
Journal of Anesthesia - JARSS 2018; 26 (4): 238 - 244 Ayhan et al: Cesarean with spinal anesthesia and hypothermia 

238

SPİNAL ANESTEZİ İLE SEZARYEN AMELİYATI UYGULANAN GEBELERDE
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ÖZ
Amaç: Spinal anestezi ile elektif sezaryen uygulanan gebelerde farkl› ›s›tma yöntemlerinin maternal hipotermiye olan etkisini

araflt›rmak; annede ve yenido¤anda hipotermiye ikincil geliflebilecek durumlar› ortaya koymak ve söz konusu ›s›tma yöntemlerini
karfl›laflt›r›larak de¤erlendirmek.

Yöntem: May›s 2012 ile Aral›k 2014 tarihleri aras›nda üçüncü basamak akademik sa¤l›k kurumunda gerçeklefltirilen bu prospektif
çal›flmaya elektif sezaryen ile do¤um endikasyonu konulan ve spinal anestezi uygulamas›n› kabul eden miyad›nda gebeler dahil
edildi. Toplam 84 sa¤l›kl› gebe çal›flmaya al›nd› ve gebeler rastgele olarak hava üflemeli ›s›tma sistemi ile ›s›t›lan (Grup B),
intravenöz (IV) s›v›lar› ›s›t›larak verilen (Grup M) ve hava üflemeli ›s›tma sistemi uygulan›rken ayn› zamanda IV s›v›lar› da ›s›t›lan
(Grup BM) olmak üzere 3 gruba ayr›ld›. S›cakl›k ölçümleri timpanik yol ile yap›ld› ve 35°C’nin alt› hipotermi olarak kabul edildi.

Bulgular: Demografik, obstetrik ve cerrahi özellikler bak›m›ndan gruplar aras› fark yoktu (p>0.05). Hastalarda hipotermi
izlenmezken, BM grubu tüm vücut ›s›s› ölçümlerinde daha yüksek de¤erlere sahipti (p=0.001). BM grubunda ›s› konfor vizüel
analog skalas› (VAS) skoru daha stabil seyrederken (minimum-maksimum: 94-100) (p=0.026), intraoperatif titreme insidans›
gruplar aras›nda farkl›l›k göstermedi. 

Sonuç: Bu çal›flma ile hava üflemeli ›s›tma sistemi ve IV s›v›lar›n ›s›t›larak kullan›m›n›n birlikte uygulanmas› ile gebelerin
cerrahi sonras› dönemde daha az ›s› kayb›na u¤rad›klar› ve daha konforlu olduklar› gösterilmifltir.

ANAHTAR KEL‹MELER: Gebelik, Hipotermi, Is›tma, Sezaryen, Spinal anestezi

ABSTRACT
Objective: To investigate the effect of different active warming methods on maternal hypothermia in pregnants undergoing

elective cesarean section with spinal anesthesia, and to determine the conditions that may develop secondary to hypothermia in
mothers and newborns.

Method: This prospective study was performed at an academic tertiary healthcare unit between May 2012 and December
2014. Healthy pregnants who were scheduled to undergo cesarean section under spinal anesthesia consisted the study group.
A total of 84 healthy parturients involved in the study.  They were randomly assigned to receive either forced-air warmer (Group B)
or warmed intravenous (IV) fluid (Group M) or both (Group BM). Core temperature measured at the tympanic membrane, and
hypothermia was accepted as a body core temperature below 35°C.

Results: Demographic, obstetric, and surgical features were similar between study groups (p>0.05). None of the patients was
hypothermic throughout the study.  Core temperature was significantly higher in Group BM at all measurements (p=0.001). Thermal
comfort scores were more stable in Group BM (minimum-maximum: 94-100) ( p=0.026). There were no differences in the incidence
of intraoperative shivering between study groups.

Conclusion: This study has demonstrated that the patients had less heat loss and were more comfortable after cesarean delivery
with the combined application of both forced air warming and warmed IV fluids.
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G‹R‹fi 

Ameliyathane ve ay›lma odas›nda hastalarda isten-
meyen s›cakl›k de¤ifliklikleri geliflebilir ve bu durum
hastalar için hayati önem tafl›yabilir. Vücut kor s›cakl›-
¤›n›n 36.5°C’nin alt›nda olmas› hipotermi olarak tan›m-
lanmakla birlikte, sa¤l›kl› bireylerde 35.0°C s›n›r olarak
kabul  edilmektedir  (1).  Hipotermi;  hafif  35-32°C
(36-34°C),  orta  32-30°C  (34-32°C),  ve  ciddi  < 30°C
(< 32°C) olarak s›n›fland›r›lmaktad›r (2). Merkez ›s›, vi-
tal organlar› perfüze eden kan›n ›s›s›d›r; rektum, özefa-
gus ve timpanik membrandan ölçülebilir.  Çevre ›s›s› ise
cilt ve koltuk alt›ndan elde olunan ›s›d›r. Çevre ›s›s›
merkez ›s›dan her zaman daha düflüktür.

Vücut iç s›cakl›¤› hipotalamus taraf›ndan düzenlenir
ve oldukça dar bir aral›kta sabit kal›r. Hipotermi ile tit-
reme, O2 tüketiminde artma ve vazokonstrüksiyon mey-
dana gelir. Vazokonstrüksiyon asidoz ve hipoksiye ne-
den olur. Anestezik ajanlar›n hemen hepsi hem ›s› üreti-
mi ve korunmas›nda sorumlu mekanizmalar› etkileyerek
hem de ›s› ile ilgili afferent uyar›lar› bloke ederek ter-
moregülasyonu bozarlar (3). Anestezi alt›nda hafif hipo-
termi s›kl›kla görülür. ‹nhalasyon ve intravenöz aneste-
zikler hipotalamustaki eflik aral›¤› 0.2°C’den 4°C’ye ka-
dar art›r›rlar. Perioperatif hipotermi anestezistlerin
önemli sorunlar›ndan bir tanesidir. Hafif hipotermi bile
postoperatif enfeksiyon oran›n› 3 kat art›rmakta ve has-
tanede kal›fl süresini %20 oran›nda uzatmaktad›r (4).
Ayn› zamanda kan kayb›n› ve kan transfüzyonu gereksi-
nimini (5) ve kardiyovasküler komplikasyon insidans›n›
artt›r›rken (6), hastalar›n ›s› konforunu da bozmaktad›r
(7). Bu nedenle intraoperatif ›s›tma yöntemleri standart
uygulama haline gelmifltir. Battaniye (blanket) kullan›-
m›, oda ›s›s›n›n ayarlanmas›, infüzyon s›v›lar› ve verilen
kan ürünlerinin ›s›t›lmas›, y›kama s›v›lar›n›n ›s›t›lmas›
ve inhale edilen gazlar›n ›s›t›lmas› - nemlendirilmesi ile
hipotermi önlenebilir. Bu tekniklerin etkinli¤i, cihazla-
r›n birim alana düflen ›s› transferine ba¤l›d›r (8).

Sezaryen ameliyatlar›nda en s›k kullan›lan anestezi
yöntemi; tekni¤inin kolay olmas›, h›zl› etki bafllang›c›,
gerekli ilaç miktar›n›n azl›¤› ve fetüse geçiflinin olmama-
s› nedeniyle nöroaksiyal anestezi teknikleridir (9). Spinal
ve epidural anestezi, nöraksiyal blok seviyesi alt›nda va-
zodilatasyona sebep olarak ›s› kayb›nda etkili olur.  Se-
zaryen ile do¤um yapan gebelerin %60’›ndan fazlas›nda
perioperatif hipotermi beklenmektedir (10). Ek olarak,
yenido¤an›n vücut s›cakl›¤› da, do¤um esnas›ndaki anne
s›cakl›¤› ile iliflkilidir (9). Sezaryen ameliyatlar›nda fark-
l› yöntemlerle ›s›t›lan gebeler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, al›nan
önlemlere ra¤men, cerrahi bitiminde hastalarda hafif hi-
potermi geliflti¤i belirtilmekle birlikte literatürde bu ko-
nuda fikir birli¤ine var›lamam›flt›r (9, 11-16).

Preoperatif dönemde mayilerin ›s›t›larak kullan›m›
ile gebelerde sezaryen ameliyatlar› s›ras›nda meydana
gelebilecek hipoterminin önlenebilece¤i ve anne ile be-
bekte hipotermiye sekonder geliflebilecek durumlardan
korunulabilece¤i hipotezi ile yap›lan bu çal›flmada, spi-
nal anestezi ile elektif sezaryen uygulanan gebelerde,
hava üflemeli ›s›tma sistemi, intravenöz (IV) s›v›lar›n
›s›t›larak uygulanmas› ve hava üflemeli ›s›tma sistemi
ile birlikte ›s›t›larak IV s›v› uygulamas›n›n maternal hi-
potermiye olan etkisi ile annede ve yenido¤anda hipo-
termiye ikincil geliflebilecek durumlar›n ortaya konul-
mas› ve söz konusu ›s›tma yöntemlerinin karfl›laflt›r›la-
rak de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM

May›s 2012 ile Aral›k 2014 tarihleri aras›nda, Baflkent
Üniversitesi T›p Fakültesi Ankara Hastanesi’nde,  elektif
sezaryen ile do¤um endikasyonu konulan ve spinal aneste-
zi uygulamas›n› kabul eden miyad›nda gebeler çal›flmaya
dahil edildi (Araflt›rma Kurul No: 13/32). Gebelerin yaflla-
r›, pariteleri, gravidalar›, spontan veya invitro fertilizasyon
olup olmad›klar›, gebelik haftalar› kaydedildi. Acil sezar-
yen veya sezaryen ile beraber baflka ameliyat yap›lm›fl ge-
beler (myomektomi, tüp ligasyonu, plasenta anormallikle-
ri gibi), sistemik hastal›¤› olan gebeler, ço¤ul gebelikler,
preeklampsi veya eklampsi tan›s› alanlar, kullan›lacak
ilaçlara karfl› afl›r› duyarl›l›¤› olanlar, intrauterin olarak fe-
tusta patoloji tespit edilmifl olgular çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
Çal›flmaya toplam 84 sa¤l›kl› gebe al›nd› ve gebeler rast-
gele olarak hava üflemeli ›s›tma sistemi (Bair HuggerTM

Warming Unit, Model 505, Augustine Medical Inc., Eden
Prairie, MN, A.B.D.)  ile  ›s›t›lan  (Grup  B),  IV s›v›lar›
›s›t›larak (enFlowTM Controller Model 121, GE Healthcare
Company, Totowa, NJ, A.B.D.) verilen (Grup M), ve hava
üflemeli ›s›tma sistemi uygulan›rken ayn› zamanda IV s›-
v›lar› da ›s›t›lan (Grup BM) olmak üzere 3 gruba ayr›ld›.
S›cakl›k ölçümleri timpanik yol (Genius 2 k›z›lötesi elekt-
ronik termometre, Covidien, Mansfield, MA, A.B.D.) ile
yap›ld› ve 35°C’nin alt› hipotermi olarak kabul edildi (17).

Ameliyat Öncesi Dönem

Gebeler 7 saatlik açl›k sonras› ameliyathaneye al›n-
d›. Preoperatif süreçte bekleme odas›nda 10 mg metok-
lopramid ve 50 mg ranitidin ile premedike edildi. Ame-
liyathane ve ay›lma odas›n›n s›cakl›¤› 24°C ve nem ora-
n› %40 olarak sabitlendi. Laminar hava ak›m sistemi
olan ameliyat odalar› kullan›ld›. Hastalar ay›lma odas›na
kabul edildikten sonra her 10 dakikada bir vücut s›cak-
l›k ölçümleri tekrarlanarak kaydedildi. Grup B’deki ge-
beler hava üflemeli cihaz›n azami düzeyinde (43°C)
toplam 45 dakika ›s›t›ld›, battaniye ile hastan›n toraks,
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abdomen ve ekstremiteleri kapat›ld› ve bu s›rada hasta-
lara oda ›s›s›nda 7 mL kg-1 IV s›v› verildi. Grup M’deki
gebelere IV s›v›lar ayn› infüzyon h›z›nda 37°C’ye ›s›t›-
larak verildi. Grup BM’deki gebelere Grup B ve Grup
M’deki ›s›tma yöntemleri efl zamanl› olarak birlikte uy-
guland›. 

Ameliyat Süreci ve Sonras› 

Ameliyat odas›na al›nan tüm hastalarda elektrokardi-
yografi (EKG), invazif olmayan kan bas›nc› ve periferal
oksijen satürasyonu (SpO2) monitörizasyonu yap›ld›.
Tüm hastalara sol lateral dekübit pozisyonunda, L4-5
veya L3-4 aral›¤›ndan, 26 gauge atravmatik spinal i¤ne
ile hiperbarik bupivakain 10-12 mg uyguland›. Hastalar
s›rt üstü yat›r›l›p sa¤ kalça alt›na destek koyularak ute-
rus sola do¤ru yönlendirildi. Tüm gebelere ameliyat
odas›nda kald›klar› sürece nazal kanül ile 2 L dk-1 O2

deste¤i verildi.  ‹ntratekal enjeksiyon sonras› sistolik,
diyastolik ve ortalama kan bas›nçlar› invaziv olmayan
kan bas›nc› ölçüm cihaz› ile ilk 15 dakika 3’er dakika
aral›klarla, daha sonra ise cerrahi ifllem tamamlanana
kadar 5’er dakika aral›klarla ölçülüp kaydedildi. Sistolik
kan bas›nc›nda bafllang›ç de¤erine göre %30 düflme hi-
potansiyon olarak kabul edildi. Hipotansiyon durumun-
da öncelikle 200 mL IV ringer laktat bolusu uyguland›
ve 3 dakika sonraki ölçümde hala hipotansiyon düzel-
memiflse 5 mg IV efedrin ile destek tedavisi yap›ld›.
Kalp  h›z›n›n  50  at›m  dk-1 alt›na  düflmesi  bradikardi
olarak kabul edildi ve tedavisinde 0.5 mg IV atropin
uyguland›.

Ameliyat sürecinde Grup B hava üflemeli ›s›tma sis-
temi kullan›larak ›s›t›ld›.  Cihaz en yüksek ›s›da (43°C)
çal›flt›r›ld›, sistemin battaniyesi ile hastan›n toraks ve
ekstremiteleri kapat›ld› ve oda ›s›s›nda IV mayi infüzyo-
nuna 2-4 mL kg-1 sa-1 olacak flekilde devam edildi.  Grup
M’de IV mayilerin ›s›t›larak (37°C) infüzyonuna 2-4
mL kg-1 sa-1 h›z›nda devam edildi. Grup BM’ de ise her
iki ›s›tma sistemi efl zamanl› olarak birlikte uyguland›.
Kan veya kan ürünü ihtiyac› olursa, her üç gruba da ›s›-
t›c› ile 37°C’ye ›s›t›lm›fl kan ve kan ürünü transfüzyonü
yap›lmas› planland›. 

Blok seviyesi so¤u¤a duyarl›l›¤›n kayb› ile de¤erlen-
dirildi ve T4 cilt dermatomunda so¤u¤a duyarl›l›¤›n
kaybolmas› ile cerrahinin bafllamas›na izin verildi. Mo-
tor blok modifiye Bromage skalas› (0=blok yok, 1=diz
fleksiyonu mümkün, baca¤› kald›ramaz, 2=ayak bile¤i
fleksiyonu ve parmak hareketleri mümkün, dizini oyna-
tamaz, 3=alt ekstremitede tam motor blok) ile de¤erlen-
dirildi (10). Her 5 dakikada bir so¤u¤a duyarl›l›k kont-
rol edilerek maksimum blok seviyesi not edildi. Analjezi
de¤erlendirmesi vizüel analog skala (VAS) skorlamas›

ile yap›ld› (0=hiç a¤r› yok, 10=en fliddetli a¤r›) (18).
Her hasta için bulant›- kusma varl›¤› (0=bulant› olma-
mas›, 1=kusma olmaks›z›n bulant› olmas›, 2=kusma)
hesapland›. Hastan›n ›s› konforu, ay›lma ünitesine geti-
rildikten 30 dakika sonra, VAS [0=Ekstremiteler çok so-
¤uk, 50=rahats›zl›k (üflüme ya da terleme) yok,
100=ekstremiteler çok s›cak] kullan›larak de¤erlendiril-
di (9). Hastalar›n titreme skorlar› (0=titreme yok, 1=pi-
loereksiyon, periferal vazokonstriksiyon veya periferal
siyanozdan birinin kas aktivitesi olmadan olmas›, 2=bir
kas grubunda görülen titreme, 3=birden fazla kas gru-
bunda görülen titreme, 4=tüm vücutta titreme) hesaplan-
d› (19) ve titreme skoru 3’ün üzerinde olan hastalara be-
bek ç›k›m›n› takiben 20 mg IV meperidin uyguland›.
‹ntratekal enjeksiyondan do¤uma kadar geçen süre
(blok–do¤um süresi), cilt insizyonundan do¤uma kadar
geçen süre (cilt–do¤um süresi), uterus insizyonundan
do¤uma kadar geçen süre (uterus-do¤um süresi) kayde-
dildi. Anestezi süresince verilen s›v› ve efedrin miktarla-
r›, umblikal ven kan gaz› de¤erleri, yenido¤anda 1. ve 5.
dakika APGAR skorlar› kaydedildi. Ameliyat sonras›
24. ve 48. saatte komplikasyonlar (postoperatif atefl, ka-
nama, kan ve kan ürünleri transfüzyon ihtiyac› olup ol-
mad›¤›, aspirasyon, atelektazi, spinal kaynakl› bafl a¤r›s›
olup olmad›¤›) not edildi. Anne ve bebe¤in hastanede
kalma süreleri, mekanik ventilatör ve/veya yo¤un bak›m
ihtiyac› olup olmad›¤› da kaydedildi.

‹statistiksel Analiz

Kolmogorov-Smirnov testi ile standart sapma ›s› için
0.4°C al›nd›¤›nda (α=0.05, β=0.2) her grup için en az
28 hastan›n gerekli oldu¤u görüldü. Hasta gruplar›n›n
belirlenmesi için web tabanl› "Official Random Number
Generator" program› (https://www.mathgoodies.com/
calculators/random_no_custom) kullan›ld›. ‹statistiksel
analiz Jamovi projesi (2018) kullan›larak yap›ld› (Jamo-
viVersion 0.9) [Computer Software] (https://www.jamo-
vi.org). Sürekli de¤iflkenler ve gruplar aras› farkl›l›klar
ANOVA ve Kruskall-Wallis testleri kullan›larak de¤er-
lendirildi, gerekti¤inde post-hoc analizleri uyguland›.
Kategorik de¤iflkenler Ki-kare testi ile karfl›laflt›r›ld›.
Farkl› zamanlarda vücut s›cakl›¤›ndaki de¤ifliklikler, ge-
rekti¤inde uygun Sphericity testleri yap›larak tekrarla-
yan ANOVA ölçümleri ile de¤erlendirildi. p de¤erinin
0.05’ten küçük olmas› istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi. 

BULGULAR

Çal›flmaya her grupta 28 kifli olacak flekilde toplam
84 gebe al›nd›. Demografik ve obstetrik özellikleri
Tablo I’ de özetlenen çal›flma gruplar› istatistiksel aç›-
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dan anlaml› farkl›l›k göstermedi (p>0.05). Çal›flma süre-
since  hasta  gruplar›nda  hipotermi  izlenmezken,  Grup
BM’de ameliyathane bekleme odas›nda, ameliyat süre-
since ve ay›lma ünitesinde elde edilen vücut s›cakl›¤› öl-
çümleri di¤er gruplara göre istatistik aç›dan anlaml› fark
oluflturacak flekilde daha yüksek bulundu (p<0.001).
Grup B ve Grup M’nin vücut ›s›s› ölçüm de¤erleri ara-
s›nda istatistiksel olarak fark izlenmedi (fiekil 1).

Çal›flma gruplar›n›n intraoperatif s›v› tüketimleri,

bulant›-kusma skorlar›, titreme skorlar›, ›s› konfor VAS
skorlar› ve intratekal anestezi uygulamas› ile cilt kesisi,
uterus kesisi ve do¤um aras›nda geçen ortalama süreler
Tablo II’de verilmifltir. Grup BM’de ›s› konfor VAS
skorlar› di¤er gruplar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel
aç›dan anlaml› fark oluflturacak flekilde daha yüksek-sta-
bil bulundu (p=0.032). Yine Grup BM’de intratekal blok
ile do¤um aras› geçen süre di¤er gruplar ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda daha k›sa idi (p=0.026) (Tablo II).

Çal›flma gruplar› monitörize edilen vital bulgular
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde gruplar aras›nda istatis-
tiksel aç›dan anlaml› fark izlenmedi.  Benzer flekilde, hi-
potansiyon için ve hipotansiyon durumunda hastalara
uygulanan efedrin miktarlar› için yap›lan de¤erlendir-
melerde gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› fark
bulunmad›. Hastalar›n çal›flma sürecindeki sistolik kan
bas›nç da¤›l›mlar› fiekil 2’de verilmifltir.

Umblikal ven kan gaz› analizi, pH ve pO2 de¤erleri
ile yenido¤an›n 1. ve 5. dk APGAR skorlar› Tablo III’de
özetlenmifltir. 

Postoperatif  24. ve 48. saatlerde yap›lan de¤erlen-
dirmelerde her üç grupta da herhangi bir komplikasyon
ile karfl›lafl›lmad›. Tüm çal›flma gruplar›nda anne ve be-
bek yo¤un bak›m, yenido¤an yo¤un bak›m, mekanik
ventilatör ihtiyac› olmad›. Anneler ve bebeklerin hasta-
neden taburculuk süreleri gruplar aras› yap›lan karfl›lafl-
t›rmada istatistiksel bak›mdan benzer bulundu (p>0.05).

TARTIfiMA

Spinal anestezi ile elektif sezaryen uygulanan gebe-
lerde, farkl› ›s›tma yöntemlerinin maternal hipotermiye
olan etkisi ile annede ve yenido¤anda hipotermiye ikin-
cil geliflebilecek durumlar›n ortaya konulmas› ve söz
konusu ›s›tma yöntemlerinin karfl›laflt›r›larak de¤erlen-
dirilmesi amac›yla yap›lan bu çal›flmada, hava üflemeli
›s›tma sistemi ile IV s›v›lar›n ›s›t›larak kullan›m›n›n bir-
likte uygulanmas› ile gebelerin cerrahi sonras› dönemde
daha az ›s› kayb›na u¤rad›klar› ve daha iyi ›s› konforu
skorlar›na ulaflt›klar› gösterilmifltir.

Anestezi alt›nda hipotermi 3 aflamada geliflir (20, 22):
1. Is›n›n internal da¤›l›m›: ‹ndüksiyondan hemen sonra

merkez s›cakl›k santral kompartmandan perifere do¤ru da-
¤›l›m gösterir. Bu, periferik vazodilatasyon arac›l›¤›yla

fiekil 1. Vücut s›cakl›¤› ölçüm de¤erleri

fiekil 2. Sistolik kan bas›nc› ölçüm de¤erleri

Tablo I.  Hastalar›n demografik ve obstetrik özellikleri

Grup B Grup M Grup BM p
(n=28) (n=28) (n=28)

Yafl (y›l) (ortalama ± SD) 32.2 ± 4.61 31 ± 5.19 33.4 ± 5.31 0.222

Beden Kitle Endeksi (kg m-2) (ortalama ± SD) 28.2  ± 3.2 29.7 ± 4.6 29.5 ± 4.06 0.348

Gebelik Haftas› (ortanca, min-maks) 38 (38-39) 38 (38-39) 38 (38-39) 0.903

Gravida (ortanca, min-maks) 2 (1-2) 1 (1-3) 1 (1-2) 0.985

Parite (ortanca, min-maks) 1 (0-1) 0 (0-1) 1 (0-1) 0.981

Spontan Gebelik / ‹nvitro Fertilizasyon 6/ 22 5/ 23 10/ 18 0.264

SD: Standart sapma, min: minimum, maks: maksimum
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olur. Sözkonusu aflamada ortam ›s›s›n›n çok etkili olma-
d›¤› düflünülmektedir. 

2. Is›n›n çevreye kayb›: Radyasyon, konveksiyon,
kondüksiyon ve evoporasyon gibi fizik ilkelere göre
gerçekleflir. Hipotalamusun bloke dermatomlardan yan-
l›fl ›s› impulslar› almas› sonucu termoregülasyonda bo-
zulma olur ve bu da devaml› ›s› kayb›na yol açar.

3. Is›n›n dengelenmesi: Is› kayb› ve metabolik ›s›
üretimi aras›nda dinamik bir denge olufluncaya kadar
devam eder ve merkez ›s› bu fazda stabilize olur. Blo¤un
olmad›¤› yerlerde titreme ile ›s› üretimi sa¤lanarak ›s› da-
¤›l›m› aras›nda dinamik bir durum sa¤lanmaya çal›fl›l›r.

Bu çal›flmada hava üflemeli ›s›tma sistemi, IV s›v›la-
r›n ›s›t›larak kullan›m› ve her iki yöntemin birlikte ve efl
zamanl› kullan›m›n›n etkinlikleri karfl›laflt›r›lmaktad›r.
Grup BM’de di¤er gruplara göre daha yüksek vücut
s›cakl›¤› de¤erleri ve ay›lma ünitesinde daha az düflük
vücut s›cakl›¤› ölçümü ile karfl›lafl›lm›flt›r (p<0.05). Yine
bu grupta ›s› konfor VAS skorlar› di¤er gruplar ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel aç›dan anlaml› fark olufltura-
cak flekilde daha tutarl› olarak bulunmufltur (p=0.026).
Literatürde nöraksiyal anestezi teknikleri ile elektif se-
zaryen uygulanan gebelerde farkl› ›s›tma yöntemlerini
karfl›laflt›ran çeflitli çal›flmalar ve tart›flmal› sonuçlar

Tablo III. Umbilikal ven kan gaz› ve APGAR skoru analizleri

Grup B Grup M Grup BM p
(n=28) (n=28) (n=28)

UmblikalVen Kan Gaz›

pH 7.35 7.35 7.34 0.981

(ortanca, min-maks) (7.31. 7.36) (7.32. 7.37) (7.26. 7.37)

pO2 22 23.1 24.5 0.329

(ortanca, min-maks) (20. 27.9) (21.4. 30.6) (21. 32.8)

APGAR Skoru

1. dakika (ortanca, min-maks) 8 (7. 9) 8 (7. 9) 8 (7. 9) 0.546

5. dakika (ortanca, min-maks) 10 (9. 10) 10 (9. 10) 10 (10. 10) 0.05

min: minimum, maks: maksimum

Tablo II. Perioperatif dönem bulgular›

Grup B Grup M Grup BM p
(n=28) (n=28) (n=28)

Intraoperatif kristalloid (ml) (ortanca, min-maks) 2100 2400 2050 0.514

(2000-2500) (2000-2500) (2000-2500)

Blok-do¤um süresi (dakika) (ortanca, min-maks) 10  (8-12) 12 (9-14) 9 (8-11) 0.032

Cilt kesisi-do¤um süresi (dakika) (ortanca, min-maks) 5 (4-7) 4.5  (3-8) 5 (4-7) 0.532

Uterus kesisi-do¤um süresi (dakika) (ortanca, min-maks) 1 (1-2) 1 (1-2) 1 (1-2) 0.981

Titreme skoru 0.618

0 (n) (%) 23 (82.14) 20 (71.43) 23 (82.14)

1 (n) (%) 1 (3.57) 3 (10.71) 2  (7.14)

2 (n) (%) 3 (10.71) 2 (7.14) 2 (7.14)

3 (n) (%) 1 (3.57) 3 (10.71) 1 (3.57)

4 (n) (%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

Bulant›-kusma skoru 0.537

0 (n) (%) 17(60.71) 20 (71.43) 20 (71.43)

1 (n) (%) 8 (28.57) 5 (10.71) 8(7.14)

2 (n) (%) 3 (10.71) 3 (10.71) 0 (0.0)

Is› konforu VAS skoru 100 98 100 0.026

(0-100) (ortanca, min-maks) (88-100) (85-100) (94-100)

VAS: Vizüel analog skala, min: minimum, maks: maksimum
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mevcuttur.  Horn ve ark. (15) taraf›ndan yap›lan pros-
pektif çal›flmada, hava üflemeli ›s›tma sistemi ile mater-
nal ve fetal hipoterminin önlenebilece¤i gösterilmifltir.
Ek olarak, maternal titreme insidans›n›n da azald›¤› ifa-
de edilmifltir. Fallis ve ark. (14) taraf›ndan hava üflemeli
›s›tma ve pasif ›s›tma (›s›t›lm›fl battaniye) yöntemlerini
k›yaslamak amac› ile yap›lan prospektif çal›flmada, hava
üflemeli ›s›tma sistemi uygulanan hastalarda ›s› konfor
VAS skorlar›n›n daha tutarl› oldu¤u gösterilmifl ancak
maternal hipotermi ve yenido¤andaki sonuçlar üzerine
her iki yöntemin de etkinli¤i benzer olarak bulunmufltur,
dolay›s› ile yazarlar pasif ›s›tman›n bu hasta grubunda
yeterli olaca¤› kan›s›na varm›fllard›r. Butwick ve
ark.’n›n (13) çal›flmas› da Fallis ve ark.’n›n çal›flmas›n›
desteklemektedir. Yokoyama ve ark.’n›n (16) ›s›t›lm›fl
IV s›v› uygulamas›n›n etkinli¤ini araflt›rmak amac› ile
yapt›klar› randomize, plasebo kontrollü çal›flmada, IV
s›v›lar›n sezaryen öncesi ve s›ras›nda ›s›t›larak uygulan-
mas› ile, do¤umdan itibaren 45. dakikaya kadar, vücut
kor s›cakl›¤›n›n anlaml› olarak daha yüksek ölçüldü¤ü
bulunmufltur. Yak›n tarihte Cobb ve ark. (9) taraf›ndan
prospektif, randomize kontrollü ve çift kör olarak di-
zayn edilen çal›flmada ise hava üflemeli ›s›tma sistemi
ile birlikte IV s›v›lar›n›n ›s›t›larak kullan›m› ve ›s›tmama
(sadece battaniye kullan›m›) yöntemleri karfl›laflt›r›lm›fl,
hava üflemeli ›s›tma sistemi ile birlikte IV s›v›lar›n ›s›t›-
larak kullan›m›n›n perioperatif hipotermi insidans›n› dü-
flürdü¤ü ve maternal ›s› konforunu da artt›rd›¤› sonucu-
na var›lm›flt›r. Ancak bu çal›flmada da ço¤u annede orta-
ya ç›kan hipoterminin ve titremenin önlenemedi¤i ifade
edilmifltir.

Termojenik veya termojenik olmayan nedenlere ba¤-
l› spinal anestezi alt›nda gebelerde titreme %20 ile %50
aras›nda görülmektedir (1,9). Is›tma yöntemlerinin kar-
fl›laflt›r›ld›¤› bu çal›flmada titreme skorlar› aç›s›ndan
gruplar aras›nda anlaml› fark bulunamam›flt›r. Yine ›s›t-
ma modalitelerinin karfl›laflt›r›ld›¤› çeflitli çal›flmalar ile
sonuçlar›m›z benzerdir (9, 10).

Bu çal›flmada farkl› maternal ›s›tma yöntemlerinin
yenido¤andaki bulgular üzerine olan etkilerinin, gruplar
aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› fark oluflturmad›¤›
izlenmifltir. Umbilikal kord kan gaz› de¤erlerinin eflik
de¤erleri konusunda literatürde tart›flmalar bulunmakla
birlikte, güncel olarak kabul edilen referans de¤erler;
umbilikal arter için pH de¤eri 7.28±0.07’dir ve umbili-
kal ven için pH de¤eri 7.33±0.06’d›r (23). Fetüs hipok-
siye maruz kald›¤›nda, progresif hipoksemi ve hiperkap-
ni ile birlikte metabolik asidozun geliflti¤i bilinmektedir
(23). Fetal asidemi umbilikal arter pH<7.20 olarak ta-
n›mland›¤› halde, umbilikal arter pH<7.0 olmad›¤› süre-
ce, ki bu düzey patolojik fetal asidemi olarak da tan›m-

lan›r, mortalite ve morbidite riski artmamaktad›r (23).
Bu çal›flmada tüm gruplar ele al›nd›¤›nda umbilikal ven
pH ortanca de¤erleri 7.34-7.35 olarak bulunmufltur. Elde
edilen en düflük umbilikal ven pH de¤eri ise 7.26’d›r
(Tablo III). Yenido¤an APGAR skorlar› de¤erlendirildi-
¤inde, 1. dakikada ortanca APGAR skorlar› tüm grup-
larda 8 iken, 5. dakikada ortanca APGAR skorlar›
10’dur.  Gruplar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 5. dakika APGAR
skorlar› için p de¤eri 0.05 olarak bulunmufltur. Bu, Grup
BM’deki yenido¤anlar›n daha tutarl› ve stabil 5. dakika
APGAR skorlar›na sahip olduklar› fleklinde yorumlan-
m›flt›r. Literatürde yenido¤an sonuçlar›n› da irdeleyen,
umbilikal kan gaz› ile yenido¤an APGAR skorlar›n›n
de¤erlendirildi¤i baz› çal›flmalarda gruplar aras›nda ista-
tistiksel aç›dan fark saptanmazken (9, 13);baz›lar›nda
ise gerek umbilikal kan gaz› analizlerinde gerekse de
yenido¤an APGAR skorlar›nda daha iyi sonuçlar elde
edildi¤i bildirilmifltir (15, 16).

Bu çal›flmada baz› k›s›tl›l›klar mevcuttur.  Birincisi,
çal›flma gruplar›n›n örneklem say›lar› yetersiz gibi gö-
zükse de, çal›flma gruplar› güç analizi neticesinde elde
edilen asgari yeterli hasta say›s› ile oluflturulmufltur.
‹kincisi, hiç ›s›t›lmayan hasta grubunun yani bir kontrol
grubunun olmay›fl›d›r. Ancak çal›flma gruplar› günümüz
koflullar› göz önüne al›narak de¤erlendirildi¤inde, mev-
cut çal›flma gruplar›n›n yeterli olabilece¤i düflünülmüfl-
tür. Üçüncüsü, çal›flman›n prospektif ve randomize ol-
mas›na ra¤men gruplar›n ve araflt›r›c›lar›n kör olmama-
s›d›r. Dördüncüsü, hipotermi tan›m›n›n 35°C’nin olarak
kabul edilmesi olabilir (17). Ancak literatürde de yukar›-
da da an›ld›¤› üzere benzer çal›flmalar mevcuttur. Son
olarak, çal›flmam›zda umbilikal kan gaz› analizleri ve
yenido¤an APGAR skorlar› de¤erlendirilmesine ra¤men
yenido¤an ›s›s› de¤erlendirilmemifltir.  Bu k›s›tl›l›klara
ra¤men mevcut çal›flman›n bulgular›n›n iyi klinik pratik
uygulamalar› için yeterli zemini haz›rlayabilece¤i düflü-
nülmüfltür. Ancak bu konuda yüksek kan›t düzeyine sa-
hip araflt›rmalar›n yap›lmas› gereklili¤i de ak›lda tutul-
mal›d›r. 

SONUÇ

Spinal anestezi uygulanan elektif sezaryen ameliyat-
lar› s›ras›nda meydana gelebilecek hipoterminin olufl-
mas›n› daha etkin olarak engelleyen yöntemi tespit et-
mek ve bunun kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak
hedefi ile yapt›¤›m›z bu çal›flmada, hava üflemeli ›s›tma
sistemi ile IV s›v›lar›n ›s›t›larak kullan›m›n›n birlikte
uygulanmas› ile gebelerin cerrahi sonras› dönemde daha
az ›s› kayb›na u¤rad›klar› ve daha iyi ›s› konforuna ulafl-
t›klar› gösterilmifltir.
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