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ÖNSÖZ

Günümüzde  teknolojik gelişmelerin, tıbbi bilgi üretimimize ve bu bilgiyi en etkili biçimde 
klinik pratiğimize aktarmamıza,  büyük katıkılarına şahit olmaktayız. Çoğu kez bu katkılar, 
altta yatan karmaşık patolojilerin daha iyi açıklanması ve bunlara etki edecek tedavi 
stratejilerinin geliştirilmesi yaklaşımıyla bizlere yol gösterir.  

Dünya’da ve ülkemizde her yıl yüzbinlerce kişiyi etkileyen ani kadiyak arrest (KA) gibi 
yüksek mortalite oranına sahip bazı patolojiler hakkında bilgi birikimimiz, prognozu 
oldukça ağır olan bu olgularda ilerleme kaydetmemizi sağlamaktadır . Bu anlamda, temel 
ve ileri yaşam desteği uygulamalarında güncel yaklaşımların benimsenmesi ve kardiyo-
pulmoner resüsitasyon (KPR) sonrası dönemdeki bakıma verilen emek oldukça önemlidir. 
Gözden kaçırılmamalıdır ki; kardiyak arrest sonrası yaşam zincirinin son halkası post resüs-
tatif bakım olarak tanımlanmıştır ve burada yapılan tedavilerle amaçlanan yaşam kalite-
sinin arttırılmasıdır [1]. 

Bilindiği üzere kardiyak arrest olgularında, mortaliteyi ve morbiditeyi öncelikli olarak 
nörolojik sağkalım belirler. Post resüstatif bakımın kanıtlanmış en önemli nöroprotektif 
tedavi stratejilerinin başında ise literatürde Targeted Temperature Management (TTM) 
olarak, geçen hedeflenmiş sıcaklık yönetimi gelir[2-3-4-5]. 

Bu rehberde ve yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) klinik pratiğimiz içerisinde, ‘hipotermi’ 
yada ‘terapötik hipotermi’ tedavisi gibi eksik veya güncel olmayan ifadeler yerine, hedef-
lenmiş sıcaklık yönetimi tedavisini, güncel literatürdeki hali ‘TTM’ şeklinde kısaltarak 
kullanmayı tercih etmekteyiz. 

TTM tedavisi, KPR sonrası spontan dolaşımı geri dönmüş (SDGD) komatöz hastaların 
vücut sıcaklıklarının 32°C ila 36°C arası bir değere düşürülmesi, bu sıcaklıkta tutulması, 
kontrollü olarak yeniden ısıtıldıktan sonra, belli bir süre hipertermi oluşmasının önlenmesi, 
aşamalarını içerir. Dünya’da 2005 yılından bu yana artan kanıt düzeyleri ile TTM tedavisi 
önerileri resüstasyon rehberlerinde yer almaktadır. Fakat, 2015 rehberlerde üst hedef 
sıcaklık düzeyi 34°C den 36°C dereceye kadar çekilmiştir. Bu değişikliğe sebep olan rando-
mize kontrollü çalışmanın en önemli bulgusu, hangi hedef sıcaklık seçilirse seçilsin tedavi-
nin tüm aşamalarında ve fazlarında kontrollün sağlandığı bir yaklaşımın, nörolojik sağka-
lımı olumlu etkilediğidir [4]. Bu çıkarım, öncesinde literatürde terapötik hipotermi olarak 
geçen tedavinin, hedeflenmiş vücut sıcaklığı yönetimi, yani TTM yaklaşımına evrilmesin-
de en büyük rolü oynar. 

Ülkemizde TTM tedavisi uygulamaları için ulusal bir rehber oluşturmadaki motivasyonu-
muzun asıl kaynağı, bu tedavinin post resüstatif bakımın rutin bir parçası olarak, doğru 

vakaya, doğru bir biçimde uygulanması sayesinde, prognozu oldukça kötü olan bu 
vakalarda, sonuçları iyileştirmektir.  

Buna ek olarak Türkiye’de karşılaştırmamıza olanak tanıyacak bir çalışma olmamasına 
rağmen, 2019 yılında yayınlanan çalışmalarında Lascarrou ve arkadaşları, TTM tedavisi 
uygulanmasında dönemsel bir düşüş eğilimi olduğunu göstermiştir [6]. Bu çalışma aynı 
dönemde, ‘by stander KPR’ kullanımındaki artış  ve ‘no flow’ sürelerinin kısalmasına 
rağmen, nörolojik sağkalımla ilgili paralel olumlu bir gelişmenin kaydedilememiş olmasını  
TTM tedavisi uygulamalarında yaşanan bu eğilimle açıklamaktadır.  

Bu eğilimin ve sonuçlarının asıl nedenleri, tedaviyle ilgili ‘doz’ tartışmalarının (örneğin; 
33°C mi? 36°C mi?), ‘yararlılık’ tartışmalarıyla birbirine karışması ve ‘farklı yada yetersiz 
standartlarda’ uygulanan TTM tedavisidir [7]. 

Ülkemizde de konu benzer tartışmaların gölgesinde, nöroprotektif tedavi stratejilerinden 
TTM’in oldukça sınırlı uygulanması ve faydasının net anlaşılmaması şeklinde karşımıza 
çıkabilmektedir. Ayrıca daha yaygın olarak içinde bulunulan durum, post resüsitatif 
girişimlerin bir parçası olarak TTM’in faydalarının teorik altyapısının bilinmesiyle ortaya 
çıkan tedaviyi uygulamadaki motivasyonun; tedaviyi yönetmedeki bilinmezlikler veya  
deneyim noksanlığı sebebiyle, pratikte karşılığını bulamamasıdır. 

Tam da bu sebeple, TTM tedavisiyle ilgili en güncel literatürün bir özetini içeren; fakat 
temelde pratik uygulamalarınıza ve kararlarınıza ışık tutacak bilgilerden oluşmasına özen 
gösterilen bu kaynağı, ülkemizde belli standartta ve yüksek kalitede TTM tedavisinin 
uygulanmasına katkı sağlaması temennisiyle, üç derneğin* ortak çalışması ve konsensüsu 
neticesinde hizmetinize sunmaktayız.

 

Bilim Kurulu adına

Prof Dr. İsmail Cinel

*Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
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Figür1. Post kardiyak arrest sendromunda dört temel durum

1. POST KARDİYAK ARREST SENDROMU 
Kardiyak arrest sonrası sendromu (PKA) tüm vücutta yaygın iskemi ve sonrasında görülen 
reperfüzyonun neden olduğu özel ve karışık bir patofizyolojik süreçten oluşur. Post 
kardiyak arrest sendromun pek çok bağımsız bileşeni geri dönüşlüdür ve çoğunlukla 
tedavi ile düzeltilebilir. Yaşamsal fonksiyonları desteklemek hem yeni hasarları engelle-
mek hem de organ iyileşmesini sağlamak için oldukça önemlidir.

Nörofizyopatolojik süreçlerin temel mekanizmasında ise, hipoksi ve iskemik dönem sonra-
sında SDGD ile ortaya çıkan reperfüzyon hasarı (sekonder/ikincil hasar) rol oynamaktadır. 
Dolaşımın gerçekleşmediği ya da ancak mekanik olarak azalmış oranda sağlandığı dönem-
de oluşan hipoksi; kan beyin bariyerinin geçirgenliğini arttırırken SDGD ile refperfüzyon 
hasarının etkilerini de şiddetlendirir. İskemik doku normal perfüzyona yeniden maruz 
kaldığında oluşan bu hasarlanma mekanizması karmaşık yolaklardan oluşmaktadır [8].

Bu karmaşık yolaklar içerisinde, mitokondriyel disfonksiyon, eksitatör nörotransmiter 
glutamin salınımı, fazla miktarda kalsiyum salınımı, hücre zarının parçalanması, kanbeyin 
bariyeri disfonksiyonu ve serbest radikal oluşumu; yıkıcı etkileri hipotermi ve vücut sıcaklı-
ğı kontrolü sayesinde, farklı oranlarda sınırlandırılabilinen patofizyolojik süreçlerdendir 
[9-10]. 
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Bu süreçte kanıtlanmış bir nöroprotektif yaklaşım olarak vücut sıcaklığı kontrolü hem 
beyin kan akımını hem de bazal metabolizmayı azaltır. Bu iki mekanizma oksijen arz ve 
talebini düşürür. Ayrıca, vücut sıcaklığındaki her bir celsius derece azalma, serebral meta-
bolizmayı %5 ila %8 oranında düşürür ve bu etki sayesinde serebral ödem azalır. Hücreye 
aşırı Ca (kalsiyum) akışı ve  eksitatör nörotransmitter glutamat salınımı ve birkimi azalır 
[11-12]. Özetle, termoregülasyon sayesinde  hipoksik dönemin etkileri minimize edilmiş 
ve anaerobik solunum neticesinde ortaya çıkan apopitoz sınırlandırılmış olur.

Öneriler
1. Reperfüzyon hasarı sırasında oldukça karmaşık nörofizyopatolojik süreçler meyda-
na gelir. 

2. Nöroproteksiyonu nasıl sağladığımızı sınırlı bir biçimde açıklayabilmekteyiz. 

3. Vücut sıcaklığı kontrolü post kardiyak arrest sendromda, önemli nöroprotektif yakla-
şımlardan biridir. 

Figür2.  Reperfüzyon hasarı mekanizması 
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2. TTM TEDAVİSİNDE HASTA SEÇİMİ 
Günümüzde TTM tedavisi yenidoğanın hipoksik iskemik ansefalopatisi (HİE), iskemik 
beyin hasarı, travmatik beyin hasarı, hepatik koma, kardiyojenik şok, sepsis, ARDS takip ve 
tedavisi gibi bir çok alanda uygulanmaktır [13]. Fakat bu bölümde, rehberin asıl odağı 
olan kardiyak arrest sonrası hastaların, TTM tedavisi seçim kriterleri, ‘sık sorulan sorular ve 
cevapları’ yaklaşımında ele alınacaktır. 

Glaskow koma skalası kriter midir? 
TTM, SDGD’den sonra komatöz kalan hastalarda endikedir [14]. Bununla birlikte, koma 
tanımı, çalışmalar arasında değişmektedir ve TTM’nin kimler için uygun olduğu sorusu 
daha da karmaşık hale gelmektedir. Mevcut öneriler, kantitatif kriterlere (Glasgow Koma 
Skoru gibi) dayalı olarak kesin noktaları kullanmak yerine, SDGD’den sonra sözlü komutla-
ra anlamlı bir şekilde yanıt vermeyen herhangi bir hasta için TTM’in dikkate alınması 
gerektiği şeklindedir [15]. Bu tanım muhtemelen başka koşullarda komatöz olarak kabul 
edilemeyecek, ancak TTM ile sınırlandırılabilecek önemli nörolojik hasara maruz kalabile-
cek birçok hastayı içerecektir. Ülkemizde Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) TTM uygula-
nacak hastalarda endikasyon olarak Glasgow Koma Skoru puanının 9’un altında olması 
kriterini getirmektedir (bkz. Ek1).

Kontraendikasyonlar nelerdir? 
TTM için çok az gerçek kontrendikasyon vardır. Riskli değerlendirilebilecek gruplar aşağıda 
sıralanmıştır [1-16-17]: 

•  Belgelenmiş kafa içi kanama (major kafa travması) 

•  Kan kaybına neden olan şiddetli kanama/kanama riski 

•  Mevcut medikal koagülopati (fibrinolitik tedavi ılımlı hipotermi için kontrendikas-
yon değildir) 

•  Son iki hafta içinde geçirilmiş major cerrahi 

•  Çoklu vazopresörlere dirençli hipotansiyon 

•  Ağır sistemik enfeksiyon/sepsis 

•  Gebelik (kanama olasılığı nedeniyle rölatif kontrendikasyon) 

KA sonrası kabul edilen hastaların çoğunun TTM'in kanıtlanmış tek faydalı tedavi olduğu 
nörolojik sonuçlardan dolayı kaybedildiği göz önüne alındığında, TTM’i başlama kararı 
dikkatle değerlendirilmelidir. 

Ne zaman başlanmalı? 
TTM, kalp durması sonrasında spontan dolaşımın geri dönüşünü (SDGD) takiben reper-

füzyon hasarını en aza indirmek için mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır. 
Bununla birlikte, intravenöz soğuk sıvılar kullanarak hastane öncesi soğutmanın sağkalım 
ve nörolojik sonuçları iyileştirmediği, ayrıca hastaneye kabulde daha erken yeniden 
kardiyak arrest, pulmoner ödem ile ilişkili olduğu gösterildiğinden, önerilerden çıkartılmış-
tır [16]. KPR sırasında öncelikle beyin soğutmasını indükleyebilen bir yöntem olan trans-
nazal bir cihaz ile TTM'nin kullanılması, özellikle başlangıç ritmi şoklanabilir bir ritim olan 
HDKA olgularında faydalı olabilmektedir. Bu koşullar sağlanamıyorsa TTM, ulaşılan 
hastane koşullarında hemen başlatılmalıdır. TTM başlatılacak koşulların SDGD’den sonra 
ilk 6 saat (tedavi eden hekimin takdirine göre 12 saate kadar uzayabilir) içinde sağlanma-
sı için gayret gösterilmelidir. Konuyla ilgili bir kohort çalışma, tedavinin 1 saat geç uygula-
nıyor olmasının mortalite riskini %20  arttırığı gibi çarpıcı bir sonuca varmıştır [18] . 
Avrupa Resüstasyon Konseyi’nin, post resüstasyon algoritmasında, vücut sıcaklığı kontro-
lü, kardiyak nedenin araştırılmasından önce başlanması gereken bir uygulama olarak yer 
alır [1]. Kardiyak nedene girişim sırasında zaman kaybetmemek adına TTM tedavisinde 
multidisipliner (acil-kardiyoloji-yoğun bakım) bir yaklaşım benimsenmelidir. 

KPR süresi bir kriter midir? 
TTM, kardiyopulmoner resüsitasyon ile başarılı olunan ve SDGD hastaların hepsine uygula-
nabilir. Resüsitasyon rehberlerinde, KPR süresi ile ilgili bir kriter belirlenmemiştir [1, 16, 19]. 

İleri yaş bir dışlama kriteri midir? 
TTM, 75 yaş ve üzerindeki HDKA sonrasında KPR uygulanmış SDGD hastaların yaklaşık 
yarısında kullanılır, ancak CARES kayıt defterindeki veriler, TTM ile bu popülasyondaki 
mortalitenin iyileşmesi arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir [20]. Fakat bu tedaviyle  
asıl hedeflenen, yaşayan grupta  pozitif nörolojik sağkalım şansının arttırılması ise, salt 
ileri yaş bir dışlama kriteri olmamalıdır. Özetle, 75 yaş ve üzeri grup için, hastanın durumu 
ve tedavi ile ilişkili riskler gözönüne alınıp, karar verilmelidir. 

Şok uygulanabilir ve şok uygulanamaz ritimler için  öneriler nasıldır? 
En güncel resüsitasyon rehberlerinde, post kardiyak arrest komatöz hayatta kalan tüm 
olgularda, tüm ritimler için TTM tedavisi önerileri mecvuttur. Aynı rehberlerde, genel 
olarak şoklanabilir ritimlerde TTM önerilerinin gücü ve kalitesi, şoklanamaz ritimlerden 
daha yüksektir. [1, 16, 17, 19]. Özetlemek gerekirse: 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanabilir bir ritim (ventriküler 
fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi) olan hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) hastası 
yetişkinler için TTM’in kullanılmamasının TTM’in kullanılması önerilir (güçlü öneri, düşük 
kaliteli kanıt). 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanamayan bir ritim (asistoli, 
nabızsız elektriksel aktivite) olan HDKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yöneti-
minin kullanılmamasının aksine hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmasını önerilir 
(zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) 

Hastane içi veya hastane dışı kardiyak arrestler için öneriler nasıldır? 
HDKA olguları için TTM tedavisi önerilerinin kalitesi ve gücü, hastane içi kardiyak 
arrest(HİKA) vakaları için olan mevcut önerilerden, daha yüksektir [1, 16, 17, 19]. Özellik-
le, HİKA vakalarında yapılan TTM tedavisiyle ilgili randomize kontrollü çalışmaların sayısı-
nın  oldukça az olması bunda önemli rol oynar. Fakat, HİKA olgularda yapılan 2019 tarihli 
randomize kontrollü çalışma, bu olgularda TTM önerilerinin daha da güçlenmesini sağla-
yacak bir yol açmıştır [5, 19]. Özetlemek gerekirse:  

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve herhangi bir başlangıç ritmi olan (şoklanabilir ya da 
şoklanamaz) HİKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmama-
sının aksine, hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılması önerilir (zayıf öneri, düşük 
kaliteli kanıt) 

Şok uygulanan veya şok uygulanmayan kalp ritmi ile gelişen hastane içi veya hastane dışı 
kardiyak arrestte KPR’nin ardından SDGD’ten sonra komatöz olan çocuklarda, nörolojik 
sonucu iyileştirmek için normotermiyi korumak amacı ile TTM kullanılması önerilir [21, 
22].

Sağlık uygulamaları tebliği’nde (SUT) hasta seçim kriterleri nelerdir? 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi-TTM uygulamaları, üçüncü seviye yenidoğan/çocuk 
yoğunbakım ünitesi ile ikinci/üçüncü seviye erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizme-
ti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında veya kardiyopulmoner resusitas-
yon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma 
Skalası   < 9) ilk 12 saati içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece 
üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakım ile erişkin ikinci/üçüncü seviye yoğun 
bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan/çocuk veya 
erişkin yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 

SUT ödemesi işlem tarihinden sonra ortalama 60-90 gün içerisinde olmaktadır. 

Öneriler
1. KPR sonrası spontan dolaşımı dönmüş, yanıtsız tüm erişkin hastalar ritimden yada 

arrest yerinden (HDKA- HİKA) bağımsız TTM uygulanmasından fayda görebilir. 

Özetle, TTM tedavisi kabul kriterleri: 

•  Kalp durmasını takiben 6 saat içinde (izleyen hekimin takdirine bağlı olarak 12 
saate kadar olabilir) kabul edilen hastalar 

•  Perfüzyon sağlayan bir ritmin başarılı bir şekilde restorasyonunun sağlandığı 
hastalar ile inotroplar/vazopresörler ile ya da bunlar kullanılmadan kan basın-
cının korunabildiği olgular. 

•  Koma durumu, sözlü komutlara anlamlı yanıt eksikliği olan hastalar 

2. TTM tedavisinin başlanmasında zamanlama kritiktir. Hastaneye ulaşmış ve TTM 
seçim kriterlerini karşılayan bir olgunun hızlıca tedavisine başlanabilmesi için  
acil-kardiyoloji ve yoğun bakım arasında multidisipliner bir yaklaşım benimsenme-
lidir.
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2. TTM TEDAVİSİNDE HASTA SEÇİMİ 
Günümüzde TTM tedavisi yenidoğanın hipoksik iskemik ansefalopatisi (HİE), iskemik 
beyin hasarı, travmatik beyin hasarı, hepatik koma, kardiyojenik şok, sepsis, ARDS takip ve 
tedavisi gibi bir çok alanda uygulanmaktır [13]. Fakat bu bölümde, rehberin asıl odağı 
olan kardiyak arrest sonrası hastaların, TTM tedavisi seçim kriterleri, ‘sık sorulan sorular ve 
cevapları’ yaklaşımında ele alınacaktır. 

Glaskow koma skalası kriter midir? 
TTM, SDGD’den sonra komatöz kalan hastalarda endikedir [14]. Bununla birlikte, koma 
tanımı, çalışmalar arasında değişmektedir ve TTM’nin kimler için uygun olduğu sorusu 
daha da karmaşık hale gelmektedir. Mevcut öneriler, kantitatif kriterlere (Glasgow Koma 
Skoru gibi) dayalı olarak kesin noktaları kullanmak yerine, SDGD’den sonra sözlü komutla-
ra anlamlı bir şekilde yanıt vermeyen herhangi bir hasta için TTM’in dikkate alınması 
gerektiği şeklindedir [15]. Bu tanım muhtemelen başka koşullarda komatöz olarak kabul 
edilemeyecek, ancak TTM ile sınırlandırılabilecek önemli nörolojik hasara maruz kalabile-
cek birçok hastayı içerecektir. Ülkemizde Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) TTM uygula-
nacak hastalarda endikasyon olarak Glasgow Koma Skoru puanının 9’un altında olması 
kriterini getirmektedir (bkz. Ek1).

Kontraendikasyonlar nelerdir? 
TTM için çok az gerçek kontrendikasyon vardır. Riskli değerlendirilebilecek gruplar aşağıda 
sıralanmıştır [1-16-17]: 

•  Belgelenmiş kafa içi kanama (major kafa travması) 

•  Kan kaybına neden olan şiddetli kanama/kanama riski 

•  Mevcut medikal koagülopati (fibrinolitik tedavi ılımlı hipotermi için kontrendikas-
yon değildir) 

•  Son iki hafta içinde geçirilmiş major cerrahi 

•  Çoklu vazopresörlere dirençli hipotansiyon 

•  Ağır sistemik enfeksiyon/sepsis 

•  Gebelik (kanama olasılığı nedeniyle rölatif kontrendikasyon) 

KA sonrası kabul edilen hastaların çoğunun TTM'in kanıtlanmış tek faydalı tedavi olduğu 
nörolojik sonuçlardan dolayı kaybedildiği göz önüne alındığında, TTM’i başlama kararı 
dikkatle değerlendirilmelidir. 

Ne zaman başlanmalı? 
TTM, kalp durması sonrasında spontan dolaşımın geri dönüşünü (SDGD) takiben reper-

füzyon hasarını en aza indirmek için mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır. 
Bununla birlikte, intravenöz soğuk sıvılar kullanarak hastane öncesi soğutmanın sağkalım 
ve nörolojik sonuçları iyileştirmediği, ayrıca hastaneye kabulde daha erken yeniden 
kardiyak arrest, pulmoner ödem ile ilişkili olduğu gösterildiğinden, önerilerden çıkartılmış-
tır [16]. KPR sırasında öncelikle beyin soğutmasını indükleyebilen bir yöntem olan trans-
nazal bir cihaz ile TTM'nin kullanılması, özellikle başlangıç ritmi şoklanabilir bir ritim olan 
HDKA olgularında faydalı olabilmektedir. Bu koşullar sağlanamıyorsa TTM, ulaşılan 
hastane koşullarında hemen başlatılmalıdır. TTM başlatılacak koşulların SDGD’den sonra 
ilk 6 saat (tedavi eden hekimin takdirine göre 12 saate kadar uzayabilir) içinde sağlanma-
sı için gayret gösterilmelidir. Konuyla ilgili bir kohort çalışma, tedavinin 1 saat geç uygula-
nıyor olmasının mortalite riskini %20  arttırığı gibi çarpıcı bir sonuca varmıştır [18] . 
Avrupa Resüstasyon Konseyi’nin, post resüstasyon algoritmasında, vücut sıcaklığı kontro-
lü, kardiyak nedenin araştırılmasından önce başlanması gereken bir uygulama olarak yer 
alır [1]. Kardiyak nedene girişim sırasında zaman kaybetmemek adına TTM tedavisinde 
multidisipliner (acil-kardiyoloji-yoğun bakım) bir yaklaşım benimsenmelidir. 

KPR süresi bir kriter midir? 
TTM, kardiyopulmoner resüsitasyon ile başarılı olunan ve SDGD hastaların hepsine uygula-
nabilir. Resüsitasyon rehberlerinde, KPR süresi ile ilgili bir kriter belirlenmemiştir [1, 16, 19]. 

İleri yaş bir dışlama kriteri midir? 
TTM, 75 yaş ve üzerindeki HDKA sonrasında KPR uygulanmış SDGD hastaların yaklaşık 
yarısında kullanılır, ancak CARES kayıt defterindeki veriler, TTM ile bu popülasyondaki 
mortalitenin iyileşmesi arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir [20]. Fakat bu tedaviyle  
asıl hedeflenen, yaşayan grupta  pozitif nörolojik sağkalım şansının arttırılması ise, salt 
ileri yaş bir dışlama kriteri olmamalıdır. Özetle, 75 yaş ve üzeri grup için, hastanın durumu 
ve tedavi ile ilişkili riskler gözönüne alınıp, karar verilmelidir. 

Şok uygulanabilir ve şok uygulanamaz ritimler için  öneriler nasıldır? 
En güncel resüsitasyon rehberlerinde, post kardiyak arrest komatöz hayatta kalan tüm 
olgularda, tüm ritimler için TTM tedavisi önerileri mecvuttur. Aynı rehberlerde, genel 
olarak şoklanabilir ritimlerde TTM önerilerinin gücü ve kalitesi, şoklanamaz ritimlerden 
daha yüksektir. [1, 16, 17, 19]. Özetlemek gerekirse: 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanabilir bir ritim (ventriküler 
fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi) olan hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) hastası 
yetişkinler için TTM’in kullanılmamasının TTM’in kullanılması önerilir (güçlü öneri, düşük 
kaliteli kanıt). 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanamayan bir ritim (asistoli, 
nabızsız elektriksel aktivite) olan HDKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yöneti-
minin kullanılmamasının aksine hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmasını önerilir 
(zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) 

Hastane içi veya hastane dışı kardiyak arrestler için öneriler nasıldır? 
HDKA olguları için TTM tedavisi önerilerinin kalitesi ve gücü, hastane içi kardiyak 
arrest(HİKA) vakaları için olan mevcut önerilerden, daha yüksektir [1, 16, 17, 19]. Özellik-
le, HİKA vakalarında yapılan TTM tedavisiyle ilgili randomize kontrollü çalışmaların sayısı-
nın  oldukça az olması bunda önemli rol oynar. Fakat, HİKA olgularda yapılan 2019 tarihli 
randomize kontrollü çalışma, bu olgularda TTM önerilerinin daha da güçlenmesini sağla-
yacak bir yol açmıştır [5, 19]. Özetlemek gerekirse:  

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve herhangi bir başlangıç ritmi olan (şoklanabilir ya da 
şoklanamaz) HİKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmama-
sının aksine, hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılması önerilir (zayıf öneri, düşük 
kaliteli kanıt) 

Şok uygulanan veya şok uygulanmayan kalp ritmi ile gelişen hastane içi veya hastane dışı 
kardiyak arrestte KPR’nin ardından SDGD’ten sonra komatöz olan çocuklarda, nörolojik 
sonucu iyileştirmek için normotermiyi korumak amacı ile TTM kullanılması önerilir [21, 
22].

Sağlık uygulamaları tebliği’nde (SUT) hasta seçim kriterleri nelerdir? 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi-TTM uygulamaları, üçüncü seviye yenidoğan/çocuk 
yoğunbakım ünitesi ile ikinci/üçüncü seviye erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizme-
ti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında veya kardiyopulmoner resusitas-
yon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma 
Skalası   < 9) ilk 12 saati içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece 
üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakım ile erişkin ikinci/üçüncü seviye yoğun 
bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan/çocuk veya 
erişkin yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 

SUT ödemesi işlem tarihinden sonra ortalama 60-90 gün içerisinde olmaktadır. 

Öneriler
1. KPR sonrası spontan dolaşımı dönmüş, yanıtsız tüm erişkin hastalar ritimden yada 

arrest yerinden (HDKA- HİKA) bağımsız TTM uygulanmasından fayda görebilir. 

Özetle, TTM tedavisi kabul kriterleri: 

•  Kalp durmasını takiben 6 saat içinde (izleyen hekimin takdirine bağlı olarak 12 
saate kadar olabilir) kabul edilen hastalar 

•  Perfüzyon sağlayan bir ritmin başarılı bir şekilde restorasyonunun sağlandığı 
hastalar ile inotroplar/vazopresörler ile ya da bunlar kullanılmadan kan basın-
cının korunabildiği olgular. 

•  Koma durumu, sözlü komutlara anlamlı yanıt eksikliği olan hastalar 

2. TTM tedavisinin başlanmasında zamanlama kritiktir. Hastaneye ulaşmış ve TTM 
seçim kriterlerini karşılayan bir olgunun hızlıca tedavisine başlanabilmesi için  
acil-kardiyoloji ve yoğun bakım arasında multidisipliner bir yaklaşım benimsenme-
lidir.
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edilemeyecek, ancak TTM ile sınırlandırılabilecek önemli nörolojik hasara maruz kalabile-
cek birçok hastayı içerecektir. Ülkemizde Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) TTM uygula-
nacak hastalarda endikasyon olarak Glasgow Koma Skoru puanının 9’un altında olması 
kriterini getirmektedir (bkz. Ek1).

Kontraendikasyonlar nelerdir? 
TTM için çok az gerçek kontrendikasyon vardır. Riskli değerlendirilebilecek gruplar aşağıda 
sıralanmıştır [1-16-17]: 

•  Belgelenmiş kafa içi kanama (major kafa travması) 

•  Kan kaybına neden olan şiddetli kanama/kanama riski 

•  Mevcut medikal koagülopati (fibrinolitik tedavi ılımlı hipotermi için kontrendikas-
yon değildir) 
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•  Çoklu vazopresörlere dirençli hipotansiyon 

•  Ağır sistemik enfeksiyon/sepsis 

•  Gebelik (kanama olasılığı nedeniyle rölatif kontrendikasyon) 

KA sonrası kabul edilen hastaların çoğunun TTM'in kanıtlanmış tek faydalı tedavi olduğu 
nörolojik sonuçlardan dolayı kaybedildiği göz önüne alındığında, TTM’i başlama kararı 
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füzyon hasarını en aza indirmek için mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır. 
Bununla birlikte, intravenöz soğuk sıvılar kullanarak hastane öncesi soğutmanın sağkalım 
ve nörolojik sonuçları iyileştirmediği, ayrıca hastaneye kabulde daha erken yeniden 
kardiyak arrest, pulmoner ödem ile ilişkili olduğu gösterildiğinden, önerilerden çıkartılmış-
tır [16]. KPR sırasında öncelikle beyin soğutmasını indükleyebilen bir yöntem olan trans-
nazal bir cihaz ile TTM'nin kullanılması, özellikle başlangıç ritmi şoklanabilir bir ritim olan 
HDKA olgularında faydalı olabilmektedir. Bu koşullar sağlanamıyorsa TTM, ulaşılan 
hastane koşullarında hemen başlatılmalıdır. TTM başlatılacak koşulların SDGD’den sonra 
ilk 6 saat (tedavi eden hekimin takdirine göre 12 saate kadar uzayabilir) içinde sağlanma-
sı için gayret gösterilmelidir. Konuyla ilgili bir kohort çalışma, tedavinin 1 saat geç uygula-
nıyor olmasının mortalite riskini %20  arttırığı gibi çarpıcı bir sonuca varmıştır [18] . 
Avrupa Resüstasyon Konseyi’nin, post resüstasyon algoritmasında, vücut sıcaklığı kontro-
lü, kardiyak nedenin araştırılmasından önce başlanması gereken bir uygulama olarak yer 
alır [1]. Kardiyak nedene girişim sırasında zaman kaybetmemek adına TTM tedavisinde 
multidisipliner (acil-kardiyoloji-yoğun bakım) bir yaklaşım benimsenmelidir. 

KPR süresi bir kriter midir? 
TTM, kardiyopulmoner resüsitasyon ile başarılı olunan ve SDGD hastaların hepsine uygula-
nabilir. Resüsitasyon rehberlerinde, KPR süresi ile ilgili bir kriter belirlenmemiştir [1, 16, 19]. 

İleri yaş bir dışlama kriteri midir? 
TTM, 75 yaş ve üzerindeki HDKA sonrasında KPR uygulanmış SDGD hastaların yaklaşık 
yarısında kullanılır, ancak CARES kayıt defterindeki veriler, TTM ile bu popülasyondaki 
mortalitenin iyileşmesi arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir [20]. Fakat bu tedaviyle  
asıl hedeflenen, yaşayan grupta  pozitif nörolojik sağkalım şansının arttırılması ise, salt 
ileri yaş bir dışlama kriteri olmamalıdır. Özetle, 75 yaş ve üzeri grup için, hastanın durumu 
ve tedavi ile ilişkili riskler gözönüne alınıp, karar verilmelidir. 

Şok uygulanabilir ve şok uygulanamaz ritimler için  öneriler nasıldır? 
En güncel resüsitasyon rehberlerinde, post kardiyak arrest komatöz hayatta kalan tüm 
olgularda, tüm ritimler için TTM tedavisi önerileri mecvuttur. Aynı rehberlerde, genel 
olarak şoklanabilir ritimlerde TTM önerilerinin gücü ve kalitesi, şoklanamaz ritimlerden 
daha yüksektir. [1, 16, 17, 19]. Özetlemek gerekirse: 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanabilir bir ritim (ventriküler 
fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi) olan hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) hastası 
yetişkinler için TTM’in kullanılmamasının TTM’in kullanılması önerilir (güçlü öneri, düşük 
kaliteli kanıt). 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanamayan bir ritim (asistoli, 
nabızsız elektriksel aktivite) olan HDKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yöneti-
minin kullanılmamasının aksine hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmasını önerilir 
(zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) 

Hastane içi veya hastane dışı kardiyak arrestler için öneriler nasıldır? 
HDKA olguları için TTM tedavisi önerilerinin kalitesi ve gücü, hastane içi kardiyak 
arrest(HİKA) vakaları için olan mevcut önerilerden, daha yüksektir [1, 16, 17, 19]. Özellik-
le, HİKA vakalarında yapılan TTM tedavisiyle ilgili randomize kontrollü çalışmaların sayısı-
nın  oldukça az olması bunda önemli rol oynar. Fakat, HİKA olgularda yapılan 2019 tarihli 
randomize kontrollü çalışma, bu olgularda TTM önerilerinin daha da güçlenmesini sağla-
yacak bir yol açmıştır [5, 19]. Özetlemek gerekirse:  

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve herhangi bir başlangıç ritmi olan (şoklanabilir ya da 
şoklanamaz) HİKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmama-
sının aksine, hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılması önerilir (zayıf öneri, düşük 
kaliteli kanıt) 

Şok uygulanan veya şok uygulanmayan kalp ritmi ile gelişen hastane içi veya hastane dışı 
kardiyak arrestte KPR’nin ardından SDGD’ten sonra komatöz olan çocuklarda, nörolojik 
sonucu iyileştirmek için normotermiyi korumak amacı ile TTM kullanılması önerilir [21, 
22].

Sağlık uygulamaları tebliği’nde (SUT) hasta seçim kriterleri nelerdir? 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi-TTM uygulamaları, üçüncü seviye yenidoğan/çocuk 
yoğunbakım ünitesi ile ikinci/üçüncü seviye erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizme-
ti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında veya kardiyopulmoner resusitas-
yon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma 
Skalası   < 9) ilk 12 saati içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece 
üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakım ile erişkin ikinci/üçüncü seviye yoğun 
bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan/çocuk veya 
erişkin yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 

SUT ödemesi işlem tarihinden sonra ortalama 60-90 gün içerisinde olmaktadır. 

Öneriler
1. KPR sonrası spontan dolaşımı dönmüş, yanıtsız tüm erişkin hastalar ritimden yada 

arrest yerinden (HDKA- HİKA) bağımsız TTM uygulanmasından fayda görebilir. 

Özetle, TTM tedavisi kabul kriterleri: 

•  Kalp durmasını takiben 6 saat içinde (izleyen hekimin takdirine bağlı olarak 12 
saate kadar olabilir) kabul edilen hastalar 

•  Perfüzyon sağlayan bir ritmin başarılı bir şekilde restorasyonunun sağlandığı 
hastalar ile inotroplar/vazopresörler ile ya da bunlar kullanılmadan kan basın-
cının korunabildiği olgular. 

•  Koma durumu, sözlü komutlara anlamlı yanıt eksikliği olan hastalar 

2. TTM tedavisinin başlanmasında zamanlama kritiktir. Hastaneye ulaşmış ve TTM 
seçim kriterlerini karşılayan bir olgunun hızlıca tedavisine başlanabilmesi için  
acil-kardiyoloji ve yoğun bakım arasında multidisipliner bir yaklaşım benimsenme-
lidir.
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2. TTM TEDAVİSİNDE HASTA SEÇİMİ 
Günümüzde TTM tedavisi yenidoğanın hipoksik iskemik ansefalopatisi (HİE), iskemik 
beyin hasarı, travmatik beyin hasarı, hepatik koma, kardiyojenik şok, sepsis, ARDS takip ve 
tedavisi gibi bir çok alanda uygulanmaktır [13]. Fakat bu bölümde, rehberin asıl odağı 
olan kardiyak arrest sonrası hastaların, TTM tedavisi seçim kriterleri, ‘sık sorulan sorular ve 
cevapları’ yaklaşımında ele alınacaktır. 

Glaskow koma skalası kriter midir? 
TTM, SDGD’den sonra komatöz kalan hastalarda endikedir [14]. Bununla birlikte, koma 
tanımı, çalışmalar arasında değişmektedir ve TTM’nin kimler için uygun olduğu sorusu 
daha da karmaşık hale gelmektedir. Mevcut öneriler, kantitatif kriterlere (Glasgow Koma 
Skoru gibi) dayalı olarak kesin noktaları kullanmak yerine, SDGD’den sonra sözlü komutla-
ra anlamlı bir şekilde yanıt vermeyen herhangi bir hasta için TTM’in dikkate alınması 
gerektiği şeklindedir [15]. Bu tanım muhtemelen başka koşullarda komatöz olarak kabul 
edilemeyecek, ancak TTM ile sınırlandırılabilecek önemli nörolojik hasara maruz kalabile-
cek birçok hastayı içerecektir. Ülkemizde Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) TTM uygula-
nacak hastalarda endikasyon olarak Glasgow Koma Skoru puanının 9’un altında olması 
kriterini getirmektedir (bkz. Ek1).

Kontraendikasyonlar nelerdir? 
TTM için çok az gerçek kontrendikasyon vardır. Riskli değerlendirilebilecek gruplar aşağıda 
sıralanmıştır [1-16-17]: 

•  Belgelenmiş kafa içi kanama (major kafa travması) 

•  Kan kaybına neden olan şiddetli kanama/kanama riski 

•  Mevcut medikal koagülopati (fibrinolitik tedavi ılımlı hipotermi için kontrendikas-
yon değildir) 

•  Son iki hafta içinde geçirilmiş major cerrahi 

•  Çoklu vazopresörlere dirençli hipotansiyon 

•  Ağır sistemik enfeksiyon/sepsis 

•  Gebelik (kanama olasılığı nedeniyle rölatif kontrendikasyon) 

KA sonrası kabul edilen hastaların çoğunun TTM'in kanıtlanmış tek faydalı tedavi olduğu 
nörolojik sonuçlardan dolayı kaybedildiği göz önüne alındığında, TTM’i başlama kararı 
dikkatle değerlendirilmelidir. 

Ne zaman başlanmalı? 
TTM, kalp durması sonrasında spontan dolaşımın geri dönüşünü (SDGD) takiben reper-

füzyon hasarını en aza indirmek için mümkün olan en kısa zamanda başlatılmalıdır. 
Bununla birlikte, intravenöz soğuk sıvılar kullanarak hastane öncesi soğutmanın sağkalım 
ve nörolojik sonuçları iyileştirmediği, ayrıca hastaneye kabulde daha erken yeniden 
kardiyak arrest, pulmoner ödem ile ilişkili olduğu gösterildiğinden, önerilerden çıkartılmış-
tır [16]. KPR sırasında öncelikle beyin soğutmasını indükleyebilen bir yöntem olan trans-
nazal bir cihaz ile TTM'nin kullanılması, özellikle başlangıç ritmi şoklanabilir bir ritim olan 
HDKA olgularında faydalı olabilmektedir. Bu koşullar sağlanamıyorsa TTM, ulaşılan 
hastane koşullarında hemen başlatılmalıdır. TTM başlatılacak koşulların SDGD’den sonra 
ilk 6 saat (tedavi eden hekimin takdirine göre 12 saate kadar uzayabilir) içinde sağlanma-
sı için gayret gösterilmelidir. Konuyla ilgili bir kohort çalışma, tedavinin 1 saat geç uygula-
nıyor olmasının mortalite riskini %20  arttırığı gibi çarpıcı bir sonuca varmıştır [18] . 
Avrupa Resüstasyon Konseyi’nin, post resüstasyon algoritmasında, vücut sıcaklığı kontro-
lü, kardiyak nedenin araştırılmasından önce başlanması gereken bir uygulama olarak yer 
alır [1]. Kardiyak nedene girişim sırasında zaman kaybetmemek adına TTM tedavisinde 
multidisipliner (acil-kardiyoloji-yoğun bakım) bir yaklaşım benimsenmelidir. 

KPR süresi bir kriter midir? 
TTM, kardiyopulmoner resüsitasyon ile başarılı olunan ve SDGD hastaların hepsine uygula-
nabilir. Resüsitasyon rehberlerinde, KPR süresi ile ilgili bir kriter belirlenmemiştir [1, 16, 19]. 

İleri yaş bir dışlama kriteri midir? 
TTM, 75 yaş ve üzerindeki HDKA sonrasında KPR uygulanmış SDGD hastaların yaklaşık 
yarısında kullanılır, ancak CARES kayıt defterindeki veriler, TTM ile bu popülasyondaki 
mortalitenin iyileşmesi arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir [20]. Fakat bu tedaviyle  
asıl hedeflenen, yaşayan grupta  pozitif nörolojik sağkalım şansının arttırılması ise, salt 
ileri yaş bir dışlama kriteri olmamalıdır. Özetle, 75 yaş ve üzeri grup için, hastanın durumu 
ve tedavi ile ilişkili riskler gözönüne alınıp, karar verilmelidir. 

Şok uygulanabilir ve şok uygulanamaz ritimler için  öneriler nasıldır? 
En güncel resüsitasyon rehberlerinde, post kardiyak arrest komatöz hayatta kalan tüm 
olgularda, tüm ritimler için TTM tedavisi önerileri mecvuttur. Aynı rehberlerde, genel 
olarak şoklanabilir ritimlerde TTM önerilerinin gücü ve kalitesi, şoklanamaz ritimlerden 
daha yüksektir. [1, 16, 17, 19]. Özetlemek gerekirse: 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanabilir bir ritim (ventriküler 
fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi) olan hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) hastası 
yetişkinler için TTM’in kullanılmamasının TTM’in kullanılması önerilir (güçlü öneri, düşük 
kaliteli kanıt). 

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve ilk kardiyak arrest ritmi şoklanamayan bir ritim (asistoli, 
nabızsız elektriksel aktivite) olan HDKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yöneti-
minin kullanılmamasının aksine hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmasını önerilir 
(zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt) 

Hastane içi veya hastane dışı kardiyak arrestler için öneriler nasıldır? 
HDKA olguları için TTM tedavisi önerilerinin kalitesi ve gücü, hastane içi kardiyak 
arrest(HİKA) vakaları için olan mevcut önerilerden, daha yüksektir [1, 16, 17, 19]. Özellik-
le, HİKA vakalarında yapılan TTM tedavisiyle ilgili randomize kontrollü çalışmaların sayısı-
nın  oldukça az olması bunda önemli rol oynar. Fakat, HİKA olgularda yapılan 2019 tarihli 
randomize kontrollü çalışma, bu olgularda TTM önerilerinin daha da güçlenmesini sağla-
yacak bir yol açmıştır [5, 19]. Özetlemek gerekirse:  

SDGD’den sonra yanıtsız olan ve herhangi bir başlangıç ritmi olan (şoklanabilir ya da 
şoklanamaz) HİKA hastası yetişkinler için hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılmama-
sının aksine, hedeflenmiş sıcaklık yönetiminin kullanılması önerilir (zayıf öneri, düşük 
kaliteli kanıt) 

Şok uygulanan veya şok uygulanmayan kalp ritmi ile gelişen hastane içi veya hastane dışı 
kardiyak arrestte KPR’nin ardından SDGD’ten sonra komatöz olan çocuklarda, nörolojik 
sonucu iyileştirmek için normotermiyi korumak amacı ile TTM kullanılması önerilir [21, 
22].

Sağlık uygulamaları tebliği’nde (SUT) hasta seçim kriterleri nelerdir? 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi-TTM uygulamaları, üçüncü seviye yenidoğan/çocuk 
yoğunbakım ünitesi ile ikinci/üçüncü seviye erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizme-
ti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında veya kardiyopulmoner resusitas-
yon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma 
Skalası   < 9) ilk 12 saati içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece 
üçüncü seviye yenidoğan/çocuk yoğun bakım ile erişkin ikinci/üçüncü seviye yoğun 
bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan/çocuk veya 
erişkin yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 

SUT ödemesi işlem tarihinden sonra ortalama 60-90 gün içerisinde olmaktadır. 

Öneriler
1. KPR sonrası spontan dolaşımı dönmüş, yanıtsız tüm erişkin hastalar ritimden yada 

arrest yerinden (HDKA- HİKA) bağımsız TTM uygulanmasından fayda görebilir. 

Özetle, TTM tedavisi kabul kriterleri: 

•  Kalp durmasını takiben 6 saat içinde (izleyen hekimin takdirine bağlı olarak 12 
saate kadar olabilir) kabul edilen hastalar 

•  Perfüzyon sağlayan bir ritmin başarılı bir şekilde restorasyonunun sağlandığı 
hastalar ile inotroplar/vazopresörler ile ya da bunlar kullanılmadan kan basın-
cının korunabildiği olgular. 

•  Koma durumu, sözlü komutlara anlamlı yanıt eksikliği olan hastalar 

2. TTM tedavisinin başlanmasında zamanlama kritiktir. Hastaneye ulaşmış ve TTM 
seçim kriterlerini karşılayan bir olgunun hızlıca tedavisine başlanabilmesi için  
acil-kardiyoloji ve yoğun bakım arasında multidisipliner bir yaklaşım benimsenme-
lidir.
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3. TTM TEDAVİSİ FAZLARI 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi, TTM tedavisi dört fazdan oluşan ve bu fazlarda vücut 
sıcaklığı üzerinde maksimum kontrolü gerektiren bir uygulamadır [23]. Bu bölümde, her 
bir faz için dikkat edilmesi gereken temel prensipler ele alınacaktır.  

FAZ 1: İndüksiyon/Başlangıç fazı
Soğutma fazı olarak da adlandırılabilecek bu faz, başlangıçtaki sıcaklık değerinden, 
seçilen hedef sıcaklığa ulaşıncaya kadar geçen süreyi tanımlar. Seçilecek hedef sıcaklıkla 
ilgili öneriler, 32°C  ile 36°C  derece arası bir değerde olması yönündedir [1-16-17-19]. 
Optimal hedef sıcaklığın hangi derece olduğu tartışmalı bir konudur. TTM tedavisi 
uygulanan hasta grubunun, nörolojik sağkalım açısından üstünlüğünün kanıtlandığı 
birçok randomize kontrollü çalışmada hedef sıcaklık olarak 32°C yada 33°C seçilmiştir 
[2-3-5]. Bu çalışmaların ortak özelliklerinden biri, kontrol grubunun vücut sıcaklıklarının 
hipertermik seyrediyor olmasıdır. Nielsen ve arkadaşlarının 2013’de yaptığı randomize 
kontrollü çalışmada ise bir grup hasta aktif ve kontrollü olarak cihazlarla 33 °C derecede, 
diğer grup yine aynı cihazlarla 36°C de tutulmuştur. Bu grupların nörolojik sağkalım 
açısından birbirine anlamlı üstünlüğü olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca, iki grupta yan etkiler 
açısından da anlamlı bir fark söz konusu değildir [4]. Öte yandan farklı çalışmalarda, 34 °C 
derece altında etkisini arttıran bazı yan etkiler olduğu bilinmektedir [8]. 

SDGD olan hastada daha erken soğutmanın, zaman kaybetmemenin ve bir an önce 
hedef sıcaklığa düşülmesinin, olumlu sonuçlarla ilişkili  olduğu  görüşü hakimdir ve bir 
önceki bölümde tartışılmıştır. Soğutma ve sonrasında vücut sıcaklığını yönetecek yöntem 
olarak eksternal yada internal sistemler seçilebilir. Buna ek olarak, soğumayı hızlandırmak 
adına, güvenli bir monitörizasyon ortamında 4°C saline infüzyonu kullanmak etkili bir 
yöntemdir. Ancak, hastane öncesi müdahalede kullanımının pulmoner ödem ve yeniden 
kardiyak arrest oluşturabileceği yönünde yayınlar vardır [24] ve Amerikan Kalp Derneği 
2015 tarihli kılavuzunda, bu uygulamayı Class3 zararlı (risk> yarar) şeklinde belirtmiştir 
[16].  

Soğutmada kullanılan sistemin ve titreme yönetiminin etkinliğine göre değişmekle 
birlikte, tedavi başladıktan 1 ila 4 saat arasında hastanın hedef sıcaklığa ulaşmış olması 
beklenmelidir. Etkin bir titreme yönetimi (bölüm 7) ve TTM tedavisinde kullanılacak 
yöntemeleri (bölüm 10) ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

FAZ 2: İdame / Sürdürme fazı
Hastanın hedef sıcaklıkta tutulduğu sürenin tamamına idame yada sürdürme fazı denir. 
Aslında hastaya ’hipotermi’ uygulanan kısım, TTM tedavisinin yalnızca bu fazıdır. Hedef
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sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, en az 24 saat devam ettirilmesi önerilmektedir [1-16-19]. Bu 
aşamada en kritik konulardan biri hedef sıcaklıktan sapmaların ve dalgalanmaların 
engellenmesi ve vücut sıcaklığının hedefte azami oranda sabit tutulmasıdır [1]. Bu 
dönemde ayrıca, ateş yanıtı gözden kaçabileceği için, hedef sıcaklığın korunamaması 
durumunda (bazı soğutucu cihazlarda ekranda hedeften sapmalar ve/veya ekstra perfor-
mans artışı olmasıyla tespit edilir) diğer enfeksiyon varlığını destekleyici bulgularda söz 
konusu ise, enfeksiyon kaynağının araştırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmalı ve 
ampirik antibiyoterapi düşünülmelidir [25].

FAZ 3: Yeniden ısıtma fazı 
Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi sırasında hedef sıcaklığa ulaşıldıktan 24 saat sonra 
yeniden ısıtma fazına geçilmelidir. İndüksiyon fazının tam tersine yeniden ısıtma yavaş 
ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.  

Yeniden ısıtma fazı, TTM’de hastanın vücut sıcaklığının yavaş ve kontrollü bir şekilde 
normal sıcaklığa getirildiği fazdır. Yeniden ısıtma pasif bir şekilde değil TTM cihazı ile 
kontrollü bir şekilde sağlanmalıdır [7-16]. Çünkü, TTM uygulamasında hastanın hızlı bir 
şekilde ısıtılması özellikle hiperkalemi gibi önemli elektrolit değişikliklerine, hipoglisemiye, 

Figür3. Dört fazda TTM tedavisi
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artmış kafa içi basıncına ve ani vazodilatasyon sonucunda hemodinamik instabiliteye 
neden olabilmektedir. Ayrıca kontrolsüz bir şekilde hastanın sıcaklığının arttırılması ve 
rebound hipertermi artmış mortalite ve daha kötü nörolojik sonuçlar ile ilişkilendirilmiştir. 
Bu nedenle yeniden ısıtmanın yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması oldukça önemlidir 
[16-27]. 

Yeniden ısıtma fazında optimal sıcaklık artış hızı bilinmemekle beraber günümüzde son 
uzlaşı saatte yaklaşık 0.25 – 0.50°C ’lik ısınma hızı şeklindedir, hedef vücut sıcaklığı yani 
normotermi değeri 37°C’dir [1-16-26-28-29]. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan iki 
çalışmada ise yeniden ısıtmanın çok daha yavaş yapılmasının uygulanabilir olduğu ve 
daha iyi sağ kalım ve nörolojik sonuçlar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [30-31]. 

 
FAZ 4: Normotermi fazı
Hipoterminin sonlandırılması ve hastanın yeniden ısıtma fazı sonrasında %41- 64 oranın-
da gelişen rebound hipertermi artmış nörolojik hasara neden olmakta ve sağ kalımı olum-
suz etkilemektedir. Rebound hiperterminin olumsuz ektileri vücut sıcaklığı artışı ile doğru 
orantılıdır [32]. Bu nedenlerle, yeniden ısıtma fazının sonunda normotermiye ulaşıldıktan 
sonra vücut sıcaklığının < 37.5°C’de tutulması amaçlanmalı ve spontan dolaşımın geri 
dönmesinden sonra en az 72 saat süresince hipertermi engellenmelidir. [16-23]. 

 
Öneriler 

1. TTM tedavisinde dört fazadan oluşan bir yaklaşım benimsenmelidir.  

2. TTM tedavisinde 32-36°C arası bir hedef sıcaklık seçilmelidir. Yan etkileri doğru 
yönetip, aktif ve kontrollü bir şekilde vücut sıcaklığı yönetimi yapıyor olmak, seçile-
cek hedef sıcaklık değerini, pozitif nörolojik sağkalım açısından, en belirleyici 
faktör olmaktan çıkartmaktadır. 

3. Hasta seçilen hedef sıcaklıkta mutlak bir biçimde (hedef sıcaklıktan dalgalanma-
lara izin verilmeden) en az 24 saat tutulmalıdır. 

4. Yeniden ısıtma kontrollü ve yavaş olmalıdır. Hasta saatte  0.25 ila 0.50  °C arasında 
bir değer seçilerek ısıtılmalıdır.  

5. Yeniden ısıtma fazı sonrası tercihen 72 saat süre ile normotermi yapılmalıdır yada 
en az 48 saat hipertermi engellenmelidir. 
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Ateş yanıtının izlenememesi: Bununla birlikte sıcaklık kontrolü nedeniyle ateş yanıtı da 
alınamayacaktır. Bu yüzden hastalar yakın takip edilmeli, hastalarda hedeflenen sıcaklığa 
ulaşmada güçlük veya cihazda performans artışı gözlenirse olası enfeksiyondan şüphele-
nilmelidir [8]. 

Hematolojik etkiler
Koagülopati: Hipotermi, laboratuvar testleri ile tespit edilemeyen in vivo bir koagülopati 
indükleyebilir (test sırasında kan ısındığı için). Koagülasyon kaskadı 33°C altında etkilenir-
ken, trombosit fonksiyonları 35°C altında bozulmaya başlar [8]. Bu değişikliklerle birlikte 
hipoterminin protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzattığını 
gösteren çalışmalar olduğu gibi anlamlı bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır 
[37]. Bu bilgilere rağmen TTM uygulanan hastalarda kanama üzerine anlamlı bir etki 
görülmemiştir [38]. Kardiak arrest, ciddi travmatik beyin hasarı veya inme hastalarında 
yapılan çalışmaların hiçbirinde önemli kanama problemleri bildirilmemesine rağmen, 
aktif kanama hastalarının bu çalışmaların dışında bırakıldığı vurgulanmalıdır. Schefold ve 
arkadaşları hafif hipotermi ve tromboliz eş zamanlı kullanımı sırasında kanama riskini ve 
şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında; kanama risklerinin sadece trombolitiklere 
bağlı kanama riskine benzer oranda olduğu, ancak kanama komplikasyonu ve transfüz-
yonu gerektiren hipotermik hastalarda hedef hematokrite ulaşmak için daha fazla eritro-
sit süspansiyonu ihtiyacı olduğunu bulmuşlardır [39]. Bununla birlikte, hem trombolitik 
hem de hipotermi ile tedavi edilen hastalarda, kanama komplikasyonu gelişenlerde bile 
nörolojik sonuçlar anlamlı derecede daha iyi saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmada; 
kanama risklerinin hipotermi tedavisini sürdürmek için bir neden olarak görülmemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır.  

Böbrek, sıvı dengesi, elektrolitler ve metabolizma üzerine etkileri 
Böbrek fonksiyonu ve soğuk diürez: TTM’nin böbrek için koruyucu ve kötüleştirici etkisi 
olabileceğini öne süren görüşler olmakla birlikte akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi ya 
da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 

4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 

Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.
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da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 
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4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 

Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Figür4.  Oksihemoglobin disosiyasyon eğrisi 

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.
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Ateş yanıtının izlenememesi: Bununla birlikte sıcaklık kontrolü nedeniyle ateş yanıtı da 
alınamayacaktır. Bu yüzden hastalar yakın takip edilmeli, hastalarda hedeflenen sıcaklığa 
ulaşmada güçlük veya cihazda performans artışı gözlenirse olası enfeksiyondan şüphele-
nilmelidir [8]. 

Hematolojik etkiler
Koagülopati: Hipotermi, laboratuvar testleri ile tespit edilemeyen in vivo bir koagülopati 
indükleyebilir (test sırasında kan ısındığı için). Koagülasyon kaskadı 33°C altında etkilenir-
ken, trombosit fonksiyonları 35°C altında bozulmaya başlar [8]. Bu değişikliklerle birlikte 
hipoterminin protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzattığını 
gösteren çalışmalar olduğu gibi anlamlı bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır 
[37]. Bu bilgilere rağmen TTM uygulanan hastalarda kanama üzerine anlamlı bir etki 
görülmemiştir [38]. Kardiak arrest, ciddi travmatik beyin hasarı veya inme hastalarında 
yapılan çalışmaların hiçbirinde önemli kanama problemleri bildirilmemesine rağmen, 
aktif kanama hastalarının bu çalışmaların dışında bırakıldığı vurgulanmalıdır. Schefold ve 
arkadaşları hafif hipotermi ve tromboliz eş zamanlı kullanımı sırasında kanama riskini ve 
şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında; kanama risklerinin sadece trombolitiklere 
bağlı kanama riskine benzer oranda olduğu, ancak kanama komplikasyonu ve transfüz-
yonu gerektiren hipotermik hastalarda hedef hematokrite ulaşmak için daha fazla eritro-
sit süspansiyonu ihtiyacı olduğunu bulmuşlardır [39]. Bununla birlikte, hem trombolitik 
hem de hipotermi ile tedavi edilen hastalarda, kanama komplikasyonu gelişenlerde bile 
nörolojik sonuçlar anlamlı derecede daha iyi saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmada; 
kanama risklerinin hipotermi tedavisini sürdürmek için bir neden olarak görülmemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır.  

Böbrek, sıvı dengesi, elektrolitler ve metabolizma üzerine etkileri 
Böbrek fonksiyonu ve soğuk diürez: TTM’nin böbrek için koruyucu ve kötüleştirici etkisi 
olabileceğini öne süren görüşler olmakla birlikte akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi ya 
da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 

4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 

Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.

 



Ateş yanıtının izlenememesi: Bununla birlikte sıcaklık kontrolü nedeniyle ateş yanıtı da 
alınamayacaktır. Bu yüzden hastalar yakın takip edilmeli, hastalarda hedeflenen sıcaklığa 
ulaşmada güçlük veya cihazda performans artışı gözlenirse olası enfeksiyondan şüphele-
nilmelidir [8]. 

Hematolojik etkiler
Koagülopati: Hipotermi, laboratuvar testleri ile tespit edilemeyen in vivo bir koagülopati 
indükleyebilir (test sırasında kan ısındığı için). Koagülasyon kaskadı 33°C altında etkilenir-
ken, trombosit fonksiyonları 35°C altında bozulmaya başlar [8]. Bu değişikliklerle birlikte 
hipoterminin protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzattığını 
gösteren çalışmalar olduğu gibi anlamlı bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır 
[37]. Bu bilgilere rağmen TTM uygulanan hastalarda kanama üzerine anlamlı bir etki 
görülmemiştir [38]. Kardiak arrest, ciddi travmatik beyin hasarı veya inme hastalarında 
yapılan çalışmaların hiçbirinde önemli kanama problemleri bildirilmemesine rağmen, 
aktif kanama hastalarının bu çalışmaların dışında bırakıldığı vurgulanmalıdır. Schefold ve 
arkadaşları hafif hipotermi ve tromboliz eş zamanlı kullanımı sırasında kanama riskini ve 
şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında; kanama risklerinin sadece trombolitiklere 
bağlı kanama riskine benzer oranda olduğu, ancak kanama komplikasyonu ve transfüz-
yonu gerektiren hipotermik hastalarda hedef hematokrite ulaşmak için daha fazla eritro-
sit süspansiyonu ihtiyacı olduğunu bulmuşlardır [39]. Bununla birlikte, hem trombolitik 
hem de hipotermi ile tedavi edilen hastalarda, kanama komplikasyonu gelişenlerde bile 
nörolojik sonuçlar anlamlı derecede daha iyi saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmada; 
kanama risklerinin hipotermi tedavisini sürdürmek için bir neden olarak görülmemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır.  

Böbrek, sıvı dengesi, elektrolitler ve metabolizma üzerine etkileri 
Böbrek fonksiyonu ve soğuk diürez: TTM’nin böbrek için koruyucu ve kötüleştirici etkisi 
olabileceğini öne süren görüşler olmakla birlikte akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi ya 
da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 

4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 
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Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.
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Ateş yanıtının izlenememesi: Bununla birlikte sıcaklık kontrolü nedeniyle ateş yanıtı da 
alınamayacaktır. Bu yüzden hastalar yakın takip edilmeli, hastalarda hedeflenen sıcaklığa 
ulaşmada güçlük veya cihazda performans artışı gözlenirse olası enfeksiyondan şüphele-
nilmelidir [8]. 

Hematolojik etkiler
Koagülopati: Hipotermi, laboratuvar testleri ile tespit edilemeyen in vivo bir koagülopati 
indükleyebilir (test sırasında kan ısındığı için). Koagülasyon kaskadı 33°C altında etkilenir-
ken, trombosit fonksiyonları 35°C altında bozulmaya başlar [8]. Bu değişikliklerle birlikte 
hipoterminin protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzattığını 
gösteren çalışmalar olduğu gibi anlamlı bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır 
[37]. Bu bilgilere rağmen TTM uygulanan hastalarda kanama üzerine anlamlı bir etki 
görülmemiştir [38]. Kardiak arrest, ciddi travmatik beyin hasarı veya inme hastalarında 
yapılan çalışmaların hiçbirinde önemli kanama problemleri bildirilmemesine rağmen, 
aktif kanama hastalarının bu çalışmaların dışında bırakıldığı vurgulanmalıdır. Schefold ve 
arkadaşları hafif hipotermi ve tromboliz eş zamanlı kullanımı sırasında kanama riskini ve 
şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında; kanama risklerinin sadece trombolitiklere 
bağlı kanama riskine benzer oranda olduğu, ancak kanama komplikasyonu ve transfüz-
yonu gerektiren hipotermik hastalarda hedef hematokrite ulaşmak için daha fazla eritro-
sit süspansiyonu ihtiyacı olduğunu bulmuşlardır [39]. Bununla birlikte, hem trombolitik 
hem de hipotermi ile tedavi edilen hastalarda, kanama komplikasyonu gelişenlerde bile 
nörolojik sonuçlar anlamlı derecede daha iyi saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmada; 
kanama risklerinin hipotermi tedavisini sürdürmek için bir neden olarak görülmemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır.  

Böbrek, sıvı dengesi, elektrolitler ve metabolizma üzerine etkileri 
Böbrek fonksiyonu ve soğuk diürez: TTM’nin böbrek için koruyucu ve kötüleştirici etkisi 
olabileceğini öne süren görüşler olmakla birlikte akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi ya 
da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 

4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 

Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.

 



Ateş yanıtının izlenememesi: Bununla birlikte sıcaklık kontrolü nedeniyle ateş yanıtı da 
alınamayacaktır. Bu yüzden hastalar yakın takip edilmeli, hastalarda hedeflenen sıcaklığa 
ulaşmada güçlük veya cihazda performans artışı gözlenirse olası enfeksiyondan şüphele-
nilmelidir [8]. 

Hematolojik etkiler
Koagülopati: Hipotermi, laboratuvar testleri ile tespit edilemeyen in vivo bir koagülopati 
indükleyebilir (test sırasında kan ısındığı için). Koagülasyon kaskadı 33°C altında etkilenir-
ken, trombosit fonksiyonları 35°C altında bozulmaya başlar [8]. Bu değişikliklerle birlikte 
hipoterminin protombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzattığını 
gösteren çalışmalar olduğu gibi anlamlı bir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da vardır 
[37]. Bu bilgilere rağmen TTM uygulanan hastalarda kanama üzerine anlamlı bir etki 
görülmemiştir [38]. Kardiak arrest, ciddi travmatik beyin hasarı veya inme hastalarında 
yapılan çalışmaların hiçbirinde önemli kanama problemleri bildirilmemesine rağmen, 
aktif kanama hastalarının bu çalışmaların dışında bırakıldığı vurgulanmalıdır. Schefold ve 
arkadaşları hafif hipotermi ve tromboliz eş zamanlı kullanımı sırasında kanama riskini ve 
şiddetini değerlendirdikleri çalışmalarında; kanama risklerinin sadece trombolitiklere 
bağlı kanama riskine benzer oranda olduğu, ancak kanama komplikasyonu ve transfüz-
yonu gerektiren hipotermik hastalarda hedef hematokrite ulaşmak için daha fazla eritro-
sit süspansiyonu ihtiyacı olduğunu bulmuşlardır [39]. Bununla birlikte, hem trombolitik 
hem de hipotermi ile tedavi edilen hastalarda, kanama komplikasyonu gelişenlerde bile 
nörolojik sonuçlar anlamlı derecede daha iyi saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmada; 
kanama risklerinin hipotermi tedavisini sürdürmek için bir neden olarak görülmemesi 
gerektiği sonucuna varmıştır.  

Böbrek, sıvı dengesi, elektrolitler ve metabolizma üzerine etkileri 
Böbrek fonksiyonu ve soğuk diürez: TTM’nin böbrek için koruyucu ve kötüleştirici etkisi 
olabileceğini öne süren görüşler olmakla birlikte akut böbrek yetmezliğinin gelişmesi ya 
da böbrek destekleyici tedavi ihtiyacı açısından kanıtlanmış olumlu veya olumsuz etkileri 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte hipoterminin indüklediği vazokonstrüksiyon, artmış 
venöz dönüş, tübüler disfonksiyon ve hormonal değişiklikler ile ilişkili olarak soğuk diürezi  
gelişebilir. Bu vakalarda volüm optimizasyonu hem hemodinamik hem de sıvı elektrolit 
dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Hipotermik hastalarda, elektrolitlerin artan 
böbrek atılımı ve hücre içine geçişi nedeniyle serum elektrolit bozukluğu ortaya çıkabilir. 
Kan dolaşımındaki otoregülasyon, kardiyak ön yük ve tübüler fonksiyon bozukluğu artmış 
renal atılımın sebepleri arasındadır [8-12]. 

4. TTM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 
TTM tedavisinin amacına ulaşabilmesi için olası komplikasyonları bilmek ve  doğru yönet-
mek esastır [25]. Bu komplikasyonlar hedeflenen sıcaklık düştükçe ortaya çıkar ve çoğun-
lukla da 34 °C altındaki vücut sıcaklıklarda belirginleşir [8]. Titreme dışındaki bu etkiler, 
sistemler üzerinden alt başlıklara ayrılarak ele alınacaktır. 

Kardiyovasküler sisteme etkileri
Bradikardi, kardiyak debide azalma: Vücut sıcaklığı düştükçe aksiyon potansiyelinin 
uzaması ve diyastolik depolarizasyonun azalması nedeniyle bradikardi ortaya çıkar. 
Dolayısıyla sıcaklıktaki düşme ile birlikte kalp hızında azalma  görülür ve yaklaşık 32 °C 
sıcaklıkta ortalama kalp hızı 40-45/dk’dır.  Bunların sonucu olarak beklenen kalp debisinde 
azalmaya soğuğun da etkisiyle gerçekleşen periferik vazokonstrüksiyon eşlik eder 
[8-25-33]. Sistolik fonksiyon düzelir ancak bazı hastalarda hafif derecede diyastolik 
disfonksiyon görülebilir.  Kalp hızı ile birlikte kalp debisi azalır; bununla birlikte, hipotermi-
nin neden olduğu metabolik hızdaki azalma, kardiyak değişiklikteki azalmaya eşittir veya 
bu değeri aşar. Böylece arz ve talep arasındaki denge sabit kalır veya iyileşir. Diyastol 
süresindeki uzama, sol kalp dolum basıncının artması ve myokard kasının perfüze olma 
süresini uzatarak myokardın oksijen sunum-tüketim dengesinde olumlu etki ile pozitif 
inotropi oluşturur. Kalp atım hızı, eksternal pacing ile veya izoprenalin veya dopamin gibi 
kronotropik ilaçların uygulanması yoluyla arttırılabilir. Ancak, bu genellikle gereksizdir; 
aksine miyokardiyal kontraktilite olumsuz etkilenebilir. Hafif hipoterminin (35°C) sağlıklı 
gönüllülerde koroner vazodilatasyona neden olduğu ve miyokardiyal perfüzyonu arttırdı-
ğı gösterilmiştir [34].  

Aritmi: Artan aksiyon potansiyelini sonucu olarak PR, QRS ve QT sürelerinde uzama 
aritmiye zemin hazırlayabilmektedir. Aritmiler hipoterminin şiddetine bağlıdır. Hafif 
hipotermi membranları stabilize ederek koruyucu etki gösterirken derin hipotermi ise 
ciddi aritmilere neden olabilir [35]. Ancak ciddi atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi, 
hatta ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmiler genelde 30.0°C’nin altında görülmekte-
dir. Derin hipotermide antiaritmiklerin de etkisi azalmış olacağından dolayı elektriksel 
defibrilasyona ihtiyaç artabilir [36].  

Hipertansiyon: Yetersiz sedasyona ve indüksiyon sırasındaki periferik vazokonstriksiyona 
bağlı gelişebilir.  

Hipotansiyon: Hipotansiyon TTM tedavisinden daha çok altta yatan kardiyak hastalık, 
hipovolemi, septik ya da nörojenik şoka bağlı olabilir. Hipovolemiyi altta yatan hastalık-
tan ve sepsis gibi diğer hipotansiyon nedenlerinden ayırt etmek önemlidir. Bu açılardan 
hasta değerlendirilmeli ve yeni bir kardiyak olay varlığı araştırılarak tedavi edilmelidir. 
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Soğutma indüksiyonu sırasında hipokalemi, hipomagnezemi, hipofosfatemi gibi elektro-
lit dengesizlikleri gelişebilir ve bu durum mevcut aritmi riskini arttırabilir. Potasyum seviye-
leri hipotermi ile düşer ve yavaş ısınmanın önerilmesinin nedenlerinden biridir. Hipotermi-
de potasyuma miyokard duyarlılığı artar; bu nedenle hipokaleminin koruyucu bir etkisi 
olabilir. Magnezyum eksikliği; nöroljik olumsuz sonuçlarla ilişkili olması,  diğer elektrolitle-
rin dirençli anormalliğine yol açması, aritmi, bronkospasm, nöbet, beyin ve koroner 
damarlarda vazokonstrüksiyona neden olması açısından önem taşımaktadır [812]. 

Arteryel kan gazı değerlerinde farklılık: Metabolik asidoz, hipotermik hastalarda en sık 
görülen ve tedavi gerektirmeyen asit-baz bozukluğudur. Artan keton cisimleri, serbest yağ 
asitleri, gliserol, laktata bağlı olarak asidoz gelişir. Ancak pH nadiren 7.25 altına düşer 
[40]. Kan gazı cihazları 37°C’lik vücut sıcaklığını baz alarak ölçüm yapar ve hipotermide 
gazların çözünürlüğü azalır. Bu yüzden hesaplanan pH, PO2 ve PCO2 değerlerinde düzen-
leme yapılmalıdır [41]. 37°C'de ölçülen CO2 değerleri hastanın gerçek core sıcaklığına 
bakılmaksızın sabit tutulduğu (örneğin, 40 mm Hg) kan gazı yönetimine alfa-stat yöneti-
mi denir. Alternatif pH-stat yönetiminde, PCO2 sıcaklığa göre düzeltilir ve önceden 
belirlenmiş bir değerde tutulur.  Bu, sıcaklık düzeltmeli pH'ın pH-stat yönetimi sırasında 
sabit kalacağı ve alfa-stat yönetimi sırasında artacağı anlamına gelir [8]. Bu iki yöntemin 
hangisinin daha üstün olduğu henüz belirlenmemiştir ve kısmen serebral otoregülasyo-
nun korunup korunmadığına bağlı olabilir [8]. Sıkı uygulanan alfa stat yönetiminde CO2 
daha yüksek olabilirken, katı pH-stat yönetiminde ise CO2 daha düşük saptanabilir. 
Doğru sıcaklık düzeltmesi için kan örnekleri hastanın gerçek sıcaklığında analiz edilmeli-
dir; bu en kolay yoğun bakımda yatakbaşı analiz yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu mümkün 
değilse, kan gazı değerleri aşağıdaki şekilde belirlenebilir. 

37°C'de test edilen bir örnekte: Hastanın sıcaklığının <37°C olduğunu 1 °C başına 5 
mm Hg PO2 ile 2 mm Hg PCO2 çıkarın ve hasta sıcaklığındaki her 1°C düşüklük için 
0.012 pH birimi ekleyin. Örneğin; 33°C'lik çekirdek sıcaklığına sahip bir hastadan 
37°C'de laboratuarda pH 7.45, PCO2 35mmHg ve PO2 80mmHg sonuçları ile analiz 
edilen örnek şu şekilde düzeltilmiş değerlere sahip olmalıdır: pH 7.50, PCO2 27 mm 
Hg ve PO2 60 mm Hg.  

Hiperglisemi ve hipoglisemi: TTM uygulaması sırasında hiperglisemi ve kan şekeri 
değerlerinde aşırı dalgalanmalar hipoterminin insülin sekresyonunu azaltması ve insülin 
direncinde artışa yol açması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kan şekeri 
kontrolünün sağlanması TTM uygulamasının özelilkle soğutma ve yeniden ısıtma 
fazlarında zor olabilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolü ve kan şekeri değerlerinde dalga-
lanma hastane mortalitesi ve nörolojik sonuçların ön görülmesinde önemli rol oynamak-
tadır  [42-43-44]. 

Özellikle derin hipotermi durumunda soğuk diürezinin neden olduğu hipovolemi de 
hipotansiyon için altta yatan neden olabilir.  Yeniden ısınma aşamasının hızlı olduğu 
durumlarda vazodilatasyondan kaynaklanan hipotansiyon gelişebileceği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Solunum sistemine etkileri 
Oksihemoglobin eğrisi sola kayar: Hipotermi oksihemoglobin eğrisini sola kaydırır, bu 
da O2 iletiminin azalmasına neden olabilir. Bu, düşük sıcaklıklarda oksijenin çözünürlü-
ğünde eşzamanlı bir artışla dengelenmektedir. 

Hipokapni: Hastaya sağlanan oksijen ve dakika ventilasyonu frekansı azaltılmalıdır. Aksi 
taktirde hiperoksi nedeniyle  iskemi reperfüzyon hasarı, hipokarbi nedeniyle de serebral-
vazokonstrüksiyon artırabilir [9-12]. 

Oksijen tüketimi üzerine etki: Hipotermi O2 tüketimini azaltmakla birlikte; titreme 
uygun şekilde yönetilemez ve engellenmez ise, O2 tüketimi artar ve olumlu etkileri geri 
çevirir [8-9-12]. 

İmmün sisteme etkileri 
İmmün süpresan etki ve enfeksiyon riskinde artış: Hipotermi; lökosit migrasyonu ve 
fagositozu ile proinflamatuar sitokinlerin salınımını inhibe edebilmektedir [8]. Bununla 
birlikte bu etkinin klinik önemi ve derecesi net olarak ortaya konulamamıştır. Bununla 
birlikte TTM sırasında uygulanan sedasyon, paralizi, mekanik ventilasyon da enfeksiyon 
riskini artırabilecek parametreler içerisinde bulunur. TTM uygulanan hastalarda enfeksi-
yona immün yanıtın bozulması ile lökositoz görülmeyebilir.  

Cueni-Villoz ve arkadaşlarının TTM uygulamasının kan şekeri düzeyi ve insülin gereksinimi 
üzerine etkilerini değerlendirdikleri prospektif gözlemsel çalışmalarında; hastaların soğut-
ma ve yeniden ısıtma fazlarında daha yüksek kan şekeri düzeylerine, kan şekeri düzeyinde 
aşırı dalgalanmalara ve daha yüksek insülin gereksinimine sahip oldukları gösterilmiştir. 
Ayrıca aynı çalışmada TTM uygulaması sırasında kan şekeri düzeyindeki aşırı dalgalan-
maların artmış hastane mortalitesinin bir belirteci olduğu gösterilmiştir [45]. 

Benzer şekilde sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda da TTM uygulaması sırasında kan 
şekeri düzeyi yüksekliği ve kan şekeri düzeylerinde aşırı dalgalanmaların kötü nörolojik 
sonuçlar ve artmış mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [46-47]. Bununla birlikte TTM 
uygulaması sırasında hedef kan şekeri düzeylerine daha kısa sürede ulaşılması ve başlan-
gıç kan şekeri düzeyinde düşüşlerin daha hızlı olması daha iyi nörolojik sonuçlar ile ilişkili-
dir [48]. 

TTM uygulaması sırasında özellikle de soğutma ve yeniden ısıtma fazlarında insülin 
tedavisi verilen hastalarda hipoglisemiden kaçınmak ve kan şekeri düzeyindeki ani düşüş-
leri önlemek amacı ile saatlik kan şekeri izlemi yapılması önerilmektedir [23]. Mevcut 
verilere dayanarak kardiyopulmoner resusitasyon ile spontan dolaşımın geri dönmesin-
den sonra kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettirilmesi ve sıkı kan şekeri kontrolü 
artmış hipoglisemi riski nedeni ile uygulanmaması önerilmektedir [23-47-4950]. 

Gastrik boşalmada azalma ve peristaltizmde azalma: Hipoterminin hafif derecede 
olmakla birlikte gastrik boşalmayı geciktirebileceği ve özellikle hipokalemik durumların da 
katkısıyla barsak peristaltizmini azaltabileceği bilinmelidir [8].   

İlaç Metabolizmasına Etkileri
İlaç metabolizmasında yavaşlama: Hem kritik hastalıklar hem de TTM, ilaç metabolizma-
sı ve farmakokinetiği üzerindeki etkileri nedeniyle ilaç kullanımını önemli ölçüde etkilerler. 
Bunun nedenleri arasında; hepatik ve renal fonksiyonlarda azalma, eleminasyonda 
azalma, dokularda perfüzyonun azalması, düşük kan akışı nedeniyle dağılım hacminin 
azalması bulunur. Halen, hipotermi sırasında ilaç konsantrasyonunda ve yanıtındaki 
değişiklikler hakkında sınırlı bilgi bulunsa da sedatifler, nöromüsküler blokerler, KPR’de 
kullanılan ajanlar, anti aritmikler ve fenitoin gibi bir çok ilacın metabolizmasında değişik-
lik olacağı, etkilerinin azalabileceği veya geç ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. 
Hipotermide morfinin reseptör yanıtında azalma vardır.  Soğutma fazı sırasında yeterli 
etkiyi sağlayabilmek için morfin dozu arttırılmalıdır. Bununla birlikte, yeniden ısıtma 
aşamasında, morfin dozu aşağı doğru titre edilmezse, toksisite meydana gelebilir [8-25]. 

Öneriler
1. TTM sırasında kardiyovasküler sistem üzerine istenmeyen etkiler, iyi bir hemodina-

mik yönetimle, kardiyak arrest sonrası dönemde myokardiyal koruma ve perfüz-
yon artışı gibi olumlu etkilere dönüşebilmektedir. 

2. Solumun sistemi üzerine etkileri yönetileriken solunum mekanikleri yeniden 
düzenlenmelidir. 

3. TTM hastalarında kan, idrar, derin trakeal aspirat kültürünü içerecek şekilde tüm 
kültürler alınmalı, akciğer grafisi başta olmak üzere gerekli görüntüleme yöntemle-
ri yapılmalıdır. Özellikle intravenöz kataterlerin yeri kızarıklık, akıntı gibi enfeksiyon 
düşündürecek bulgular açısından sık sık kontrol edilmeli ve KPR sırasında takılmış 
kataterlerin nonsteril şartlarda takılma ihtimali gözönünde bulundurularak en kısa 
zamanda değiştirilmelidir. 

4. TTM sırasında ateş yanıtının gizlenmemesi için, enfeksiyonun klinik ve laboratuar 
parametreleri yanında, uygulamanın etkinliği ve soğutma tedavisi uygulayan 
cihazın iş yükündeki artış (hasta ısındıkça sistem kulllandığı suyu daha fazla 
soğutacaktır) yakından takip edilmelidir. 

5. TTM’de proflaktik  antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltıcı etkisinin 
faydası net ortaya konulmamıştır. TTM sırasında ECMO, IABP, CRRT uygulanan 
hastalarda erken antibiyotik kullanımı ile mortalitenin daha düşük olduğunu 
gösteren sınırlı bilgiler mevcuttur. 

6. Aktif kanama olan veya yüksek kanama riski olan hastalarda hipoterminin kullanı-
lıp kullanılmayacağına karar verilirken hematolojik etkilerinin tartışıldığı bölümde-
ki tüm faktörler dikkate alınmalıdır. 

7. TTM sırasında özellikle soğuk diüreziyle oluşabilecek sıvı elektrolit dengesizlikleri  
yakın takip edilmeli  ve gereğinde replasmanı yapılmalıdır. 

8. TTM sırasında hastanın arteryel kan gazı değerleri hastanın gerçek vücut sıcaklı-
ğında değerlendirilmelidir. 

9. TTM sırasında kan şekeri yönetimi mortalite ve nörolojik sağkalım üzerinde etkisi 
olan bir parametredir. Özellikle soğutma ve yeniden ısıtma fazında hiperglisemi ile 
sık karşılaşılmaktadır, bu nedenle hastalarda kan şekeri düzeyleri yakından moni-
torize edilmelidir (4-6 saatte bir), kan şekeri düzeyi < 180 mg/dL’de idame ettiril-
melidir.
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Hipotermi sırasında soğuk diürezi olan veya anürik olgularda mesaneden alınan ölçümler 
sağlıklı olmayacaktır. Bu tip olgular için rektal yada özefagial yol tercih edilmelidir. 
Yetişkinde çekirdek sıcaklığın en iyi indikatörü olarak bilinen pulmoner arter ısı probundan 
alınan anlık vücut sıcaklıkları, bir çalışmada non invaziv ısı monitörizasyonu yollarıyla 
karşılaştırılmış ve pulmoner arter ısı probunda alınan değer, en yakın zamanda, en hızlı  
(5dk sonra) özefagial ölçümden elde edilmiştir [51]. 

Kontrollü vücut takibi yapan geribildirimli cihazlarda ısı ölçer probun yer değiştirmesi ve 
yanlış sıcaklık algılamalarının hedef sıcaklık sağlanmasında sıkıntılar yaratabileceği ve 
sıcaklık dalgalanmalarına yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple prop yeri 
düzenli takip edilmelidir ve bu olası sorunla ilgili erken uyarı veren teknolojiler tercih 
edilebilir. 

Laboratuar testleri takibi 
1) Tedavi başlangıcında değerlendirilmesi önerilen testler: 

 a. Hemogram 

 b. Kan Şekeri 

 c. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum) 

 d. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

 e. Arter kan gazları, Laktat 

 f. ALT, AST, Amilaz, Lipaz 

 g. Üre, Kreatinin 

 h. Troponin, CK, CK-MB 

 i. Beta- HCG (doğurgan yaş kadınlarda) 

2) Tedavi süresince değerlendirilmesi önerilen testler: 

a. 4-6 saat aralıkla: 

i. Arter kan gazları, Laktat  

ii. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum; 
tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır)

iii. Kan şekeri (tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır) 

b. 12 saat aralıkla:

i. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

ii. Troponin, CK, CK-MB 

iii. Hemogram 

TTM uygulanan hastaların kan şekeri 4-6 saat aralıklarla takip edilmelidir [52-53]. Ayrıca 
bu hastaların elektrolit değerleri 4-6 saat aralıklarla, tedavi uygulanması gerekli ise daha 
sık takip edilmelidir [54]. Yeni gelişen aritmi varlığında elektrokardiyografi (EKG) çekilmeli-
dir. Kardiyak enzimler kardiyak patolojinin takibi amacıyla 12 saat ara ile takip edilmelidir. 
Troponin aynı zamanda uç organ hasarı göstergesi olarak değerli bir belirteçtir [55]. 
Laktat düzeyleri de uç organ hasarı belirteci olarak 4-6 saat aralıkla takip edilmelidir, 
hipotermi sırasında yan etki olarak orta düzeyde laktat artışı (2.5- 5 mmol/l) görülebilece-
ği unutulmamalıdır.

Öneriler 
1. TTM esnasında ölçü, çekirdek vücut sıcaklığı olmalıdır. 

2. Çekirdek vücut sıcaklığı  ölçümü için sırasıyla özefagial, rektal yada üriner ısı probu 
tercih edilir. 

3. TTM sırasında yukarıda tartışılan potansiyel laboratuar değişiklikleri gözönünde 
bulundurulmalı ve önerilen uygun takip sıklıkları planlanmalıdır.

5. TTM’DE VÜCUT SICAKLIĞI VE LABORATUAR TESTLERİ TAKİBİ 

Vücut sıcaklığı takibi 
TTM sırasında ‘çekirdek vücut sıcaklığı’nın (core temperature) anlık ve sürekli devam eden 
bir biçimde izlenmesi önemlidir. Çekirdek sıcaklık ölçümü, beyin içi sıcaklığına en yakın 
ortalama değeri sağlamakla birlikte, akut beyin hasarının olduğu olgularda beyin içi 
sıcaklığın, çekirdek sıcaklıktan 0.4 ila 2.0 °C  yüksek olması beklenir [12]. 

TTM tedavisi sırasında aksiller, oral, timpanik ve temporal yoldan alınacak periferal ve 
ciltten ölçümler, küçük çalışmalarda test edilmiştir ve güvenilir olmadığı gösterilmiştir. Bu 
tedavi için damariçi (ater yada ven), özefagial, endovasküler, üriner (mesaneden) veya 
rektal bölgeden sıcaklık takibinin uygun olduğu bilinmektedir. Bu yollardan ölçüm bize 

Figür5.   Karinanın birkaç santimetre aşağısında fakat diyafram seviyesinin üzerinde, özefaijal probun 
  ucunun doğru yerinin gösterildiği göğüs X-ray görüntüsü 



Hipotermi sırasında soğuk diürezi olan veya anürik olgularda mesaneden alınan ölçümler 
sağlıklı olmayacaktır. Bu tip olgular için rektal yada özefagial yol tercih edilmelidir. 
Yetişkinde çekirdek sıcaklığın en iyi indikatörü olarak bilinen pulmoner arter ısı probundan 
alınan anlık vücut sıcaklıkları, bir çalışmada non invaziv ısı monitörizasyonu yollarıyla 
karşılaştırılmış ve pulmoner arter ısı probunda alınan değer, en yakın zamanda, en hızlı  
(5dk sonra) özefagial ölçümden elde edilmiştir [51]. 

Kontrollü vücut takibi yapan geribildirimli cihazlarda ısı ölçer probun yer değiştirmesi ve 
yanlış sıcaklık algılamalarının hedef sıcaklık sağlanmasında sıkıntılar yaratabileceği ve 
sıcaklık dalgalanmalarına yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple prop yeri 
düzenli takip edilmelidir ve bu olası sorunla ilgili erken uyarı veren teknolojiler tercih 
edilebilir. 

Laboratuar testleri takibi 
1) Tedavi başlangıcında değerlendirilmesi önerilen testler: 

 a. Hemogram 

 b. Kan Şekeri 

 c. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum) 

 d. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

 e. Arter kan gazları, Laktat 

 f. ALT, AST, Amilaz, Lipaz 

 g. Üre, Kreatinin 

 h. Troponin, CK, CK-MB 

 i. Beta- HCG (doğurgan yaş kadınlarda) 

2) Tedavi süresince değerlendirilmesi önerilen testler: 

a. 4-6 saat aralıkla: 

i. Arter kan gazları, Laktat  

ii. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum; 
tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır)

iii. Kan şekeri (tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır) 

b. 12 saat aralıkla:

i. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

ii. Troponin, CK, CK-MB 

iii. Hemogram 
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TTM uygulanan hastaların kan şekeri 4-6 saat aralıklarla takip edilmelidir [52-53]. Ayrıca 
bu hastaların elektrolit değerleri 4-6 saat aralıklarla, tedavi uygulanması gerekli ise daha 
sık takip edilmelidir [54]. Yeni gelişen aritmi varlığında elektrokardiyografi (EKG) çekilmeli-
dir. Kardiyak enzimler kardiyak patolojinin takibi amacıyla 12 saat ara ile takip edilmelidir. 
Troponin aynı zamanda uç organ hasarı göstergesi olarak değerli bir belirteçtir [55]. 
Laktat düzeyleri de uç organ hasarı belirteci olarak 4-6 saat aralıkla takip edilmelidir, 
hipotermi sırasında yan etki olarak orta düzeyde laktat artışı (2.5- 5 mmol/l) görülebilece-
ği unutulmamalıdır.

Öneriler 
1. TTM esnasında ölçü, çekirdek vücut sıcaklığı olmalıdır. 

2. Çekirdek vücut sıcaklığı  ölçümü için sırasıyla özefagial, rektal yada üriner ısı probu 
tercih edilir. 

3. TTM sırasında yukarıda tartışılan potansiyel laboratuar değişiklikleri gözönünde 
bulundurulmalı ve önerilen uygun takip sıklıkları planlanmalıdır.

5. TTM’DE VÜCUT SICAKLIĞI VE LABORATUAR TESTLERİ TAKİBİ 

Vücut sıcaklığı takibi 
TTM sırasında ‘çekirdek vücut sıcaklığı’nın (core temperature) anlık ve sürekli devam eden 
bir biçimde izlenmesi önemlidir. Çekirdek sıcaklık ölçümü, beyin içi sıcaklığına en yakın 
ortalama değeri sağlamakla birlikte, akut beyin hasarının olduğu olgularda beyin içi 
sıcaklığın, çekirdek sıcaklıktan 0.4 ila 2.0 °C  yüksek olması beklenir [12]. 

TTM tedavisi sırasında aksiller, oral, timpanik ve temporal yoldan alınacak periferal ve 
ciltten ölçümler, küçük çalışmalarda test edilmiştir ve güvenilir olmadığı gösterilmiştir. Bu 
tedavi için damariçi (ater yada ven), özefagial, endovasküler, üriner (mesaneden) veya 
rektal bölgeden sıcaklık takibinin uygun olduğu bilinmektedir. Bu yollardan ölçüm bize 
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Hipotermi sırasında soğuk diürezi olan veya anürik olgularda mesaneden alınan ölçümler 
sağlıklı olmayacaktır. Bu tip olgular için rektal yada özefagial yol tercih edilmelidir. 
Yetişkinde çekirdek sıcaklığın en iyi indikatörü olarak bilinen pulmoner arter ısı probundan 
alınan anlık vücut sıcaklıkları, bir çalışmada non invaziv ısı monitörizasyonu yollarıyla 
karşılaştırılmış ve pulmoner arter ısı probunda alınan değer, en yakın zamanda, en hızlı  
(5dk sonra) özefagial ölçümden elde edilmiştir [51]. 

Kontrollü vücut takibi yapan geribildirimli cihazlarda ısı ölçer probun yer değiştirmesi ve 
yanlış sıcaklık algılamalarının hedef sıcaklık sağlanmasında sıkıntılar yaratabileceği ve 
sıcaklık dalgalanmalarına yol açabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple prop yeri 
düzenli takip edilmelidir ve bu olası sorunla ilgili erken uyarı veren teknolojiler tercih 
edilebilir. 

Laboratuar testleri takibi 
1) Tedavi başlangıcında değerlendirilmesi önerilen testler: 

 a. Hemogram 

 b. Kan Şekeri 

 c. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum) 

 d. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

 e. Arter kan gazları, Laktat 

 f. ALT, AST, Amilaz, Lipaz 

 g. Üre, Kreatinin 

 h. Troponin, CK, CK-MB 

 i. Beta- HCG (doğurgan yaş kadınlarda) 

2) Tedavi süresince değerlendirilmesi önerilen testler: 

a. 4-6 saat aralıkla: 

i. Arter kan gazları, Laktat  

ii. Serum elektrolit düzeyleri (Potasyum, iyonize Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum; 
tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır)

iii. Kan şekeri (tedavi gereken değerler var ise daha sık bakılmalıdır) 

b. 12 saat aralıkla:

i. aPTT, PT, INR, Fibrinojen 

ii. Troponin, CK, CK-MB 

iii. Hemogram 

TTM uygulanan hastaların kan şekeri 4-6 saat aralıklarla takip edilmelidir [52-53]. Ayrıca 
bu hastaların elektrolit değerleri 4-6 saat aralıklarla, tedavi uygulanması gerekli ise daha 
sık takip edilmelidir [54]. Yeni gelişen aritmi varlığında elektrokardiyografi (EKG) çekilmeli-
dir. Kardiyak enzimler kardiyak patolojinin takibi amacıyla 12 saat ara ile takip edilmelidir. 
Troponin aynı zamanda uç organ hasarı göstergesi olarak değerli bir belirteçtir [55]. 
Laktat düzeyleri de uç organ hasarı belirteci olarak 4-6 saat aralıkla takip edilmelidir, 
hipotermi sırasında yan etki olarak orta düzeyde laktat artışı (2.5- 5 mmol/l) görülebilece-
ği unutulmamalıdır.

Öneriler 
1. TTM esnasında ölçü, çekirdek vücut sıcaklığı olmalıdır. 

2. Çekirdek vücut sıcaklığı  ölçümü için sırasıyla özefagial, rektal yada üriner ısı probu 
tercih edilir. 

3. TTM sırasında yukarıda tartışılan potansiyel laboratuar değişiklikleri gözönünde 
bulundurulmalı ve önerilen uygun takip sıklıkları planlanmalıdır.

5. TTM’DE VÜCUT SICAKLIĞI VE LABORATUAR TESTLERİ TAKİBİ 

Vücut sıcaklığı takibi 
TTM sırasında ‘çekirdek vücut sıcaklığı’nın (core temperature) anlık ve sürekli devam eden 
bir biçimde izlenmesi önemlidir. Çekirdek sıcaklık ölçümü, beyin içi sıcaklığına en yakın 
ortalama değeri sağlamakla birlikte, akut beyin hasarının olduğu olgularda beyin içi 
sıcaklığın, çekirdek sıcaklıktan 0.4 ila 2.0 °C  yüksek olması beklenir [12]. 

TTM tedavisi sırasında aksiller, oral, timpanik ve temporal yoldan alınacak periferal ve 
ciltten ölçümler, küçük çalışmalarda test edilmiştir ve güvenilir olmadığı gösterilmiştir. Bu 
tedavi için damariçi (ater yada ven), özefagial, endovasküler, üriner (mesaneden) veya 
rektal bölgeden sıcaklık takibinin uygun olduğu bilinmektedir. Bu yollardan ölçüm bize 

Potansiyel Lab. Değişiklikleri Tedavi 

Amilaz artışı

ALT/ AST artışı

Kan şekeri artışı

Potasyum/ Magnezyum/ Fosfor/ 
Kalsiyum artışı/azalışı

Laktat artışı 

Metabolik Asidoz

Trombositopeni 

Lökopeni

Isınma sonrası devam etmiyor ise 
tedavi gerekmez 

Isınma sonrası devam etmiyor ise 
tedavi gerekmez

İnsülin protokolü 

Tedavi et

Oksijen sunumunu optimize et 

Oksijen sunumunu optimize et 

Aktif kanama var ise 

Isınma sonrası devam etmiyor ise 
tedavi gerekmez 

Tablo1.   Hipotermi ilişkili potansiyel laboratuvar değişiklikleri 
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6. TTM TEDAVİSİNDE SEDASYON VE ANALJEZİ 
Kardiyak arrest sonrası hedef kontrollü sıcaklık yönetiminde (TTM) sedasyon yönetimi 
tartışmalı bir konudur. Yoğun bakım pratiğinde hastaların derin sedasyonundan uzak 
durulması önerilmesine rağmen TTM tedavisinde sedasyon ve analjezi önemli bir rol 
oynamaktadır. Mevcut kılavuzlar kardiyak arrest sonrası TTM’de analjezi, sedasyon ve 
nöromusküler blokör (NMB) ajanların kulanımını önermektedir [56-57]. Avrupa Resüsitas-
yon Derneği (European Resuscitation Council) ve Amerikan Kalp Birliği (American Heart 
Association) teröpatik hipotermi sırasında hastaların iyi sedatize edilmiş olmasını 
önermektedir [58-59].  

Ancak hiçbir kılavuz optimum sedasyon-analjezi yönetiminden bahsetmemektedir. 
Sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını azaltır, serebral kan akımını 
arttırır, sekonder serebral iskemiye toleransı arttırır ve kafa içi basıncını azaltır [56-57].  
Sedasyon ve analjezi aynı zamanda titreme kontrolünde de rol oynar.  Sedasyonun başka 
bir potansiyel etkisi de nöbetlerin kontrolüne yardımcı olmasıdır. Tüm sedatif ajanlar 
(ketamin hariç) aynı zamanda anti-epileptik etkilere sahiptir. Erken dönemde yapılan 
sedasyon kontrolsüz nöbetlerin neden olduğu sekonder beyin hasarını da azaltır.  

Seçilen sedatif-analjezik ilaç ajandan bağımsız olarak TTM başlangıcında başlamalı ve 
normotermik olmadan kesilmemelidir [60]. Hastaların nörolojik durumu sedasyondan 
ziyade beyin hasarı nedeniyle olabileceğinden, anoksik hasarı olan hastalarda sedasyon 
derinliğinin izlenilmesinin güvenililirliği tartışmalıdır [59]. Primer kalp durması ve sekon-
der hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu oluşması ve buna bağlı olarak ilaçların metabo-
lizması ve klirensinin öngörülememesi, hipotermi nedeniyle farmakokinetik ve farmakodi-
namik durumlarının değişmesi nedeniyle TTM’deki hastalar sedasyon-analjezi için 
kullanılan ilaçların komplikasyonlarına karşı daha hassas hale gelmektedirler. Bunun yanı 
sıra kardiyak arrest sonrası gelişebilecek myokardiyal disfonksiyon nedeniyle sedasyon-
analjezi ile hemodinamik komplikasyonlar da sık gözlenebilmektedir [58]. TTM sırasında 
titreme sistemik metabolik hızı arttırmakta, yüksek oksijen kullanımı nedeniyle beyin oksijen 
sunumunu azaltmakta, kafa içi basıncını arttırmakta, vücut ısısında değişikliklere neden 
olmakta ve bunlara bağlı olarak ikincil nörolojik hasarı kötüleştirmektedir[58-61]. 

Sedasyon monitörizasyonu 
Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşımı geri dönen hastalarda sedasyonun derinliği-
ni monitörize etmek eldeki imkanların varlığına dayanmaktadır. İlk 48-72 saatte yapıla-
cak cEEG (Sürekli EEG) monitörizasyonu güvenilirdir ancak pek çok yoğun bakım ünitesin-
de bulunmamaktadır [62]. Bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu anestezi derinliğini 
monitörize etmek için kullanılmasına rağmen bu hastaların beyin elektriksel aktivitelerin-
de değişiklikler olması kullanımını sorgulanabilir hale getirmektedir.  

Sedasyonun yan etkileri
Hafif hipoterminin çeşitli yan etkileri de söz konusudur. Titremeye sekonder myokardiyal 
kaslarda oksijen ihtiyacında %400’e kadar artış olması myokardiyal iskemiye neden 
olabilir. Çeşitli EKG değişiklikleri gözlenebilir. En iyi bilinen EKG bulgusu J dalgasıdır 
(Obsorn dalgası). Artiyal ve ventriküler aritmiler, AV iletiminin gecikmesi nedeniyle PR 
aralığının uzaması ve AV blokları, QRS ve QT aralıklarında uzama gözlenebilir [63]. 
Hipoterminin bir diğer yan etkisi koagülopatidir. Standart testler hastanın sıcaklığından 
bağımsız olarak normal sıcaklıkta çalışıldığı için normal olarak değerlendirilmektedir [64]. 
Trombosit sayıları normal olsa bile fonksiyon bozukluğu gözlenmektedir  [65]. Hipotermi 
termoregülatör vazokonstriksiyonu tetiklemesi, nötrofil ve T hücre fonksiyon bozukluğu 
yaparak yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlarında artışa neden olmaktadır  [66]. 
TTM’de diürez olması nedeniyle hipovolemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfate-
mi gözlenebilir [67]. Hipotermi sırasında ciddi insülin direnci ve hiperglisemi gözlenebilir  
[8]. Bunun yanı sıra hastada TTM süresi boyunca immobilizasyon, DVT riskinde artış, 
deliriyum, uzamış mekanik ventilasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinde 
uzama gibi yan etkilerde akılda tutulmalıdır  [68].

 
Sedasyon için kullanılan ajanlar 
Chamorro ve arkadaşları 44 çalışmayı içeren bir sistematik derlemede kardiyak arrest 
sonrasında spontan dolaşımı dönen hastalar için kullanılan sedasyon protokollerini 
incelemişler ve midazolam ve fentanilin birlikte kullanımının en sık tercih edilen kombi-
nasyon olduğunu, bunu propofol, morfin kullanımının izlediğini bildirmişlerdir [58]. Daha 
sonra yapılan analizlerde propofol-remifentanil protokolünün midazolam-fentanil proto-
kolüne göre daha kısa etki süresi ve erken uyanma potansiyeline sahip olduğu ancak 
hemodinamik olarak propofol-remifentanil kullanılan hastalarda vazopressör ihtiyacının 
daha fazla olduğunu bildirilmiştir [69-70].  

Midazolam sıklıkla kullanılan bir ajan olmasının yanı sıra hepatik disfonksiyon nedeniyle 
metabolizması değişebilir, renal disfonksiyonu olan hastalarda aktif metabolitleri birike-
bilir. Fukuoka ve ark. TTM sırasında normotermik hastalara kıyasla hipotermik hastalarda 
(32-34 0C) azalmış CYP3A4 ve CYP3A5 enzim aktiviteleri nedeniyle midazolam plazma 
konsantrasyonlarında 5 kata kadar artış bildirmektedirler [68]. Midazolam kullanımı için 
ortak bir protokol bulunmamaktadır. Literatürde 5 mg/saat dozunun yanısıra > 0.2 
mg/kg/saat kullanılan prosedürler de bulunmaktadır [71]. Genellikle 2-10 mg/saat olarak 
kullanımı önerilmektedir [71-72]. 

Propofol kullanımında farmakokinetik özellikleri nedeniyle hepatik ve renal disfonksiyon-
da birikime neden olmamaktadır. Ancak hemodinamik komplikasyonlar açısından dikkat-

li kullanılması önerilmektedir [73]. Normotermik hastalara göre hipotermik hastalarda 
plazma konsantrasyonu %30’a kadar artabilmektedir. 20 mcg/kg/dk dozundan başlanıp, 
50 mcg/kg/dk dozuna kadar titre edilebilir [74]. 50-70 mcg/kg/dak gibi yüksek dozlarının 
titremeyi engellediği çalışmalarda belirtilmiştir [58]. Bu nedenle hipotermik hastalarda 
özellikle yüksek doz kullanımında toksisite potansiyeli artmaktadır. Propofol infüzyon 
sendromu sırasında gözlenen bulgular kardiyak arrest sonrası hastalarda sıkça rastlanılan 
problemler olduğu için klinik olarak ayırmak ve erken tanı koymak oldukça zor olabilir 
[66-75]. 

Fentanil YBÜ’lerinde sıkça tercih edilen analjezik ajanlardan biridir. Hipotermi sırasında 
fentanil klirensinde 3.7 kata kadar düşüş izlenebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 
[76]. 0.5-1 mcg/kg bolus ve 25-100 mcg/saat infüzyon dozundan başlanabilir [77]. 
Morfin analjezik olarak seçilebilecek diğer ajanlardan biridir, ancak renal disfonksiyonda 
aktif metaboliti birikeceğinden ve etkisi öngörülemediğinden daha az tercih edilmekte-
dir. Özellikle hipotermik hastalarda morfin reseptör afinitesindeki azalma nedeniyle 
kullanılan doz azaltılabilir [75]. 

Barbitüratlar serebral metabolik gereksinimleri azaltması ve iskemi sırasında serebral 
toleransı arttırması nedeniyle tercih edilen ajanlardan olmuştur. 3 mg/kg yükleme dozu 
sonrasında 0.1-0.2 mg/kg/dk infüzyon öneren çalışmalar mevcuttur [78]. 

Deksmeditomidin titremede kullanılanılabilecek bir ajan olup alfa-2 reseptör agonistidir. 
Solunumu deprese etmemesi avantajı iken, bradikardi ve hipotansiyon yan etkisidir [58]. 
Meperidin ise alfa-2B adrenoreseptör üzerinden titreme eşiğini düşürmekte, buspiron ve 
deksmeditomidin ile sinerjistik etki göstermektedir, ancak nöbet eşiğini düşürdüğü göz 
önünde bulundurulmalıdır [58]. Dantrolen, ketamin ve ondansetronların titremeyi azalttı-
ğına yönelik çalışmalar mevcuttur ancak TTM’de çok tercih edilen ajanlar değildir [79-80].  

Nöromuskulerblokaj kullanımı 
NMB özellikle titremenin önlenmesi ve buna bağlı olarak hedef ısı kontrolüne ulaşmadaki 
gecikmelerin önlenmesi için önerilmektedir. Titreme diğer sedatif ajanlarla da kontrol 
altına alınabilse de bunun için yüksek dozlarda kullanımı gerekmektedir. Buna bağlı 
olarak da komplikasyonlarla daha sık karşılaşılabilinir. Bu nedenle özellikle hemodinamik 
olarak stabilizasyonu zor olan hastalarda NMB ile titreme kontrolü sağlanması avantaj 
sağlayan bir yaklaşım olabilir [60]. Hipotermik hastalarda özellikle steroid yapılı NMB’lerin 
metabolizmaları organ işlev bozukluklarında etkilenebilmektedir. Renal disfonksiyonu 
olan hastalarda vekuronyum ve pankuronyumun aktif metabolitleri birikebilir, hepatik 
disfonksiyonu olan hastalarda roküronyumun metabolizması azalabilir [57]. Hipotermik 
hastada vekuronyum süresi 2 katına kadar uzayabilmektedir [66]. NMB kullanımında kas 

gücü takibi için TOF izlemi önerilmektedir ancak hipotermi sırasında periferik sinir 
iletiminde yavaşlama olması nedeniyle güvenilir bir izlem yöntemi olmaktan çıkmaktadır 
[81]. Kardiyak arrest sonrası anoksik hasarı olan hastalarda epileptik aktivitelerle sıkça 
karşılaşılmaktadır. Bu aktiviteler beyin hasarını arttırabileceğinden ve ilaçlarla kontrol 
altına alınması mümkün olduğundan tanımlanması önemlidir. NMB kullanımı sırasında 
bu aktiviteler fiziksel olarak görülmeyeceğinden devamlı elektroensefalografi (EEG) moni-
törizasyonu önerilmektedir [60].  

Sedasyonun sonlandırılması 
TTM sırasında sedasyonun kesilip nörolojik muayene yapılması uygun bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. Özellikle hipotermik hastada sedasyonun kesilmesi sıcaklık kontrolü-
nün sağlanmasını zorlaştıracağından, titremeyi arttırarak hipoksiyi derinleştirebileceğin-
den ve beyin hasarının artmasına neden olabileceğinden ilk 24 saat önerilmemektedir. 
Normotermik stabilizasyon sağlandıktan sonra beyin ödemi ve status epileptikus durumu 
göz önünde bulundurularak gerekli hallerde kademeli olarak azaltılarak sedasyon 
kesilmesi önerilir [60]. 

TTM’de sedasyon-analjezi için farklı protokoller kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
2004 yılından beri Puerta de Hierro-Majadahonda Üniversite Hastanesi ve Guadalajara 
Üniversite Hastanesi’nde kullanılan protokoldür. Protokole göre kardiyak arrest sonrası 
TTM ile hasta takibinde 0.1 mg/kg sisatraküryum puşesi sonrasında 0.1 mg/kg/saat 
infüzyon başlanmaktadır. Sonrasında bispektral indeks (BİS) takibine göre; BİS değeri < 
40 ise 6 mcg/kg/saat remifentanil infüzyonu, BİS değeri 40-60 arasındaysa 6 
mcg/kg/saat remifentanil infüzyonunun yanında bu aralıkta kalmayı sağlayacak en 
düşük doz propofol infüzyonu, BİS değeri > 60 ise acil EEG istenmeli elektriksel nöbet 
veya status epilepticus varsa spesifik tedavi başlanmaktadır. Tedaviden 12-24 saat sonra 
hipotermi sonlandırılıp yavaş ve kontrollü bir ısınmaya izin verilmektedir. 36 0C’ye 
geldiğinde sisatrakuryum sonlandırılır, train-of-four (TOF) >0.9 olduğunda propofol 
sonlandırılır, nörolojik değerlendirmeye sağlayabilmek için remifentanil infüzyonunda 
yavaş azaltmaya geçilmektedir [60]. Başka bir protokole göre TTM’de (32-34 0C) hasta 
hemodinamik olarak stabilse propofol ve remifentanil, hemodinamik olarak stabil değilse 
midazolam ve remifentanil ve bunlara ek olarak NMB bolusu uygulanmaktadır. Alternatif 
opioid olarak fentanil ve morfin yavaş farmokinetikleri göz önünde bulundurarak tercih 
edilebilmektedir. Bu tedaviye rağmen titreme önlenemezse NMB infüzyonu başlanır[82].  

Öneriler 
1. TTM tedavisinde sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını 

azaltmak, iskemiye olan toleransı artırmak, serebral kan akımını artırmak, kafa içi 
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6. TTM TEDAVİSİNDE SEDASYON VE ANALJEZİ 
Kardiyak arrest sonrası hedef kontrollü sıcaklık yönetiminde (TTM) sedasyon yönetimi 
tartışmalı bir konudur. Yoğun bakım pratiğinde hastaların derin sedasyonundan uzak 
durulması önerilmesine rağmen TTM tedavisinde sedasyon ve analjezi önemli bir rol 
oynamaktadır. Mevcut kılavuzlar kardiyak arrest sonrası TTM’de analjezi, sedasyon ve 
nöromusküler blokör (NMB) ajanların kulanımını önermektedir [56-57]. Avrupa Resüsitas-
yon Derneği (European Resuscitation Council) ve Amerikan Kalp Birliği (American Heart 
Association) teröpatik hipotermi sırasında hastaların iyi sedatize edilmiş olmasını 
önermektedir [58-59].  

Ancak hiçbir kılavuz optimum sedasyon-analjezi yönetiminden bahsetmemektedir. 
Sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını azaltır, serebral kan akımını 
arttırır, sekonder serebral iskemiye toleransı arttırır ve kafa içi basıncını azaltır [56-57].  
Sedasyon ve analjezi aynı zamanda titreme kontrolünde de rol oynar.  Sedasyonun başka 
bir potansiyel etkisi de nöbetlerin kontrolüne yardımcı olmasıdır. Tüm sedatif ajanlar 
(ketamin hariç) aynı zamanda anti-epileptik etkilere sahiptir. Erken dönemde yapılan 
sedasyon kontrolsüz nöbetlerin neden olduğu sekonder beyin hasarını da azaltır.  

Seçilen sedatif-analjezik ilaç ajandan bağımsız olarak TTM başlangıcında başlamalı ve 
normotermik olmadan kesilmemelidir [60]. Hastaların nörolojik durumu sedasyondan 
ziyade beyin hasarı nedeniyle olabileceğinden, anoksik hasarı olan hastalarda sedasyon 
derinliğinin izlenilmesinin güvenililirliği tartışmalıdır [59]. Primer kalp durması ve sekon-
der hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu oluşması ve buna bağlı olarak ilaçların metabo-
lizması ve klirensinin öngörülememesi, hipotermi nedeniyle farmakokinetik ve farmakodi-
namik durumlarının değişmesi nedeniyle TTM’deki hastalar sedasyon-analjezi için 
kullanılan ilaçların komplikasyonlarına karşı daha hassas hale gelmektedirler. Bunun yanı 
sıra kardiyak arrest sonrası gelişebilecek myokardiyal disfonksiyon nedeniyle sedasyon-
analjezi ile hemodinamik komplikasyonlar da sık gözlenebilmektedir [58]. TTM sırasında 
titreme sistemik metabolik hızı arttırmakta, yüksek oksijen kullanımı nedeniyle beyin oksijen 
sunumunu azaltmakta, kafa içi basıncını arttırmakta, vücut ısısında değişikliklere neden 
olmakta ve bunlara bağlı olarak ikincil nörolojik hasarı kötüleştirmektedir[58-61]. 

Sedasyon monitörizasyonu 
Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşımı geri dönen hastalarda sedasyonun derinliği-
ni monitörize etmek eldeki imkanların varlığına dayanmaktadır. İlk 48-72 saatte yapıla-
cak cEEG (Sürekli EEG) monitörizasyonu güvenilirdir ancak pek çok yoğun bakım ünitesin-
de bulunmamaktadır [62]. Bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu anestezi derinliğini 
monitörize etmek için kullanılmasına rağmen bu hastaların beyin elektriksel aktivitelerin-
de değişiklikler olması kullanımını sorgulanabilir hale getirmektedir.  

Sedasyonun yan etkileri
Hafif hipoterminin çeşitli yan etkileri de söz konusudur. Titremeye sekonder myokardiyal 
kaslarda oksijen ihtiyacında %400’e kadar artış olması myokardiyal iskemiye neden 
olabilir. Çeşitli EKG değişiklikleri gözlenebilir. En iyi bilinen EKG bulgusu J dalgasıdır 
(Obsorn dalgası). Artiyal ve ventriküler aritmiler, AV iletiminin gecikmesi nedeniyle PR 
aralığının uzaması ve AV blokları, QRS ve QT aralıklarında uzama gözlenebilir [63]. 
Hipoterminin bir diğer yan etkisi koagülopatidir. Standart testler hastanın sıcaklığından 
bağımsız olarak normal sıcaklıkta çalışıldığı için normal olarak değerlendirilmektedir [64]. 
Trombosit sayıları normal olsa bile fonksiyon bozukluğu gözlenmektedir  [65]. Hipotermi 
termoregülatör vazokonstriksiyonu tetiklemesi, nötrofil ve T hücre fonksiyon bozukluğu 
yaparak yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlarında artışa neden olmaktadır  [66]. 
TTM’de diürez olması nedeniyle hipovolemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfate-
mi gözlenebilir [67]. Hipotermi sırasında ciddi insülin direnci ve hiperglisemi gözlenebilir  
[8]. Bunun yanı sıra hastada TTM süresi boyunca immobilizasyon, DVT riskinde artış, 
deliriyum, uzamış mekanik ventilasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinde 
uzama gibi yan etkilerde akılda tutulmalıdır  [68].

 
Sedasyon için kullanılan ajanlar 
Chamorro ve arkadaşları 44 çalışmayı içeren bir sistematik derlemede kardiyak arrest 
sonrasında spontan dolaşımı dönen hastalar için kullanılan sedasyon protokollerini 
incelemişler ve midazolam ve fentanilin birlikte kullanımının en sık tercih edilen kombi-
nasyon olduğunu, bunu propofol, morfin kullanımının izlediğini bildirmişlerdir [58]. Daha 
sonra yapılan analizlerde propofol-remifentanil protokolünün midazolam-fentanil proto-
kolüne göre daha kısa etki süresi ve erken uyanma potansiyeline sahip olduğu ancak 
hemodinamik olarak propofol-remifentanil kullanılan hastalarda vazopressör ihtiyacının 
daha fazla olduğunu bildirilmiştir [69-70].  

Midazolam sıklıkla kullanılan bir ajan olmasının yanı sıra hepatik disfonksiyon nedeniyle 
metabolizması değişebilir, renal disfonksiyonu olan hastalarda aktif metabolitleri birike-
bilir. Fukuoka ve ark. TTM sırasında normotermik hastalara kıyasla hipotermik hastalarda 
(32-34 0C) azalmış CYP3A4 ve CYP3A5 enzim aktiviteleri nedeniyle midazolam plazma 
konsantrasyonlarında 5 kata kadar artış bildirmektedirler [68]. Midazolam kullanımı için 
ortak bir protokol bulunmamaktadır. Literatürde 5 mg/saat dozunun yanısıra > 0.2 
mg/kg/saat kullanılan prosedürler de bulunmaktadır [71]. Genellikle 2-10 mg/saat olarak 
kullanımı önerilmektedir [71-72]. 

Propofol kullanımında farmakokinetik özellikleri nedeniyle hepatik ve renal disfonksiyon-
da birikime neden olmamaktadır. Ancak hemodinamik komplikasyonlar açısından dikkat-

li kullanılması önerilmektedir [73]. Normotermik hastalara göre hipotermik hastalarda 
plazma konsantrasyonu %30’a kadar artabilmektedir. 20 mcg/kg/dk dozundan başlanıp, 
50 mcg/kg/dk dozuna kadar titre edilebilir [74]. 50-70 mcg/kg/dak gibi yüksek dozlarının 
titremeyi engellediği çalışmalarda belirtilmiştir [58]. Bu nedenle hipotermik hastalarda 
özellikle yüksek doz kullanımında toksisite potansiyeli artmaktadır. Propofol infüzyon 
sendromu sırasında gözlenen bulgular kardiyak arrest sonrası hastalarda sıkça rastlanılan 
problemler olduğu için klinik olarak ayırmak ve erken tanı koymak oldukça zor olabilir 
[66-75]. 

Fentanil YBÜ’lerinde sıkça tercih edilen analjezik ajanlardan biridir. Hipotermi sırasında 
fentanil klirensinde 3.7 kata kadar düşüş izlenebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 
[76]. 0.5-1 mcg/kg bolus ve 25-100 mcg/saat infüzyon dozundan başlanabilir [77]. 
Morfin analjezik olarak seçilebilecek diğer ajanlardan biridir, ancak renal disfonksiyonda 
aktif metaboliti birikeceğinden ve etkisi öngörülemediğinden daha az tercih edilmekte-
dir. Özellikle hipotermik hastalarda morfin reseptör afinitesindeki azalma nedeniyle 
kullanılan doz azaltılabilir [75]. 

Barbitüratlar serebral metabolik gereksinimleri azaltması ve iskemi sırasında serebral 
toleransı arttırması nedeniyle tercih edilen ajanlardan olmuştur. 3 mg/kg yükleme dozu 
sonrasında 0.1-0.2 mg/kg/dk infüzyon öneren çalışmalar mevcuttur [78]. 

Deksmeditomidin titremede kullanılanılabilecek bir ajan olup alfa-2 reseptör agonistidir. 
Solunumu deprese etmemesi avantajı iken, bradikardi ve hipotansiyon yan etkisidir [58]. 
Meperidin ise alfa-2B adrenoreseptör üzerinden titreme eşiğini düşürmekte, buspiron ve 
deksmeditomidin ile sinerjistik etki göstermektedir, ancak nöbet eşiğini düşürdüğü göz 
önünde bulundurulmalıdır [58]. Dantrolen, ketamin ve ondansetronların titremeyi azalttı-
ğına yönelik çalışmalar mevcuttur ancak TTM’de çok tercih edilen ajanlar değildir [79-80].  

Nöromuskulerblokaj kullanımı 
NMB özellikle titremenin önlenmesi ve buna bağlı olarak hedef ısı kontrolüne ulaşmadaki 
gecikmelerin önlenmesi için önerilmektedir. Titreme diğer sedatif ajanlarla da kontrol 
altına alınabilse de bunun için yüksek dozlarda kullanımı gerekmektedir. Buna bağlı 
olarak da komplikasyonlarla daha sık karşılaşılabilinir. Bu nedenle özellikle hemodinamik 
olarak stabilizasyonu zor olan hastalarda NMB ile titreme kontrolü sağlanması avantaj 
sağlayan bir yaklaşım olabilir [60]. Hipotermik hastalarda özellikle steroid yapılı NMB’lerin 
metabolizmaları organ işlev bozukluklarında etkilenebilmektedir. Renal disfonksiyonu 
olan hastalarda vekuronyum ve pankuronyumun aktif metabolitleri birikebilir, hepatik 
disfonksiyonu olan hastalarda roküronyumun metabolizması azalabilir [57]. Hipotermik 
hastada vekuronyum süresi 2 katına kadar uzayabilmektedir [66]. NMB kullanımında kas 

gücü takibi için TOF izlemi önerilmektedir ancak hipotermi sırasında periferik sinir 
iletiminde yavaşlama olması nedeniyle güvenilir bir izlem yöntemi olmaktan çıkmaktadır 
[81]. Kardiyak arrest sonrası anoksik hasarı olan hastalarda epileptik aktivitelerle sıkça 
karşılaşılmaktadır. Bu aktiviteler beyin hasarını arttırabileceğinden ve ilaçlarla kontrol 
altına alınması mümkün olduğundan tanımlanması önemlidir. NMB kullanımı sırasında 
bu aktiviteler fiziksel olarak görülmeyeceğinden devamlı elektroensefalografi (EEG) moni-
törizasyonu önerilmektedir [60].  

Sedasyonun sonlandırılması 
TTM sırasında sedasyonun kesilip nörolojik muayene yapılması uygun bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. Özellikle hipotermik hastada sedasyonun kesilmesi sıcaklık kontrolü-
nün sağlanmasını zorlaştıracağından, titremeyi arttırarak hipoksiyi derinleştirebileceğin-
den ve beyin hasarının artmasına neden olabileceğinden ilk 24 saat önerilmemektedir. 
Normotermik stabilizasyon sağlandıktan sonra beyin ödemi ve status epileptikus durumu 
göz önünde bulundurularak gerekli hallerde kademeli olarak azaltılarak sedasyon 
kesilmesi önerilir [60]. 

TTM’de sedasyon-analjezi için farklı protokoller kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
2004 yılından beri Puerta de Hierro-Majadahonda Üniversite Hastanesi ve Guadalajara 
Üniversite Hastanesi’nde kullanılan protokoldür. Protokole göre kardiyak arrest sonrası 
TTM ile hasta takibinde 0.1 mg/kg sisatraküryum puşesi sonrasında 0.1 mg/kg/saat 
infüzyon başlanmaktadır. Sonrasında bispektral indeks (BİS) takibine göre; BİS değeri < 
40 ise 6 mcg/kg/saat remifentanil infüzyonu, BİS değeri 40-60 arasındaysa 6 
mcg/kg/saat remifentanil infüzyonunun yanında bu aralıkta kalmayı sağlayacak en 
düşük doz propofol infüzyonu, BİS değeri > 60 ise acil EEG istenmeli elektriksel nöbet 
veya status epilepticus varsa spesifik tedavi başlanmaktadır. Tedaviden 12-24 saat sonra 
hipotermi sonlandırılıp yavaş ve kontrollü bir ısınmaya izin verilmektedir. 36 0C’ye 
geldiğinde sisatrakuryum sonlandırılır, train-of-four (TOF) >0.9 olduğunda propofol 
sonlandırılır, nörolojik değerlendirmeye sağlayabilmek için remifentanil infüzyonunda 
yavaş azaltmaya geçilmektedir [60]. Başka bir protokole göre TTM’de (32-34 0C) hasta 
hemodinamik olarak stabilse propofol ve remifentanil, hemodinamik olarak stabil değilse 
midazolam ve remifentanil ve bunlara ek olarak NMB bolusu uygulanmaktadır. Alternatif 
opioid olarak fentanil ve morfin yavaş farmokinetikleri göz önünde bulundurarak tercih 
edilebilmektedir. Bu tedaviye rağmen titreme önlenemezse NMB infüzyonu başlanır[82].  

Öneriler 
1. TTM tedavisinde sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını 

azaltmak, iskemiye olan toleransı artırmak, serebral kan akımını artırmak, kafa içi 
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6. TTM TEDAVİSİNDE SEDASYON VE ANALJEZİ 
Kardiyak arrest sonrası hedef kontrollü sıcaklık yönetiminde (TTM) sedasyon yönetimi 
tartışmalı bir konudur. Yoğun bakım pratiğinde hastaların derin sedasyonundan uzak 
durulması önerilmesine rağmen TTM tedavisinde sedasyon ve analjezi önemli bir rol 
oynamaktadır. Mevcut kılavuzlar kardiyak arrest sonrası TTM’de analjezi, sedasyon ve 
nöromusküler blokör (NMB) ajanların kulanımını önermektedir [56-57]. Avrupa Resüsitas-
yon Derneği (European Resuscitation Council) ve Amerikan Kalp Birliği (American Heart 
Association) teröpatik hipotermi sırasında hastaların iyi sedatize edilmiş olmasını 
önermektedir [58-59].  

Ancak hiçbir kılavuz optimum sedasyon-analjezi yönetiminden bahsetmemektedir. 
Sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını azaltır, serebral kan akımını 
arttırır, sekonder serebral iskemiye toleransı arttırır ve kafa içi basıncını azaltır [56-57].  
Sedasyon ve analjezi aynı zamanda titreme kontrolünde de rol oynar.  Sedasyonun başka 
bir potansiyel etkisi de nöbetlerin kontrolüne yardımcı olmasıdır. Tüm sedatif ajanlar 
(ketamin hariç) aynı zamanda anti-epileptik etkilere sahiptir. Erken dönemde yapılan 
sedasyon kontrolsüz nöbetlerin neden olduğu sekonder beyin hasarını da azaltır.  

Seçilen sedatif-analjezik ilaç ajandan bağımsız olarak TTM başlangıcında başlamalı ve 
normotermik olmadan kesilmemelidir [60]. Hastaların nörolojik durumu sedasyondan 
ziyade beyin hasarı nedeniyle olabileceğinden, anoksik hasarı olan hastalarda sedasyon 
derinliğinin izlenilmesinin güvenililirliği tartışmalıdır [59]. Primer kalp durması ve sekon-
der hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu oluşması ve buna bağlı olarak ilaçların metabo-
lizması ve klirensinin öngörülememesi, hipotermi nedeniyle farmakokinetik ve farmakodi-
namik durumlarının değişmesi nedeniyle TTM’deki hastalar sedasyon-analjezi için 
kullanılan ilaçların komplikasyonlarına karşı daha hassas hale gelmektedirler. Bunun yanı 
sıra kardiyak arrest sonrası gelişebilecek myokardiyal disfonksiyon nedeniyle sedasyon-
analjezi ile hemodinamik komplikasyonlar da sık gözlenebilmektedir [58]. TTM sırasında 
titreme sistemik metabolik hızı arttırmakta, yüksek oksijen kullanımı nedeniyle beyin oksijen 
sunumunu azaltmakta, kafa içi basıncını arttırmakta, vücut ısısında değişikliklere neden 
olmakta ve bunlara bağlı olarak ikincil nörolojik hasarı kötüleştirmektedir[58-61]. 

Sedasyon monitörizasyonu 
Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşımı geri dönen hastalarda sedasyonun derinliği-
ni monitörize etmek eldeki imkanların varlığına dayanmaktadır. İlk 48-72 saatte yapıla-
cak cEEG (Sürekli EEG) monitörizasyonu güvenilirdir ancak pek çok yoğun bakım ünitesin-
de bulunmamaktadır [62]. Bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu anestezi derinliğini 
monitörize etmek için kullanılmasına rağmen bu hastaların beyin elektriksel aktivitelerin-
de değişiklikler olması kullanımını sorgulanabilir hale getirmektedir.  

Sedasyonun yan etkileri
Hafif hipoterminin çeşitli yan etkileri de söz konusudur. Titremeye sekonder myokardiyal 
kaslarda oksijen ihtiyacında %400’e kadar artış olması myokardiyal iskemiye neden 
olabilir. Çeşitli EKG değişiklikleri gözlenebilir. En iyi bilinen EKG bulgusu J dalgasıdır 
(Obsorn dalgası). Artiyal ve ventriküler aritmiler, AV iletiminin gecikmesi nedeniyle PR 
aralığının uzaması ve AV blokları, QRS ve QT aralıklarında uzama gözlenebilir [63]. 
Hipoterminin bir diğer yan etkisi koagülopatidir. Standart testler hastanın sıcaklığından 
bağımsız olarak normal sıcaklıkta çalışıldığı için normal olarak değerlendirilmektedir [64]. 
Trombosit sayıları normal olsa bile fonksiyon bozukluğu gözlenmektedir  [65]. Hipotermi 
termoregülatör vazokonstriksiyonu tetiklemesi, nötrofil ve T hücre fonksiyon bozukluğu 
yaparak yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlarında artışa neden olmaktadır  [66]. 
TTM’de diürez olması nedeniyle hipovolemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfate-
mi gözlenebilir [67]. Hipotermi sırasında ciddi insülin direnci ve hiperglisemi gözlenebilir  
[8]. Bunun yanı sıra hastada TTM süresi boyunca immobilizasyon, DVT riskinde artış, 
deliriyum, uzamış mekanik ventilasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinde 
uzama gibi yan etkilerde akılda tutulmalıdır  [68].

 
Sedasyon için kullanılan ajanlar 
Chamorro ve arkadaşları 44 çalışmayı içeren bir sistematik derlemede kardiyak arrest 
sonrasında spontan dolaşımı dönen hastalar için kullanılan sedasyon protokollerini 
incelemişler ve midazolam ve fentanilin birlikte kullanımının en sık tercih edilen kombi-
nasyon olduğunu, bunu propofol, morfin kullanımının izlediğini bildirmişlerdir [58]. Daha 
sonra yapılan analizlerde propofol-remifentanil protokolünün midazolam-fentanil proto-
kolüne göre daha kısa etki süresi ve erken uyanma potansiyeline sahip olduğu ancak 
hemodinamik olarak propofol-remifentanil kullanılan hastalarda vazopressör ihtiyacının 
daha fazla olduğunu bildirilmiştir [69-70].  

Midazolam sıklıkla kullanılan bir ajan olmasının yanı sıra hepatik disfonksiyon nedeniyle 
metabolizması değişebilir, renal disfonksiyonu olan hastalarda aktif metabolitleri birike-
bilir. Fukuoka ve ark. TTM sırasında normotermik hastalara kıyasla hipotermik hastalarda 
(32-34 0C) azalmış CYP3A4 ve CYP3A5 enzim aktiviteleri nedeniyle midazolam plazma 
konsantrasyonlarında 5 kata kadar artış bildirmektedirler [68]. Midazolam kullanımı için 
ortak bir protokol bulunmamaktadır. Literatürde 5 mg/saat dozunun yanısıra > 0.2 
mg/kg/saat kullanılan prosedürler de bulunmaktadır [71]. Genellikle 2-10 mg/saat olarak 
kullanımı önerilmektedir [71-72]. 

Propofol kullanımında farmakokinetik özellikleri nedeniyle hepatik ve renal disfonksiyon-
da birikime neden olmamaktadır. Ancak hemodinamik komplikasyonlar açısından dikkat-

li kullanılması önerilmektedir [73]. Normotermik hastalara göre hipotermik hastalarda 
plazma konsantrasyonu %30’a kadar artabilmektedir. 20 mcg/kg/dk dozundan başlanıp, 
50 mcg/kg/dk dozuna kadar titre edilebilir [74]. 50-70 mcg/kg/dak gibi yüksek dozlarının 
titremeyi engellediği çalışmalarda belirtilmiştir [58]. Bu nedenle hipotermik hastalarda 
özellikle yüksek doz kullanımında toksisite potansiyeli artmaktadır. Propofol infüzyon 
sendromu sırasında gözlenen bulgular kardiyak arrest sonrası hastalarda sıkça rastlanılan 
problemler olduğu için klinik olarak ayırmak ve erken tanı koymak oldukça zor olabilir 
[66-75]. 

Fentanil YBÜ’lerinde sıkça tercih edilen analjezik ajanlardan biridir. Hipotermi sırasında 
fentanil klirensinde 3.7 kata kadar düşüş izlenebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 
[76]. 0.5-1 mcg/kg bolus ve 25-100 mcg/saat infüzyon dozundan başlanabilir [77]. 
Morfin analjezik olarak seçilebilecek diğer ajanlardan biridir, ancak renal disfonksiyonda 
aktif metaboliti birikeceğinden ve etkisi öngörülemediğinden daha az tercih edilmekte-
dir. Özellikle hipotermik hastalarda morfin reseptör afinitesindeki azalma nedeniyle 
kullanılan doz azaltılabilir [75]. 

Barbitüratlar serebral metabolik gereksinimleri azaltması ve iskemi sırasında serebral 
toleransı arttırması nedeniyle tercih edilen ajanlardan olmuştur. 3 mg/kg yükleme dozu 
sonrasında 0.1-0.2 mg/kg/dk infüzyon öneren çalışmalar mevcuttur [78]. 

Deksmeditomidin titremede kullanılanılabilecek bir ajan olup alfa-2 reseptör agonistidir. 
Solunumu deprese etmemesi avantajı iken, bradikardi ve hipotansiyon yan etkisidir [58]. 
Meperidin ise alfa-2B adrenoreseptör üzerinden titreme eşiğini düşürmekte, buspiron ve 
deksmeditomidin ile sinerjistik etki göstermektedir, ancak nöbet eşiğini düşürdüğü göz 
önünde bulundurulmalıdır [58]. Dantrolen, ketamin ve ondansetronların titremeyi azalttı-
ğına yönelik çalışmalar mevcuttur ancak TTM’de çok tercih edilen ajanlar değildir [79-80].  

Nöromuskulerblokaj kullanımı 
NMB özellikle titremenin önlenmesi ve buna bağlı olarak hedef ısı kontrolüne ulaşmadaki 
gecikmelerin önlenmesi için önerilmektedir. Titreme diğer sedatif ajanlarla da kontrol 
altına alınabilse de bunun için yüksek dozlarda kullanımı gerekmektedir. Buna bağlı 
olarak da komplikasyonlarla daha sık karşılaşılabilinir. Bu nedenle özellikle hemodinamik 
olarak stabilizasyonu zor olan hastalarda NMB ile titreme kontrolü sağlanması avantaj 
sağlayan bir yaklaşım olabilir [60]. Hipotermik hastalarda özellikle steroid yapılı NMB’lerin 
metabolizmaları organ işlev bozukluklarında etkilenebilmektedir. Renal disfonksiyonu 
olan hastalarda vekuronyum ve pankuronyumun aktif metabolitleri birikebilir, hepatik 
disfonksiyonu olan hastalarda roküronyumun metabolizması azalabilir [57]. Hipotermik 
hastada vekuronyum süresi 2 katına kadar uzayabilmektedir [66]. NMB kullanımında kas 

gücü takibi için TOF izlemi önerilmektedir ancak hipotermi sırasında periferik sinir 
iletiminde yavaşlama olması nedeniyle güvenilir bir izlem yöntemi olmaktan çıkmaktadır 
[81]. Kardiyak arrest sonrası anoksik hasarı olan hastalarda epileptik aktivitelerle sıkça 
karşılaşılmaktadır. Bu aktiviteler beyin hasarını arttırabileceğinden ve ilaçlarla kontrol 
altına alınması mümkün olduğundan tanımlanması önemlidir. NMB kullanımı sırasında 
bu aktiviteler fiziksel olarak görülmeyeceğinden devamlı elektroensefalografi (EEG) moni-
törizasyonu önerilmektedir [60].  

Sedasyonun sonlandırılması 
TTM sırasında sedasyonun kesilip nörolojik muayene yapılması uygun bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. Özellikle hipotermik hastada sedasyonun kesilmesi sıcaklık kontrolü-
nün sağlanmasını zorlaştıracağından, titremeyi arttırarak hipoksiyi derinleştirebileceğin-
den ve beyin hasarının artmasına neden olabileceğinden ilk 24 saat önerilmemektedir. 
Normotermik stabilizasyon sağlandıktan sonra beyin ödemi ve status epileptikus durumu 
göz önünde bulundurularak gerekli hallerde kademeli olarak azaltılarak sedasyon 
kesilmesi önerilir [60]. 

TTM’de sedasyon-analjezi için farklı protokoller kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
2004 yılından beri Puerta de Hierro-Majadahonda Üniversite Hastanesi ve Guadalajara 
Üniversite Hastanesi’nde kullanılan protokoldür. Protokole göre kardiyak arrest sonrası 
TTM ile hasta takibinde 0.1 mg/kg sisatraküryum puşesi sonrasında 0.1 mg/kg/saat 
infüzyon başlanmaktadır. Sonrasında bispektral indeks (BİS) takibine göre; BİS değeri < 
40 ise 6 mcg/kg/saat remifentanil infüzyonu, BİS değeri 40-60 arasındaysa 6 
mcg/kg/saat remifentanil infüzyonunun yanında bu aralıkta kalmayı sağlayacak en 
düşük doz propofol infüzyonu, BİS değeri > 60 ise acil EEG istenmeli elektriksel nöbet 
veya status epilepticus varsa spesifik tedavi başlanmaktadır. Tedaviden 12-24 saat sonra 
hipotermi sonlandırılıp yavaş ve kontrollü bir ısınmaya izin verilmektedir. 36 0C’ye 
geldiğinde sisatrakuryum sonlandırılır, train-of-four (TOF) >0.9 olduğunda propofol 
sonlandırılır, nörolojik değerlendirmeye sağlayabilmek için remifentanil infüzyonunda 
yavaş azaltmaya geçilmektedir [60]. Başka bir protokole göre TTM’de (32-34 0C) hasta 
hemodinamik olarak stabilse propofol ve remifentanil, hemodinamik olarak stabil değilse 
midazolam ve remifentanil ve bunlara ek olarak NMB bolusu uygulanmaktadır. Alternatif 
opioid olarak fentanil ve morfin yavaş farmokinetikleri göz önünde bulundurarak tercih 
edilebilmektedir. Bu tedaviye rağmen titreme önlenemezse NMB infüzyonu başlanır[82].  
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6. TTM TEDAVİSİNDE SEDASYON VE ANALJEZİ 
Kardiyak arrest sonrası hedef kontrollü sıcaklık yönetiminde (TTM) sedasyon yönetimi 
tartışmalı bir konudur. Yoğun bakım pratiğinde hastaların derin sedasyonundan uzak 
durulması önerilmesine rağmen TTM tedavisinde sedasyon ve analjezi önemli bir rol 
oynamaktadır. Mevcut kılavuzlar kardiyak arrest sonrası TTM’de analjezi, sedasyon ve 
nöromusküler blokör (NMB) ajanların kulanımını önermektedir [56-57]. Avrupa Resüsitas-
yon Derneği (European Resuscitation Council) ve Amerikan Kalp Birliği (American Heart 
Association) teröpatik hipotermi sırasında hastaların iyi sedatize edilmiş olmasını 
önermektedir [58-59].  

Ancak hiçbir kılavuz optimum sedasyon-analjezi yönetiminden bahsetmemektedir. 
Sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını azaltır, serebral kan akımını 
arttırır, sekonder serebral iskemiye toleransı arttırır ve kafa içi basıncını azaltır [56-57].  
Sedasyon ve analjezi aynı zamanda titreme kontrolünde de rol oynar.  Sedasyonun başka 
bir potansiyel etkisi de nöbetlerin kontrolüne yardımcı olmasıdır. Tüm sedatif ajanlar 
(ketamin hariç) aynı zamanda anti-epileptik etkilere sahiptir. Erken dönemde yapılan 
sedasyon kontrolsüz nöbetlerin neden olduğu sekonder beyin hasarını da azaltır.  

Seçilen sedatif-analjezik ilaç ajandan bağımsız olarak TTM başlangıcında başlamalı ve 
normotermik olmadan kesilmemelidir [60]. Hastaların nörolojik durumu sedasyondan 
ziyade beyin hasarı nedeniyle olabileceğinden, anoksik hasarı olan hastalarda sedasyon 
derinliğinin izlenilmesinin güvenililirliği tartışmalıdır [59]. Primer kalp durması ve sekon-
der hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu oluşması ve buna bağlı olarak ilaçların metabo-
lizması ve klirensinin öngörülememesi, hipotermi nedeniyle farmakokinetik ve farmakodi-
namik durumlarının değişmesi nedeniyle TTM’deki hastalar sedasyon-analjezi için 
kullanılan ilaçların komplikasyonlarına karşı daha hassas hale gelmektedirler. Bunun yanı 
sıra kardiyak arrest sonrası gelişebilecek myokardiyal disfonksiyon nedeniyle sedasyon-
analjezi ile hemodinamik komplikasyonlar da sık gözlenebilmektedir [58]. TTM sırasında 
titreme sistemik metabolik hızı arttırmakta, yüksek oksijen kullanımı nedeniyle beyin oksijen 
sunumunu azaltmakta, kafa içi basıncını arttırmakta, vücut ısısında değişikliklere neden 
olmakta ve bunlara bağlı olarak ikincil nörolojik hasarı kötüleştirmektedir[58-61]. 

Sedasyon monitörizasyonu 
Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşımı geri dönen hastalarda sedasyonun derinliği-
ni monitörize etmek eldeki imkanların varlığına dayanmaktadır. İlk 48-72 saatte yapıla-
cak cEEG (Sürekli EEG) monitörizasyonu güvenilirdir ancak pek çok yoğun bakım ünitesin-
de bulunmamaktadır [62]. Bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu anestezi derinliğini 
monitörize etmek için kullanılmasına rağmen bu hastaların beyin elektriksel aktivitelerin-
de değişiklikler olması kullanımını sorgulanabilir hale getirmektedir.  

Sedasyonun yan etkileri
Hafif hipoterminin çeşitli yan etkileri de söz konusudur. Titremeye sekonder myokardiyal 
kaslarda oksijen ihtiyacında %400’e kadar artış olması myokardiyal iskemiye neden 
olabilir. Çeşitli EKG değişiklikleri gözlenebilir. En iyi bilinen EKG bulgusu J dalgasıdır 
(Obsorn dalgası). Artiyal ve ventriküler aritmiler, AV iletiminin gecikmesi nedeniyle PR 
aralığının uzaması ve AV blokları, QRS ve QT aralıklarında uzama gözlenebilir [63]. 
Hipoterminin bir diğer yan etkisi koagülopatidir. Standart testler hastanın sıcaklığından 
bağımsız olarak normal sıcaklıkta çalışıldığı için normal olarak değerlendirilmektedir [64]. 
Trombosit sayıları normal olsa bile fonksiyon bozukluğu gözlenmektedir  [65]. Hipotermi 
termoregülatör vazokonstriksiyonu tetiklemesi, nötrofil ve T hücre fonksiyon bozukluğu 
yaparak yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlarında artışa neden olmaktadır  [66]. 
TTM’de diürez olması nedeniyle hipovolemi, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfate-
mi gözlenebilir [67]. Hipotermi sırasında ciddi insülin direnci ve hiperglisemi gözlenebilir  
[8]. Bunun yanı sıra hastada TTM süresi boyunca immobilizasyon, DVT riskinde artış, 
deliriyum, uzamış mekanik ventilasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresinde 
uzama gibi yan etkilerde akılda tutulmalıdır  [68].

 
Sedasyon için kullanılan ajanlar 
Chamorro ve arkadaşları 44 çalışmayı içeren bir sistematik derlemede kardiyak arrest 
sonrasında spontan dolaşımı dönen hastalar için kullanılan sedasyon protokollerini 
incelemişler ve midazolam ve fentanilin birlikte kullanımının en sık tercih edilen kombi-
nasyon olduğunu, bunu propofol, morfin kullanımının izlediğini bildirmişlerdir [58]. Daha 
sonra yapılan analizlerde propofol-remifentanil protokolünün midazolam-fentanil proto-
kolüne göre daha kısa etki süresi ve erken uyanma potansiyeline sahip olduğu ancak 
hemodinamik olarak propofol-remifentanil kullanılan hastalarda vazopressör ihtiyacının 
daha fazla olduğunu bildirilmiştir [69-70].  

Midazolam sıklıkla kullanılan bir ajan olmasının yanı sıra hepatik disfonksiyon nedeniyle 
metabolizması değişebilir, renal disfonksiyonu olan hastalarda aktif metabolitleri birike-
bilir. Fukuoka ve ark. TTM sırasında normotermik hastalara kıyasla hipotermik hastalarda 
(32-34 0C) azalmış CYP3A4 ve CYP3A5 enzim aktiviteleri nedeniyle midazolam plazma 
konsantrasyonlarında 5 kata kadar artış bildirmektedirler [68]. Midazolam kullanımı için 
ortak bir protokol bulunmamaktadır. Literatürde 5 mg/saat dozunun yanısıra > 0.2 
mg/kg/saat kullanılan prosedürler de bulunmaktadır [71]. Genellikle 2-10 mg/saat olarak 
kullanımı önerilmektedir [71-72]. 

Propofol kullanımında farmakokinetik özellikleri nedeniyle hepatik ve renal disfonksiyon-
da birikime neden olmamaktadır. Ancak hemodinamik komplikasyonlar açısından dikkat-

li kullanılması önerilmektedir [73]. Normotermik hastalara göre hipotermik hastalarda 
plazma konsantrasyonu %30’a kadar artabilmektedir. 20 mcg/kg/dk dozundan başlanıp, 
50 mcg/kg/dk dozuna kadar titre edilebilir [74]. 50-70 mcg/kg/dak gibi yüksek dozlarının 
titremeyi engellediği çalışmalarda belirtilmiştir [58]. Bu nedenle hipotermik hastalarda 
özellikle yüksek doz kullanımında toksisite potansiyeli artmaktadır. Propofol infüzyon 
sendromu sırasında gözlenen bulgular kardiyak arrest sonrası hastalarda sıkça rastlanılan 
problemler olduğu için klinik olarak ayırmak ve erken tanı koymak oldukça zor olabilir 
[66-75]. 

Fentanil YBÜ’lerinde sıkça tercih edilen analjezik ajanlardan biridir. Hipotermi sırasında 
fentanil klirensinde 3.7 kata kadar düşüş izlenebileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 
[76]. 0.5-1 mcg/kg bolus ve 25-100 mcg/saat infüzyon dozundan başlanabilir [77]. 
Morfin analjezik olarak seçilebilecek diğer ajanlardan biridir, ancak renal disfonksiyonda 
aktif metaboliti birikeceğinden ve etkisi öngörülemediğinden daha az tercih edilmekte-
dir. Özellikle hipotermik hastalarda morfin reseptör afinitesindeki azalma nedeniyle 
kullanılan doz azaltılabilir [75]. 

Barbitüratlar serebral metabolik gereksinimleri azaltması ve iskemi sırasında serebral 
toleransı arttırması nedeniyle tercih edilen ajanlardan olmuştur. 3 mg/kg yükleme dozu 
sonrasında 0.1-0.2 mg/kg/dk infüzyon öneren çalışmalar mevcuttur [78]. 

Deksmeditomidin titremede kullanılanılabilecek bir ajan olup alfa-2 reseptör agonistidir. 
Solunumu deprese etmemesi avantajı iken, bradikardi ve hipotansiyon yan etkisidir [58]. 
Meperidin ise alfa-2B adrenoreseptör üzerinden titreme eşiğini düşürmekte, buspiron ve 
deksmeditomidin ile sinerjistik etki göstermektedir, ancak nöbet eşiğini düşürdüğü göz 
önünde bulundurulmalıdır [58]. Dantrolen, ketamin ve ondansetronların titremeyi azalttı-
ğına yönelik çalışmalar mevcuttur ancak TTM’de çok tercih edilen ajanlar değildir [79-80].  

Nöromuskulerblokaj kullanımı 
NMB özellikle titremenin önlenmesi ve buna bağlı olarak hedef ısı kontrolüne ulaşmadaki 
gecikmelerin önlenmesi için önerilmektedir. Titreme diğer sedatif ajanlarla da kontrol 
altına alınabilse de bunun için yüksek dozlarda kullanımı gerekmektedir. Buna bağlı 
olarak da komplikasyonlarla daha sık karşılaşılabilinir. Bu nedenle özellikle hemodinamik 
olarak stabilizasyonu zor olan hastalarda NMB ile titreme kontrolü sağlanması avantaj 
sağlayan bir yaklaşım olabilir [60]. Hipotermik hastalarda özellikle steroid yapılı NMB’lerin 
metabolizmaları organ işlev bozukluklarında etkilenebilmektedir. Renal disfonksiyonu 
olan hastalarda vekuronyum ve pankuronyumun aktif metabolitleri birikebilir, hepatik 
disfonksiyonu olan hastalarda roküronyumun metabolizması azalabilir [57]. Hipotermik 
hastada vekuronyum süresi 2 katına kadar uzayabilmektedir [66]. NMB kullanımında kas 

gücü takibi için TOF izlemi önerilmektedir ancak hipotermi sırasında periferik sinir 
iletiminde yavaşlama olması nedeniyle güvenilir bir izlem yöntemi olmaktan çıkmaktadır 
[81]. Kardiyak arrest sonrası anoksik hasarı olan hastalarda epileptik aktivitelerle sıkça 
karşılaşılmaktadır. Bu aktiviteler beyin hasarını arttırabileceğinden ve ilaçlarla kontrol 
altına alınması mümkün olduğundan tanımlanması önemlidir. NMB kullanımı sırasında 
bu aktiviteler fiziksel olarak görülmeyeceğinden devamlı elektroensefalografi (EEG) moni-
törizasyonu önerilmektedir [60].  

Sedasyonun sonlandırılması 
TTM sırasında sedasyonun kesilip nörolojik muayene yapılması uygun bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. Özellikle hipotermik hastada sedasyonun kesilmesi sıcaklık kontrolü-
nün sağlanmasını zorlaştıracağından, titremeyi arttırarak hipoksiyi derinleştirebileceğin-
den ve beyin hasarının artmasına neden olabileceğinden ilk 24 saat önerilmemektedir. 
Normotermik stabilizasyon sağlandıktan sonra beyin ödemi ve status epileptikus durumu 
göz önünde bulundurularak gerekli hallerde kademeli olarak azaltılarak sedasyon 
kesilmesi önerilir [60]. 

TTM’de sedasyon-analjezi için farklı protokoller kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi 
2004 yılından beri Puerta de Hierro-Majadahonda Üniversite Hastanesi ve Guadalajara 
Üniversite Hastanesi’nde kullanılan protokoldür. Protokole göre kardiyak arrest sonrası 
TTM ile hasta takibinde 0.1 mg/kg sisatraküryum puşesi sonrasında 0.1 mg/kg/saat 
infüzyon başlanmaktadır. Sonrasında bispektral indeks (BİS) takibine göre; BİS değeri < 
40 ise 6 mcg/kg/saat remifentanil infüzyonu, BİS değeri 40-60 arasındaysa 6 
mcg/kg/saat remifentanil infüzyonunun yanında bu aralıkta kalmayı sağlayacak en 
düşük doz propofol infüzyonu, BİS değeri > 60 ise acil EEG istenmeli elektriksel nöbet 
veya status epilepticus varsa spesifik tedavi başlanmaktadır. Tedaviden 12-24 saat sonra 
hipotermi sonlandırılıp yavaş ve kontrollü bir ısınmaya izin verilmektedir. 36 0C’ye 
geldiğinde sisatrakuryum sonlandırılır, train-of-four (TOF) >0.9 olduğunda propofol 
sonlandırılır, nörolojik değerlendirmeye sağlayabilmek için remifentanil infüzyonunda 
yavaş azaltmaya geçilmektedir [60]. Başka bir protokole göre TTM’de (32-34 0C) hasta 
hemodinamik olarak stabilse propofol ve remifentanil, hemodinamik olarak stabil değilse 
midazolam ve remifentanil ve bunlara ek olarak NMB bolusu uygulanmaktadır. Alternatif 
opioid olarak fentanil ve morfin yavaş farmokinetikleri göz önünde bulundurarak tercih 
edilebilmektedir. Bu tedaviye rağmen titreme önlenemezse NMB infüzyonu başlanır[82].  

Öneriler 
1. TTM tedavisinde sedasyon-analjezi serebral metabolik oksijen ihtiyacını 

azaltmak, iskemiye olan toleransı artırmak, serebral kan akımını artırmak, kafa içi 



27

basıncını azaltmak, titremeyi kontrol etmek ve nöbetleri kontrol etmek için yapılmalı-
dır. 

2. Seçilen sedatif-analjezik ilaçtan bağımsız olarak ilaçlar TTM başlangıcında başla-
malı ve normotermik olmadan kesilmemelidir. 

3. Hipotermi uygulandığı sırada (24-48 saat) nörolojik muayene için sedasyona ara 
verilerek “wake up” testi yapılması önerilmez. 

4. Optimum sedasyon-analjezi yönetimi bulunmamaktadır. 

5. Hipotermi sırasında ilaçların farmakodinami ve farmakokinetikleri değiştiğinden 
etkileri uzayabilir ve hastalar sedasyon-analjezi komplikasyonlarına karşı daha 
hassas hale gelebilirler.  

6. Hemodinamik olarak stabil hastalarda (bir vazopressör kullanımı ile hemodinamik 
stabilizasyon) anestezik olarak propofol ve/veya bir narkotik analjezik 
(remifentanil/fentanil) birlikte/tek başına titre edilerek kullanımı önerilir. 

7. Kas gevşeticiler sadece hipoterminin indüksiyonu sırasında vücut sıcaklığına 
ulaşmayı sağlamak için tercihan tek doz, sonrasında zorunlu durumlarda 
sedatif/analjeziklerle birlikte en son seçenek olarak kullanılması önerilir. 

8. İlk 48-72 saatte yapılacak cEEG (Sürekli EEG) monitörizasyonu güvenilirdir. BIS 
kullanımının etkinliği için yeterli kanıt bulunmamaktadır. 

9. Hipotermi sırasında TOF güvenilir değildir. 

10. TTM tedavisi uygulanan hastalarda sedatif/analjezik ilaçların vücut sıcaklığında 
stabilite sağlanana kadar kesilmesi önerilmez. 
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7. TTM TEDAVİSİNDE TİTREME YÖNETİMİ 
Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde hipotalamusun ‘ayarlanmış nokta’ (set point) olarak 
belirlediği değer, aynı zamanda vücut sıcaklığını korumaya çalıştığı noktadır. Bu eşik 
değeri uyarıcıya bağlı olarak (örneğin; beyin hasarı, iskemik bozukluk) daha düşük yada 
daha yüksek bir değere yeniden ayarlanabilir. Bu mekanizmanın zarar görmesi, hiperter-
miye neden olabilir [12-83]. 

 

Titreme, vücudun ısı kaybına verdiği, istemsiz ve sempatik termoregülatuar cevabıdır. 
Hipotalamusta ayarlanmış noktadan vücut sıcaklığının yaklaşık 1 °C düşmesi, titreme 
eşiğinin geçilmesine sebep olur [84]. Titreme serebral metabolik hızı ve metabolik talebi 
arttırır [9-85]. Ayrıca, oksijen tüketimini ve karbondioksit (CO2) üretimini ikiye ya da üçe 
katlayabilir [12-83]. Titremeyi sürekli monitörize edebilen bir cihaz bulunmamaktadır. 

Figür6.    Termoregülatör değerler ve eşik mekanizması 

Tablo2.    Bedside Shivering Assessment Skalası (BSAS)86

Skor Titreme Hasta Davranışı

1

2

3

4

Yok

Haf if

Orta derecede

Ciddi

Titreme yok

Titreme boyun ve toraksa lokalize ECG de artefakt 
olarak izlenebilir veya palpasyon ile hissedilir 

Üst ekstremite + toraksın aralıklı katılımı ile olan 
titreme

Jeneralize titreme veya üst/alt ekstremitede 
devamlı titreme 

Yatakbaşı Titreme Değerlendirme Skalası (Bedside Shivering Assessment Scale [BSAS]) 
kalorimetrik testlerle yüksek bir korelasyon sağlar ve güvenilirdir (Tablo 1) [86-87]. BSAS 
skorlarını elektromyografi (dEMG) ile karşılaştıran bir çalışmada BSAS skoru ile dEMG 
arasında makul korelasyon bulunmuştur [87]. Subjektif bir skor olmasına rağmen BSAS 
ortak bir dil sağlayarak titreme olduğunda yapılması gereken işlemleri ve farmakolojik 
ajan kullanımını standardize etmeyi sağlamaktadır.

Titremeyi kontrol etmek için farmakolojik ve farmakolojik olmayan metodlar vardır. 
Farmakolojik olmayan (non-farmakolojik) metodların yan etkilerinin çok az olduğu, kolay 
kullanıldığı ancak titremenin kontrolünde farmakolojik metodlar kadar etkin olmadıkları 
bilinmektedir. Bu yönetmlerden biri olan, ters- ısıtma (counterwarming) yöntemi cilt 
soğutması kullanılan hastalarda soğutulmayan ve ısı reseptörlerinin yoğun olduğu bölge-
lerin (yüz, eller ve ayaklar gibi) farklı yöntemlerle sıcak tutulması (eldiven, çorap, sargı vb.) 
şeklinde uygulanır ve titreme üzerine etkili olduğu bildirilmiştir [86-88]. 

Pek çok farmakolojik ajan titremeyi kontrol edebilmek için kullanılmıştır. Narkotik olma-
yan analjezikler (parasetamol, aspirin ve NSAIİ), arteriyel vazodilatatörler (Magnezyum), 
opioid analjezikler (Meperidin, mofin, fentanil, remifentanil vb), anestezikler ve sedatif 

ajanlar (Propofol, midazolam vb), seratonin agonist ve antagonistleri (Buspirone, trama-
dol, ondansetron), NMDA antagonistleri (Magnezyum, ketamin), alfa-agonistler 
(Dexmedetomidine) ve kas gevşeticiler kullanılabilmektedir[89].  

Öneriler 
1. TTM sırasında farmakolojik ve non-farmakolojik metodlarla titreme kontrol 

edilmelidir. 

2. TTM uygulanan hastalarda titreme ölçme yöntemi kullanılmalıdır. BSAS bu 
konuda güvenilirliği ve doğrulu nedeniyle güvenli bir yöntem olduğu için tavsiye 
edilebilir. 

3. Basamaklı ve protokole dayalı Columbia Anti-Shivering Protokolü bu konuda 
güvenilir bir protokol olarak kullanılabilir. 
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7. TTM TEDAVİSİNDE TİTREME YÖNETİMİ 
Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde hipotalamusun ‘ayarlanmış nokta’ (set point) olarak 
belirlediği değer, aynı zamanda vücut sıcaklığını korumaya çalıştığı noktadır. Bu eşik 
değeri uyarıcıya bağlı olarak (örneğin; beyin hasarı, iskemik bozukluk) daha düşük yada 
daha yüksek bir değere yeniden ayarlanabilir. Bu mekanizmanın zarar görmesi, hiperter-
miye neden olabilir [12-83]. 

 

Titreme, vücudun ısı kaybına verdiği, istemsiz ve sempatik termoregülatuar cevabıdır. 
Hipotalamusta ayarlanmış noktadan vücut sıcaklığının yaklaşık 1 °C düşmesi, titreme 
eşiğinin geçilmesine sebep olur [84]. Titreme serebral metabolik hızı ve metabolik talebi 
arttırır [9-85]. Ayrıca, oksijen tüketimini ve karbondioksit (CO2) üretimini ikiye ya da üçe 
katlayabilir [12-83]. Titremeyi sürekli monitörize edebilen bir cihaz bulunmamaktadır. 

Yatakbaşı Titreme Değerlendirme Skalası (Bedside Shivering Assessment Scale [BSAS]) 
kalorimetrik testlerle yüksek bir korelasyon sağlar ve güvenilirdir (Tablo 1) [86-87]. BSAS 
skorlarını elektromyografi (dEMG) ile karşılaştıran bir çalışmada BSAS skoru ile dEMG 
arasında makul korelasyon bulunmuştur [87]. Subjektif bir skor olmasına rağmen BSAS 
ortak bir dil sağlayarak titreme olduğunda yapılması gereken işlemleri ve farmakolojik 
ajan kullanımını standardize etmeyi sağlamaktadır.

Titremeyi kontrol etmek için farmakolojik ve farmakolojik olmayan metodlar vardır. 
Farmakolojik olmayan (non-farmakolojik) metodların yan etkilerinin çok az olduğu, kolay 
kullanıldığı ancak titremenin kontrolünde farmakolojik metodlar kadar etkin olmadıkları 
bilinmektedir. Bu yönetmlerden biri olan, ters- ısıtma (counterwarming) yöntemi cilt 
soğutması kullanılan hastalarda soğutulmayan ve ısı reseptörlerinin yoğun olduğu bölge-
lerin (yüz, eller ve ayaklar gibi) farklı yöntemlerle sıcak tutulması (eldiven, çorap, sargı vb.) 
şeklinde uygulanır ve titreme üzerine etkili olduğu bildirilmiştir [86-88]. 

Pek çok farmakolojik ajan titremeyi kontrol edebilmek için kullanılmıştır. Narkotik olma-
yan analjezikler (parasetamol, aspirin ve NSAIİ), arteriyel vazodilatatörler (Magnezyum), 
opioid analjezikler (Meperidin, mofin, fentanil, remifentanil vb), anestezikler ve sedatif 

Basamak Tedavi 

0 Bazal

1 Hafif sedasyon

2 Orta sedasyon

3 Derin sedasyon

4 Kas gevşemesi

650-1000 mg 4-6 saatte bir
30mg 8 saatte bir
0.5-1 mg/sa iv (Hedef 3-4 mg/dL)
43°C max hava ısıtmalı blanket 

0.2-1.5 mcg/kg/sa
25 mcg/sa (başlangıç dozu)
50-100 mg IM veya IV 

0.2-1.5 mcg/kg/sa
25 mcg/sa (başlangıç dozu)
50-100 mg IM veya IV 

50-75 mcg/kg/dk IV infüzyon

0.1 mg/kg IV

İşlem / İlaç

Asetaminofen
Buspirone
Magnezyum sülfat
Cilt ters-ısıtma

Deksmedetomidine
veya opioid: Fentanil
veya opioid: Meperidine 

Deksmedetomidine +
Fentanil
Meperidine

Propofol

Vekuronyum 

Tablo3.   Columbia Anti-Shivering Protokolü60 

ajanlar (Propofol, midazolam vb), seratonin agonist ve antagonistleri (Buspirone, trama-
dol, ondansetron), NMDA antagonistleri (Magnezyum, ketamin), alfa-agonistler 
(Dexmedetomidine) ve kas gevşeticiler kullanılabilmektedir[89].  

Öneriler 
1. TTM sırasında farmakolojik ve non-farmakolojik metodlarla titreme kontrol 

edilmelidir. 

2. TTM uygulanan hastalarda titreme ölçme yöntemi kullanılmalıdır. BSAS bu 
konuda güvenilirliği ve doğrulu nedeniyle güvenli bir yöntem olduğu için tavsiye 
edilebilir. 

3. Basamaklı ve protokole dayalı Columbia Anti-Shivering Protokolü bu konuda 
güvenilir bir protokol olarak kullanılabilir. 
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7. TTM TEDAVİSİNDE TİTREME YÖNETİMİ 
Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde hipotalamusun ‘ayarlanmış nokta’ (set point) olarak 
belirlediği değer, aynı zamanda vücut sıcaklığını korumaya çalıştığı noktadır. Bu eşik 
değeri uyarıcıya bağlı olarak (örneğin; beyin hasarı, iskemik bozukluk) daha düşük yada 
daha yüksek bir değere yeniden ayarlanabilir. Bu mekanizmanın zarar görmesi, hiperter-
miye neden olabilir [12-83]. 

 

Titreme, vücudun ısı kaybına verdiği, istemsiz ve sempatik termoregülatuar cevabıdır. 
Hipotalamusta ayarlanmış noktadan vücut sıcaklığının yaklaşık 1 °C düşmesi, titreme 
eşiğinin geçilmesine sebep olur [84]. Titreme serebral metabolik hızı ve metabolik talebi 
arttırır [9-85]. Ayrıca, oksijen tüketimini ve karbondioksit (CO2) üretimini ikiye ya da üçe 
katlayabilir [12-83]. Titremeyi sürekli monitörize edebilen bir cihaz bulunmamaktadır. 

Yatakbaşı Titreme Değerlendirme Skalası (Bedside Shivering Assessment Scale [BSAS]) 
kalorimetrik testlerle yüksek bir korelasyon sağlar ve güvenilirdir (Tablo 1) [86-87]. BSAS 
skorlarını elektromyografi (dEMG) ile karşılaştıran bir çalışmada BSAS skoru ile dEMG 
arasında makul korelasyon bulunmuştur [87]. Subjektif bir skor olmasına rağmen BSAS 
ortak bir dil sağlayarak titreme olduğunda yapılması gereken işlemleri ve farmakolojik 
ajan kullanımını standardize etmeyi sağlamaktadır.

Titremeyi kontrol etmek için farmakolojik ve farmakolojik olmayan metodlar vardır. 
Farmakolojik olmayan (non-farmakolojik) metodların yan etkilerinin çok az olduğu, kolay 
kullanıldığı ancak titremenin kontrolünde farmakolojik metodlar kadar etkin olmadıkları 
bilinmektedir. Bu yönetmlerden biri olan, ters- ısıtma (counterwarming) yöntemi cilt 
soğutması kullanılan hastalarda soğutulmayan ve ısı reseptörlerinin yoğun olduğu bölge-
lerin (yüz, eller ve ayaklar gibi) farklı yöntemlerle sıcak tutulması (eldiven, çorap, sargı vb.) 
şeklinde uygulanır ve titreme üzerine etkili olduğu bildirilmiştir [86-88]. 

Pek çok farmakolojik ajan titremeyi kontrol edebilmek için kullanılmıştır. Narkotik olma-
yan analjezikler (parasetamol, aspirin ve NSAIİ), arteriyel vazodilatatörler (Magnezyum), 
opioid analjezikler (Meperidin, mofin, fentanil, remifentanil vb), anestezikler ve sedatif 

ajanlar (Propofol, midazolam vb), seratonin agonist ve antagonistleri (Buspirone, trama-
dol, ondansetron), NMDA antagonistleri (Magnezyum, ketamin), alfa-agonistler 
(Dexmedetomidine) ve kas gevşeticiler kullanılabilmektedir[89].  

Öneriler 
1. TTM sırasında farmakolojik ve non-farmakolojik metodlarla titreme kontrol 

edilmelidir. 

2. TTM uygulanan hastalarda titreme ölçme yöntemi kullanılmalıdır. BSAS bu 
konuda güvenilirliği ve doğrulu nedeniyle güvenli bir yöntem olduğu için tavsiye 
edilebilir. 

3. Basamaklı ve protokole dayalı Columbia Anti-Shivering Protokolü bu konuda 
güvenilir bir protokol olarak kullanılabilir. 
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8. TTM SIRASINDA NÜTRİSYON 
TTM sırasında hastaların optimal nutrisyon desteği ile ilgili yapılmış olan sınırlı sayıdaki 
çalışmalarda TTM’nin enerji gereksinimi üzerine etkisi, erken enteral nutrisyon ile gastro-
intestinal intolerans, sağ kalım, nöroloijk sonuçlar ve enfeksiyon arasındaki ilişki değerlen-
dirilmiştir [28-100]. 

TTM uygulaması sırasında titreme kontrol altına alınmış ise özellikle indüksiyon ve soğut-
ma fazında derin sedasyon ve hipotermi nedeni ile hastaların enerji gereksinimi yaklaşık 
olarak %30 kadar azalabilmektedir [101-102-103-104]. Bu nedenle; TTM uygulamasın-
da enerji ihtiyacının belirlenmesinde indirekt kalorimetre kullanılamıyorsa; indüksiyon ve 
soğutma fazında hastanın normotermik fazdaki enerji ihtiyacının %75’i hedeflenmelidir 
[28].  

Hipotermiye bağlı artmış gastrik rezidüel volüm, barsak motilitesinde azalma ve yetersiz 
emilim TTM uygulaması sırasında enteral nutrisyonun yeniden ısıtma fazına kadar 
ertelenmesine ve bunun sonucunda erken enteral nutrisyonun potansiyel faydalarından 
yararlanılamamasına yol açabilmektedir [101-105-106-107]. TTM uygulaması sırasında 
artmış gastrik rezidüel volüm klinikte karşılaşılan bir durum olsa bile; gözlemsel çalışmalar 
nutrisyon desteğinin enteral yoldan güvenilir bir şekilde verilebileceğini göstermektedir 
[101-103-108]. Dahası TTM uygulaması sırasında vücut sıcaklığındaki düşüş ile birlikte 
intoleransta (kusma) önemli bir artış olmadığı, hastaların enteral nutrisyon emilimi için 
yeterli gastrointestinal fonksiyona sahip olduğu ve yeniden ısıtma fazında geçildiğinde 
vücut sıcaklığındaki artış ile birlikte enteral nutrisyon emilim miktarının arttığı gösterilmiş-
tir [101-109]. Benzer şelkilde; Williams ve arkadaşları TTM uygulaması sırasında enteral 
nutrisyon toleransını değerlendirdikleri çalışmalarında; ilk 24 saatte olguların %72’sinin 
enteral nutrisyonu tolere ettiğini, bu oranın yeniden ısıtma ve normotermi fazına geçildi-
ğinde ise %95-100’e çıktığını göstermişlerdir [105].  

TTM uygulaması sırasında erken enteral nutrisyon ile sağkalım arasındaki ilişkinin değer-
lendirildiği gözlemsel çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir [100-102-108]. Joo ve 
arkadaşlarının 2016’daki retrospektif gözlemsel çalışmalarında TTM uygulaması sırasın-
da erken enteral nutrisyon başlanan olguların daha kısa yoğun bakım yatış süresine ve 
daha düşük enfeksiyon oranlarına sahip oldukları gösterilmiş olmasına rağmen; erken 
enteral nutrisyon başlanan ve başlanmayan olgular arasında mortalite açısından bir fark 
gösterilmemiştir [100]. Ancak Joo ve arkadaşlarının 2019’daki 1682 olguyu değerlendir-
dikleri retrospektif gözlemsel çalışmalarının subgrup analizinde ise vücut kitle indeksi < 
18.5 kg/m2 olan olgularda erken enteral nutrisyon başlanmasının mortaliteyi önemli 
ölçüde azalttığı gösterilmiştir [102]. Benzer şekilde Martin ve arkadaşlarının çalışmasında 
da erken enteral nutrisyon başlanan olguların daha iyi sağ kalım oranlarına ve daha iyi 3 

aylık serebral performans kategorisi skorlarına sahip oldukları gösterilmiştir [108]. Bu 
nedenle TTM uygulaması sırasında kontrendikasyon yok ise erken enteral nutrisyon tercih 
edilmelidir [28, 43]. 

Bununla birlikte, Amerikan Parenteral ve Enteral Nutrisyon Derneği (A.S.P.E.N) tarafından 
yayınlanan kılavuzda TTM uygulaması sırasında nutrisyon şekli ve dozu ile ilgili herhangi 
bir öneri olmamasına rağmen; Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) ve Avrupa Klinik 
Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği (ESPEN) tarafından yayınlanan kılavuzlarda 
TTM’in indüksiyon ve sürdürme fazlarında enteral nutrisyona düşük doz ile başlanılması 
ve yeniden ısıtmaya geçildiğinde ise dozun arttırılması önerilmektedir [106-107-110].

Öneriler
1.  TTM uygulaması sırasında kontrendikasyon yok ise erken enteral nutrisyon tercih 

edilmelidir. Özellikle indüksiyon ve soğutma fazında enteral nutrisyona düşük doz 
(trofik) ile başlanılmalı; yeniden ısıtma ve normotermi fazına geçildiğinde ise 
hastanın tolerasyonuna göre doz arttırılarak tam doz enteral nutrisyona geçilmeli-
dir. Bununla birlikte; enteral nutrisyona başlamadan önce klinisyenler TTM’nin 
enerji ihtiyacı, beslenme toleransı ve hastanın hemodinamisi üzerine etkilerini 
mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. 
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Kontrollü vücut sıcaklığı yönetimi teknolojileri 
Bu teknolojileri kendi içinde uygulamanın yapıldığı yere göre intravasküler yöntemler ve 
eksternal yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz.  

İntravasküler yöntemler: Büyük bir santral ven yoluyla yerleştirilen kateterin otomatik 
ısı ektisi ile, direkt damar içinden soğutmayı gerçekleştirir. Bu sistemin en büyük avantajı 
direkt çekirdek sıcaklığa göre uygulanması ve düşük sıcaklıklarda gelişen vazokonstrüksi-
yon, ısı dağılımı gibi sorunlardan az etkilenmesidir. Dezavantajları ise, santral kateter 
girişimi gerekliliğiyle ilgili tüm riskler olarak özetlenebilir. Bunlar başlıca, tromboz ve enfek-
siyon riskidir [111-112-113]. Andremont ve arkadaşları cohort çalışmalarında, endovas-
küler soğutma kateterlerinin, standart femoral kateterlerden intravaskuler komplikasyon-
ların görülme riski/sıklığının daha fazla olduğu gösterilmiştir [114]. 

Ayrıca, yüksek maliyeti ve ülkemizde geri ödeme sisteminde karşılığının olmadığı, 
bilinmelidir. 

Eksternal yöntemler: Eksternal soğutma yöntemlerini, içinde su veya hava dolaşan 
battaniye/sargı (blanket/warp) sistemleri ve hidrojelli pedler olarak sırayalabiliriz. Yapılan 
bir çalışmada hidrojelli pedlere sahip sistemin battaniye sistemlerine göre,  hedef sıcaklı-
ğa ulaşmadaki hız, hedef sıcaklıkta vücut sıcaklığının korunması ve hemşirelik iş yükü 
(battaniyenin delinmesi, su sızdırması vb. durumlara bağlı) açısından, daha üstün olduğu 
gösterilmiştir [116]. 

9. TTM UYGULAMA YÖNTEMLERİ 
TTM tedavisi yaparken kullanılacak yöntemler başlıca; kontrolsüz konvansiyonel soğutma 
uygulamaları, kontrollü vücut sıcaklığı yönetimi teknolojileri ve diğer yöntemler olarak 
sınıflandırılabilinir. 

Konvansiyonel soğutma uygulamaları
En basit haliyle, bu uygulamalardan biri buz kalıpları yada kasetlerinin hastanın vücut 
yüzeyine yerleştirilmesidir. Günümüzde bunlara ek olarak,  karbon bazlı materyallerden 
oluşan, aynı prensiple (soğutucuda saklanan) hastayı soğutan bazı ürünler mevcuttur. 
Ayrıca, soğuk salin infüzyonuda bu yöntemler arasındadır. Düşük maliyetli olmalarına 
rağmen vücut sıcaklığı üzerinde kontrol sağlanamayacağı için, TTM tedavisi sadece bu 
yöntemlerle yapılamaz, bu yöntemlerle yalnızca soğutma yapılabilir [7]. Yalnızca, TTM 
sırasında indüksiyon fazını hızlandırmak amaçlı, sıkı takip ve kontrollerle bu yöntemlere 
başvurulabilinir. Özetle konvansiyonel yöntemlerin tek avantajı ucuz kolay olmalarıdır, 
dezavantajları ise TTM tedavisinin tüm aşamalarını uygulayamamaları, deride irritasyon, 
soğuk yanıkları ve kontrol edilemeyen vücut sıcaklıkları, şeklinde sıralanabilir. 

Figür7.    TTM yöntemleri ve tedavinin dört fazıdaki etkinlikleri 

Uygulamanın yapıldığı yerden bağımsız, bu teknolojilerde en önemli özellik, sıcaklık 
geribildirim sistemine (SGS) sahip olmalarıdır. Birçok battaniye tarzı sistemler SGS’ye 
sahip değildir. SGS’li bir cihazla yapılan TTM tedavisi sırasında, hedef sıcaklığa kısa 
sürelerde ulaşıldığı, vücut sıcaklığı dalgalanmalarının en az  yaşandığı, doğru ve yavaş bir 
yeniden ısıtma elde edildiği bilinmektedir.  

Yakın tarihli bir sistematik derlemede Calabró ve ark.  çekirdek sıcaklığın ölçülerek ve SGS’li 
cihazlarla yapılan çalışmalarda; kötü nörolojik sağkalım riskinin, konvasiyonel yöntemle-
rin kullanıldığı çalışmalara göre, daha az olduğunu göstermiştir [118].  İmkanlar dahilin-
de en yüksek standarda sahip kontrollü ve güvenli teknolojinin seçiminde ise  dikkat 
edilecek sıcaklık geri bildirim sisteminin hassasiyeti ve hızı olmalıdır. Tüm kontrollü (SGS’li) 
vücut sıcaklığı yöntemlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, jel kaplı yapışkan pedlere sahip 
olan  ve intravsküler soğutma yapan sistemlerin, daha etkin olduğu bildirilmiştir [115].

Diğer muhtelif yöntemler 
Bu başlıkta sıralanacak yöntemlerin bir çoğu için, etkinliğinin kanıtlanması gereken 
çalışmalar başlangıç aşamasındadır. Bazıları kontrollü olmakla birlikte, TTM tedavisinde 
dört aşamanın tamamının aynı yöntemle yapılabileceği uygulamalar değildir. Bu 
yöntemleri, transnazal soğutma, özefajial soğutma, intrapulmoner perfluoro-kimyasal 
likitler, devamlı renal replasman, soğuk salinle gastrik lavaj şeklinde sıralanabilir. 

Öneriler
1. TTM sırasında kullanılacak yöntemler kullanılacağı tedavi fazı, avantajları ve 

dezavantajlarına göre değerlendirilmelidir. 

2. TTM tedavisinin, vücut sıcaklığını tedavinin her fazında yöneten, sıcaklık geribildi-
rim sistemi (SGS) olan teknolojilerle yapılması önerilir.
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başvurulabilinir. Özetle konvansiyonel yöntemlerin tek avantajı ucuz kolay olmalarıdır, 
dezavantajları ise TTM tedavisinin tüm aşamalarını uygulayamamaları, deride irritasyon, 
soğuk yanıkları ve kontrol edilemeyen vücut sıcaklıkları, şeklinde sıralanabilir. 

Uygulamanın yapıldığı yerden bağımsız, bu teknolojilerde en önemli özellik, sıcaklık 
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Yakın tarihli bir sistematik derlemede Calabró ve ark.  çekirdek sıcaklığın ölçülerek ve SGS’li 
cihazlarla yapılan çalışmalarda; kötü nörolojik sağkalım riskinin, konvasiyonel yöntemle-
rin kullanıldığı çalışmalara göre, daha az olduğunu göstermiştir [118].  İmkanlar dahilin-
de en yüksek standarda sahip kontrollü ve güvenli teknolojinin seçiminde ise  dikkat 
edilecek sıcaklık geri bildirim sisteminin hassasiyeti ve hızı olmalıdır. Tüm kontrollü (SGS’li) 
vücut sıcaklığı yöntemlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, jel kaplı yapışkan pedlere sahip 
olan  ve intravsküler soğutma yapan sistemlerin, daha etkin olduğu bildirilmiştir [115].

Diğer muhtelif yöntemler 
Bu başlıkta sıralanacak yöntemlerin bir çoğu için, etkinliğinin kanıtlanması gereken 
çalışmalar başlangıç aşamasındadır. Bazıları kontrollü olmakla birlikte, TTM tedavisinde 
dört aşamanın tamamının aynı yöntemle yapılabileceği uygulamalar değildir. Bu 
yöntemleri, transnazal soğutma, özefajial soğutma, intrapulmoner perfluoro-kimyasal 
likitler, devamlı renal replasman, soğuk salinle gastrik lavaj şeklinde sıralanabilir. 

Öneriler
1. TTM sırasında kullanılacak yöntemler kullanılacağı tedavi fazı, avantajları ve 

dezavantajlarına göre değerlendirilmelidir. 

2. TTM tedavisinin, vücut sıcaklığını tedavinin her fazında yöneten, sıcaklık geribildi-
rim sistemi (SGS) olan teknolojilerle yapılması önerilir.

Figür8.    Eksternal yöntemlere bir örnek 
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Kontrollü vücut sıcaklığı yönetimi teknolojileri 
Bu teknolojileri kendi içinde uygulamanın yapıldığı yere göre intravasküler yöntemler ve 
eksternal yöntemler olarak ikiye ayırabiliriz.  

İntravasküler yöntemler: Büyük bir santral ven yoluyla yerleştirilen kateterin otomatik 
ısı ektisi ile, direkt damar içinden soğutmayı gerçekleştirir. Bu sistemin en büyük avantajı 
direkt çekirdek sıcaklığa göre uygulanması ve düşük sıcaklıklarda gelişen vazokonstrüksi-
yon, ısı dağılımı gibi sorunlardan az etkilenmesidir. Dezavantajları ise, santral kateter 
girişimi gerekliliğiyle ilgili tüm riskler olarak özetlenebilir. Bunlar başlıca, tromboz ve enfek-
siyon riskidir [111-112-113]. Andremont ve arkadaşları cohort çalışmalarında, endovas-
küler soğutma kateterlerinin, standart femoral kateterlerden intravaskuler komplikasyon-
ların görülme riski/sıklığının daha fazla olduğu gösterilmiştir [114]. 

Ayrıca, yüksek maliyeti ve ülkemizde geri ödeme sisteminde karşılığının olmadığı, 
bilinmelidir. 

Eksternal yöntemler: Eksternal soğutma yöntemlerini, içinde su veya hava dolaşan 
battaniye/sargı (blanket/warp) sistemleri ve hidrojelli pedler olarak sırayalabiliriz. Yapılan 
bir çalışmada hidrojelli pedlere sahip sistemin battaniye sistemlerine göre,  hedef sıcaklı-
ğa ulaşmadaki hız, hedef sıcaklıkta vücut sıcaklığının korunması ve hemşirelik iş yükü 
(battaniyenin delinmesi, su sızdırması vb. durumlara bağlı) açısından, daha üstün olduğu 
gösterilmiştir [116]. 

9. TTM UYGULAMA YÖNTEMLERİ 
TTM tedavisi yaparken kullanılacak yöntemler başlıca; kontrolsüz konvansiyonel soğutma 
uygulamaları, kontrollü vücut sıcaklığı yönetimi teknolojileri ve diğer yöntemler olarak 
sınıflandırılabilinir. 

Konvansiyonel soğutma uygulamaları
En basit haliyle, bu uygulamalardan biri buz kalıpları yada kasetlerinin hastanın vücut 
yüzeyine yerleştirilmesidir. Günümüzde bunlara ek olarak,  karbon bazlı materyallerden 
oluşan, aynı prensiple (soğutucuda saklanan) hastayı soğutan bazı ürünler mevcuttur. 
Ayrıca, soğuk salin infüzyonuda bu yöntemler arasındadır. Düşük maliyetli olmalarına 
rağmen vücut sıcaklığı üzerinde kontrol sağlanamayacağı için, TTM tedavisi sadece bu 
yöntemlerle yapılamaz, bu yöntemlerle yalnızca soğutma yapılabilir [7]. Yalnızca, TTM 
sırasında indüksiyon fazını hızlandırmak amaçlı, sıkı takip ve kontrollerle bu yöntemlere 
başvurulabilinir. Özetle konvansiyonel yöntemlerin tek avantajı ucuz kolay olmalarıdır, 
dezavantajları ise TTM tedavisinin tüm aşamalarını uygulayamamaları, deride irritasyon, 
soğuk yanıkları ve kontrol edilemeyen vücut sıcaklıkları, şeklinde sıralanabilir. 

Uygulamanın yapıldığı yerden bağımsız, bu teknolojilerde en önemli özellik, sıcaklık 
geribildirim sistemine (SGS) sahip olmalarıdır. Birçok battaniye tarzı sistemler SGS’ye 
sahip değildir. SGS’li bir cihazla yapılan TTM tedavisi sırasında, hedef sıcaklığa kısa 
sürelerde ulaşıldığı, vücut sıcaklığı dalgalanmalarının en az  yaşandığı, doğru ve yavaş bir 
yeniden ısıtma elde edildiği bilinmektedir.  

Yakın tarihli bir sistematik derlemede Calabró ve ark.  çekirdek sıcaklığın ölçülerek ve SGS’li 
cihazlarla yapılan çalışmalarda; kötü nörolojik sağkalım riskinin, konvasiyonel yöntemle-
rin kullanıldığı çalışmalara göre, daha az olduğunu göstermiştir [118].  İmkanlar dahilin-
de en yüksek standarda sahip kontrollü ve güvenli teknolojinin seçiminde ise  dikkat 
edilecek sıcaklık geri bildirim sisteminin hassasiyeti ve hızı olmalıdır. Tüm kontrollü (SGS’li) 
vücut sıcaklığı yöntemlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, jel kaplı yapışkan pedlere sahip 
olan  ve intravsküler soğutma yapan sistemlerin, daha etkin olduğu bildirilmiştir [115].

Diğer muhtelif yöntemler 
Bu başlıkta sıralanacak yöntemlerin bir çoğu için, etkinliğinin kanıtlanması gereken 
çalışmalar başlangıç aşamasındadır. Bazıları kontrollü olmakla birlikte, TTM tedavisinde 
dört aşamanın tamamının aynı yöntemle yapılabileceği uygulamalar değildir. Bu 
yöntemleri, transnazal soğutma, özefajial soğutma, intrapulmoner perfluoro-kimyasal 
likitler, devamlı renal replasman, soğuk salinle gastrik lavaj şeklinde sıralanabilir. 

Öneriler
1. TTM sırasında kullanılacak yöntemler kullanılacağı tedavi fazı, avantajları ve 

dezavantajlarına göre değerlendirilmelidir. 

2. TTM tedavisinin, vücut sıcaklığını tedavinin her fazında yöneten, sıcaklık geribildi-
rim sistemi (SGS) olan teknolojilerle yapılması önerilir.
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10. TTM TEDAVİ PROTOKOLÜ OLUŞTURMA 
Bu bölüm, bir TTM tedavisi protokolünün içermesi gereken parametrelerin hızlı başvuru 
kaynağı niteliğinde bir özetini sunmayı hedeflemektedir.  Bu parametreler sırasıyla:  

1. Seçim Kriterleri(dışlama,kabul kriterleri) 

2. İndüksiyon/başlangıç fazı değerleri (tedaviye kadar geçen süre, hedef sıcaklık, 
takipler) 

3. İdame/sürdürme fazı değerleri (süre, takipler) 

4. Yeniden ısıtma fazı değerleri (saatlik ısıtma oranı, takipler) 

5. Normotermi fazı değerleri (normotermi değeri, süre) 

6. Prognoz değerlendirme ölçütleri (kullanılacak tanılama yöntemleri, testleri) 

7. Titreme yönetimi ölçütleri (değerlendirme sıklığı, kullanılan ajanlar ve yöntemler) 

8. Hasta monitörizasyonu ölçütleri (vitaller, diğer bulgular ve takip sıklıkları) 

9. Laboratuvar takibi ölçütleri (bakılacak değerler ve takip sıklıkları) 

Aşağıda bulunan görselde ve Ek1’de boş bir versiyonunu bulacağınız form, size kliniğinize 
özgü bir TTM protokolü oluşturma imkanı sunacaktır. Bir çeşit, ‘kontrol edilecekler listesi’ 
(check list) olan bu belgede farklı renkteki her bir yol, tedaviye dahil etmeniz gereken bir 
aşamaya karşılık gelir. Bu yol üzerinden seçimlerinizi yapıp, boşluk olan yerleri doldurarak 
ilerlediğinizde, özgün bir tedavi protokolü oluşturabileceksiniz. Uygun seçimlerinizi yapar-
ken, bu rehberin şimdiye kadar ki tüm bölümlerinde tartışılan ve öneri haline getirilen 
bilgilerden yararlanabilirsiniz. 

Kliniğin ayrıntılı bir TTM protokolünün olmasının yanında, kardiyak arrest sonrası uygula-
nacak olan tüm girişimlerin bütüncül olarak doğru önceliklendirmelerle ele alınması için, 
zaman yönetimi oldukça önemlidir. Aşağıda en kritik saatlerde adım adım dikkat edilecek 
hususlar özetlenmiştir. 
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7. Titreme yönetimi ölçütleri (değerlendirme sıklığı, kullanılan ajanlar ve yöntemler) 

8. Hasta monitörizasyonu ölçütleri (vitaller, diğer bulgular ve takip sıklıkları) 

9. Laboratuvar takibi ölçütleri (bakılacak değerler ve takip sıklıkları) 

Aşağıda bulunan görselde ve Ek1’de boş bir versiyonunu bulacağınız form, size kliniğinize 
özgü bir TTM protokolü oluşturma imkanı sunacaktır. Bir çeşit, ‘kontrol edilecekler listesi’ 
(check list) olan bu belgede farklı renkteki her bir yol, tedaviye dahil etmeniz gereken bir 
aşamaya karşılık gelir. Bu yol üzerinden seçimlerinizi yapıp, boşluk olan yerleri doldurarak 
ilerlediğinizde, özgün bir tedavi protokolü oluşturabileceksiniz. Uygun seçimlerinizi yapar-
ken, bu rehberin şimdiye kadar ki tüm bölümlerinde tartışılan ve öneri haline getirilen 
bilgilerden yararlanabilirsiniz. 

Kliniğin ayrıntılı bir TTM protokolünün olmasının yanında, kardiyak arrest sonrası uygula-
nacak olan tüm girişimlerin bütüncül olarak doğru önceliklendirmelerle ele alınması için, 
zaman yönetimi oldukça önemlidir. Aşağıda en kritik saatlerde adım adım dikkat edilecek 
hususlar özetlenmiştir. 

• Havayolu kontrolü, Solunum, Dolaşım; İntravenöz yol; 
Kardiyak monitörizasyon 

• Sebebi tanımlamak &  Fizyolojiyi normalize etmek 
• Teşhiste kullanılanlar: ECG, ABG, Koroner anjiyogram 

(STEMI ya da kardiak sebeplerden şüpheleniliyorsa), BT 
görüntüleme, ekokardiyografi, laboratuar çalışmaları, kan  
kültürleri) 

• Hemodinamik: OAB >70 ve yeterli sıvı kullanılırak perfüzyo-
nu sağlamak, vazoaktifler, inotroplar, ve/veya mekanik 
dolaşım destekleri) 

• Solunum Cihazı: düşük tidal volüm (tahmin edilen vücut 
ağırlığına göre 6-8 mL/kg), Fio2 düşürüp Spo2 94-97% 
oranında tutmak & solunum sayısını ayarlayıp PaCo2 
40-45 mm Hg tutma 

• Hedeflenen vücut sıcaklığını ayarlamak ve TTM e başlamak

• Hedeflenen vücut sıcaklığını ayarlamak ve TTM e başlamak 
• Hedeflenen vücut sıcaklığı 32°C-36°C 
• Normalize Edilmiş Fizyolojiyi Koruma & Organ Perfüzyonu 
• Klinik veya subklinik nöbetten şüpheleniliyorsa kesintisiz EEG 
• Gereksiz ilaçları azaltma 
• Enfeksiyon riskine karşı hazır olma 
• Hastanın nörolojik durumunu ve değerlerini belirlemek & 

hastanın durumunu aileyle paylaşmak 
• Tekrar ısıtılmadan 72 saat sonrasına kadar prognoz belirle-

me bekletilmeli 
• Hasta için önemli olan hayat kalitesi ve değerleri konuşulmalı 
• Teşhisin zaman çizelgesi belirlenmeli

0 - 2
saat

2 - 96
saat
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Öneriler
1. TTM tedavisi standart bir protokolle uygulanmalıdır 
2. Bir TTM tedavi protokolü, asgari yukarıda belirtilen tüm parametreleri içermelidir. 

• Multimodel nörolojik prognoz 
• Sonrasında olabilecekleri değerlendirmek: nörolojik 

muane, SSEP, serum veya CSF biyomarkerları, EEG, beyin 
görüntülemesi, nörolojik konsültasyon 

• Umulan sonucu ve hedefleri aile veya vekille konuşma
> 96
saat

Tablo4.   Kardiyak arrest sonrası kritik müdahalelerin zaman çizelgesi1,16
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Yaşam
aktiviteleri

Etiyoloji Hemşirelik
tanısı

Hemşirelik
bakımı girişimleri 

Güvenli
Çevrenin
Sürdürülmesi 

Enfeksiyon
Riski

11. TTM TEDAVİSİNDE HASTA BAKIMI 
TTM tedavisi uygulanan hastaya özel hemşirelik bakımı planlanması oldukça önemlidir. 
Bu anlamda, hem tedavinin yan etkileri, hem de TTM yaparken kullanılan yöntem, hemşi-
relik tanılarını ve planlanacak bakımını büyük ölçüde şekilendirir [119-120]. 

Enfeksiyon belirti ve bulguları 
yönünden sürekli gözlem yapılır 
•Lökosit sayısı, nötrofil sayısı… vb 
enfeksiyon parametrelerinin 
takibi yapılır •El hijyeni ve eldiven 
kullanımı talimatına uyulur 
•Santral Kateter, arter takılması… 
vb invaziv işlemlerde maksimum 
standart önlemler alınır •Tüm 
kateter bakımları ve ilaç uygula-
maları aseptik ilkelere uygun 
yapılır •Kateterlerinin giriş yerleri 
günlük olarak enfeksiyon belirti 
ve bulguları yönünden izlenir 
•Ventilaörle İlişkli Pnömoni 
önleme stratejilerine uyulur 
•Derin trakeal aspirasyon 
uygulamasında aseptik ilkelere 
dikkat edilir •Dr. İstemine uygun 
şekilde antibiyotik tedavisi 
uygulanır. 

Uzamış 
terapötik 
hipotermide 
lökositlerin 
sayısı ve 
fonksiyonun 
azalması ile 
ilişkili 

Kanama Riski Hastanın kanama pıhtılaşma, 
aPTT, INR ve trombosit takibi 
yapılır. •Kanama belirti ve 
bulguları yönünden sürekli takip 
edilir. •Ağız içi, burun, cilt altı ve 
rektal kanama yönünden sürekli 
izlem yapılır •Hipotermi tedavisi 
süresince girişimsel invaziv 
işlemlerden kaçınılır. •İnvaziv bir 
uygulamanın yapılma gerekliliği 
olduğunda işlem sonrası daha 
uzun süreli ve sıkı bir basınç 
uygulanır.

Hipoterminin 
trombosit 
fonksiyonun-
da ve sayısın-
da azalmaya 
sebep olması 
ile ilişkil
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Boşaltım

Yaşam
aktiviteleri

Etiyoloji Hemşirelik
tanısı

Hemşirelik
bakımı girişimleri 

Travma Riski Hastanın hastalık hikayesi ve 
bireysel özellikleri kontrol edilir. 
•Soğutma yöntemine göre 
doğrudan soğuk uygulama 
yapılan cilt bölgesi periferik 
komplikasyonlar açısından izlenir. 
•Soğutma materyali temiz kuru 
ve sağlam cilde yerleştirilir. 
Ülserasyon, açık yara, yanık, 
ürtiker veya kızarıklık belirtileri 
gösteren cilt üzerine soğutma 
materyali yerleştirilmez. 
•Soğutma materyalinin altındaki 
cilt sık sık (4-6) saatte bir kontrol 
edilir. •Uygulamaya başlanılan ilk 
15 dakika içinde uygulama 
bölgesi, solukluk ve morarma 
açısından değerlendirilir. •Soğuk 
alerjisi yönünden hasta takip 
edilir. Eritrem, ürtiker ve şişlik olup 
olamadığı gözlemlenir. •Soğuk 
uygulamada kullanılan aracın 
parçalarının her yere eşit ısı 
dağıtma ve ısıyı sabit tutma 
durumu takip edilir. 
•Uygulamanın tipi, süresi, 
derideki değişiklikler ve hastanın 
uygulamaya yanıtı kayıt edilir. 

Teröpatik 
amaçlı soğuk 
uygulama ile 
ilişkili 

Konstipasyon
riski 

Hastanın bağırsak sesleri düzenli 
olarak takip edilir. •Hastanın 
defekasyon sıklığı ve özelliği takip 
edilir. •Hasta enteral besleniyor 
ise tolerasyonu takip edilir. •Karın 
içi basıncı takip edilir. •Hastanın 
enteral beslenme ürünün lifli 
içerikte olması tercih edilir. •Hekim 
istemine göre lavman ve laksatif 
uygulanır. 

Hipoterminin 
barsak 
fonksiyonları-
nı ve 
intestinal 
motiliteyi 
yavaşlatması 
ile ilişkili 
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Yaşam
aktiviteleri

Etiyoloji Hemşirelik
tanısı

Hemşirelik
bakımı girişimleri 

Basınç yarası riski değerlendirme 
ölçeği ile değerlendirme yapılır. 
•Hastaya 2 saatte bir (gerekli ise 
daha sık) pozisyon verilir. •Yatak 
içinde aktif pasif egzersizler 
yaptırılır. •Vücudun basınç altında 
kalan bölgeleri desteklenir. 
Soğutma materyalinin altında 
idrar, dışkı, kan gibi sıvıların 
birikmesine izin verilmemelidir. Cilt 
kurutulmalıdır. •Ödemli hastalar-
da rahatlatmak için soğutma 
materyallerinin yerleri değiştirilir. 
•Soğutma pedleri kullanılıyor ise 
pedler nazik biçimde soyarak 
çıkartılmalı, hızla çekilmemelidir 

İmmobilizas-
yon, Koma 
ve derin 
sedasyon ile 
ilişkili

Deri bütünlü-
ğünde 
bozulma riski 

Kişisel 
temizlik ve 
Hijyen 

Beslenme Aldığı-çıkardığı sıvı izlemi yapılır 
ve kaydedilir. •Değişiklikler 
hekime bildirilir. •Hasta hemodi-
namik monütorizasyonla takip 
edilir. •Santral venöz basınç ve 
pulmoner arter basıncı değerlen-
dirilir. •Ödem ve deri turgoru 
takibi yapılır •Cilt kuruluk ve 
solukluk yönünden izlenir •Oral 
mukoza, dil ve dudakların 
kuruluğu kontrol edilir •İdrar 
rengi ve ozmolaritesi takip edilir.

Hipoterminin 
diüreze neden 
olması (Soğuk 
Diürezi) ile 
ilişkili 

Sıvı volüm 
dengesinde 
bozulma riski 

Elektrolit 
dengesinde 
bozulma riski 

Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır 
•Elektrolit düzeyi takibi yapılır. 
•Elektrolik eksiklikleri hekim istemi 
ile IV infüzyon şeklinde tamamla-
nır. •Sıvı-Elektrolit eksikliklerinin 
belirti ve bulguları yönünden 
hasta takip edilir. •Yeniden ısıtma 
döneminde gelişen hipovolemi ve 
hiperkalemi yavaş ısıtma ile 
önlenebilir. Bu nedenle yeniden 
ısıtma yavaş ve kontrollü yapılır

Diürezde 
meydana 
gelen artış ile 
ilişkili 
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Öneriler 
1. TTM sırasında bütüncül bir yaklaşımla hasta bakımı planlanmalıdır. 

2. Tüm izolasyon önlemleri ve el hijyeni uygulanmalıdır. 

3. İnfeksiyon önlem tedavi demetleri uygulanmalıdır. 

4. Santral venöz kateter ve arter kateter bakımları yapılmalıdır. 

5. Ağız bakımı 4 saat aralıklarla yapılmalıdır. 

6. Göz bakımı/ suni göz yaşı 2 saat aralıklarla yapılmalıdır. 

7. Hasta yatak başı 30 derce yukarda tutulmalıdır. 

8. Bası yaralarını önlemek amacıyla hastaya 2 saat aralıklarla pozisyon verilmelidir. 

9. Kullanılan yöntemebağlıolarak, soğuk yanığı takibi amacıyla 1  saat aralıklarla cilt 
değerlendirilmelidir.

Yaşam
aktiviteleri

Etiyoloji Hemşirelik
tanısı

Hemşirelik
bakımı girişimleri 

Kan glikoz takibi yapılır. •Ünitenin 
kan glikoz takip protokolü uygula-
nır. Gerekirse hastanın durumuna 
göre glikoz kontrolünde spesifik bir 
hedef aralık belirlenebilir. 
•Hiperglisemi ve hipoglisemi 
belirtileri yönünden hasta izlenir. 
•Hipoglisemi durumunda hekim 
istemiyle glikoz içeren sıvılar takılır. 
•Hiperglisemi durumunda Dr. 
istemine uygun olarak aralıklı 
insülin uygulaması ya da infüzyo-
nu başlanabilir. 

Hipoterminin 
azalmış 
insülin 
duyarlılığına 
ve insülin 
sekresyonu-
na neden 
olması ile 
ilişkili 

Kan şekerinde 
dalgalanma 
riski

Tablo5.    TTM tedavisinde örnek bir hemşirelik bakım planı119 
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KA: Kardiyak arrest 

KPR: Kardiyopulmoner resüstasyon 

TTM: Targeted Temperature Management (hedeflenmiş sıcaklık yönetimi) 

YBÜ: Yoğunbakım üniteleri 

SDGD: Spontan dolaşımı geri dönmüş 

PKA: Post Kardiyak arrest sendromu 

HDKA: Hastane dışı kardiyak arrest 

HİKA: Hastane içi kardiyak arrest 

SUT: Sağlık uygulamaları tebliği 

EKG: Elektrokardiyografi 

NMB: Nöromuskuler blokaj 

EEG: Elektroensefalografi 

cEEG: Sürekli elektroensefalopati 

GWR: Grey over White matter 

FLAIR: Fluid attenuated inversion recovery 

BİS: Bispektral indeks 

TOF: Train-of-four monitoring ( train-of-four izlemi) 

BSAS: Bedside shivering assesment scale (yatakbaşı titreme değerlendirme ölçeği) 

SGS: Sıcaklık geribildirim sistemi 
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