
 
TARD PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA 2 

“EKSOS” 

Adı: Ekstrakorporel Dolaşım Sırasında Doku Perfüzyonunun Değerlendirilmesinde Serebral  Rejional 
Oksijen Saturasyonu Monitörizasyonun Sonuç Parametreleri Üzerine Etkisi 

 
Kısa adı: EkstraKorperel Serebral Oksijenizasyon-"EKSOS” 
Başvuru adresi: eksos@tard.org.tr 
 

    Çalışmanın tasarımı: Gözlemsel, prospektif, çok merkezli 
 
    Sorumlu araştırmacı: Prof Dr Fevzi TORAMAN 
 
    Çalışmaya katılımcı olarak başvurmak için ön esas(lar)/zorunluluk(lar): 

• Çalışmaya  serebral rejional oksijen saturasyonu monitörizasyonunu INVOS (COVIDIEN)® 
cihazı ile yapabilen klinikler katılabilecektir.  

Birincil amaç: rScO2 monitorizasyonunun nörolojik sonuç parametreleri (deliryum, ajitasyon, stroke) 
üzerine etkisini araştırmak 
İkincil amaç: rScO2 monitorizasyonunun; 
• Postoperatif yoğun bakım ünitesindeki entübasyon süresine, 
• yoğun bakım ünitesindeki kalış süresine, 
hastane kalış  süresine etkisi araştırmak 
Üçüncül amaç: rScO2 monitorizasyonunun; 
• İnotrop kullanımının, 
• kan transfüzyonunun, 
• böbrek fonksiyonları üzerine etkisini araştırmak 
 
Çalışma grubu 1: 
Ekstrakorperel dolaşım (EKD) sırasında rScO2 değerinde başlangıç değerinden %20 den fazla düşme 

olduğunda veya rScO2 değerindeki düşme ile geçen süre (saniye) nin çarpımı 3000 % saniye değerinden 
fazla ise aşağıdaki müdahaleler sırayla yapılır; 

1. Pompa akımı 2,5 l/dk/m2 değerinden düşükse ve rezervuar yeterli ise debi artırılır 
2. Debi artışına cevap alınamadıysa ve ortalama arteryel basınç (OAB)< 80 mmHg ise 25µg 

arterenol ilavesi yapılır 
3. Parsiyel oksijen basıncı (PO2) <80 mmHg ise oksijen fraksiyonu artırılır 
4. PCO2 < 30 mmHg ise taze gaz akım hızı azaltarak PCO2’nin  yükselmesi sağlanır 
5. Anestezi derinliği ve özellikle de nöromüsküler blok düzeyi kontrol edilir 
6. Hemoglobin (Hb) <7 gr/dl ise kan  transfüzyon yapılır 
 
Çalışma grubu 2: 
1. Bu hastalara rScO2 monitörizasyonu  yapılmayacak 
2. OAB <40 mmHg  veya >100 mmHg ise standart müdahaleler yapılacak 
3. PO2 >100 mmHg olacak 
4. Diğer kan gazı analizi ve müdahaleler serbest bırakılacak 
5. Kan transfüzyonu ve pompa debi ayarları serbest bırakılacak 

 
 
 



 
İntraoperatif izlem parametreleri 
Veriler aşağıdaki tablodaki gibi toplanacak 
 
Tablo 1: 

 İndüksiyon 
öncesi 

İndüksiyon 
sonrası 

EKD 
hipotermi 

EKD 
ısınma sırası 

 
Ameliyat 

sonu 

Kalp hızı   0 0  

Ortalama 
arteryel 
basınç 

     

PO2      

PCO2      

Pompa 
akımı 0 0   0 

LScO2      

% değişim      

RScO2      

% değişim      

Hb      

Laktat      

Müdahale 
numarası 

(listedeki 6 
müdahale) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 2:Postoperatif veriler 

 
(*) Major kardiyak olaylar: 
• MI (troponın, CPK MB ,LDH yüksekliği) , 
• Maling aritmi (VT,VF, sık ventriküler ES, bigemine, trigemine ES ve cordarone veya aritmal 

kullanımı) 
• IABP kullanımı, 
• Ciddi hipotansiyon ve yüksek doz inotropik ajan kullanımı 

 
 
 

 

 

Parametreler Preop Postop 

Postoperatif entübasyon süresi 
(dakika) 0  

Yoğun bakım ünitesindeki kalış 
süresi (gün) 0  

Hastanede kalış süresi (gün) 0  

Kreatinin  (mg/dl)   

Üre (mg/dl)   

ALT   

AST   

Bilirubin   

Postoperatif ajitasyon 0  

Postoperatif deliryum 0  

Hemipleji 0  

Hemiparezi 0  

Monopleji 0  

Monoparezi 0  

Major kardiyak sorun (*)   

Eritrosit transfüzyonu   

Drenaj miktarı   

Postoperatif 1. gün sıvı dengesi   



Tablo-3: Yoğun bakım ünitesinde konfüzyonu değerlendirme ölçeği 

 

Cevaplardan biri pozitif ise, sonuç EVET olup sağ sütun’a (1) yazılacak 
Cevapların hepsi negatif ise  sonuç HAYIR olup sağ sütun’a (0) yazılacak 

Evet Hayır 

 
A- Hastanın bilinç durumunda ani değişiklik oldu mu? 
 Bilinci açılıp, kapandı mı? 
• Başlangıçtan farklı ani bilinç değişikliği oldu mu? 
• Son 24 saatte bilinci açılıp, kapandı mı? Uygunsuz davranışının 
düzelip, kötüleştiği oldu mu? 
• Sedasyon skalası veya koma skalası değerleri son 24 saat içinde 
değişti mi? 

  

B- Dikkat bozukluğu 
• Hasta dikkatini toplamakta zorluk çekiyor mu? 
• Hastanın dikkatini sürdürmekte veya başka yöne kaydırmakta sıkıntısı 
var mı? 
• Dikkat değerlendirme muayenesinde başarılı oldu mu? 
• Şimdi size harfleri okuyacağım. Her A harfini duyduğunuzda elimi 
sıkınız (her bir harfi bir saniyede okuyun). 
L T P E A O A I C T D A L A A 
A N I A B F S A M R Z E O A D 
P A K L A U C J T O E A B A A 
Z Y F M U S A H E V A A R A T 

  

C- Düşünce organizasyonunun bozulması 
• Hasta ekstübe ise hastanın konuşması, düşünce içeriği konudan 
konuya atlıyor, düşünce içeriği, akışı ve organizasyonu bozulmuş mu? 
• Hasta ventilatörde ise şu sorulara cevap verebiliyor mu? 
Ø Taş suda yüzer mi? 
Ø Balık deniz de mi olur? 
Ø Bir kilogram iki kilogramdan daha mı ağırdır? 
Ø Çivi çakmak için çekiç mi kullanılır? 
• 3’ten fazla yanlış yaptı mı? 
Hasta soruları izleyebiliyor, aşağıdaki komutlara uyabiliyor mu? 
�Düşüncelerinizde, karışıklık, düzensizlik var mı? 
�Bu kadar parmağınızı kaldırın (muayene eden hastanın görebileceği 
mesafede iki parmağını kaldırır) 
�Aynı hareketi öbür elinizle yapın 

  

D- Bilinç düzeyinde değişiklik 
• Aşırı alert 
• Letarjik (uykulu fakat hemen uyandırılabiliyor, çevresinde olup 
bitenlerin bazılarının farkında değil fakat uyandırılınca her şeyin farkına 
varıyor ve iletişim kurulabiliyor) 
• Stupor (zorla veya tekrarlayan stimuluslarla uyandırılıyor, bıraktığın 
zaman hemen geri uyuyor, çevresinde olup bitenlerin çoğunun farkında 
değil) 
• Koma (uyandırılamıyor) 

  

E- TANI (Deliryum): A + B + (C veya D)   
varsa “Evet (1)”; yoksa “Hayır (0)”  sağ  sütüna yazılacak 

  


