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Adı: Türkiye’de Genel Anestezi Altında Elektif Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Perioperatif 
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Başvuru adresi: gapohi@tard.org.tr 
Çalışmanın tasarımı: Gözlemsel, prospektif, çok merkezli  
 
Sorumlu yürütücü/araştırmacı: Prof. Dr. Hülya Bilgin  
 
Birincil amaç: Türkiye’de genel anestezi altında, 1 saatten uzun süreli elektif cerrahi 
uygulanacak hastalardaki perioperatif hipotermi insidans oranını saptamak. 
 
İkincil amaçlar:  

1. Perioperatif hipotermi gelişen hastalarda hastaya ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek 
2. Perioperatif hipotermi gelişen hastalarda cerrahiye ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek 
3. Hipotermi ile ilgili olabilecek diğer risk faktörlerini belirlemek  
a. intraoperatif infüzyon hacmi ve uygulamadan önce ısıtılıp ısıtılmadığı, 
b. intraoperatif cerrahi alan yıkama/irrigasyon solüsyonu hacmi ve uygulamadan önce ısıtılıp 

ısıtılmadığı, 
c. intraoperatif kan infüzyon hacmi ve uygulamadan önce ısıtılıp ısıtılmadığı 
d. anestezi süresince kullanılan taze gaz akımını belirlemek 
4. Perioperatif hipotermiye ilişkin komplikasyonları belirlemek 
5. Perioperatif hipotermi ve komplikasyonları konusunda süre boyunca hastanın vücut sıcaklığı 

yönetiminin iyileştirilmesi ve normoterminin korunması için operasyonlar sırasında tüm 
hastalara aktif ısıtma yöntemlerinin uygulamasının sağlanması, hipotermi ve 
komplikasyonlarından korunmak amaçlanmaktadır. 
 
Çalışma Hasta Grupları: 
Her bir merkezdeki randomize örneklendirme:  
Her bir hastanedeki araştırmacılar hastane ameliyathane listesi ile sonraki gün elektif cerrahi 
geçirecek, araştırmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan, araştırma dışı kalma kriterleri 
bulunmayan, kendilerine veya yakınlarına yapılacak olan işlem anlatılıp onay alınan hastaları 
içeren bir liste oluşturacaklar ve günlük olarak seçilen bu hastalardan en az 4’ünün çalışmaya 
alınması sağlanacaktır. 
Her bir hastanede gerekli sayıda olguyu örneklendirmek için basit random örneklendirme 
kullanılacaktır. 
Buna bağlı olarak, hastaların kaydı o merkezdeki araştırmacı tarafından gerçekleştirilecektir. 
Her gün için, her bir merkezde 4 hastadan daha fazla hasta kayıt edilmeyecektir.  

Çalışma Yöntemi Esasları:  
1. Erkek veya kadın, ≥ 18 yaş, ASA I-IV sınıfı, genel anestezi altında elektif cerrahi geçirecek 

(cerrahi süresinin 60 dakikadan uzun olması beklenen), araştırmaya dahil edilme kriterlerini 



taşıyan, araştırma dışı kalma kriterleri bulunmayan, kendilerine veya yakınlarına yapılacak 
olan işlem anlatılıp onay alınan hastalar dahil edilecektir.  

2. Önceden postoperatif dönemde yoğun bakıma alınması planlanan vakalar çalışma 
protokolünden çıkarılmayacaklardır 

3. Tüm vücut sıcaklık ölçümleri timpanik membrandan yapılacaktır. Timpanik sıcaklık digital 
termometre ile 5-10 sn aralar ile 2 kez ölçülecek ve düşük değer kaydedilecektir. 

4. Operasyon öncesi bekleme odasına giriş ve bekleme odasından çıkış öncesi vücut sıcaklıkları 
ölçülerek  kaydedilecektir 

5. Bekleme odası sıcaklığı ve odada kaldığı süre kaydedilecektir 
6. Operasyon öncesi bekleme odasında vücut sıcaklığını korumak için herhangibir uygulama 

yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise yöntemi kaydedilecektir 
7. Ameliyathane odası sıcaklığı kaydedilecektir 
8. Hastalara standart anestezi yöntemi uygulanacaktır 
9. Perioperatif dönemde asgari rutin monitörizasyon (EKG, noninvazif kan basıncı, soluk sonu 

karbondioksit (EtCO2), pulsoksimetre ile SpO2 ölçümü) yapılacaktır  
10. Anestezi süresince uygulanan taze gaz akım miktarı kaydedilecektir 
11. Anestezi uygulaması sırasında yapay burun gibi nemlendiricilerin kullanılıp kullanılmadığı 
kaydedilecektir  

12. Cerrahi süresince hastaya verilen sıvı / kan  ve kan ürünleri miktarı kaydedilecektir 
13. Cerrahi süresince hastaya verilen sıvı / kan ve kan ürünlerinin ısıtılıp ısıtılmadığı 
kaydedilecektir 

14. Cerrahi süresince hastaya uygulanan irrigasyon sıvılarının ısıtılıp ısıtılmadığı kaydedilecektir 
15. Cerrahi süresince hastaya vücut sıcaklığını korumak için herhangibir uygulama yapılıp 

yapılmadığı, yapıldı ise yöntemi kaydedilecektir  
16. Anestezi başlangıç ve bitiş saatleri 
17. Cerrahi başlangıç ve bitiş saatleri 
18. Ekstübasyon zamanı [Ekstübe edilemezse sebebi ve gönderildiği yer (yoğun 

bakım/postoperatif anestezik bakım ünitesi) kaydedilecektir] 
19. Postoperatif dönemde yoğun bakıma alınan hastaların YB’a alınma sebepleri (planlı / plansız) 
kaydedilecektir 

20. Postoperatif derlenme ünitesine giriş ve derlenme ünitesinden  çıkış öncesi vücut sıcaklıkları 
ölçülerek  kaydedilecektir (Derlenme ünitesinden çıkış için Aldrete skoru 9-10 olmalıdır) 

21. Derlenme ünitesinde kalış süresi kaydedilecektir 
22. Derlenme odası sıcaklığı kaydedilecektir 
23. Rastgele seçilen ve intraoperatif dönem boyunca ısıtılan ya da ısıtılmayan hastaların vücut 

sıcaklıkları (timpanik olarak) indüksiyondan hemen sonra ve cerrahi boyunca her 30 dk’da bir 
digital termometre ile 5-10 sn aralar ile 2 kez ölçülecek ve düşük değer kaydedilecektir.  
 
Çalışma dışı bırakılacak hastalar:  

1. Serebrovasküler hastalık, serebral travma, serebral cerrahiler, epilepsi ve akut hidrosefali ile 
uyarılanlar da dahil, merkezi sinir sistemi hastalığının veya durumunun neden olduğu yüksek 
vücut ateşi  

2. Yeterince kanıt ile tanısı konulmuş hipotroidizm veya hipertroidizm, malign hipertermi (MH) 
ve nöroleptik malign sendrom da dahil, termoregülasyon anormallikleri 



3. Enfeksiyöz ateş 
4. Cerrahi öncesindeki 3 gün içinde vücut sıcaklığının 37.8 °C’den yüksek olması 
5. Hastalıklar ve kulak enfeksiyonu gibi ölçümde yanlışlığa yol açabilecek durumlar 
6. Operasyon sırasında aktif soğutma işlemi bulunan cerrahiler 
7. Travmaya bağlı kanama, şok veya aşırı sıvı resüsitasyonu gerektiren durumlar 
8. Akut ve kronik omurilik yaralanması olan vakalar 

 
 


