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Birincil amaç: Bu çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ)>30 kg/m2 olup elektif batın cerrahisi 
yapılan hastalarda arteriyal kan gazı analizi ile obezite ilişkili hipoventilasyonun saptanması ve 
perioperatif dönem süresince komplikasyonlar üzerine etkisini araştırmak. 
İkincil amaçlar: 

1. Arteriyal kan gazı analizi ile obezite ilişkili hipoventilasyonda gözlenen bikarbonat artışı 
tespiti sayesinde bu hasta grubunun belirlenebilirliğini araştırmak 

2. Obezite ilişkili hipoventilasyonun bilinirliğini artırmak 
3. Obezite ilişkili hipoventilasyonu olan hastalar postoperatif derlenme sürecinde yakın takip 

edilerek olası postoperatif solunum problemleri tespit ve tedavisi için gerekli önlemlerin 
alınabilmesine olanak sağlamak 

4. Bu hastaların hastanede kalış sürelerinde kısalma sağlamak 
 

Çalışma Hasta Grupları: 
Kan gazı analizine göre 3 grup oluşturulacaktır. 
Grup 1: PaCO2normal ve BE(<2 mmol/L) normal sınırlarda olan hastalar 
Grup 2: PaCO2 normal ve BE (≥2 mmol/L) yüksek ölçülen hastalar (kronik hipoventilasyonu olup 
gözden kaçabilme olasılığı yüksek olan grup) 
Grup 3: PaCO2 yüksek ölçülen hastalar 
 
Çalışma Yöntemi Esasları:  

1. Bu çalışmaya VKİ>30 kg/m2 olup batın cerrahisi geçirecek 18-75 yaş arası, araştırmaya 
dahil edilme kriterlerini taşıyan, araştırma dışı kalma kriterleri bulunmayan, kendilerine veya 
yakınlarına yapılacak olan işlem anlatılıp onay alınan hastalar dahil edilecektir. 

2. Operasyon öncesi sürekli monitörizasyon ile  nabız, SpO2 ve ortalama arteryal kan basıncı 
değerleri kayıt edilecektir. 

3. Hastalara standart anestezi yöntemi uygulanacaktır.  
4. Perioperatif dönemde rutin monitörizasyon (EKG, noninvazif kan basıncı, end tidal 

karbondioksit (etCO2), pulsoksimetre ile SpO2 ölçümü) yapılacaktır, uygulanan maksimum PEEP 
değeri, cerrahi süresi kaydedilecektir ve 1 kez AKG analizi yapılacaktır.  

5. Postoperatif dönemde solunum problemleri (bronkokonstrüksiyon, laringospazm, 
pnömoni, atelektazi, efüzyon, pnömotoraks, v.b), yoğun bakım yatışı ihtiyacının oluşu (MOSS 
skorlama sistemi) ve hastane taburculuk süresi kayıt edilecektir.  

 
 



Hastalardan ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası arter kan gazı alınarak bazal değerler 
kaydedilecektir. Arteryal kan gazı örnekleri, sabah saat 8:00-09:00 arasında, hastalar oturur 
pozisyonda oda havasında en az 15 dakika dinlenme sonrası radial arterden ponksiyon ile 
alınacaktır. Radial arter kanülasyonu anestezi indüksiyonu  sonrası yapılacaktır. İntraoperatif kan 
gazı analizi indüksiyondan 30 dakika sonra yapılacaktır. Postopretif kan gazı analizi ise 
ekstübasyondan 30 dakika sonra yapılacaktır. 

 
Çalışma dışı bırakılacak hastaların özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Diüretik kullanımı 
• Teofilin kullanımı 
• Solunumu deprese eden-tetikleyen ilaç 
kullanım öyküsü olması 
• Akciğerhastalığı olması   (FEV1/FVC<%70) 
• Konjestif kalp yetmezliği olması 
• Santral sinir sistemi ya da kas hastalığı 
• Tedavi edilmemiş hipotiroidi tanısı  
• NIMV desteği gereksinimi 

• Böbrek yetmezliği 
• Nazogastrik sonda takılmış olan hastalar 
• Laktatlı ringer kullanımı 
• Banka kanı kullanımı 
• Parenteralnutrisyon kullanımı 
• Hipoalbuminemi 
• Hiponatremi 
• Hipomagnezemi 
• Hipopotasemi

Veriler aşağıdaki tablolar kullanılarak kayıt edilecektir. 
Tablo 1: Peroperatif takip çizelgesi 
 Preoperatif İntraoperatif * Postoperatif ** 
Kalp hızı    
Ortalama arter basıncı    
SpO2    
*etCO2    
PaCO2    
PaO2    
SaO2    
pH    
st-BE / act-BE    
st-HCO3  / act-HCO3    
Laktat    
Albumin    
Fosfor    
Klor    
Sodyum    
Potasyum    
Kalsiyum    
*BIS    
*Maksimum PEEP    
*MaksimumPplato    
**VAS skoru    
**Derlenmesüresi    



 
 
 
Tablo 2: Postoperatif solunum problemleri ile ilişkili takip çizelgesi 
Bronkokonstrüksiyon  
Laringospazm  
Pnömoni  
Atelektazi  
Akciğerödemi  
PlevralEffüzyon  
Pnömotoraks  
Diğer  
 

 
 

 
 

 


