. Trakeoskop ve iğne çıkartılır, trakeanın alt 1/3’üne
bir kateter yerleştirilir. Bu kateter sayesinde
hastanın ventilasyonu mümkün olabilmektedir.
Telin üzerine setin içinden çıkan özel trakeostomi kanülü yerleştirilir. Boyundan çekilerek
bu kanül trakeanın içinden dışarıya çıkartılır.
Teleskop kanülün boyundaki ucundan içeri
yerleştirilerek kanüle rotasyon yaptırılır. Bu
şekilde trakeaya uygun pozisyonda yerleştirilen kanülün kafı şişirilir. Bu yöntem içeriden
kontrollü olduğu için çocuklarda veya dışarıdan anatomik olarak trakeostomi yerinin belirlenmesinin zor olduğu durumlarda da kullanılabilmektedir[23].
Hava Yolunun Korunması
ETT’nin ucunun hizasının belirlenmesinde,
“Trachlight” da kullanılabilir. Ucunda ışık
olan bu kılavuz sayesinde, ETT geri çekilir. Dışarıdan translüminasyon sayesinde, ışığın görülmesi ve ışığın 1 cm altından trakeostomi iğnesinin girilmesi, ETT kafının patlaması, iğnenin ETT’yi delmesi, kılavuz telinin “Murphy”
deliğinden geçmesi gibi komplikasyonların
azaltılmasında faydalı olabilir[38].
ETT’ye alternatif olarak PT sırasında hava
yolunun korunmasında larengeal maske (LMA)
de kullanılabilmektedir. LMA kullanıldığında;
operasyon süresinin daha kısa sürdüğü, fiberoptik desteği sırasında trakea ve larenksin daha iyi görüntülenebildiği, girişim sırasında trakeostomi tüpü takılmadan önceki karbondioksit birikiminin, kafın delinmesi veya istemsiz
ekstübasyon gibi komplikasyonların endotrakeal tüpe göre daha az olduğu bildirilmiştir[39].
Hiperkarbinin ve sebep olduğu asidozun özellikle sorun yaratabileceği hasta gruplarında
(örneğin; kapalı kafa travması hastaları) trakeostomi sırasında hava yolunun korunmasında
LMA’nın uygun bir alternatif olabileceği düşünülmektedir. LMA’nın dışında, “intubating
LMA” (entübasyon LMA), “airway management device (AMD)”, “combitube (kombitüp)”
de PT sırasında hava yolunun korunmasında
kullanılabilmektedir[40,41].

Bronkoskopi
Bronkoskop, ETT’nin ucundan aşağıya itilip, dışarıdan bronkoskopun ışığı görülerek iğne yönlendirilebilir. Trakeanın içinden iğnenin
yeri, kılavuz telin doğru yönlenip yönlenmediği ve trakeostominin yerinin kontrolü açısından bronkoskopi kullanılabilir[42,43]. Bronkoskopi kullanılmasının; pnömotoraks, paratrakeal yerleşim, posterior duvar hasarı gibi komplikasyon oranlarını azalttığı ve endobronşiyal
kanama gibi komplikasyonların tedavisinde
yararlı olduğu düşünülmektedir[42]. Bronkoskopinin en büyük dezavantajı, hipoventilasyon, hiperkarbi ve respiratuar asidozdur. Hiperkarbiyi azaltmak için; en küçük bronkoskop, mümkün olan en kısa süre kullanılmalı ve
bronkoskopi sırasında mümkün olduğunca az
aspirasyon yapılmalıdır[43].
Ultrason, Doppler Kullanılması
Bronkoskop yerine steril Doppler probları
kullanılarak ETT’nin geri çekilmesi daha güvenle yapılabilir. ETT ikinci trakeal kıkırdak
hizasına geldiğinde türbülan hava akımı
Doppler tarafından ayırt edilebilmektedir.
Bronkoskopi ile karşılaştırıldığında, Doppler
yönteminin daha az karbondioksit retansiyonu
yaptığı gösterilmiştir[43]. Ultrason kılavuzluğunda; trakeostominin yanlışlıkla istenilenden
yukarıya yerleştirilmesi engellenmekte ve daha
az trakeal hasar görülmektedir[44].
Trakeostomi Kanülünün Yerinin
Doğrulanması
Trakeostomi kanülünün yerinde olup olmadığı, bronkoskop ile kontrol edilebilir. Bronkoskop yoksa, “end-tidal” karbondioksit ölçümü veya küçük bir ipin spontan solunumla hareketi ile trakeostomi kanülünün yeri doğrulanmaya çalışılmalıdır. Hava yolu garantiye
alınana kadar ETT yerinde tutulmalıdır. Trakeostomi açıldıktan sonra akciğer grafisi çekilmelidir.
Trakeostomi Tüpünün Tespiti
Trakeostomi tüpü dikiş atılarak ve boyun
bağı ile tespit edilir. Pansumanı için steril
spanç kullanılabilir. Trakeostomi tüpünün dikiş atılarak sabitlenmesi ve ilk hafta içinde rutin trakeostomi kanül değişiminin uygulanmayıp, aynı kanülün sabit tutulması, kanülle ilgili komplikasyonları azaltabilmektedir[45].
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PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ
KOMPLİKASYONLARI
PT sırasındaki hemodinamik ve respiratuar
değişiklikler (satürasyon düşmesi, “end-tidal”
karbondioksit konsantrasyonunda artış, kalp
hızı, kan basıncı veya solunum sayısında değişiklikler) izlenmelidir. Trakeostomi sahasında
aşırı kanama, hava yolunun tıkanması, hava
yolu kontrolünün kaybı, hemoptizi, stomada
infeksiyon rapor edilmelidir.
Acil trakeostomilerin ve çocuk hastalarda
açılan trakeostomilerin komplikasyon oranlarının, erişkinlerde elektif koşullarda açılan trakeostomilere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir[4]. Acil koşullarda, örneğin maskelenemeyen, entübe edilemeyen, zor entübasyon koşullarında, oksijenizasyon transtrakeal jet ventilasyon ile sağlanıp, hastanın oksijenizasyonu
garantiye alınıp, hastanın satürasyonları stabilize edildikten sonra, PT’ye geçilmelidir[46].
Komplikasyonlarda deneyimin önemi çok
büyüktür. Komplikasyonların çoğu PT yöntemine geçilen ilk yılda ve özellikle ilk 20 olguda
görülmektedir[28,47]. Deneyimsiz kişilerin sık
yaptıkları komplikasyonlar arasında (ilk iğneyi çok eğik girip, trakeayı kaçırdıkları için);
mediasten amfizemleri ve trakeal mukozal yırtılmalar sayılabilir. Posterior duvar hasarından
korkup dilatatörler çok eğik tutulursa da, kılavuz tel bükülebilir ve bunun sonucu pretrakeal
doku genişletilebilir. Trakeostomi tüpünün yavaş yerleştirilmesi de amfizeme sebep olabilir.
Diğer taraftan iğnenin veya dilatatörlerin çok
dik ve kesin yerleştirilmesi de posterior duvar
hasarına neden olur[28]. PT ile intraoperatif
komplikasyon görüldüğünde, cerrahi trakeostomiye dönebilmek için gerekli ekipman ve bu
konuda deneyimli bir cerrahın kolay ulaşılabilir olması gereklidir[47,48].
PT ile ölüm nadirdir ve hava yolu kontrolünün kaybı, bronkospazm, aritmi veya innominat arter rüptürü nedeniyle görülebilmektedir[36].
PT’nin yüksek seviyelerde (krikotiroid
membran gibi) açılması, trakeal stenoz olasılığını arttırırken, dördüncü trakeal halkanın altında açılması kanama komplikasyonlarını arttırmaktadır[49]. PT sonrası yaşayan hastaların
“Ciaglia” yöntemi ile dörtte birinde, “Griggs”
yöntemi ile yarısında ses değişiklikleri bildirilmiştir[50-52]. Sıralı dilatasyon yöntemi ile PT
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açılan hastaların üçte birinde ise > %10 trakeal stenoz görülmektedir. Hastaların %6’sında
dekanülasyon sonrası trakeal stenoz solunum
sıkıntısı yaratmaktadır[52]. “Griggs” yöntemiyle hastaların üçte birinde (8/25) trakeal dilatasyon gösterilmiştir. Trakeal dilatasyonun klinik önemi ise henüz aydınlanmamış bir konudur[51]. “Griggs” yönteminin bir iki yıllık izleminde, %63 oranında > %10 trakeal stenoz bildirilmiştir[53]. PT yöntemlerinin daha uzun dönem izlendiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır[54]. PT komplikasyonları liste halinde Tablo
3’te görülmektedir[55-61].
PERKÜTAN TRAKEOSTOMİNİN CERRAHİ
TRAKEOSTOMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Cerrahi trakeostomi uzun zaman içinde
oturmuş bir girişimdir. Daha yeni olan PT’nin
ise pek çok avantajı olduğu öne sürülmüştür
(Tablo 4)[4]. Fakat PT’nin pek çok avantajı yanında, dezavantajlarının da üstünde durulmuştur (Tablo 5).
1999 yılında yayınlanan bir meta-analizde,
1960-1984 yılları arasında yayınlanan cerrahi
trakeostomi komplikasyonları, 1985-1996 yıllarındaki cerrahi ve PT komplikasyonları ile
karşılaştırılmıştır (Tablo 6)[4]. 1985 yılı öncesi,
trakeostomi endikasyonlarının daha sıklıkla
acil koşulları içermesi nedeni ile ortalama entübasyondan dört gün sonra cerrahi trakeostomiye gidildiği gözlenirken; 1985 yılı sonrasında, bu süre 13. güne kadar uzamıştır[4].
1985-1996 yılları arasında oturmuş olan cerrahi trakeostomi tekniği, 1984 yılı öncesi cerrahi teknik ve PT ile karşılaştırıldığında hem ciddi hem de minör perioperatif komplikasyonlar
açısından üstün bulunmuştur (Tablo 6). PT sırasında 10.000’de 83 olguda (< %1) cerrahi tekniğe dönülmek zorunda kalınmıştır. Tüpün zor
yerleştirilmesi, yalancı pasaj, subkütan amfizem gibi minör komplikasyonlar da en sık PT
grubunda görülmüştür (628/10.000).
Postoperatif komplikasyonlar cerrahi trakeostomilerde 10.000’de 256 olguda ve PT ile
ise 10.000’de 238 olguda bildirilmiştir. PT tekniğinin halen gelişmekte olması, pek çok merkezde o dönemde öğrenme eğrisinin tamamlanmamış olması, cerrahi trakeostomi ile karşılaştırıldığında öne sürülen avantajların bu metaanalize yansımamasına gösterilen nedenler
arasındadır. Nitekim, komplikasyonların cerrahi teknikle zaman içinde belirgin azaldığı
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Tablo 3. Perkütan trakeostomi komplikasyonları.

Tablo 4. Perkütan trakeostominin avantajları.

1. Perioperatif komplikasyonlar (trakeostominin açıldığı ilk 24 saat içinde)

• Küçük cilt insizyonu

• Hipoksi
• Hiperkarbi
• Hava yolunun kontrolünün kaybı
• Majör kanama
• Subkütan amfizem
• Pnömotoraks
• Pnömomediasten
• Özefagus hasarı
• Kanülün yanlış yerleştirilmesi
• Endotrakeal tüpün kafının patlaması
• Posterior, lateral veya anterior trakeal hasar
• Kılavuz telin kırılması
• Aspirasyon
• Hipotansiyon

• Diseksiyon ve doku hasarında azalma
• Kanamada azalma
• Stoma infeksiyonunda azalma
• Trakeal problemlerde azalma
• Kozmetik deformitede azalma
• Yatak başı yapılabilmesi
• Ameliyathane gereksinimi olmadığı için transport riski ve masrafında azalma
• Kısa sürede açılabilmesi
• Kolay bir girişim olması
• Personele ve ekipmana gereksinimin azalması
• Maliyetinin düşük olması
• Komplikasyon oranlarında azalma
• Cerrahi eğitimi olmayan insanlar tarafından da açılabilmesi

• Kardiyak arrest
• Ölüm
2. Postoperatif komplikasyonlar (trakeostomi açıldıktan > 24 saat sonra)

Tablo 5. Perkütan trakeostominin dezavantajları.
• Trakeal laserasyon

• Subkütan amfizem

• Trakeoözefageal fistül

• Ölüm (kanül değişimi sırasında)

• Paratrakeal yerleştirme

• Hipoksi (kanül değişimi sırasında)

• Trakeoinnominat arter fistülü

• Obstrüksiyon

• Semptomatik subglottik stenoz

• Aspirasyon
• Stoma infeksiyonu
• Selülit, kas nekrozu[59]
• Mediastinit

Tablo 6. 1985-1996 yılları arasında yapılan perkütan
trakeostominin cerrahi trakeostomi ile karşılaştırılması
(komplikasyonların 10.000 girişimde görülme sıklıkları
verilmiştir).

• Pnömoni
• Prematür dekanülasyon
• Trakeostomi kafı herniasyonu
• Vokal kord paralizisi
• Yutma güçlüğü
• Pnömoperitoneum ve abdominal kompartman
sendromu[61]
• Trakeoinnominat fistülü
• Trakeoözefagus fistülü
3. Uzun dönem komplikasyonlar (dekanülasyondan
sonra)
• Trakeokütanöz fistül
• Trakeomalazi
• Trakeal stenoz
• Trakeal atrezi[58]

Cerrahi

Perkütan

3

44

• Perioperatif komplikasyonlar
Ölüm
Kardiyopulmoner arrest

6

33

Pnömotoraks

74

66

Satürasyon düşmesi/hipotansiyon

23

77

Posterior duvar hasarı

6

50

İntratrakeal kanama

71

39

Pnömotoraks

0

17

Trakeal stenoz

26

99

• Postoperatif komplikasyonlar

Trakeal kıkırdak hasarı

3

72

Yara infeksiyonları

271

99

Pnömoni

131

0
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göze çarpmaktadır. Yara infeksiyonları ve pnömoni komplikasyonları da en düşük PT yapılanlarda görülmektedir. PT sırasında küçük
damarların tamponadı sayesinde, eksternal kanamanın azaldığı öne sürülmektedir[4]. PT tekniğinde; diseksiyonun az olması, cilt insizyonunun küçük olması ve paratrakeal ölü boşluğun
daha az olması stomal infeksiyon oranını düşürmektedir[4,62].
Diğer PT yöntemleri ile karşılaştırıldığında
en düşük komplikasyon oranları endoskopik
kontrollü sıralı dilatasyon tekniği kullanılarak
yapılan PT tekniğinde bulunmuştur[4].
2000 yılında cerrahi trakeostomiyi kontrollü sıralı dilatasyon tekniği kullanılan PT ile
karşılaştıran başka bir meta-analizde; PT yöntemi ile ortalama 10 dakika daha kısa sürede
trakeostomi açılabildiği gösterilmiştir[62]. Girişim sırasındaki komplikasyonlar ve mortalite
açısından iki grup arasında fark bulunmazken;
PT ile postoperatif komplikasyonların daha az
görüldüğü, hem intraoperatif hem de postoperatif kanamanın azaldığı ve postoperatif stoma
infeksiyonu insidansının düştüğü gösterilmiştir. Daha az sayıdaki hastada (237 olgu), aynı
PT tekniği kullanıldığında alınan bu olumlu
sonuca göre; uzun dönem mekanik ventilasyon
hastalarında elektif trakeostomi PT yönteminin cerrahi yöntemin yerini alacağı belirtilmiştir. Trakeostominin seyrek görülen komplikasyonları (trakeal laserasyon, trakeoözefageal
fistül, paratrakeal yerleştirme, trakeoinnominat arter fistülü, semptomatik subglottik stenoz) açısından PT yöntemi yeterince incelenmemiştir (Tablo 4). Bu komplikasyonlar metaanalizlerde ayrıntılı rapor edilmemiştir. Bunun
yanı sıra, meta-analizlere dahil olan çalışmalarda; boyun anatomisi bozuk olan hastalar,
önceden servikal cerrahi geçirmiş hastalar, servikal radyasyon almış hastalar, maksillofasiyal
ve boyun travmaları, zor hava yolları ve koagülasyon bozuklukları olanlar çalışma dışı bırakılmışlardır. PT ile yeterli deneyim olana kadar; bu özel durumlarda da, trakeanın görülerek girildiği cerrahi trakeostominin tercih edilmesi daha güvenli gözükmektedir[62].
Yatak başı trakeostomi yöntemleri kritik
hastaların transportu sırasında oluşabilecek
komplikasyonları ve riskleri azaltır. Ayrıca,
trakeostominin (cerrahi veya perkütan) yatak
başı yapılabilmesi, ameliyathanenin kullanıl-
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maması nedeniyle maliyeti belirgin azaltmaktadır[62-65]. Yatak başı yapılan cerrahi ve PT
teknikleri Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde girişim maliyetleri açısından karşılaştırıldıklarında, cerrahi trakeostomi yaklaşık
86 dolara malolup, hastaya 307 dolar olarak fatura edilmekte iken, PT de, bu maliyete 180 dolar PT seti de eklenmektedir. PT ABD’de toplam 266 dolara malolmasına rağmen, 408 dolar
bronkoskopi ücreti de eklenerek hastalara 966
dolara fatura edilmektedir. Bu nedenle; bazı
merkezlerde halen yatak başı cerrahi trakeostomi, PT’ye maliyet-efektivite ve kaynak kullanımı açısından tercih edilebilmektedir[47,65].
Cerrahi teknikle, PT arasında girişim maliyet
farkı olmasına rağmen, PT’nin uzun dönem
postoperatif komplikasyonları ve dolayısı ile
uzun dönem maliyeti azaltacağı düşünülmektedir. Uzun dönem komplikasyon maliyetlerinin de çalışıldığı, yatak başı cerrahi-perkütan
yöntemlerinin birbirleriyle karşılaştırıldığı
araştırmalara gerek duyulmaktadır.
DEĞİŞİK PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Forseps dilatasyon yöntemi (“Griggs” yöntemi) ile sıralı dilatasyon yöntemi (“Ciaglia”
yöntemi) arasındaki en önemli fark trakeal kanülün yerleştirilmesi sırasında doğmaktadır.
Her ne kadar, daha uzun, daha rijid bir obtüratörün forseps dilatasyon setine eklenmesiyle,
trakeal kanülün yerleştirilmesi “Griggs” yöntemiyle de kolaylaştırılabilirse de; “Ciaglia”
yöntemiyle kanülün zor ve yanlış yerleştirilmesi olasılığı forseps dilatasyonuna göre daha azdır[66]. “Griggs” yönteminde “Ciaglia” yöntemine göre, daha çok kanama, paratrakeal entübasyon, hava yolunda obstrüksiyon ve infeksiyon görülmektedir[22]. Yüzyirmibeş hastanın
sıralı dilatasyon veya forseps dilatasyonuna
randomize edildiği bir çalışmada; girişim sırasındaki komplikasyonların “Ciaglia” yöntemiyle (%14), “Griggs” yöntemine göre (%31)
daha az olduğu görülmüştür. “Ciaglia” yöntemindeki kılavuz telin üzerine geçirilen yönlendirici kateterin trakeal halkalara bası sırasındaki kılavuz telin bükülmesini önlediği ve bu
şekilde komplikasyonları azalttığı düşünülmektedir[22,66].
“Griggs” yöntemi (forseps dilatasyon yöntemi) translarengeal trakeostomi yöntemi (“Fan-
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toni” yöntemi) ile karşılaştırıldığında ise; iki
yöntem perioperatif komplikasyonlar (%4) açısından benzer bulunmuştur. İki yöntemin de
deneyimli kişiler tarafından bronkoskopik
kontrol ile yapıldığında güvenli olduğu belirtilmiş, sadece intraoperatif kanama riski fazla
olan hastalarda kanamanın minimal olduğu
translarengeal yöntemin forseps dilatasyon
yöntemine özellikle tercih edilebileceği belirtilmiştir[67]. Daha yakın tarihli bir çalışmada
ise, translarengeal yöntemle %8.5 oranında görülen ciddi komplikasyonların forseps dilatasyon yönteminde %1.8 oranında görüldüğü,
“Fantoni” yönteminde %23 oranında teknik
zorlukla karşılaşıldığı belirtilmiştir. Daha az
komplikasyon ve daha az teknik zorluk olması
nedeniyle “Griggs” yönteminin “Fantoni” yöntemine üstün olduğu sonucuna varılmıştır[68].
Benzer şekilde, translarengeal yöntem sıralı
dilatasyon ile karşılaştırıldığında; “Fantoni”
yöntemi “Ciaglia” yöntemiyle eşit derecede güvenli bulunmuştur. Özellikle üzerinde durulması gereken bir nokta; entübasyon güçlüğü ve
aspirasyon riski olan hastalarda (şişmanlık,
ileus) “Fantoni” tekniğinin kullanılmaması gerekliliğidir. Bu koşullarda ETT değiştirilirken
komplikasyonlar kaçınılmazdır[69].
Sıralı dilatasyon tekniği, “Blue rhino” tek
dilatasyon tekniği ile karşılaştırıldığında ise,
tek dilatasyon süreyi dört dakika kısaltmaktadır. Tek dilatasyon yönteminin maliyeti de daha çok dilatatör kullanılan klasik yönteme göre daha azdır. Her ne kadar tek dilatasyon yönteminin uzun dönem komplikasyonları henüz
yayınlanmadıysa da, tek dilatasyon yöntemi sıralı dilatasyon yöntemine göre maliyet-efektif
bir alternatif olarak gözükmektedir[70].
Tek seferde dilatasyon teknikleri (“Percutwist” ve “Ciaglia Blue Rhino”) birbirleri ile karşılaştırıldığında ise; “Percutwist” yöntemindemuhtemelen yeni öğreniliyor olması nedeni iledaha çok komplikasyonlar (kanülün yerleştirilmesinde zorluk, posterior duvar hasarı gibi)
bildirilmiştir[71]. “Percutwist” yöntemi daha
çok yerleştikten sonra tek seferde dilatasyon
yöntemlerinin karşılaştırılması daha doğru sonuçlar verebilir.
Sonuç olarak; PT’nin başarısı trakeostomi
yapacak insanın eğitimi, hastanın genel durumu, boyun anatomisi gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. PT’nin ne zaman açılacağına,

cerrahi yönteme tercih edilip edilmeyeceğine,
hangi yöntemin kullanılacağına, her hastada
hastaya, doktora, hastaneye ait özel koşullar
göz önüne alınarak karar verilmelidir.
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