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1.GİRİŞ 

Hipotermi majör cerrahi geçiren hastalarda derlenme evresinde yönetimi zor 

bir durumdur. Hipotermide derlenme sürecinin uzadığı ve olumsuz etkilendiği 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. İyi anestezi uygulaması, perioperatif hipotermiye 

neden olan faktörler, cerrahi hastalarda gelişen sıcaklık kaybı mekanizmaları ve 

sıcaklık kaybıyla gelişen fizyolojik değişimler hakkında detaylı bilgi sahibi olmayı 

gerektirir (1). 

Perioperatif Hipotermi, preoperatif dönemden (anestezi öncesi 1 saat) başlar ve 

postoperatif (anestezi sonrası ilk 24 saat) döneme kadar geçen süre içinde vücut 

sıcaklığının 36°C’nin altına düşmesidir (2). 

İstemli olarak doku iskemisi yapılan ameliyatlarda orta derecede bir hipotermi 

metabolik gereksinimleri ve oksijen kullanımını azaltarak, koruyucu etki gösterirse 

de, hipoterminin olumsuz etkileri olumlu etkilerinden çok daha fazladır. Olumsuz 

etkileri arasında; kan basıncı ve kalp atım hızında azalma, periferik vasküler dirençte 

artma, ritim bozuklukları, farmakolojik tedaviye direnç, solunum depresyonu, 

metabolik hız ve oksijen tüketiminde azalma, serebral kan akımında azalma, mental 

fonksiyonlarda bozukluk, oksijen satürasyon eğrisinde sola kayma, kan 

viskositesinde artış ve kanamaya eğilim yer almaktadır. Bu olumsuz etkilerin 

yanısıra, sıvı-elektrolit dengesi, renal ve endokrin fonksiyonlar üzerinde de 

istenmeyen etkileri vardır (3). 

Perioperatif dönemde hipotermi % 50-90 sıklıkta görülmektedir (4,5). Anestezi 

ve premedikasyon ilaçları, antiseptik solüsyonlar, düşük ortam sıcaklığı, hastanın 

üzerindeki cerrahi steril örtülerin ıslak olması, soğuk verilen intravenöz sıvılar, nemli 

olmayan gazların kullanılması, doku ve iç organların dış ortamla temas halinde 

olması gibi faktörlere bağlı olarak termoregülasyon mekanizmasının bozulması 

sonucu gelişmektedir (2, 4, 6, 7) 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Genel Cerrahi ve 

Üroloji ameliyathanelerinde gerçekleştirilen çalışmamızın amacı majör abdominal 

cerrahi operasyonu geçiren hastaların vücut ısıları ile erken dönem derlenme 
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zamanları arasında; cerrahinin açık ya da laparoskopik olmasına göre anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını araştırmaktır. 

1.1.Genel Bilgiler  

1.1.1. Fizyoloji 

Normal erişkinlerde sabahları oral sıcaklık 36,5-37,3oC olarak ölçülür. Bu 

aralığın oldukça dar olmasının nedeni hücresel kimyasal reaksiyonların en uygun 

fonksiyon için bu dar sıcaklık aralığına gereksinim duymasıdır. Vücut sıcaklığında 

0,5-0,8oC ’lik sirkadian bir dalgalanma vardır. Uyurken en düşük seviyede olan 

sıcaklık, uyanıkken yükselir ve aktivite halinde yükselmeye devam eder (8).  

1.1.1.1. Termal Kompartmanlar  

a- Kor (iç) kompartman:  Isının oldukça sabit olduğu (36,5-37,3oC) iyi kanlanan 

dokulardan oluşur (baş ve gövde). Vücut sıcaklığı içeriğinin 2/3 ünü oluşturur. 

b- Periferik kompartman: Isının homojen olmadığı (0-40oC) ve zaman içinde 

değişkenlik gösterdiği kompartmandır (kollar ve bacaklar). Vücut sıcaklığı içeriğinin 

1/3 ünü oluşturur. 

Oda koşullarında, kor ile periferik kompartman arasında 5-7oC’lik bir gradient 

bulunur. Bu gradient periferik dokulara giden kan damarlarındaki tonik 

vazokonstrüksiyonla sağlanır. Anestezi sırasında vazodilatasyon meydana gelir ve 

sıcaklık gradiyentine göre kor’dan periferik kompartmana doğru iletilen kor 

sıcaklığın yaklaşık 1oC azalmasına ve periferik sıcaklığın 33-35oC’ye çıkmasına 

neden olur (9).  

İstenmeyen perioperatif hipoterminin önlenmesi için Amerikan Anestezi 

Derneği(ASA) anestezi altında vücut sıcaklığı değişikliği beklenen, riskli hastalara 

sıcaklık monitörizasyonu yapılmasını önerir. Bununla birlikte 30 dakikanın üzerinde 

girişim uygulanacak tüm hastalar için sıcaklık monitörizasyonu yapılmalıdır. 

Sıcaklık monitörizasyonu için vücudun şu bölgeleri kullanılabilir:  

a) Timpanik membran  

b) Nazofarenks  

c) Özofagus alt uç  

d) Cilt/aksiler 
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e) Mesane 

f) Pulmoner arter kateteri. 

Merkez sıcaklığı en iyi gösteren ölçümler özofagus alt ucu ve pulmoner 

kateterinden yapılanlardır. Mesane’den sıcaklık ölçümü ise yoğun bakım ünitelerinde 

tercih edilmektedir. Ameliyat olan hastalarda batının açık olması ve idrar debisinin 

değişmesi nedeniyle sıcaklık ölçümleri değişebilmektedir (10). 

1.1.2. Termoregülasyon 

Termoregülasyon, hipotalamus ve cilt yüzeyinden daha çok beyinin 

ekstrahipotalamik bölgesini, derin abdominal dokuları ve spinal kordu da içeren 

birçok sinyale göre düzenlenmektedir (11). 

Termoregülasyonda Eşik Değerlerin Etkilendiği Durumlar: 

1. Sirkadiyen ritm  

2. Menstruel siklus  

3. Gıda alımı  

4.Tiroid fonksiyon bozuklukları (Hipo/hipertiroidi)  

5. Enfeksiyon  

6. İlaçlar (anestezik ilaçlar, alkol, nikotin)  

7. Egzersiz  

Termoregülasyon 3 fazda gerçekleşir:  

1. Afferent termal duyu algılaması  

2. Santral regülasyon 

3. Efferent yanıtlar   
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Şekil 1. Termoregülasyon Kontrolü 

Ortalama vücut sıcaklığı; beyin, cilt yüzeyi, spinal kord, derin iç oluşumları da 

kapsayan çeşitli dokulardan termal uyarılarla oluşturulur. Soğuğa cevap olarak eşik 

değerlerin altındaki iç sıcaklık; vazokonstrüksiyon, titremesiz termogenez ve 

titremeyi uyarır. Hipertermik eşikleri aşan iç sıcaklık, aktif vazodilatasyon ve terleme 

oluşturur. İç sıcaklık bu eşik değerler arasındayken termoregülatuar cevaplar 

başlatılmaz. İnsanlarda 0.2 °C civarında olan bu sıcaklıklar, eşikler arası diye 

tanımlanır (6, 7). 

Afferent Termal Duyu Algılaması 

Sıcaklık ile ilgili bilgiler tüm vücuttaki termal duyarlı hücrelerden elde edilir. 

Soğuk sinyaller A-delta sinir lifleri ile, sıcak sinyaller ise myelinize olmayan C-sinir 

lifleri ile taşınırlar. C- sinir lifleri aynı zamanda vücutta ağrı uyarısını da alır ve 

iletirler. Bu yüzden şiddetli sıcaklık, yüksek ağrıdan ayırt edilemeyebilir. Vücutta 

termal duyarlı hücrelerden elde edilen sıcaklık bilgileri anterior spinal kord içindeki 

spinotalamik yol ile santral sinir sistemine iletilir. Hipotalamus, beyinin diğer 

bölümleri, spinal kord, derin kor yapılar (intraabdominal, intratorasik dokular) ve cilt 

yüzeyinden her biri santral regülasyon sistemine toplam termal bilgilerin % 20 sini 

sağlar (7, 12). 
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Santral Kontrol   

Sıcaklık, her bir termoregülatuar cevap için, eşik sıcaklıklarına göre, derin 

dokulardan, nöroaksisden ve cilt yüzeyinden alınan termal uyarıların tümünün 

karşılaştırılmasıyla başlıca hipotalamus olmak üzere santral yapılar tarafından 

düzenlenir. Spinal kord ve santral sinir sisteminin diğer bölgelerinde ön işlemden 

geçtikten sonra hipotalamusta kontrol sistemi tamamlanır. Vücudun mutlak eşik 

sıcaklığının nasıl belirlendiği bilinmemekle beraber mekanizmada bazı 

mediyatörlerin rol aldığı öne sürülmektedir (asetilkolin,  nöropeptitler,  5HT,  PG E1, 

norepinefrin, dopamin ) (7, 12).  

 

Efferent Yanıtlar 

Vücut, termal olaylara metabolik ısı üretimini arttıran veya çevreye ısı kaybını 

değiştiren efektör mekanizmaları aktive ederek yanıt verir. Her bir termoregülatuar 

efektör, kendi eşik değerine ve kazancına sahiptir. Böylece gereksinimle orantılı 

olarak cevaplarda ve cevapların şiddetinde düzenli ilerleme sağlarlar (7, 12). Eğer 

kas gevşetici uygulanmışsa tolere edilebilecek ısı aralığı azalır. Normalde uygun 

giysi ortam ısısının düzeltilmesi, pozisyon ya da hareket gibi davranışsal düzenleme 

en önemli etkin mekanizmalardır. İleri yaş, zayıflık veya ilaç tedavisi 

termoregülatuvar yanıtın etkinliğini azaltarak hipotermi riskini artırabilir. Örneğin 

azalmış kas kitlesi, nöromüsküler hastalıklar ve kas gevşeticilerin tümü titremeyi 

baskılar ve titreme eşik ısısını düşürür (11). Cilt vazokonstrüksiyonu en çok 

kullanılan otonom efektör mekanizmadır (7, 12). 

Titremenin olmadığı termogenez (non-shivering termogenezis) ile mekanik iş 

olmaksızın metabolik ısı üretimi arttırılır.  Bu yolla infantlarda ısı üretimi iki kat 

arttırılır ancak erişkinlerde yalnızca hafif bir artış olur. İskelet kasları ve kahverengi 

yağ dokusu erişkinlerde titremenin olmadığı ısının başlıca kaynaklarıdır (7, 12, 13).  

Titremenin eşlik ettiği termogenez ile erişkinlerde metabolik ısı üretimi %50-100 

artar. Egzersiz ile metabolizma %500 artabilir. Titreme yenidoğan infantlarda 

oluşmaz ve büyük olasılıkla çocuklarda birkaç yaşa kadar tam etkili olamaz. Terleme 

postganliyonik kolinerjik sinirler aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle atropin 

uygulaması veya sinir blokajı ile önlenen aktif bir süreçtir (7, 12, 13). Terleme, 

vücudun artan sıcaklığını çevreye dağıttığı bir mekanizmadır. Buharlaşan terlemenin 
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her gramı için 0.58 kcal ısı çevreye dağıtılır. Çevre ısısı iç ısıdan yüksek ise vücudun 

ısı çıkarabileceği tek yol terlemedir. Ter bezlerinden salınan bir madde ( hiçbir 

standart ilaçla bloke edilemeyen henüz yeni tanımlanan bir faktör ) ile de aktif 

vazodilatasyon gelişmektedir. Ancak bu durum maksimum terleme tetiklendikten 

sonra ortaya çıkar (7, 12, 13).   

 

Isı Ölçümü İzleme:  

Isı ölçümünde kullanılan termometrelerde farklıdır:  

1)  Civalı termometreler  

2)  Termistörler: İletkenlikleri ısınınca azalan yarı iletken maddelerdir.  

3) Termocouple: Isınınca aralarında gerilim farkı oluşan iki farklı metalden yapılmış 

bir devredir.  

4) Infrared termometreler: Dış kulak yoluna yerleştirilen prob aracılığıyla kulak 

zarından vücut ısısı ölçülebilir.  

5) Likid kristal termometreler: Cilt yüzey ısısını ölçme amaçlı kullanılır (1,14). 

1.1.3. Genel Anestezinin Termoregülasyon Üzerindeki Etkisi 

 

 

Şekil 2. Genel Anestezinin termoregülatuvar yanıta etkisi 
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  Genel anestezi davranışsal cevapları engeller. Otonomik termoregülasyonu 

önemli derecede bozarak sıcak cevap eşik değerlerini yükseltir ve soğuk cevap eşik 

değerlerini düşürür. Eşik değer arası aralık (hiçbir termoregulatuvar cevabın gerekli 

olmadığı veya tetiklenmediği kor sıcaklık aralığı) 10-20 kat (0,4oC dan 4oC’ye) artar 

(13).  

Genel anestezi tipik olarak 3 fazlı şekilde ortaya çıkan hafif bir kor hipotermisi 

(34oC-36,4oC) ile sonuçlanır.  

Genel anestezi uygulanan hastaların tamamına yakınında; anestezinin tipi ve 

anestezik ilaç dozu, cerrahinin tipi ve büyüklüğü ve ortam ısısına bağlı olarak 1-3oC 

ısı azalması meydana gelir (15). İnhalasyon anesteziklerinden desfluranın hem 

soğuğa yanıtı hem de vazokonstriksiyon eşiğini azalttığı gösterilmiştir (16). 

Sevofluranın doz bağımlı olarak titreme eşiğini düşürdüğü tavşanlar üzerinde 

gösterilmiştir (17). Genel anestezi sırasında termoregülatuar eşik yaşlı hastalarda 

genç hastalardan 1 °C daha fazla düşük değerlere inmektedir (18). 

Anestezi indüksiyonu ve idamesinin sevofluran/propofol ile yapıldığı olguların 

karşılaştırıldığı bir çalışmada sevofluran ve nitröz oksit kullanılmış olmasına rağmen 

propofol alanlarda daha fazla hipotermi oluştuğu görülmüştür (19). Midazolamın 

intramusküler yoldan 0.075 mg.kg-1 dozda uygulanmasının, başka bir anestezi 

yöntemi uygulanmasa da doz bağımlı olarak vazokonstriksiyon oluşturduğu, ısı 

eşiğini ve santral ısıyı azalttığı gösterilmiştir (20). 

Genel anestezi sırasında hipoterminin gelişmesi özel bir seyir izlemektedir. İlk 

saatte santral ısı 1-1,5 °C azalmakta, başlangıçtaki bu hipotermiyi daha yavaş ve 

doğrusal bir azalma izlemektedir. Sonuçta hasta plato fazına girmekte ve santral ısı 

değişmeden kalmaktadır (11). 
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Şekil 3. Genel anestezide hipoterminin seyri 

1.1.4.1. Redistribüsyon Fazı 

Santral termal kompartman baş ve gövdenin iyi perfüze olan dokularını içerir 

ve göreceli olarak yüksek ısıdadır. Periferal dokular, baş ve gövdeden 2- 4 °C daha 

soğuk olması sebebiyle ortalama vücut ısısını tam olarak yansıtmaz. Bu normal 

santral periferik ısı gradienti el ve ayak parmaklarındaki arteriyovenöz şantların tonik 

termoregülatuar vazokonstriksiyonu ile sağlanır (21). Genel anestezi iki mekanizma 

ile vazodilatasyona neden olur. İlk mekanizma, santral olarak vazokonstriksiyon 

eşiğini azaltır (21). Hipotalamustaki termoregülasyon merkezini baskılar (22). Diğer 

mekanizmada ise anesteziklerin direkt periferik etkileri yer alır. Vazodilatasyon 

santral ısının, gradiyente uygun olarak perifere akmasını sağlar. Vücut ısısının 

internal redistribüsyonu santral ısıyı azaltır ve bunla orantılı olarak da periferik ısıyı 

arttırır. Bununla birlikte vücut ısı içeriği sabit kalır (2). Gönüllülerde yapılan sistemik 

ısı dengesi ve bölgesel ısı dağılımının kantitatif çalışmasında anesteziden bir saat 

sonra santral ısının yaklaşık 1.6 °C azaldığı ve redistribüsyonun bu azalmaya %81 

oranında katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Anestezinin bundan sonraki ikinci 

saatinde santral ısının ek olarak 1,1°C azaldığı ve redistribüsyonun bu azalmaya 

sadece %43 oranında katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Redistribüsyon, anestezinin 

ilk 3 saati içinde santral ısıdaki toplam azalmaya %65 oranında katkıda bulunur (18). 

Bu yüzden anestezinin başlangıç fazındaki hipoterminin asıl nedeni santralden 

perifere redistribüsyondur (15).  
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1.1.4.2. Doğrusal Faz 

Hipotermi eğrisinin ikinci kısmı daha yavaş inen 2 ile 4. saatler arasındaki 

santral ısıyı gösterir. Bu, metabolik ısı üretimini aşan ısı kaybından kaynaklanır. 

Genel anestezi sırasında metabolik hız %15-40 oranında azalır (21).   

a-Radyasyon  (Işıma): Bir objenin yüzeyinden, başka bir objenin yüzeyine direkt 

temas olmaksızın yapılan ısı transferini tanımlar. (örn: kızılötesi ışınlama) 

Radyasyon, cerrahi hastalarının çoğunda ısı kaybının başlıca nedenidir. Konveksiyon 

ile birlikte cerrahi hastalarda ısı transferinden sorumlu başlıca mekanizmadır. Isı 

kaybının %60 ı radyasyon yolu ile olmaktadır (23). 

b-Konveksiyon (Yansıma): Daha sıcak havadan daha soğuk havaya doğru ısı 

transferinin olmasıdır ( örn: havanın hareketi).  Ameliyat odasının durağan havasında 

bile hava akımı yaklaşık 20 cm / saniyedir. Isının hastadan çevreye transfer edildiği 

ikincil en önemli mekanizmadır. Laminer akımla donatılan ameliyat odalarında 

konvektif kayıp önemli oranda artar.  Bu etkiye aynı zamanda "Windchill Etkisi" de 

denir ve kayıpların %25-35'ini oluşturur.   

Windchill Etkisi: Konveksiyon yoluyla yüzey ısısındaki kayıp oranı, yüzey üzerinde 

bulunan hava akımının hızına bağlıdır. Yüzey çevresindeki havayı ısıtır ve yüzeye 

karşı sıcak hava biçimlerinden sınırlı bir yalıtım tabakası oluşturur. Hava akımı bu 

sınırlı yalıtım tabakasını kırar ve daha soğuk olan havanın yüzey üzerindeki sıcak 

havanın yerine geçmesine neden olur. Hava akım hızı ne kadar yüksek olursa yüzey 

o kadar çabuk soğur.  

c-Kondüksiyon (İletim): Bir objeden diğer objeye direkt temas ile ısı transferinin 

olmasıdır (sıcak cilt derisinin daha soğuk bir objeyle teması). İki bitişik yüzey 

arasındaki ısı farkı ve onları ayıran termal izolasyonun şiddeti ile orantılıdır. Vücut 

ısı kaybının %5 inden sorumludur (23). Genel olarak kondüktif kayıplar cerrahi 

süresince ihmal edilebilir. Çünkü hastalar genellikle yalnızca operasyon masalarının 

çoğunu örten köpük yastık (mükemmel bir termal izolatör) ile direkt temas ederler.  

Direkt temasla kayıp vardır. Hava moleküllerine direkt olarak ısının kondüktif kaybı, 

cilde bitişik hava tabakasının oluşmasıyla sınırlandırılır. Tabaka izolatör gibi görev 

yapar. Eğer hava akımları ile bu tabaka bozulursa, yalıtım özelliği önemli ölçüde 

azalır ve ısı kaybı artar. Burada ise devreye artık konveksiyon ısı kaybı mekanizması 
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girer. Sıcak vücut, soğuk çevreyle temas eder. Soğuk su önemli kondüksiyon 

kaynağıdır. Su, havaya göre 30 kat daha fazla termal kondüktiviteye sahiptir.  

d-Evoporasyon (Buharlaşma): Bir sıvının gaza dönüşmesi sonucunda aktarılan 

enerji-ısı mekanizmasıdır. Her gram gaza dönüşen sıvı ile 0.6 kalori ısı kaybedilir. 

Hergün vücut yüzeyindeki deri ve akciğerlerden 600-900 ml evoporasyon olur. 

Vücut ısı kaybının %20 sinden sorumludur. 

İnfant ve çocuklarda ısı kaybı daha fazla iken, büyük operasyonlarda küçük 

operasyonlardan daha fazla ısı kaybı olur (15). Vücut morfolojisi de önemli bir 

faktördür; obez hastalarda normal vücut ağırlığında olanlara göre redistribüsyon daha 

azdır (24,25).  

1.1.4.3. Plato Fazı 

İntraoperatif hipotermi eğrisinin son fazı genelikle anestezi ve cerrahiden 2-4 

saat sonra gelişen santral ısı platosudur. Cerrahi uzun sürdüğünde bile santral ısı 

değişmeden kalır. Isı platosu bazen pasif bazen aktif olur (11).  

Pasif plato: Termoregülatuar savunma olmaksızın metabolik ısı üretiminin ısı 

kaybına eşit olmasıdır. Memeliler santral ısılarını uzun süre kararlı durumda tutmak 

zorundadırlar. Bununla birlikte cerrahi ve anestezi sırasındaki birçok faktör bu 

durumu zorlaştırır.  

1. Anestezi, metabolik ısı üretimini anlamlı olarak azaltır (21).  

2. Soğuk operasyon odası, soğuk intravenöz ve irrigasyon sıvılarının uygulanması, 

cerrahi insizyon sahasından olan buharlaşma ve radyasyon anormal derecede çok ısı 

kaybına yol açabilir (11, 26).  

3. Bilinçsiz hastada davranışsal komponent yoktur ve en azından hasta yeterince 

hipotermik olana kadar otonomik cevaplar da bozulmuştur (27, 28). Anestezinin 

neden olduğu ısı üretimindeki azalma ve cerrahi faktörlerin kombinasyonu 

normotermik cerrahi hastalarda nadir de olsa pasif platodakinden daha büyük 

miktarda ısı kaybına neden olur. Hasta yalıtkan bir örtü ile etkin olarak örtüldüğünde, 

küçük operasyonlar sırasında pasif santral ısı platosu görülür (11, 21).  

Aktif plato: Termoregülatuar vazokonstriksiyonu tetikleyen yeterli hipotermi 

meydana geldiğinde aktif plato gelişir. Pasif plato ile arasındaki önemli fark ısı 

kaybını azaltmak için termoregülatuar vazokonstriksiyonun aktifleşmesi özellikle de 

vücut ısı dağılımının değişmesidir. Çoğu anesteziğin alışılmış konsantrasyonunda 
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termoregülatuar vazokonstriksiyonun tetiklenebilmesi için santral ısılar 34-35 °C 

olmalıdır (27). El ve ayak parmaklarındaki arteriyovenöz şantların 

vozokonstürüksiyonu vücut ısı dağılımını etkilemektedir (12).  

Anestezi Altında Hipotermi Gelişme Riski Yüksek Olan Hastalar  

1-ASA II-IV hastalar  

2-Kadın hastalar  

3-Preoperatif dönemde vücut sıcaklığı 36°C’nin altında olan hastalar  

4-Sedasyon ve premedikasyon uygulanan hastalar  

5-Eşlik eden kalp ve damar hastalığı olan hastalar  

6-70 yaş üzeri hastalar, yenidoğanlar  

7-Rejyonel ve genel anestezinin birlikte uygulandığı hastalar  

8-Büyük ve orta dereceli cerrahi işlem geçirecek hastalar  

9-Sistolik kan basıncı 140 mmHg’nın üzerinde olan hastalar 

Perianestetik Hipoterminin Faydaları 

Hafif hipoterminin yan etkilerine karşın, kardiyak cerrahi ve nöroşirürjide 

myokardial ve serebral koruma için tedbirli bir hipotermi yaygın olarak kullanılır.  

Kor sıcaklığındaki 1oC lik bir azalma oksijen tüketimini %5-7 azaltır. Beyin 

metabolizması 28oC de %50 azalır. Orta dereceli hipotermi spinal kordu iskemiye 

karşı korur (29). Metabolik hızda kıyaslanabilir azalma yapan, yüksek doz isofluran 

veya barbitürat koması gibi tedavilerde hafif hipoterminin etkisi daha fazladır. 

Malign hipertermi şüphesi olduğu bilinen hastalarda aktif ısıtmadan kaçınılmalı ve 

cerrahi süresince hafifçe hipotermik tutulmalıdırlar (11). 

Komplikasyonlar 

Pek çok prospektif randomize kontrollü çalışmadaki kanıtlara göre 1-2 oC lik 

perioperatif hipotermi zararlı olabilir. Miyokardiyal iskemi, aritmiler, kan kaybı, yara 

yeri enfeksiyonu, idrarla nitrojen atılması, derlenmede gecikme ve hospitalizasyon 

süresinde uzama gibi tüm yan etkiler kor sıcaklığı 34,5-35,9 oC olduğunda ortaya 

çıkar (30). 

Hafif hipotermi, hipertansiyon ve miyokardiyal irritabiliteye yol açan plazma 

katekolamin artışı yaparak aritmi ve miyokard enfarktüsünü indükleyebilir.(31). 

Kalça artroplastisine giren hastalarda standart tedavi alan ve ortalama kor 

sıcaklığı 35,4 oC olan hastalarda kan kaybının %30 daha fazla olduğu ve allojenik 
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kan transfüzyonu ihtiyacının aktif ısıtma yapılan normotermik hastalardan daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir (32). 

Platelet sayıları normal kalmakla birlikte hipotermi tromboksan A2 salınımında 

azalma yaparak platelet fonksiyonlarını bozar. Tromboelastografik verilere göre 

hipotermi pıhtı erimesini kolaylaştırmaktan çok pıhtı oluşumunu bozar (31). 

Kolon cerrahisine giren 200 hastada yapılan randomize kontrollü çalışmada 

aktif olarak sıcak olan gruba göre hipotermik grupta üç kat daha fazla cerrahi yara 

yeri enfeksiyonu görüldüğü bildirilmiştir (33). Hipotermi ayrıca enfeksiyonu 

olmayan grupta iyileşmenin bozulmasına bağlı olarak hastanede yatış süresini de 

uzatmıştır. Bu durum hipoterminin postoperatif protein katabolizmasını artırdığını 

gösteren bulgularla uyumludur. Normotermik hastalarda yara yeri enfeksiyonu %64, 

kardiyak olaylar %44 ve postoperatif ventilatör ihtiyacı %34 daha az görülmektedir 

(34). 

Özellikle immün sistem de hipotermiden etkilendiğinden kanser cerrahisine 

giren hastalarda perioperatif hipoterminin kanser rekürrensini artırabileceği öne 

sürülmektedir (35). 

Pek çok ilacı metabolize eden enzim sistemleri sıcaklığa hassas olduğundan 

ilaç metabolizması hipotermi ile değişebilir. Kor sıcaklığındaki 3oC lık bir düşüş 

propofolün plazma konsantrasyonunda yaklaşık %30 luk bir artış sağlar (34). 

Hipotermi, (her 1 oC azalma için) fentanil konsantrasyonunu %5 artırır. Isıdaki her 1 

°C düşme MAK’ta %5 azalmaya neden olarak inhalasyon anesteziklerinin de 

farmakodinamiğini değiştirir. Bu etkiler anesteziden derlenmede ortaya çıkan 

gecikmeyi açıklayabilir. Hafif hipotermi önlendiğinde derlenme odasında kalış süresi 

ve tüm hospitalizasyon azalarak sağlık bakım maliyetinde önemli bir avantaj elde 

edilir (36). 

Genel anesteziden hipotermik uyanan hastalarda titreme görülebilir. Titreme ile 

birlikte oksijen (O2) tüketiminde ve karbondioksit (CO2) üretiminde artış meydana 

gelir. Bunlarla beraber titremenin neden olduğu arteriyel oksijenasyonda azalma olur, 

bu da zeminde koroner arter hastalığı olanlarda miyokard iskemisini tetikleyebilir. 

En önemlisi de perioperatif termal rahatsızlık hastalarda sıklıkla anestezi sonrası kötü 

bir deneyim olarak akılda kalır (1). 
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Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği’nin İstenmeyen Perioperatif 

Hipotermiyi Önleme Ve Tedavi Etme Kılavuzu’na göre perioperatif dönem 

ameliyattan 1 saat önce başlar ve sonraki ilk 24 saate kadar devam eder. Bu nedenle 

hastaların ısıtılması preoperatif, perioperatif ve postoperatif olarak üç dönemde 

yapılmalıdır. Günümüzde hastaların preoperatif dönemde ısıtılmaya başlanması 

önerilmektedir. Böylece bu önceden ısıtma yöntemi ile vücuttaki merkezi ve 

periferik sıcaklık farkı azaltılır ve özellikle internal redistribüsyon önlenir. Genel 

anestezi uygulanacak hastaların mümkünse ameliyattan 20 dakika önce veya en 

azından 10 dakika önce ısıtılmaları önerilmektedir.  

 

1. Preoperatif Dönem  

1.Preanestezik vizit sırasında hasta ve yakınları hastanelerin ve ameliyathanelerin ev 

ortamından daha soğuk olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Evlerinden çorap, 

battaniye getirebilecekleri söylenmeli, üşüme hissi duyduklarında hastane 

görevlilerinden ek çarşaf, battaniye istemeleri hatırlatılmalıdır.  

2.Servis hemşireleri kullanacakları sıcaklık ölçerler hakkında bilgilendirilmelidirler. 

Hastalarının vücut sıcaklıklarını en az 36°C olduğunda ameliyathaneye transfer 

etmeleri, 36°C’nin altındaki hastaları aktif olarak ısıtmaları gerekliliği konusunda 

bilgilendirilmelidirler. Hastalar ameliyathaneye çorap giydirilerek gönderilmelidirler. 

Ameliyathaneye gelen hastalar öncelikle derlenme (hazırlık) ünitesine alınmalıdır. 

Hazırlık ünitesinin ortam sıcaklığı 22-24°C olmalıdır.  

3. Hastalar hazırlık ünitelerine ameliyattan en az 20 dakika önce getirilmelidirler. 

Vücut sıcaklıkları ölçülmelidir. Vücut sıcaklığı 36°C ve üzerinde olan hastalara ısı 

kaybını önlemek için pasif yalıtım uygulanmalıdır. Vücut sıcaklığı 36°C’nin altında 

olan hastalar aktif olarak ısıtılmalıdırlar. Bunun için sıcak hava üflemeli sistemler 

uygun battaniyeler ile kullanılmalıdır. Riskli ve premedikasyon uygulanmış hastalara 

özen gösterilmelidir.  

4. Hastalar, vücut sıcaklıkları 36°C ve üzerinde olmadan hazırlık ünitelerinden 

ameliyat odalarına transfer edilmemelidir.   

5. Ameliyathaneye alınan hastaların vücut sıcaklıkları kayıt edilmeli ve vücut 

sıcaklığı 36°C’nin altında olan hastalarda anestezi indüksiyonuna başlanmamalıdır.  
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Buraya kadar olan basamaklarda vücut sıcaklığı hastaların konforu açısından 

“timpanik” veya oral yolla ölçülmelidir. 

2. İntraoperatif Dönem  

Otuz dakikadan daha uzun sürecek tüm ameliyatlarda vücut sıcaklığı mutlaka 

monitörize edilmelidir. İntraoperatif dönem anestezi indüksiyonu ile başlar, 

hastaların derlenme ünitesine alınmasına kadar devam eder. Anestezi indüksiyonu 

öncesi hipotermi saptanan hastalar için “kritik olay formu” doldurulmalıdır.  

1. Anestezi indüksiyonu öncesi vücut sıcaklığı ölçülen hastanın indüksiyon sonrası, 

yapılabiliyorsa özofagus alt ucundan vücudun merkez sıcaklığı takip edilmelidir.  

2. Özofagustan sıcaklık monitörizasyonu mümkün değilse 15 dakika aralıklar ile 

‘timpanik’sıcaklık ölçülmelidir.   

3. Ameliyathanede hastaların çıplak oldukları unutulmamalı, ortam sıcaklığının 

21°C’nin üzerinde olmasına özen gösterilmelidir.  

4. Hastaların üzerleri cerrahi örtüler ile örtüldükten sonra aktif ısıtmaya başlamak 

kaydıyla, ortam sıcaklığı cerrahi ekip için çalışmaya elverişli daha düşük sıcaklıklara 

indirilebilir.  

5. Hastalara 1000 mL’nin üzerinde intravenöz sıvı, kan, kan-ürünü uygulanacak ise 

özel ısıtıcılar kullanılarak sıcaklıkları 37°C’ye çıkarılmalıdır.  

6. Riskli hastalar 30 dakikadan daha kısa girişim geçirecek dahi olsalar aktif olarak 

mutlaka ısıtılmalıdırlar.  

7. Sıcak hava üflemeli sistemleri kullanırken sıcaklık maksimum olmalı, vücut 

sıcaklığının 36°C ve üzerinde kalması sağlanmalıdır. Vücut sıcaklığı 37°C ve üzerine 

çıktığında aktif ısıtmaya son verilmelidir. 

8. Hastalara kullanılacak olan yıkama sıvıların hepsi 38-40°C’ye kadar ısıtılmalıdır.  

3. Postoperatif Dönem  

Hastanın derlenme ünitesine gelmesinden,  postoperatif 24 saate kadar olan 

dönemi kapsar.  

1. Hastaların vücut sıcaklığı derlenme ünitesine geldiği anda ölçülmelidir. Ölçümler 

ya devamlı olmalı ya da hasta servise çıkana kadar 15 dakikalık aralılar ile 

tekrarlanmalıdır.  

2. Vücut sıcaklığı 36°C’nin üzerine çıkmadan hastalar servise transfer edilmemelidir.  
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3. Vücut sıcaklığı derlenme ünitesine geldiği anda 36°C ve üzeri olan hastalara pasif 

yalıtım uygulanmalıdır. 

4. Vücut sıcaklığı 36°C’nin altında olan hastalara ise sıcak hava üflemeli sistemler ve 

battaniyeler kullanılarak aktif ısıtma uygulanmalıdır. Bu süreç hastanın vücut 

sıcaklığı 36°C oluncaya kadar devam etmelidir. 

5. Vücut sıcaklığı 36°C ve üzeri olan hastalar servise transfer edilirken en az bir 

battaniye ile örtülmelidir.  

6. Servise gelen hastaların vücut sıcaklığı kontrolleri 4 saat aralıklar ile yapılmalıdır. 

Hastalara en az 2 battaniye verilmelidir.  

7. Serviste vücut sıcaklığı 36°C’nin altında olan hastalara aktif ısıtma 

uygulanmalıdır. 

Bu durumda vücut sıcaklığı 30 dakika aralıklar ile ölçülmelidir. Postoperatif 

dönemdeki vücut sıcaklık ölçümlerinin “timpanik” yolla yapılması önerilir (2). 

Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi:  

Laparoskopik Cerrahide görüntü ve cerrahi kolaylık sağlamak amacıyla batın 

duvarı organlardan uzaklaştırılarak yapay pnömoperitonyum oluşturulur 

Pnömoperitonyum oluşturmak amacıyla CO2, Azotprotoksit, Helyum ve Oksijen 

gazları kullanılabilirse de rutin olarak intraperitoniyal CO2 insüflasyonu uygulanır 

(37).  

 CO2 Avantajları: 

Hızlı emilim ve atılım (kanda erirliliği yüksek), yanıcı değil, ucuz, kullanıma 

hazır bir gazdır. Rezidual pnömoperitonyuma bağlı omuz ağrısı minimaldir, emboli 

riski havaya göre çok azdır, girişimin sonunda tamamen abdominal kaviteden boşalır 

(38). 

İntraperitoneal gaz insüflasyonu, nodal ritim, sinüs bradikardisi ve asistoli gibi 

aritmilere neden olur. Bu durum peritonun gerilmesiyle meydana gelen vagal 

kardiyovasküler refleks sonucudur. Gaz verilirken veres iğnesinin ve trokarların 

yanlış yerleştrilmesinden ve abdominal basıncın yüksek olmasından dolayı, subkutan 

amfizem, pnömomediastinum, pnömoperikardiyum, pnömotoraks ve venöz gaz 

embolisi olabilir. Basınç artışında gaz, diyafragmadaki bir defektten göğüs boşluğuna 

veya açık bir damardan sistemik dolaşıma geçebilir. Dolaşımdaki gaz kabarcıkları 

periferik pulmoner arteriyollerde nötrofil birikimine, trombosit agregasyonu ve 
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koagülasyon kaskadının aktivasyonuna yol açar. Bu olaylar pulmoner 

hipertansiyona, sağ kalp yetersizliğine, santral venöz basınç artışına, sempatik 

stimülasyon ile katekolamin artışına bağlı olarak kalp hızında ve kardiyak 

kontraktilitede artışa neden olur (39). 

Pnömoperitonyum 12-15 mmHg basınç düzeylerinde fizyolojik ölü boşluğu ve 

şantı belirgin olarak değiştirmez. Sonuç olarak pnömoperitonyum sırasında parsiyel 

arteryal karbondioksit basıncı (PaCO2) ile end tidal karbondioksit basıncı (ETCO2) 

arasındaki gradiyent değişmez. Dolayısıyla sağlıklı bireylerde ETCO2’in monitörize 

edilmesi PaCO2’i iyi yansıtır ve hiperkapniyi önlemede dakika ventilasyonunu 

ayarlamak için iyi bir rehber olarak kullanılır. Fakat bazen ayarlanan dakika 

ventilasyonu ile hiperkapni önlenemez ve sempatoadrenal yolla direkt hemodinamik 

değişikliklere yol açabilir. Bu durum kendini taşikardi, aritmi, kalp debisinde artış ve 

santral ven basıncında azalma ile gösterir. Trendelenburg pozisyonu solunum 

fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisiyle hiperkapniyi arttırır, obezite de hiperkapni 

riskini arttıran bir faktördür (40).  

Hipotermi, laparoskopik işlemler sırasında da ortaya çıkabilmektedir. Fakat ısı 

kaybının mekanizması açık cerrahiden farklıdır. Çalışmalar, 21 °C derecedeki %0 

relatif neme sahip soğuk kuru CO2 uygulamasının hipotermi, lens buğulanmasına 

bağlı işlem zamanı uzaması, uzamış iyileşme ve hastanede kalış zamanı, artmış 

postoperatif ağrı ve narkotik kullanımı ve azalmış lokal ve sistemik inflamatuvar 

yanıt gibi bazı sıkıntılı etkilerinin olabileceğinden bahsetmektedir (41,42). 

Laparoskopik cerrahi işlemlerde optimal sonucun temin edilmesi için batın içindeki 

fizyolojik ortamı mümkün olduğunca korumak gerekecektir. Kuru CO2 kullanarak bu 

prensip uygulanmamış olmaktadır. Normal abdominal ortam partikülsüz bir 

boşluktur, 37 °C derece sıcaklığındadır ve doku yüzeyleri nemlidir. Laparoskopik 

pnömoperitonyum yaratmak için kullanılan standart kuru CO2 ve kaynak sistemler 

içerisinde bazı kontaminanlar mevcut olmakta (silindirler ve insuflatör kaynaklı 

organik ve inorganik debrisler), verilen gaz 21 °C bulunmakta ve kemik kuruluğu 

özelliği taşımaktadır (%0,0002 su içermektedir). Abdomende bulunan su buharı ve 

periton sıvısı ile örtülü doku yüzeyleri arasındaki kararlı durum, standart kuru CO2 

insuflasyonu ile bozulmaktadır (43,44). Laparoskopiye bağlı hipotermi için suçlanan 

mekanizmalardan biri de batın içine verilen karbondioksitin kandaki seviyesinin 
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artmasına bağlı vazodilatasyona sebep olmasıdır. Batın içine verilen karbondioksitin 

termoregülatuar değişikliklere sebep olup periferik sıcaklıkta azalma yaptığı fakat iç 

sıcaklığı etkilemediği de bazı çalışmalarda gösterilmiştir (41). 

Postoperatif dönemde de intraabdominal CO2 retansiyonu, solunum 

frekansında artış ve ETCO2 de artış yapar. Kapnograf ve pulsoksimetre ile 

monitörizasyon yapılır. CO2 kısmi basıncının solunum sırasında havayolundan 

ölçülmesine kapnografi denir. Ekspiryum sonunda elde edilen maksimum değer 

ETCO2 olarak isimlendirilir. CO2 değerini sayısal olarak bildiren cihazlara 

kapnometre (Şekil 4) zaman veya hacme karşı grafik olarak gösterenlere ise 

kapnograf denir  (45) (Şekil 5). 

Kapnograflar küçük, elde taşınabilir ayrı cihazlar olarak ya da hasta başı 

monitörlerin bir parçası olarak satın alınabilirler. 

 

 

 

Şekil 4. Normal ETCO2 değerleri: 30-43 mmHg 

  

 

Kapnograflarla elde edilen grafik ise kapnogram olarak isimlendirilir. 

Kapnogram ekspiryumla başlayan ve biten bir tidal solunuma karşılık gelir ve 

kapnogramda dikdörtgen şeklinde bir grafik elde edilir. Grafik 4 fazda incelenir 

(Şekil 5).  
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Faz-1: Ekspiryumun başında, havayolunu dolduran CO2’den fakir atmosfer havası 

ölçülür ve 0’a yakın değerler kaydedilir.  

Faz-2: Ekspiryumun başlamasından hemen kısa bir süre sonra, anatomik boşluktaki 

atmosfer havası temizlendikten sonra, alveoler hava ile karışık atmosfer havası 

ölçülmeye başlanır ve CO2 değeri hızla yükselir. 

 Faz-3: Ekspiryumun sonraki aşamasında atılan CO2 miktarı sabit bir hale gelir ve bir 

plato oluşturur, burada ölçülen gaz alveoler havayı temsil eder. Bu platonun hafif 

yükselme eğiliminde olduğu gözlenir. Plato ekspiryum sonunda biter ve burada 

kaydedilen değer ETCO2 olarak bilinir.  

Faz-0: İnspiryumun başlaması ile birlikte atmosfer havası kaydedilmeye başlanır ve 

CO2 miktarı hızla tekrar 0 düzeyine düşer. Faz-2 ve Faz-3 arasında oluşan açı ‘Alfa’, 

Faz-3 ve Faz-0 arasında oluşan açı ‘Beta’ olarak isimlendirilir. Bu açılar solunum 

sistemi patolojilerini değerlendirmede kullanılmaktadır (46,47). 

 

Şekil 5. Normal kapnogram 

ETCO2 düzeyinde değişiklikler:  

a. ETCO2’in aniden sıfır olması: Özofagus entübasyonu, ekstübasyon, 

ventilatör devresinin dekonnekte olması, ventilatörün çalışmaması, yüksek 

hava yolu basınçları ile birlikte ise endotrakeal tüpün tam tıkanması  

b.  ETCO2’in aniden azalması ancak sıfır olmaması: Düşük hava yolu basınçları 

ile birlikte ise ventilatör devresinde veya endotrakeal tüpte kaçak, yüksek 

hava yolu basınçları ile birlikte ise endotrakeal tüpün kısmen tıkanması  
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c. ETCO2’in kademeli olarak azalması: Kardiyopulmoner olaylar, ciddi 

hiperventilasyon  

d. ETCO2’in yavaş azalması: Hiperventilasyon, hipotermi, hipovolemi  

e. ETCO2 düzeyinde aniden artış: Ateş, sodyum bikarbonat uygulaması, 

ekstremitede turnike bırakılması  

f. ETCO2 düzeyinde yavaş artış: Artmış vücut ısısı, hipoventilasyon  

g. ETCO2 bazal düzeyinin artışı: Rebreathing, CO2 absorbanının eskimiş olması 

(45). 

Vizüel Analog Skala(VAS)  

Ağrı ölçümlerinde kullanılan tek boyutlu yöntemler yakın zamana kadar 

ağrının yalnızca şiddetini ölçülmesinde kullanılan ve ağrının tedavi ile değişen tek 

kalitesi olduğunu varsayan yöntemlerdi. Günümüzde ise bu yöntemler, ağrı 

şiddetinin yanında ağrının azalışı, hastanın tatminkarlığı ve bulantı gibi diğer 

sübjektif parametrelerin ölçülmesinde de kullanılmaktadır.  

VAS son derece basit, etkin, tekrarlanabilen ve minimal araç gerektiren bir ağrı 

şiddeti ölçüm yöntemidir. Günümüzde VAS, ağrının şiddeti yanında afektif 

kompenetinin ölçülmesimde de (ağrı nedeniyle kendinizi ne kadar kötü 

hissediyorsunuz?) kullanıldığı için çok yönlü bir ölçüm olduğu kabul edilir. VAS 

horizontal veya vertikal olarak çizilmiş 10 cm uzunluğunda bir çizgiden oluşur. Bu 

çizginin iki ucunda sübjektif kategorinin iki ekstrem tanımlayıcı kelimesi bulunur 

(ağrı yok ve olabilecek en kötü ağrı). Hastaya bu çizgi üzerinde ağrısının şiddetine 

uyan yere bu çizgiyi kesecek şekilde bir işaret koyması söylenir. En düşük VAS 

düzeyinden hastanın işaretine kadar olan mesafe bir cetvelle ölçülerek cm veya mm 

cinsinden hastanın ağrı indeksi elde edilir. Özel bir anda ağrı şiddeti 

değişebileceğinden belli zaman dilimlerindeki ağrı ölçülmesi için birden fazla VAS 

ölçümleri yapılmalıdır.  

Duysal ağrı şiddetinin bir ölçümü olarak VAS’ın kullanılmasının en önemli 

avantajı, birçok ölçüm yöntemlerinden farklı olarak bir oran skalası özelliği 

taşımasıdır. Hasta tarafından VAS ile yapılan değerlendirmenin aynı anda sayısal 

olarak değerlendirilebilmesi amacı ile bir ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeğin bir 

tarafında VAS olup "ağrı yok" ile "dayanılmaz ağrı" uçlarını içeren hattı, diğer 

tarafta ise bu hattın tam arkasına rastlayan eşit aralıklarla ayrılmış cetveli vardır. Bu 
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ölçeğin üzerinde hareket edebilen ibre ile, hasta ölçeğin bir tarafındaki ağrı şiddetini 

işaret ederken, ibrenin arkadaki kısmı ölçeğin cetvel üzerindeki sayısal değerini 

göstermektedir.  

 

Talimatlar: Şu anda ağrınızın şiddetini aşağıdaki çizgi üzerinde işaretleyiniz şeklinde 

olmalıdır.  

 

   

 

0-------------------------------------------------------------------------------------------------10          

Ağrı yok                                                                                 En şiddetli ağrı 

Şekil 6. Visüel Analog Skala (VAS) 

                                                                                                

Sayısal Skalada; Ağrı şiddetini değerlendirmeye yönelik olan bu yöntem, 

hastanın ağrısını sayılar ile açıklamasını amaçlar. Skalalar ağrı yokluğu (0) ile 

başlayıp, dayanılmaz ağrı (10, 100 vb.) düzeyine kadar varır (48).  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM: 

Çalışmamız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulunun onayı alındıktan sonra, Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi ve Üroloji 

Ameliyathanelerinde abdominal cerrahi geçirecek, 18-65 yaş arası, ASA Skorları I, 

II, III olabilen toplam 72 hastada prospektif ve klinik olarak yapıldı. Bu çalışmada 

kliniğimizde mevcut olan ve peroperatif hipotermiyi önlemek için rutin olarak her 

hastaya uygulanan alttan ısıtmalı sirkülasyonlu su yöntemine rağmen, açık ya da 

laporoskopik cerrahi geçiren hastalarda, vücut ısıları ve derlenme zamanları arasında 

bir farklılık olup olmadığı araştırıldı. 

Çalışma öncesi çalışmaya alınacak hasta sayısını belirlemek için yapılan G 

Power 3.1.9.2 paket programı analizi ile MR Hoda, G Popken - Journal of 

endourology, 2008 çalışmasının sonuçları gözönüne alınarak aynı hastalardan alınan 

tekrarlı ölçümler arası korelesyonun 0,90, standart sapmanın 0,30 ve alpha yanılma 

düzeyinin α = 0,05 olduğu varsayıldığında iki grup (açık cerrahi ve laporoskopik 

cerrahi) arasındaki 0,25 derecelik ateş farkını %80 güç ile anlamlı kabul etmek için 

her gruba en az 23 ‘er hasta dahil edilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Hastalara çalışma 

hakkında bilgi verilerek çalışma öncesinde aydınlatılmış onam formu imzalatıldı. 

Çalışmada dışlama kriterleri; obez  (VKI>=30), diabetes mellitusu, 

nöromusküler hastalığı, hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu, aktif hipotiroidi / 

hipertiroidisi, anestezi sırasında kullanılacak ilaçlara bilinen alerjisi olan ve 

operasyondan entübe çıkacak hastalar şeklinde belirlendi. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, premedikasyona gelen tüm hastalara 0,5 mg 

atropin ve 25 mg PetidinHcl im uygulandı. Hastaların boy ve ağırlıkları ölçülerek 

Beden Kitle İndeksi hesaplandı. Operasyon odasına alınan hastalara rutin EKG, non-

invaziv kan basıncı, oksijen satürasyonu monitörizasyonu uygulandı. Damar yolu 

açıldıktan sonra 0.03 mg/kg midazolom iv uygulandı. Thiopental 5-7 mg/kg iv ve 

1mg/kg remifentanil iv ile anestezi indüksiyonu sağlandıktan sonra 1 mg/kg dozunda 

roküronyum 5sn içinde uygulandı ve ortalama 90 sn sonra hasta uygun boyutta 

endotrakeal tüple entübe edildi. Anestezi idamesi inhalasyon yoluyla sevofluran 
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uygulaması ile yapıldı. PCV-VG modunda akciğer koruyucu ventilasyon 

prensiplerine göre ventilasyon uygulandı ve ETCO2 monitörizasyonu yapıldı. Hasta 

mekanik ventilatöre bağlandıktan sonra operasyonun türüne ve yakın invazif 

hemodinamik takip gerektirecek ek hastalık olma durumuna göre invaziv arteriel kan 

basıncı monitörizasyonu yapıldı. Hastalara kullanılan kan, kan ürünü ve sıvılar 20-22 

°C de oda ısısında ısıtıldı. Rutin olarak tüm hastalar alttan ısıtıcı sirkülasyonlu su 

(circulating water) sistemi Hıco-aquatherm 660 ile standart olarak 38 °C da ısıtıldı. 

Laparoskopik cerrahilerde pnömoperitonyum 12-15 mmHg basınç 

düzeylerinde oluşturuldu. Hasta 15-20° (max 35-40 °) trendelenburg pozisyonuna 

alındı. Ameliyat odası ortam ısıları 20-22 °C arasında standardize edildi. Operasyon 

bitiminde inhalasyon ajanı kapatıldı ve hastaya uygulanan kas gevşetici etkisini geri 

döndürmek için total vücut ağırlığına göre 2-4 mg/kg sugammadex uygulandı. 

Hastanın spontan solunumu geri döndüğünde hasta ekstübe edildi. Spontan solunumu 

idame ettirebildiğinde, yeterli kas gücünü kazandığında, sözel uyaranlara sözel yanıt 

verebildiğinde ve VAS değerleri   4 olduğunda derlenme ünitesine gönderildi.  

Hastaların premedikasyon odasına geliş, masaya geliş, anestezi başlangıç, 

cerrahi başlangıç ve operasyon başlangıcından itibaren her 15 dakikada bir timpanik 

membrandan timpanik termometre (Genius 2 marka) ile vücut ısıları, ameliyathane 

oda sıcaklıkları ve ETCO2 ölçümleri alındı. Vücut ısısı 36°C altında olan hastalar 

hipotermik kabul edildi. Premedikasyonda ve derlenme ünitesinde hipotermik olan 

hastalar üstten ısıtmalı sıcak hava üflemeli “Forced-Air” Hasta Isıtma Yöntemi  

(Mistral Air hava üflemeli hasta,3 ısıtıcı cihaz) ile ısıtıldı. Ayrıca premedikasyonda 

bekleme süreleri cerrahi operasyon süreleri, anestezi alma süreleri, derlenme süreleri 

ve derlenme ünitesinde kalma süreleri kaydedildi. Operasyondaki toplam kanama 

miktarı, idrar miktarı, VAS değerleri   4 olması için toplam yapılan analjezik 

miktarları, verilen toplam sıvı, kan ve kan ürünü miktarları kaydedildi. Postoperatif 

ağrı tedavisi için tüm hastalara iv Tramadol PCA uygulandı. Derlenme ünitesinde 

hastalara 15 dakikalık aralıklarla kan basıncı takibi, VAS takibi, bulantı, kusma ve 

modifiye aldrete skorlaması değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca hastada titreme olup 

olmadığı olduysa ilaç kullanımı, ısıtıcı varlığı kaydedildi. Aldrete skoru > 8 ve vücut 

ısısı  36  °C olan hastalar servise gönderildi.  
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Tablo 1 : Modifiye Aldrete Skor Sistemi 

Aktivite 

(emirle ve serbest hareket) 

4 ekstremite 2 puan 

2 ekstremite 1 puan 

0 ekstremite 0 puan 

Solunum Derin soluk alabilme ve rahat öksürebilme 2 puan 

Dispne, yüzeysel, sınırlı soluk alıp verme  1 puan 

Apneik 0 puan 

Dolaşın Kan basıncı±20 mmHg preanestezik dönem 2 puan 

Kan basıncı ± 20 – 50 mmHg preanestezik 

dönem  

1 puan 

Kan basıncı± 50 mmHg preanestezik dönem 0 puan 

Şuur Tam uyanık 2 puan 

Seslenerek uyandırılıyor. 1 puan 

Yanıt yok. 0 puan 

O2 Saturasyonu Oda havasında > % 92  2 puan 

% 90 SpO2 için O2 inhalasyonu gerekli  1 puan 

O2 desteği ile < % 90  0 puan 
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3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Verilerin analizi SPSS for Windows 15.0 paket programı ile yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler dağılımı normal olan değişkenler için ortalama ± standart 

sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler için median (min – maks), nominal 

değişkenler ise vaka sayısı ve (%) olarak gösterilmiştir. Ölçümle elde edilen verilerin 

iki grupta karşılaştırılmasında, verilen normal dağılıma uygun olduğu test edildikten 

sonra normal dağılıma uyanlarda T testi, normal dağılıma uymayan verilerde Mann-

whitney U testi kullanılmıştır. Tekrarlı ölçümler Varyans Analizi ile incelenmiştir. 

Nominal değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare ve fisher exact testi kullanılmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde pearson ve spearman korelasyon 

katsayısından faydalanılmıştır.  

Ayrıca hastaların cerrahi başlangıcından bitimine kadar geçen süre boyunca 

alınan vücut ısılarının zaman içindeki değişimine; yine aynı süre boyunca alınan 

ortalama ETCO2 değerlerinin etkisi, karışık etkili model (mixed effects model) (49) 

kullanılarak incelenmiştir. Model sonuçlarına göre sabit etkilere ait parameter 

kestirimleri, standart hataları, %95 güven aralıkları ve p değerleri verilmiştir. P<0,05 

değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  
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4.BULGULAR:  

Çalışmamıza Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel 

Cerrahi Ve Üroloji Ameliyathanelerinde elektif şartlarda, majör abdominal cerrahi 

operasyon geçiren toplam 72 hasta dahil edildi.  

Hastalar iki gruba ayrıldı: 

1.Grup: Laparoskopik (n:38) 

2.Grup: Açık (n:34) 

Her iki gruptaki hastalar Cinsiyet, Yaş, VKI, ASA Skoru açısından 

karşılaştırıldı (Tablo 2).     

 

Tablo 2 : Hastaların Demografik Verileri 

  Grup 1 

(n:38) 

Grup 2 

(n:34) 

p 

Cinsiyet Kadın 14 15 0,53 

Erkek 24 19 

Yaş  54.52 ± 10.33 51.26 ± 13.23 0,25 

ASA Skoru I 9 13 > 0,05 

 II 26 19 > 0,05 

 III 3 2 > 0,05 

VKI (kg/m2)  25,99 ± 3.66 25.92  ± 3.58 0,93 

 

Grup 1’de 14 kadın (%36.8), 24 erkek (%63.2) hasta bulunmaktadır.  

Grup 2’de 15 kadın (%44.1), 19 erkek (%55.9) hasta bulunmaktadır.  

Toplamda hastaların dağılımı 29 kadın (%40.3), 43 erkek (%59.7) şeklindeydi. Her 

iki grup da ki-kare testi ile gruplar içindeki cinsiyet dağılımı karşılaştırıldığında 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p(0.53)>0,05). 

Yaş açısından bakıldığında Grup 1’de yaş ortalaması 54.52 ± 10.33 yıl, Grup 

2’de ise 51.26 ± 13.23 yıl olarak tespit edildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 52.98 ± 

11.82 yıl olarak bulundu. Gruplar T test ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p(0.25)>005). 
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ASA skorları değerlendirildiğinde Grup 1’de ASA I skorunda 9 hasta (%23,7), 

ASA II skorunda 26 hasta (%68,42), ASA III skorunda 3 hasta (%7,89) 

bulunmaktadır. Grup II’de ise ASA I skorunda 13 hasta (%38,24), ASA II skorunda 

19 hasta (%55,88), ASA III skorunda 2 hasta (%5,88) bulunmaktadır. Tüm hastalara 

bakıldığında ASA I skorunda 22 hasta (%30,56), ASA II skorunda 45 hasta 

(%62,50), ASA III skorunda 5 hasta (%6,94) bulunmaktadır. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).  

Hastaların VKI incelendiğinde Grup 1’de ortalama 25,99 ± 3.66 kg/m2 Grup 2 

de ortalama 25.92 ± 3.58 kg/m2 dir. Gruplar T test ile karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p(0.93)>0,05).  

4.1 Ölçüm sonuçları 

Her iki grupta intraoperatif verilen sıvı, kan, kan ürünü ve analjezik miktarları, 

cerrahi süreleri, anestezi süreleri, premedikasyonda bekleme süreleri, derlenme 

süreleri, derlenme ünitesinde kalma süreleri, hipotermi gelişen hasta sayıları, VAS 

skorları ve Aldrete skorları değerlendirildi. 

Hastalar klinikler açıdan değerlendirildiğinde Grup 1’de genel cerrahide 32 

hasta (%84.2) ürolojide 6 hasta (%15.8), Grup 2’de genel cerrahide 29 hasta (%85.3) 

ürolojide 5 hasta (%14.7), Tüm hastalara bakıldığında genel cerrahide 61 hasta 

(%84.7) ürolojide 11 hasta (%15.3) bulunmaktadır. Ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0,89)>0,05). 

Operasyonda gruplar verilen % 0.9 NaCl miktarı açısından değerlendirildi. 

Grup 1’de 13 Grup 2’de 9 hastada kullanıldı. Gruplar T testi ile karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(0.79)>0,05). 

Operasyonda gruplar verilen İsolen-S miktarı açısından değerlendirildi. Grup 

1’de 35, Grup 2’de 33 hastada kullanıldı. Gruplar T testi ile karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(0.55)>0,05).  
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Tablo 3 : Operasyondaki Sıvı Miktarları Karşılaştırması 

  Grup 1  Grup 2 TOPLAM p 

%0.9 

NaCI 

(ml) 

1423,08 ± 1187,542 

[1000(500-4000)]  

(N=13) 

1233,33 ± 1162,970 

[1000 (100-4000)] 

(N=9) 

1345,45 ± 1153,350  

[1000 (100-4000)]  

(N=22) 

0,79 

Isolen S 

(ml) 

2384,29 ± 1197,594 

[2500(500-5500)]  

(N=35) 

2727,27 ± 1625,437 

[2500 (1000-7000)] 

(N=33) 

2550,74 ± 1421,096  

[2500 (500-7000)]  

(N=68) 

0,55 

Toplam

Kanama

(ml) 

240,26 ± 326,575  

[200(20-2000)]  

(N=38) 

265 ± 225,846  

[200 (30-1000)]  

(N=32) 

251,57 ± 283,302  

[200 (20-2000)]  

(N=70) 

0,43 

Toplam 

İdrar 

(ml) 

186,0535 ± 132,078 

[169,0476(34,29-

753,49)] (N=38) 

207,12 ± 117,16 

[189,10 (26,09-

571,43)]  

(N=34) 

196,0027 ± 124,8353 

[184,56 (26,09-

753,49)] (N=72) 

0,37 

(Veriler ortalama ± standart sapma veya [Ortanca (minimum - maksimum)] olarak 

verilmiştir). 

Operasyonda gruplar eritrosit süspansiyonu kullanımı açısından 

değerlendirildi. Grup 1’de 2 Grup 2’de 2 hastaya replasman yapıldı. Gruplar eşit 

sayıda olduklarından karşılaştırma yapılamadı. 

Operasyonda gruplar taze donmuş plazma kullanımı açısından değerlendirildi. 

Grup 1’de 1 Grup 2’de 1 hastaya replasman yapıldı. Gruplar eşit sayıda 

olduklarından karşılaştırma yapılamadı. 

Operasyonda grupların total kanama miktarları incelendiğinde Grup 1’de 

240,26 ±326,575 ml. Grup 2’ de 265 ± 225,846 ml olarak tespit edilmiştir. Gruplar 

mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır (p(0,43)>0,05). 

Operasyonda gruplar total idrar miktarları açısından değerlendirildiğinde Grup 

1’de 186,05 ± 132 ml, Grup 2’de 207,12 ± 117,16 ml dir. Gruplar mann-whitney testi 

ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p(0,37)>0,05). 
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Operasyonda gruplar tramadol kullanımı miktarları açısından 

değerlendirildiğinde Grup 1’de 86,32 ± 22,10 mg, Grup 2’de 84,41 ± 22,18 mg’dır. 

Gruplar mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(0.79)>0,05). 

Operasyonda gruplar kullanılan metamizol miktarları açısından 

değerlendirildiğinde Grup 1’de 20 hastaya ortalama 1000 mg, Grup 2’de 25 hastaya 

ortalama 1000 mg. yapıldı. Gruplar mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(1.0)>0,05). 

Operasyonda gruplar kullanılan parasetamol miktarları açısından 

değerlendirildiğinde Grup 1’de 11 hastaya ortalama 1000 mg, Grup 2’de 8 hastaya 

ortalama 1000 mg yapıldı. Gruplar mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(1.0)>0,05). 

Operasyon sonrası derlenme ünitesinde gruplar ortalama VAS değerleri 

açısından değerlendirildiğinde Grup 1’de 4,76 ± 1,58, Grup 2’de 5,76 ± 1,30 tespit 

edildi. Gruplar mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p(0.005)<0,05). 
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Tablo 4  : Intraop Analjezi Miktarları ve Vas Skorlaması Karşılaştırması 

  Grup 1  Grup 2 TOPLAM p 

Tramadol 86,32 ± 22,108 

[100(40-100)] 

 (N=38) 

84,41 ± 22,183 

[100(50-100)]  

(N=34) 

85,42 ± 22,008 

[100(40-100)]  

(N=72) 

0,79 

Metamizol 20 ± 1000 

 [0(1000-1000)] 

(N=20) 

1000 ± 0  

[1000(1000-

1000)] (N=25) 

1000 ± 0  

[1000(1000-

1000)] (N=45) 

1,000 

Parasetamol 1000 ± 0  

[1000(1000-

1000)] (N=11) 

1000 ± 0  

[1000(1000-

1000)] (N=8) 

1000 ± 0  

[1000(1000-

1000)] (N=19) 

1,000 

VAS 

Skorlaması 

4,76 ± 1,584 

[4,5(0-8)] 

 (N=38) 

5,76 ± 1,304  

[6(4-8)]  

(N=34) 

5,24 ± 1,534  

[5(0-8)]  

(N=72) 

0,005 

(Veriler ortalama ± standart sapma veya [Ortanca (minimum - maksimum)] olarak 

verilmiştir). 

Gruplar premedikasyonda ısıtıcı kullanımı açısından değerlendirildiğinde Grup 

1’de 2 hasta, Grup 2’de 5 hastada ısıtıcı kullanıldı. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0,17)>0,05). 

Gruplar derlenme ünitesinde ısıtıcı kullanımı açısından değerlendirildiğinde 

Grup 1’de 7 hasta, Grup 2’de 7 hastada ısıtıcı kullanıldı. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0,81)>0,05). 

Hastalarda postoperatif dönemde üşüme ve titreme her iki grupta da 

görülmemiştir. 

Derlenme ünitesinde sistolik kan basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında takip 

edildikleri süre boyunca ortalama Grup 1’de 123,68 ± 14,83 mmHg, Grup 2’de 

121,18  ± 20,88 mmHg’dır. Gruplar T testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(0,56)>0,05). 

Derlenme ünitesinde takip edildikleri süre boyunca ortalama diastolik kan 

basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında Grup 1’de 68,24 ± 9,03 mmHg, Grup 2’de 
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68,24 ± 11,24 mmHg’dır. Gruplar T testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p(0,99)>0,05). 

Derlenme ünitesinde hastalar bulantı açısından karşılaştırıldığında Grup 1’de 6, 

Grup 2’de 10 hastada bulantı meydana gelmiştir. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0,165)>0,05). 

Derlenme ünitesinde hastalar kusma açısında karşılaştırıldığında Grup 1’de 1, 

Grup 2’de 2 hastada kusma meyana gelmiştir. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0,59)>0,05). 

Derlenme ünitesinde başlangıç Aldrete skorları karşılaştırıldığında Grup 1’de    

9.52 ± 0.86, Grup 2’de 8.79 ± 1.15 dir. Gruplar mann-whitney testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p(0.014)<0,05). 

Derlenme ünitesinden taburculuk Aldrete skorları karşılaştırıldığında Grup 

1’de 9.53 ± 0.86, Grup 2’de 9.20 ± 0.97 dir. Gruplar mann-whitney testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0.22)>0,05). 

Derlenme ünitesindeki kaldıkları süre içerisinde takip Aldrete skorları 

karşılaştırıldığında Grup 1’de 9 ± 1,01, Grup 2’de 8,79 ± 1,14.dir. Gruplar mann-

whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p(0,464)>0,05). 

Premedikasyonda bekleme süreleri Grup 1’de 20,18 ± 15,59 dakika, Grup 2’de 

23,00 ± 14,18 dakika olarak tespit edilmiştir. Gruplar mann-whitney testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p(0.135)>0,05). 

Cerrahi süreler karşılaştırıldığında Grup 1’de 230,55 ± 93,65 dakika, Grup 2’de 

190,35 ± 112,96 dakika olarak tespit edilmiştir. Gruplar mann-whitney testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p(0.021)<0,05). 

Anestezi süreleri karşılaştırıldığında Grup 1’de 271,55 ± 96,96 dakika, Grup 

2’de 226,56 ± 115,54 dakika olarak tespit edilmiştir. Gruplar mann-whitney testi ile 
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karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır 

(p(0.017)<0,05). 

Derlenme ünitesinde kalma süreleri karşılaştırıldığında Grup 1’de 32,53 ± 

17,87 dakika, Grup 2’de 29,12 ± 19,59 dakika olarak tespit edilmiştir. Gruplar mann-

whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p(0.25)>0,05). 

Tablo 5 : Bekleme Süreleri 

 

  Grup 1  Grup 2 TOPLAM p 

Premedikasyonda 

Bekleme Süresi 

(dk.) 

20,18 ± 15,59  

[15(5-80)]  

(N=38) 

23 ± 14,185 

 [20(5-70)] 

(N=34) 

21,51 ± 14,911 

[15(5-80)] 

 (N=72) 

 0,135 

Anestezi Süresi  

(dk.) 

271,55 ± 96,967 

[262,5(85-480)] 

(N=38) 

226,56 ± 

115,544 

[187(65-512)] 

(N=34) 

250,31 ± 

107,781 

[235(65-512)] 

(N=72) 

 0,017 

Cerrahi Süresi  

(dk.) 

230,55 ± 93,655 

[225,5(50-435)] 

(N=38) 

190,35 ± 

112,965 

[152,5(50-467)] 

(N=34) 

211,57 ± 

104,453 

[195(50-467)] 

(N=72) 

 0,021 

Derlenme 

Ünitesinde Kalma 

Süresi dk. 

32,53 ± 17,875 

[27(10-75)] 

 (N=38) 

29,12 ± 19,597 

[20(15-85)]  

(N=34) 

30,92 ± 18,653 

[25(10-85)] 

 (N=72) 

 0,251 

Derlenme Süresi 

dk 

14,26 ± 7,25  

[12(5-30)] 

 (N=38) 

13,21 ± 6,37 

 [10(5-30)]  

(N=34) 

13,76 ± 6,82  

[11(5-30)] 

 (N=72) 

 0,575 

(Veriler ortalama ± standart sapma veya [Ortanca (minimum - maksimum)] olarak 

verilmiştir). 

Hastalar ameliyathanede operasyon masasına alındığında hipotermi açısından 

değerlendirildiğinde sadece Grup 2’de 1 hasta (%3)  hipotermik olmuştur. 
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Gruplar anestezi indüksiyon sonrası karşılaştırıldığında Grup 1’de 1 hasta 

(%2), Grup 2’de 2 hasta (%5.9) hipotermik olmuştur. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p (0,49) >0,05). 

Gruplar cerrahi işlem başlangıcında karşılaştırıldığında Grup 1’de 19 hasta 

(%50), Grup 2’de 15 hasta (%44) hipotermik olmuştur. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p (0,14) >0,05). 

Cerrahi işlem süresince gruplar karşılaştırıldığında Grup 1’de 32 hasta 

(%84,2), Grup 2’de 30 hasta (%88) hipotermik olmuştur. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p (0,62) >0,05). 

Cerrahi işlem bitiminde gruplar karşılaştırıldığında Grup 1’de 23 hasta (%60), 

Grup 2’de 21 hasta (%61,7) hipotermik olmuştur. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p (0,91) >0,05). 

Hastalar ekstübe edildikten sonra karşılaştırıldığında Grup 1’de 19 hasta 

(%50), Grup 2’de 20 hasta (%58,8) hipotermik olmuştur. Gruplar ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p (0,45) >0,05) 
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Tablo 6 : Hipotermi Görülme Oranları (%) 

 Grup 1  Grup 2 TOPLAM p 

Premedikasyonda  

(%) 

%5  

(N=2) 

%14 

(N=5) 

%9,7  

(N=7) 

0,3 

Operasyon 

Masasında (%) 

%0 

 (N=0) 

%3 

(N=1) 

%1,3 

 (N=1) 

 * 

Anestezi 

İndüksiyon 

Sonrası (%) 

%2 

(N=1) 

%5,9 

(N=2) 

%4,2 

 (N=3) 

 0,49 

Cerrahi işlem 

Başlangıç (%) 

%50 

(N=19) 

%44 

(N=15) 

%47 

 (N=34) 

0,14 

Intraoperatif (%) %84,2 

 (N=32) 

%88 

 (N=30) 

%86 

 (N=62) 

 0,62 

Cerrahi işlem 

Bitiş (%) 

%60 

 (N=23) 

%61,7 

 (N=21) 

%61 

 (N=44) 

 0,91 

Extübasyon 

sonrası (%) 

%50 

 (N=19) 

%58,8 

 (N=20) 

%54 

 (N=39) 

 0,45 

*değer hesaplanamamıştır. 

Hastaların hipotermik olup olmamalarının erken dönem derlenme üzerindeki 

etkilerini incelemek maksadıyla Grup 3 ve Grup 4 teşkil edilmiştir. Grup 3’de toplam 

hipotermik hastalar, Grup 4’de toplam hipotermik olmayan hastalar 

gruplandırılmıştır. Grup 3’de derlenme süresi 14,28 ± 7,937 dakika, Grup 4’de 13,15 

± 5,28 dakikadır. Gruplar mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır.(p(.984)>0.05) 
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Tablo 7. Hipotermi Durumuna göre Derlenme Süreleri 

(Veriler ortalama±standart sapma veya [Ortanca (minimum-maksimum)] olarak 

verilmiştir.) 

Grup 3 (Hipotermik) 14,28 ± 7,937 [10(5-30)] (N=39)  

P=0,984 Grup 4 (Hipotermik olmayan) 13,15 ± 5,28 [12(5-28)] (N=33) 

 

Hipotermik olan hastaların cerrahi yönteme göre erken dönem derlenme 

sürelerini karşılaştırmak amacıyla; Laporoskopik gruptaki hipotermik hastalar için 

Grup 5 ve Açık gruptaki hipotermik hastalar için Grup 6 oluşturulmuştur. Gruplar 

mann-whitney testi ile karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır (p(0,26)>0,05). 

Tablo 8. Cerrahi Yönteme göre Hipotermik Hastaların Derlenme Süreleri 

Grup 5  15,36 ± 8,01 [15(5-30)] (N=19)  

P=0,26 Grup 6 13,25 ± 7,92 [15(5-30)] (N=20) 

(Veriler ortalama ± standart sapma veya [Ortanca (minimum - maksimum)] olarak 

verilmiştir). 
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4.1.1. Hastaların vücut ısılarının zaman içindeki değişimi ve aynı süre boyunca 

ETCO2 ölçümlerinin etkisi  

Tablo 9. Karışık Etkili Model 

G
ru

p
 

 Model 

Katsayı

sı 

Kestiri

mi 

Std. 

Hata 

Sd t p 95% Güven 

Aralığı 

Alt 

Sınır 

Üst 

Sınır 

A
çı

k
 

Kesim 

Nokta

sı 

34.2433

11 

0.945

237 

32.13

3 

36.2

27 

<0.0

01 

32.31

823 

36.1683

8 

Zama

n  

(10 

dak. 

artış) 

0.00584 0.002

01 

451.4

74 

2.90

1 

0.00

4 

0.001

88 

0.00979 

Ort. 

ETC

O2 

0.04352

6 

0.028

713 

32.11

9 

1.51

6 

0.13

9 

-

0.014

953 

0.10200

4 

L
a
p

o
ro

sk
o
p

ik
 

Kesim 

Nokta

sı 

34.6305

32 

1.512

503 

36.06

5 

22.8

96 

<0.0

01 

31.56

322 

37.6978

3 

Zama

n (10 

dak. 

artış) 

0.00468 0.001

72 

599.4

36 

2.73

0 

0.00

7 

0.001

31 

0.00805 

Ortal

ama_

ETC

O2 

0.03153

8 

0.044

162 

36.04

8 

0.71

4 

0.48

0 

-

0.058

022 

0.12109

8 
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Karışık etkili model sonuçlarına göre, Açık grupta cerrahi başlangıcındaki 

vücut ısısı ortalaması (kesim noktası) 34.240.95 (%95 güven aralığı: 32.32;36.17) 

olarak bulunmuştur. Hasta ısısına zamanın etkisi negatif yönlü olup, cerrahi sürenin 

10 dakika artması vücut ısısında ortalama olarak 0.0060.002 derecelik bir düşüşe 

neden olmaktadır (%95 güven aralığı: 0.002;0.01; p=0.004). Açık grup için cerrahi 

süresi boyunca alınan ortalama ETCO2 değerindeki 1 birimlik artış da, vücut ısısında 

ortalama olarak 0.040.03 derecelik bir artışa neden olmaktadır. ETCO2 etkisi 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (%95 güven aralığı: -0.02;0.102; p=0.139).  

Laparoskopik grup için sonuçlara bakıldığında; cerrahi başlangıcındaki vücut ısısı 

ortalaması (kesim noktası) 34.631.51 (%95 güven aralığı: 31.56;37.70) olarak 

bulunmuştur. Hasta ısısına zamanın etkisi pozitif yönlü olup, cerrahi sürenin 10 

dakika artması vücut ısısında ortalama olarak 0.0050.002 derecelik bir artışa neden 

olmaktadır (%95 güven aralığı: 0.001;0.008; p=0.007). Laparoskopik grup için 

cerrahi süresi boyunca alınan ortalama ETCO2 değerindeki 1 birimlik artış da, vücut 

ısısında ortalama olarak 0.030.04 derecelik bir artışa neden olmaktadır. Ancak bu 

etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (%95 güven aralığı: -0.06;0.12; 

p=0.480). 

  



37 

 

 

Şekil 7. Her cerrahi süre için vücut ısısı ortalaması ve %95 güven aralıkları 

verilmiştir. 
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4.1.2 Laparoskopik ve açık grupta Masaya geliş, Anestezi indüksiyon sonrası, 

cerrahi işleme başlama, cerrahi işlem bitiş zamanlarındaki ve ekstübasyon 

sonrası hasta ısılarının karşılaştırılması  

Tablo 10. Isı Karşılaştırması 

Hasta 

ısısı 

 

Masaya 

geliş 

Anestezi 

indüksiyonu 

sonrası  

Cerrahi 

işlem 

başlama 

Cerrahi  

işlem 

bitiş 

Ekstübasyon 

sonrası 

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS 

Açık 36.67±0.60 36.65±0.58 35.98±0.56 35.78±0.69 35.83±0.70 

Kapalı 36.65±0.39 36.46±0.44 35.87±0.58 35.84±0.64 35.90±0.69 

GENEL 36.66±0.50 36.55±0.51 35.78±1.32 35.81±0.66 35.86±0.70 

p 0,99 0,67 0,68 0,27 0,49 

 

 

Grup  F(1.70) = 0.430  p=0,514 gruplar arasında fark yoktur (p>0,05). Zaman F( 

2.503, 175.202) = 75.180 p=0,000  (p<0,001) zaman ölçümleri arasında fark vardır. 

Grup*Zaman F(2.503, 175.202) = 1.229 p=0,299 (p>0,05) etkileşimi anlamlı 

bulunmamıştır. Etkileşim anlamlı bulunmadığından ve ameliyat tipleri arasında fark 

olmadığından dört farklı zamanda ölçülen hasta ısıları arasındaki farklılık grup 

ayrımı olmaksızın incelenmiştir. 

Buna göre masaya geliş hasta ısısı ile cerrahi işlem başlangıcındaki, cerrahi işlem 

bitimindeki ve ekstübasyon sonrası hasta ısıları arasında fark bulunmuştur. Cerrahi 

işlem başlangıcındaki, cerrahi işlem bitimindeki ve ekstübasyondaki hasta ısıları 

masaya gelişteki hasta ısılarına göre anlamlı düzeyde düşmüştür. Ayrıca anestezi 

indüksiyonu sonrası hasta ısısı ile cerrahi işlem başlangıcındaki, cerrahi işlem 

bitimindeki ve ekstübasyon sonrası hasta ısıları arasında fark bulunmuştur. Cerrahi 

işlem başlangıcındaki, cerrahi işlem bitimindeki ve ekstübasyon sonrası hasta ısıları 

anestezi indüksiyonu sonrası hasta ısılarına göre anlamlı düzeyde düşmüştür. 
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Çoklu Karşılaştırma sonuçları: 

 

Masada hasta ısısı – Anestezi indüksiyonu sonrası hasta ısısı p=0.23 p>0,05  

Masada hasta ısısı – Cerrahi işlem başlangıcındaki hasta ısısı p=0.0001 p<0,05 

Masada hasta ısısı – Cerrahi işlem bitişindeki hasta ısısı  p=0.0001 p<0,05 

Masada hasta ısısı – Ekstübasyon sonrası    p=0.0001 p<0,05 

 

 

Anestezi indüksiyonu sonrası hasta ısısı p=0.0001    p<0.05 

Cerrahi işlem başlangıcındaki hasta ısısı  

Anestezi indüksiyonu sonrası hasta ısısı p=0,0001    p<0,05 

Cerrahi işlem bitişindeki hasta ısısı 

Anestezi indüksiyonu sonrası hasta ısısı p=0,0001    p<0,05 

 
Ekstübasyon sonrası hasta ısısı 

Cerrahi işlem başlangıcındaki hasta ısısı p=0,238      p>0,05 

Cerrahi işlem bitişindeki hasta ısısı 

Cerrahi işlem başlangıcındaki hasta ısısı p=0,84       p>0,05 

Ekstübasyon Sonrası hasta ısısı 

Cerrahi işlem bitişindeki hasta ısısı p=0,40        p>0,05 

Ekstübasyon sonrası hasta ısısı 
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Şekil 8. Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada majör abdominal cerrahi operasyonu uygulanan ve alttan ısıtmalı 

sirkülasyonlu su yöntemi ile ısıtılan hastaların vücut ısıları ile erken dönemde 

derlenme zamanları arasında cerrahinin açık ya da laparoskopik olmasına göre 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Cerrahi başlangıcındaki, cerrahi 

bitimindeki ve ekstübasyon sonrası hasta ısıları, masaya gelişteki ve anestezi 

başlangıcındaki hasta ısılarına göre anlamlı düzeyde düşük bulundu. Hastalar 

ekstübasyondan sonra derlenme ünitesine verilmeden önce, ameliyathanede 

hipotermi açısından değerlendirildiğinde Grup 1’de 19 hasta (%50), Grup 2’de 20 

hasta (%58,8), toplamda 39 hastada (%54,1)  hafif hipotermi görüldü. Grup 1’deki 

hipotermik hastalarda derlenme süresi 15,36 ± 8,01 dakika ve grup 2 deki hipotermik 

hastalarda derlenme süresi 13,25 ± 7,92 dakika bulundu ve aralarında anlamlı fark 

bulunmadı (p(0.26)>0,05).  Derlenme ünitesinde başlangıç Aldrete skorları 

karşılaştırıldığında Grup 1’de 9.52 ± 0.86, Grup 2’de 8.79 ± 1.15 bulundu ve gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p(0.014)<0,05).  Premedikasyonda 

bekleme süreleri, derlenme ünitesinde takip ve taburculuk Aldrete skorları ve 

derlenme ünitesinde kalma süreleri karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).  Cerrahi süreler ve anestezi süreleri 

karşılaştırıldığında Grup 1’de Grup 2’ye göre süre daha uzundu  (p<0,05).  Bu 

çalışmada, majör abdominal cerrahilerde, operasyonun açık ya da laporoskopik 

uygulanmasının postoperatif hipotermi, derlenme süreleri ve derlenme ünitesinde 

takip aldrete skorları üzerine etkilerinin farklı olmadığı görüldü. Biz bu çalışmada 

cerrahi yöntemle ilişkili olmaksızın, tüm hastalarda preoperatif ve intraoperatif 

dönemde ısıtıcı sistemlerinin kullanılmasının orta-derin hipotermiyi ve olumsuz yan 

etkileri önlemede etkin bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

Hipotermi vücut sıcaklığının 36 °C derecenin altına düşmesidir; perioperatif 

dönemde % 50-90 sıklıkla görülmektedir (2). Genel anestezinin birinci saatinden 

itibaren beden sıcaklığında 0.5-1.5 °C’lik bir düşme beklenmektedir (4). Bu 

çalışmada cerrahi operasyon süresince hafif hipotermi Grup 1’de 32 (%84,2)  

hastada, Grup 2’de 30 (%88)  hastada toplamda 62 (%86)  hastada görülmüştür. 
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Anestezi indüksiyonundan sonra peroperatif dönemde hasta ısılarının 0.6-1,58 °C 

aralığında düştüğü görüldü ve bu bulgular literatür bilgileri ile uyumluydu.  

Bu çalışmada hastalara, ameliyat masasına alındığı andan itibaren alttan 

ısıtmalı sirkülasyonlu su (circulating water) ısıtma yöntemi 38 °C olacak şekilde en 

erken dönemde uygulanmaya başlandı. Buna rağmen, açık batın cerrahisinde 

ameliyat esnasında peroperatif hipotermi görülmesinin nedeni cerrahi alandan gövde 

altına doğru biriken kan, batın yıkama ve batın temizleme solüsyonlarının ısıtma 

yönteminin etkinliğini azaltması olabilir (50,51,52)Buna ek olarak ameliyat boyunca 

uzun süre supin pozisyonda yatan hastaların gövde altında kalan alanlarında, hastanın 

ağırlığına bağlı olarak kutanöz kapillerleri sıkışır; bu da perfüzyonun azalmasına ve 

ısı transferine katılımın az olmasına neden olur. Aynı zamanda hastaların ince delikli 

koton kumaş örtüler üzerinde uzun süre supin pozisyonda yatmasından dolayı kendi 

vücut yüzeyleri ve ağırlıkları ile bu ince delikli ısıtma kanallarının bir kısmını etkisiz 

hale getirmesi de bu yöntemin etkinliğini azaltmaktadır (53). 

Alttan ısıtmalı sirkülasyonlu su ısıtma yöntemi önceden ameliyat masasına 

yerleştirilmiş olan blanketleri sayesinde hastanın vakit kaybetmeden hızlıca 

ısıtılmaya başlanmasına olanak tanır. Aynı şekilde, tekrar kullanılabilir blanketlerin 

hızlı hasta sirkülasyonu olan ameliyathanelerde her hasta değişiminde, 

değiştirilmesine gerek kalmadan kullanılabilmesi personel iş yükünü ve maliyetli 

azaltır (53, 54, 55). Ancak hasta değişimi sırasında bakteriyel kolonizasyonu ve diğer 

hastaya kontaminasyonu önlemek için bu blanketlerin yeterli düzeyde temizlenmesi 

gerekmektedir (56). Derlenme ünitesinde kullandığımız üstten ısıtmalı forced-air 

sıcak hava üflemeli hasta ısıtma yönteminde her hasta için ayrı kullanılan tek 

kullanımlık battaniyelerin, bakteri kolonizasyonunu önlemek açısından daha iyi bir 

yöntem olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (57) Her ne kadar cerrahi ekipler 

tarafından forced-air ısıtma yönteminde kullanılan portatif sıcak hava üfleyen ısıtma 

cihazlarının bir miktar cerrahi ortama ve ameliyathane odası havasına sıcak hava 

üflemesiyle birlikte ortama özellikle cerrahi alana hava yoluyla bakteriyel 

kolonizasyon yapıldığı öne sürülse de enfeksiyon açısından yapılan tüm çalışmalarda 

kontaminasyon açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (58). 
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Hipotermi 34-36oC arası hafif, 32-34oC orta, 32oC altı ağır olarak tanımlanır. 

Hasegawa K ve arkadaşlarının majör abdominal cerrahi geçiren hastalara üç ayrı 

ısıtıcı yöntem uygulayarak yaptığı çalışmada, timpanik membran ısıları anestezi 

indüksiyonu sonunda ortalama 36.7 ± 0.3 ° C ve cerrahi işlem sonunda 36.9 ± 0.7°C 

bulunmuş ve ısıtıcı yöntemler arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (53). Başka 

bir çalışmada açık ve laparoskopik kolon cerrahisi geçiren hastalar, üstten ısıtmalı 

forced-air sıcak hava üflemeli hasta ısıtma yöntemi kullanılarak ısıtılmış ve 

hipotermi görülme oranları karşılaştırıldığında anlamlı farklılık bulunmamıştır ve 

yine bu çalışmada ısıtılmayan açık grupta 36 oC altı hipotermi görülme oranı %50-70 

iken; 35 oC altı hipotermi görülme oranı %30 görülmüştür (59).Bizim çalışmamızda 

da anestezi indüksiyonu sonrası açık grupta timpanik ısısı 36.65±0.58 oC, 

laparoskopik grupta 36.46±0.44 oC idi. Cerrahi işlem sonunda açık grupta timpanik 

ısısı 35.78±0.69oC, laparoskopik grupta 35.84±0.64oC idi yani normotermiye yakın 

değerlerdeydi ve yine gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. 

Vücut ısısındaki her 1 °C düşme MAK’ta %5 azalmaya neden olarak 

inhalasyon anesteziklerinin de farmakodinamiğini değiştirir. Bu etkiler anesteziden 

derlenmede ortaya çıkan gecikmeyi açıklayabilir. Hafif hipotermi (32.2-35 oC)   

önlendiğinde derlenme odasında kalış süresi ve tüm hospitalizasyon azalarak sağlık 

bakım maliyetinde önemli bir avantaj elde edilebilir (36). Bizim çalışmamızda 

hastalarımızda hafif düzeyde hipotermi görüldü. Grup1de 3 hasta, grup 2 de 2 

hastada vücut sıcaklıkları 34-35°C arası idi. Bu vücut sıcaklıkları 34°C- 35 °C altı 

Laparoskopik grupta derlenme süreleri 18.33±10.40 dk, Açık grupta ise 13.5 ± 2.12 

dakikaydı. Laparoskopik grupta hastalardaki ortalama derlenme süreleri 14.26 ± 7.25 

dk, açık grupta ortalama derlenme süreleri 13,21 ± 6,37dk idi.35 °C altı laparoskopik 

grupta anlamlı olarak derlenme sürelerinde artış vardı. 

Son yıllarda laparoskopik abdominal cerrahi girişimler giderek yaygınlaşmıştır. 

Bu işlem sırasında meydana gelen hipoterminin altta yatan mekanizması net olarak 

aydınlatılamasa da sıcaklık kaybının mekanizması açık cerrahiden farklıdır. 

Laparoskopik cerrahi, abdominal içeriğin dış ortama maruz kalmasını ortadan 

kaldırır ancak pnömoperitonyum sırasında peritoneal yüzeyleri büyük hacimde soğuk 

kuru CO2 gazına maruz bırakır.  İnsufle edilen gaz volümü ile orantılı olarak kor 

sıcaklık her 50 litre kuru gaz için 0,3 °C azalmaktadır (60). Yapılan bir meta analiz 
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sonuçlarına göre laparoskopide ısıtılmış nemlendirilmiş CO2 kullanımı postoperatif 

ağrıyı ve hipotermi riskini azaltmakta, kümülatüf analjezik kullanımı da daha az 

olmaktadır. Fakat çalışmanın sonunda tüm laparoskopik girişimler için ısıtılmış 

nemlendirilmiş CO2 kullanımı operasyon süreleri ve tipleri farklılık gösterdiği için 

önerilememiştir (61). Çalışmamızda cerrahi sırasında insuflasyon için kullanılan 

CO2’in standart olması (kuru ve soğuk) nedeni ile sıcaklık kaybını önlemek ya da en 

aza indirmak için alttan sirkülasyonlu su ısıtma sistemleri ile hastaları ısıttık. 

Çalışmamızda laparoskopik ve açık cerrahi geçiren hastalarda mekanik ventilatör 

ayarları yapılarak kapnograftaki ETCO2 değerleri normal sınırlarda tutuldu. Açık ve 

laparoskopik cerrahi geçiren hastalarada ETCO2 değerleri ve vücut sıcaklığı arasında 

pozitif korelasyon olduğu görüldü. 

Laparoskopik cerrahinin kompleksligindeki artış cerrahi süresini arttırmaktadır. 

Laparoskopik cerrahi uygulanan randomize kontrollü çalışmalardan derlenen 4125 

olgu incelendiğinde, laparoskopik cerrahide ameliyat süreleri açık cerrahiye göre 

anlamlı olarak 40 dk daha uzun bulunmustur (62). COLOR (COlon 

cancer Laparoscopic or Open Resection) çalısma grubunun verilerine göre kurumun 

hasta hacmi ameliyata özgü kısa dönem sonuçları etkilemektedir (63). Yüksek 

hacimli kurumlar yılda 10’dan daha fazla laparoskopik kolon cerrahisi uygulayan 

hastaneler olarak tanımlanmıstır. Orta hacimli kurumlar yılda 5 ile 10 arasında, 

düşük hacimli kurumlar ise yılda 5’den daha az laparoskopik kolon cerrahisi yapılan 

hastaneler olarak belirlenmiştir. Yüksek hacimli kurumlarda ameliyat süreleri 

ortalama 188 dk, orta hacimlilerde bu süre 210 dk, düsük hacimlilerde ise 240 dk 

olarak bildirilmektedir. Laparoskopik cerrahiye baslayan ekiplerin deneyimi arttıkça 

ameliyat sürelerinin kısaldığı görülmektedir. Bizim laparoskopik süre ortalamamız: 

230,55 ± 93,655dk; açık cerrahi süre ortalamamız: 190,35 ± 112,965 dk olarak tespit 

edildi. Bizim kurumumuz yüksek hacimli bir merkez olmasına rağmen laparoskopik 

cerrahi sürelerinin uzun olmasının, cerrahi ekiplerin arasındaki deneyim farkı ile 

ilgili olduğunu düşünmekteyiz.  

Uzamış cerrahi süre, büyük volümlerde gaz insuflasyonu gerektirmekte, bu da 

uzamış gaz insuflasyonunun yan etkileri ile ilgili endişeyi arttırmaktadır (64). Soğuk 

ve kuru CO2’in özellikle verildiği süre ve volümüyle orantılı olarak peritonda 

kuruma ve hasara, sonuç olarak da inflamatuar yanıta neden olarak artmış 
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postoperatif ağrıya yol açtığı gösterilmiştir (65,66). Laparoskopik kolon 

girisimlerinde açık cerrahiye göre kesi yeri uzunlugu belirgin sekilde kısa olmaktadır 

ve ameliyat sonrası agrı kesici gereksinimi azalmaktadır (67, 68). Biz tüm hastaları 

derlenme ünitelerine göndermeden önce VAS4 olacak şekilde tramadol, 

parasetamol ve metamizol uyguladık. Hem açık hem de laparoskopik cerrahi 

uygulanan hastalarda verilen analjezik miktarları benzerdi. Ancak derlenme 

ünitesinde takip ortalama VAS değerlerinin laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda 

anlamlı olarak düşük olduğu görüldü. Erken dönemde hastalarda analjezik 

ihtiyaçlarının benzer olmasının sebebi, laparoskopik cerrahi geçiren hastaların soğuk 

ve kuru CO2 uygulamasına uzun süre maruz kalması ile birlikte ağrı artışı olabilir. 

Bu hastalarda derlenme ünitesinde görülen daha düşük VAS değerlerine ise 

laparoskopik cerrahi geçiren hastalarda cerrahi kesi yerinin daha küçük olmasının 

neden olduğunu düşünmekteyiz. 

Erken dönem derlenme sürelerini etkileyen en önemli parametre cerrahi 

operasyonun tipinden çok, cerrahi başlangıcındaki hipoterminin derecesidir (69,70). 

Rachıd ve arkadaşlarının 300 hasta ile yaptığı çalışmada, açık ve laparoskopik 

ürolojik cerrahi operasyonlarda anestezi indüksiyonu öncesı hasta ısıları 36°C ve 

üzeri olduğunda cerrahi bıtimındekı ısılar arasında anlamlı fark çıkmadığı 

görülmüştür. Bu nedenle majör cerrahilerde preoperatif uygulanan ısıtma 

protokollerinin perioperatif normoterminin sürdürülmesinde etkili olduğu 

vurgulanmıştır.  Bizde çalışmamızda açık ve laparoskopik cerrahi geçirecek olan 

hastaları gerekli olduğunda premedikasyon ünitesinde vücut ısıları 36 °C üzerinde 

olacak şekilde ısıttık. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarada cerrahi şeklinden 

bağımsız olarak benzer vücut ısıları görüldü ve preoperatif hipoterminin 

önlenmesinin bunda etkin olduğunu düşünmekteyiz. 

Ameliyathane ortam ısımız sabit olup 20-22°C idi. Operasyon oda ısısının, 

anestezi esnasında hasta vücut ısısı üzerine olan etkileri birçok araştırmacı tarafından 

incelenmiş genel anestezi esnasında vücut ısısının normal sınırlarda devamı için 

kritik operasyon oda ısısı değerinin 21 °C olduğu belirtilmiştir (71). Düşük oda 

sıcaklığında majör cerrahi uygulanan yenidoğanlarda merkezi ısıdaki azalmanın en 
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fazla olduğu, tek başına majör cerrahinin 2.66 kat ve < 23°C olan oda ısısının ise 

1.96 kat ısıyı azalttığı belirtilmiştir (72). 

Laparoskopik cerrahilerde CO2 ile pnömoperitonyum olusturulduktan sonra 

PaCO2 giderek artar, 15-30 dak. sonra ise platoya ulasılır. Desüflasyon esnasında 

CO2, kollabe olan peritonyel kapiller damarlara, oradan da sistemik dolasıma 

ulasarak geçici PaCO2 ve VCO2 artısına neden olur. Pnömoperitonyumda 

intraabdominal basınca baglı olarak hava yolu basıncı ve toraks içi basınç artar. 

Diyafragmatik hareket kısıtlanır, pulmoner kompliyans ve vital kapasite düser. 

Periton içi hacimdeki artıs diyafragmayı gögüs bosluguna iter ve akciger bazal 

segmentlerinin kompresyonuna neden olur. Fizyolojik olarak fonksiyonel rezidüel 

kapasite düser, alveoler ölü mesafe artar, ventilasyon-perfüzyon oranında dengesizlik 

olusur (73). Pnömoperitonyumda intraabdominal basınç 15 mmHg’nin altında 

tutulursa fizyolojik degisikliklerin en az olacagı kabul edilmektedir (74). Bizde 

laparoskopik cerrahi geçiren hastalarada pnömoperitonyum sırasında basıncı 

ortalama 12 -15 mmhg düzeylerinde tuttuk. 

Laparoskopiye bağlı hipotermi için suçlanan mekanizmalardan biri de batın 

içine verilen karbondioksitin kandaki seviyesinin artmasına bağlı vazodilatasyona 

sebep olmasıdır. Batın içine verilen karbondioksitin termoregülatuar değişikliklere 

sebep olup periferik sıcaklıkta azalma yaptığı fakat iç sıcaklığı etkilemediği de bazı 

çalışmalarda gösterilmiştir (44,46). Laparoskopik grup için sonuçlara bakıldığında;  

Hasta ısısına zamanın etkisi pozitif yönlü olup, cerrahi sürenin 10 dakika artmasının 

vücut ısısında ortalama olarak 0.0050.002 derecelik bir artışa neden olduğu (%95 

güven aralığı: 0.001;0.008; p=0.007) görüldü. Bizim çalışmamızda tüm hastalarda 

kapnograftaki ETCO2 değerlerinin normal sınırlarda tutulması hedeflenerek mekanik 

ventilatör ayarları düzenlendi. Bu sayede laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarda 

kandaki yüksek CO2 seviyelerinin hipotermi üzerine olumsuz etkilerinin azaldığını 

düşünmekteyiz. Ancak açık cerrahideki hipotermi nedenleri farklı olduğu için hasta 

ısısına zamanın etkisi negatif yönlü olup, cerrahi sürenin 10 dakika artmasının vücut 

ısısında ortalama olarak 0.0060.002 derecelik bir düşüşe neden olduğu görüldü 

(%95 güven aralığı: 0.002;0.01; p=0.004).  
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6.SONUÇ 

Bu çalışmada, majör abdominal cerrahilerde, operasyonun açık ya da 

laporoskopik olmasının hastaların vücut ısıları ile derlenme zamanları üzerinde 

farklılık oluşturmadığı görüldü. Laparoskopik cerrahi süreleri daha uzun olmasına 

rağmen hem hipotermi görülme oranı hem de derlenme süreleri açısından istatiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadı. Preoperatif dönemde tüm hastalarda normoterminin 

sağlaması erken dönemde hipoterminin önlenmesinde cerrahi operasyonun tipinden 

daha önemli bir parametre olabilir. Açık ve laparoskopik cerrahi girişimlerde 

peroperatif hipotermiyi önlemek için uygulanan alttan ısıtmalı sirkülasyonlu su 

yönteminin etkili bir yöntem olduğu görüldü. Bu nedenle majör abdominal cerrahi 

uygulanacak hastalarda peroperatif dönemde etkin ısıtıcı sistemlerinin kullanılması 

ile orta-derin hipoterminin ve ilişkili komplikasyonların önlebileceğini 

düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Hipotermi anestezi uygulamaları sırasında sık karşılaşılan, morbidite ve 

mortalitede artma ile ilişkili termoregülatuar bir bozukluktur. Bu çalışmada açık ya 

da laporoskopik majör cerrahilerde, hastaların vücut ısıları ve derlenme zamanları 

arasında farklılık olup olmadığını bulmayı amaçladık. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi ve Üroloji 

Ameliyathanelerinde en az 2 saat ve üstü süren abdominal cerrahi uygulanan, 18-65 

yaş arası, Grup1:  Laparoskopik (n:38) ve Grup2: Açık (n:34) olmak üzere toplam 72 

hasta dahil edildi. Rutin olarak tüm hastalar, alttan ısıtıcı sirkülasyonlu su sistemi ile 

38°C de ısıtıldı. Laparoskopik cerrahilerde karın içi basınçları 12-15 mmHg olacak 

şekilde standardize edildi. Ameliyat odası ortam ısıları 20-22 °C arasında standardize 

edildi. Hastaların vucüt ısıları peroperatif dönemde timpanik termometre ile ölçüldü. 

Demografik veriler, peroperatif vücut sıcaklıkları, verilen ıv sıvılar, kan ve kan 

ürünü replasmanı, analjezik miktarı, premedikasyonda bekleme süreleri, derlenme 

ünitesinde kalma süreleri, Aldrete skorlaması sonuçları bakımından gruplar arasında 

anlamlı fark yoktu. Laparoskopik grupta VAS ağrı skoru değerleri anlamlı olarak 

daha düşük saptandı. Laparoskopik operasyon süreleri daha uzun olmasına rağmen 

hem hipotermi görülme oranı hem de derlenme süreleri açısından açık cerrahiye 

kıyasla istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Bu çalışmada, majör abdominal cerrahilerde, operasyonun açık ya da 

laporoskopik uygulanmasının postoperatif hipotermi, derlenme süreleri ve aldrete 

skorları üzerine etkilerinin farklı olmadığı görüldü. Ancak laparoskopik cerrahi 

geçiren grupta cerrahi süreler daha uzundu. Bizim hastalarımızda laparoskopik 

cerrahi süresinin uzun olması, bu cerrahilerin açık cerrahiye göre hipotermiye neden 

olabilecek olumsuz durumları taşımaması avantajını azaltmış olabilir. Bu durum da 

her iki gruptaki hipotermi oranlarının benzer bulunmasına neden olmuş olabilir. Aynı 

zamanda tüm hastalarda preopratif dönemde vücut sıcaklıklarının optimizasyonu ve 

intraoperatif dönemde etkin ısıtıcı sistemlerinin kullanılmasının hipotermiyi ve 

olumsuz yan etkileri önlemede etkin bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

Hypothermia is a thermoregulatory disorder that is frequently encountered 

during anesthesia and associated with morbidity and mortality. The aim of this study 

was to investigate the difference between open and laparoscopic major surgeries in 

terms of body temperature and recovery time. 

Seventy-two patients (18 to 65 years old) who underwent open (n=38) or 

laparoscopic surgery (n=34) lasting longer than 2 hours at the General Surgery or 

Urology Operation Rooms in the İbn-i Sina Hospital of the Ankara University 

Medical Faculty were included. All patients were heated at 38°C with a circulating 

water mattress heating system according to routine procedures. The intraabdominal 

pressure was maintained at 12-15 mm Hg during laparoscopic surgeries. Operation 

room temperature was set at 20-22°C. Peroperative body temperature of the patients 

was measured with a tympanic thermometer. 

Demographic data, peroperative body temperature, IV fluid replacement, blood 

and blood product replacement, analgesic usage, time at premedication, time at 

recovery unite, and Aldrete scores were similar between the groups. VAS pain scores 

were significantly lower in the laparoscopy group. Although the duration of 

laparoscopic surgeries was longer, neither hypothermia frequency nor recovery time 

in the laparoscopy group was significantly different than those in the open surgery 

group. 

In this study, we demonstrated that the effect of the type of surgical approach, 

open vs. laparoscopic, on postoperative hypothermia, recovery time and Aldrete 

scores are similar in major abdominal surgeries. However, operation duration was 

longer in patients undergoing laparoscopic surgery. The fact that laparoscopic 

surgeries were longer in our patients might diminish the advantage of laparoscopic 

surgery over open surgery in terms of postoperative hypothermia. This might have 

caused similar hypothermia rates in both groups. We also think that preoperative 

body temperature optimization and the use of effective intraoperative heating 

systems are efficient methods of preventing hypothermia and adverse consequences.  
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