
TARD PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA 
CeKATU 

 

Adı: Türkiye’de majör cerrahilerde kan transfüzyonu uygulamalarının araştırılması  
 
Kısa adı: CeKATU 
 
Başvuru adresi:  https://data.omega-cro.com.tr/ 
 
Çalışmanın tasarımı: Ulusal, çok merkezli, prospektif, gözlemsel, kesitsel 
  
Temel Sorumlu Araştırmacı (TSA): Doç. Dr. Dilek Ünal 
 
Çalışma Yönlendirme Komitesi: Dr. Yeşim Şenaylı, Doç. Dr. Reyhan Polat, Prof. Dr. Fevzi Toraman, 
Prof. Dr. Neslihan Alkış 
Danışma Kurulu: Prof. Dr. Hülya Bilgin, Prof. Dr. Suna Gören, Prof. Dr. Zekeriya Alanoğlu, Prof. Dr. 
Mert Şentürk, Prof. Dr. Hüseyin İlksen Toprak, Doç. Dr. Aslı Demir, Doç. Dr. Nesil Coşkunfırat, Doç. Dr. 
Mukadder Orhan Sungur, Doç. Dr. Mehmet Büget, Doç. Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü,  Dr. Banu Pelit, Dr. 
Meltem Güner Can, Dr. Büşra Tezcan, Dr. Bahar Aydınlı, Dr. Onat Bermede 
 
Birincil amaç: Türkiye’de cerrahi türüne göre eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve 
trombosit konsantresi transfüzyonu oranlarını saptamak 
İkincil amaçlar:  

1. Perioperatif transfüzyon prediktörlerini saptamak  
2. Transfüzyon yönetiminde anestezistlerin yaklaşımlarını ortaya koymak 

Çalışmaya alınacak hasta grupları:  
Aşağıda belirtilen cerrahi alanlarda “Transfüzyon gereksinimi olabilecek elektif majör cerrahi girişim” 
yapılan olgular çalışmaya alınacaktır 
Beyin ve sinir cerrahisi  
Çocuk cerrahisi 
Genel cerrahi   
Kadın hastalıkları ve doğum  
Kalp ve damar cerrahisi  
Ortopedi  
Transplantasyon 
Üroloji 
Çalışmaya alınmayacak hasta grubu: Acil cerrahiler, travma olguları çalışmaya alınmayacaktır.  
 
Çalışmaya katılımcı olarak başvurmak için ön esas(lar)/zorunluluk(lar):  

1. CeKATU, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Çok Merkezli Klinik Araştırmalar 
Bilgi Ağı Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi (ÇABA) esaslarına göre yürütülecektir. 
https://tard.org.tr/yonergeler/caba/ 

2. Katılımcı olmak isteyen merkezlerde beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi,  genel cerrahi, 
kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi, transplantasyon cerrahisi ve 
üroloji dallarından en az birinde majör cerrahi işlemlerin yapılıyor olması gerekmektedir. 

3. Çalışmaya katılım başvuruları “Merkez katılım formu” ile yapılmalıdır. 
4. Çalışmanın etik kurul izni Koordinatör Merkez etik kurulundan alınmıştır (SBÜ Dışkapı Yıldırım 

Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; 39/12; 12.06.2017) . 
Bunun yanı sıra Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu’nun araştırmanın Koordinatör Merkez etik 
kurul izni ile yapılabileceğine dair görüşü alınmıştır (93189304-519.99 E. 11158; 17.01.2018) 

https://data.omega-cro.com.tr/
https://tard.org.tr/yonergeler/caba/


5. Çalışmaya katılmak isteyen araştırmacıların, çalıştıkları kurumlardan çalışmayı yapabilmeleri 
için izin aldığını belgelemeleri şarttır. Bu belgeler, Ana Bilim Dalı Başkanı onayı, Bölüm 
Başkanı onayı, İdari sorumlu onayı, TÜEK kararı, Baş Hekim onayı, yerel etik kurulun 
bilgilendirildiğini gösteren belge veya yerel etik kurul izni belgelerinden birisi olabilir.  

6. Çalışmaya katılım ve gerekli iznin alınması için katılımcı merkezlerin kendi kurum kurallarına 
uymaları esastır.  

7. Yerel sorumlu araştırmacılar (YSA) çalışmaya katılan merkezlerde çalışmanın 
yürütülmesinden sorumlu olacaktır. YSA’ların sorumlulukları: çalışmaya katılmak için gerekli 
iznin alınması; yazılı hasta onamlarının alınması ve saklanması; verilerin yazılı ve elektronik 
olgu formuna (eORF) doğru ve tam kaydedilmesi; gerekli ise çalışmanın yapılabilmesi için 
yerel araştırmacı(lar) (YA) görevlendirilmesi; YA’ların denetlenmesi ve katılımcı merkezlerde 
yapılacak olan denetimlerde ilgili görevlilerle işbirliği yapılmasıdır. Her merkezde sadece bir 
YSA olacaktır. 

8. Çalışmanın sonuçları akademik amaçlı kullanılacaktır.  Yazar olma koşulu: TSA, Çalışma 
yönlendirme komitesi, Danışma kurulu ve YSA’lar yazar olacaklardır. Kayıt edilen olgu sayısı 
yüksek olan merkezlerde TSA ve YSA’nın kararı ile bir YA daha yazar olabilecektir.  
 

Araştırma yöntemi esasları: 
1. Çalışmanın veri toplama süresi 1 aydır. 

        Çalışmanın 2 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.  
2. Veriler olgu kayıt formlarına (yazılı) ve elektronik olgu kayıt formlarına (on-line) kaydedilecektir.  
3. Veriler, ameliyatı tamamlanmış hasta kayıtlarından prospektif bir protokolle elde edilecektir. 
4. Verilerin kayıt edilmesi sırasında ve çalışmanın sonuçlarının akademik amaçlı kullanılması 

süreçlerinin tümünde hastaların kimlik bilgileri “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” esaslarına uygun 
olarak saklı tutulacaktır. 

5. Standart “Olgu kayıt formu” ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan “Gönüllü 
bilgilendirme ve onam formu-erişkin”, “Gönüllü bilgilendirme ve onam formu-çocuk”, 
“Araştırma sonu rapor formu” örnekleri koordinatör merkez tarafından katılımcılara verilecektir. 

6. Veriler 

• Hasta özellikleri:  yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, Amerikan Anestezistler Derneği fizyolojik sınıfı,  
yandaş hastalıkları, kullanılan ilaçlar 

• Preoperatif anemi varlığı, anemi ayırıcı tanısı ve tedavisi için uygulanan yaklaşımlar ile ilgili 
bilgi 

• Preoperatif hemoglobin-hematokrit-trombosit ve PT-APTT-INR değerleri 

• Yapılan ameliyat ve süresi 

• Kullanılan anestezi yöntemi 

• İntraoperatif dönemde kullanılan monitorizasyon yöntemleri 

• İntraoperatif verilen sıvı miktarı ve niteliği  (kristaloid-kolloid), kanama miktarı, hemoglobin-
hematokrit-trombosit değerlerinin seyri 

• İntraoperatif komplikasyonlar: hipotansiyon, taşikardi, aritmi, desatürasyonu, asit baz 
dengesi bozukluğu, laktat yüksekliği 

• İntraoperatif tedaviler: FiO2 artırılması, vazopresör-inotropik destek 

• Postoperatif hemoglobin-hematokrit-trombosit değerleri 

• Perioperatif dönemde yapılan kan transfüzyon miktarı ve kullanılan ürün (ES, TDP, Trombosit) 

• Transfüzyon öncesi ve sonrası hemoglobin-hematokrit-trombosit değeri 

• Transfüzyon endikasyonları: hemoglobin eşiği, fizyolojik transfüzyon indikatörleri, 
hemodinamik monitorizasyon bulguları ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. 

Bilgi: dilek.yazicioglu@hotmail.com ve ysenayli@gmail.com 
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