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ÖZET 

Yüksel, S. (2012). Soğuk uygulama ve Heparinoid’in kraniyotomi sonrası göz 

çevresinde oluşan ödem ve ekimoza etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. Doktora Tezi. İstanbul.  

Araştırma, kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, 

nöroşirürji kliniklerinde uygulanan girişimlerin etkisini belirlemek; kraniyotomi sonrası 

72 saat süresince, -14 
0
C sıcaklıktaki jel pedlerle her saat başı 20 dakika uygulanan 

düzenli soğuk uygulamanın etkisini saptamak amacıyla randomize kontrollü deneysel 

çalışma olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini, temporal veya fronto-temporal 

kraniyotomi uygulanan 90 nöroşirürji hastası oluşturdu. Hastalar, randomizasyonla 

kontrol grubu, soğuk uygulama grubu ve Heparinoid grubu olmak üzere üç gruba 

ayrıldı. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu ile 

toplandı; göz kapağı ödem ve ekimozu Kara & Gökalan Ölçeği ile değerlendirildi. Veri 

analizinde sayı, yüzde, ortalama, standard sapma, Pearson ki-kare,  Kruskal Wallis,  

Friedman ve Sperman korelasyon analizi ile ileri analiz testleri kullanıldı. Araştırmada, 

soğuk uygulama grubundaki hastalarda göz kapağı ödeminin 4 puan üzerinden en fazla 

2,08, Heparinoid grubundakilerde 3,90, kontrol grubundakilerde ise 3,87 olduğu; soğuk 

uygulama yapılan hastalarda gözün ödem nedeniyle kapanmadığı, diğer hastalarda ise 

ödemin gözün kapanmasına neden olacak kadar artış gösterdiği, tüm hastalarda ödemin 

3. gün anlamlı oranda azaldığı belirlendi. Araştırmada,  tüm hastalarda üst ve alt göz 

kapağı ekimoz puanının 3. saatten itibaren artmaya başladığı, soğuk uygulama ve 

Heparinoid grubunda 1. gün, kontrol grubunda ise 2. gün en üst seviyeye ulaştığı; 3. gün 

soğuk uygulama grubundaki hastalarda anlamlı, kontrol ve Heparinoid 

gruplarındakilerde ise anlamlı olmayan bir azalmanın olduğu belirlendi. Elde edilen 

veriler, kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, nöroşirürji 

birimlerinde uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk uygulama ve izotonikle ıslatılmış 

gazlı bezle pansuman) ve Heparinoid’in etkin olmadığını; düzenli soğuk uygulamanın 

ise etkin olduğunu gösterdi. 

 

Anahtar kelimeler: Kraniyotomi, periorbital ödem, periorbital ekimoz, soğuk uygulama, 

Heparinoid. 
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ABSTRACT 

Yüksel, S. (2012). Effects of cold application and Heparinoid on periorbital edema and 

ecchymosis after craniotomy. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Surgical Nursing. PhD Dissertation. Istanbul.   

 

The present study was designed as a randomized controlled experimental study to 

determine the effects of the interventions performed for periorbital edema and 

ecchymosis after craniotomy in neurosurgical clinics and the effects of regular cold 

application performed using gel pads for 20 minutes on an hourly basis at -14ºC for 72 

hours after craniotomy. The study sample consisted of 90 neurosurgical patients 

undergoing temporal or fronto-temporal craniotomy. The patients were randomized into 

three groups: the cold application group, the Heparinoid group and the control group. 

Data were collected using a data collection form developed by the author and the eyelid 

edema and ecchymosis were measured using the Kara&Gökalan’s scale. Data were 

analyzed using number, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s chi-square, 

Kruskal Wallis, Friedman and Spearman correlation and advanced analysis tests. In this 

study, it was found that the patients in the cold application group had a maximum eyelid 

edema score of 2.08 out of 4, those in the Heparinoid group had a maximum eyelid 

edema score of 3.90 and those in the control group had a maximum eyelid edema score 

of 3.87; that the eyelids could not close due to edema in the patients receiving cold 

application; that the edema progressed to the point of preventing the eyelids from 

closing in the other patients; and that edema was significantly reduced in all patients on 

day 3. In the present study, it was also found that the upper and lower eyelid 

ecchymosis scores started to increase after hour 3 in all patients and reached maximum 

on day 1 in the cold application and Heparinoid groups and on day 2 in the control 

group and that there was a significant decrease in the cold application group on day 3 

but a nonsignificant decrease in the control and heparinoid groups. The obtained data 

revealed that the interventions performed in neurosurgical clinics (irregular cold 

application and gauze bandages wetted with isotonic solution) and Heparinoid for 

periorbital edema and ecchymosis after craniotomy were ineffective whereas regular 

cold application was effective.     

 

Key words: Craniotomy, periorbital edema, periorbital ecchymosis, cold application, 

Heparinoid. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kraniyotomi; intrakranial yer kaplayan lezyonlara girişimde bulunmak amacıyla 

kafatasının cerrahi yöntemle açılmasıdır. Beyin tümörleri, yaralanmalar, hematomlar, 

anevrizmalar, beyin ödemi, infeksiyon ve kafatası kırıkları gibi durumlarda, tümörü 

çıkarmak, kafa içi basıncı (KİB) azaltmak, hematomu boşaltmak veya kanamayı kontrol 

etmek amacıyla kraniyotomi uygulanmaktadır. Cerrahi girişimin nedenine bağlı olarak 

kraniyotomi; supratentoriyal, infratentoriyal olarak yapılabilmekte veya iki yaklaşım 

birlikte uygulanabilmektedir (Warnick ve Haverbusch 2005; Smeltzer ve ark. 2008a). 

Kraniyotominin nedenine bağlı olarak hastalar, birkaç günden birkaç haftaya kadar 

hastanede kalabilmekte (Gray ve Matta 2005) ve bu sürenin >12-24 saatlik zaman 

diliminde genellikle yoğun bakım biriminde izlenmektedir (Ziai ve ark. 2003). 

Kraniyotomi sonrası birçok hastada, görme işlevini ve beden imajını olumsuz yönde 

etkileyerek hastaların korku ve rahatsızlık yaşamalarına neden olan periorbital ödem ve 

ekimoz gelişebilmektedir. Kraniyotomi sırasında zarar gören kan damarlarından 

yumuşak doku içine oluşan kanama ve cerrahi alanın rahat olarak görünmesini 

sağlamak amacıyla verilen pozisyonlar (özellikle prone pozisyonu), periorbital alana 

sıvı/kan akışına neden olarak periorbital ödem ve ekimoz gelişiminde etkili olmaktadır 

(Smeltzer ve ark. 2008a; Shin ve ark, 2009). 

Rinoplasti gibi yüz bölgesini etkileyen cerrahi girişimler sonrasında da, 

genellikle göz çevresinde ve yüzde hastaların görüş keskinliğini azaltarak rahatsızlığa 

neden olan, estetik sonuçları etkileyen ödem ve ekimoz oluşmaktadır.  Bu nedenle, 

rinoplasti sonrası gelişen periorbital ödem ve ekimozu önlemek veya düzeyini azaltmak 

amacıyla araştırmalar yapılmış, bu araştırmalarda steroidlerin etkisi üzerinde 

durulmuştur (Kara ve Gökalan 1999; Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006). 

Araştırma sonuçları, tek doz steroid uygulanmasının sadece cerrahi girişim sonrası ilk 2 

gün göz kapağı ödemini ve üst göz kapağı ekimozunu azalttığını, bu etkinin 2. günden 

sonra kaybolduğunu (Kara ve Gökalan 1999), etkinin istendik düzeyde olabilmesi için 

doz sayısını artırmak gerektiğini ortaya koymuştur (Kargı ve ark. 2003). Ancak, 

steroidlerin, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını, immün ve inflamatuar yanıtı,  

santral sinir sistemini etkilediği,  baş ağrısı, trombositopeni, adrenal atrofi, gastrik ülser 
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ve gastrointestinal kanama gibi komplikasyonlara neden olduğu bilinmektedir (Kara ve 

Gökalan 1999; Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006; Shin ve ark. 2009).  

Kraniyotomi uygulanan hastaların çoğunluğunda da periorbital ödem ve ekimoz 

oluşmasına karşın, bu sorunları önleme veya kontrol etmeye yönelik araştırmaların 

sayısı sınırlıdır. Yapılan bir araştırmada (Kim ve Shin 2005), kraniyotomi sonrası 

oluşan baş ağrısı ve periorbital ödeminin, hastalarda ciddi anlamda rahatsızlığa neden 

olduğu saptanmış, bu sorunların çözümünde etkin bir yönteme gereksinim olduğu 

bildirilmiştir (Kaynak: Shin ve ark. 2009). Kraniyotomi sonrası oluşan ağrı, periorbital 

ödem ve fasiyal ekimoza soğuk uygulamanın etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan 

diğer bir araştırmada, cerrahi girişim sonrası erken dönemde soğuk uygulama yapılan 

hastalarda fasiyal ekimoz oluşumunun azaldığı saptanmıştır. Aynı çalışmada, soğuk 

uygulamanın periorbital ödemi azalttığı ve bu etkinin cerrahi girişim sonrası 9. saat-7. 

gün arasında sürekli olduğu, soğuk uygulama grubunda kontrol grubuna göre periorbital 

ödemin daha hafif derecede oluştuğu ortaya konmuştur (Shin ve ark. 2009).  

Soğuk uygulama, ağrı, ödem ve ekimozun önlenmesinde ya da kontrolünde, 

soğuğun etkisinden yararlanmak amacıyla, bedenin herhangi bir bölgesinin üzerine 

yaklaşık 15ºC’lik soğukluk veren bir maddenin veya aracın uygulanmasını içeren 

farmakolojik olmayan bir yöntemdir. Soğuğun ilk çağlardan itibaren tedavi yöntemi 

olarak kullanıldığı, Edwin Smith Papirüs’ünde (MÖ 3500) soğuk tedavisiyle ilgili 

bilgilerin olduğu, Mısırlılar’ın (MÖ 2500), yaraların ve inflamasyonun erken dönem 

tedavisinde,  Hipokrat’ın ödem, ağrı ve kanamaların tedavisinde soğuğun etkisinden 

yararlandığı bildirilmektedir (Çalıkoğlu ve Gürgey 1999; Freiman ve Bouganim 2005; 

Yavuz 2006; Wang ve ark. 2006).  

Soğuk uygulamanın lokal ağrı ve spazmı azalttığı, ayrıca kanama ve 

inflamasyonu da azaltarak travma veya cerrahi girişim sonrası doku ödemini baskıladığı 

bilinmektedir. Soğuk uygulamanın amacı, uygulandığı alanın altında doku sıcaklığını 

düşürerek lokal vazokontrüksiyonu sağlamak, vasküler geçirgenliği azaltmak, 

metabolizmayı yavaşlatıp olası kanama, hematom ve ödem gelişimini önlemek veya 

azaltmaktır (Morsi 2002; Okcu ve ark. 2004; Smeltzer ve ark. 2008b).  

Literatür incelendiğinde, ağrı, ödem ve ekimozun kontrolünde soğuk 

uygulamanın etkisini belirlemeye yönelik araştırmaların olduğu, bu araştırmaların 

genellikle oral, ortopedik cerrahi girişim uygulanan veya yumuşak doku yaralanması 
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olan hastalarla yapıldığı (Steen ve ark. 2000; Morsi 2002; Deal ve ark. 2002; van der 

Westhuijzen ve ark. 2005; Filho ve ark. 2005; Bleakley ve ark. 2006), kraniyotomi 

sonrası oluşan periorbital ödemin ve fasiyal ekimozun önlenmesi veya kontrolüne 

yönelik çalışmaların sınırlı olduğu (Shin ve ark 2009) dikkati çekmektedir.   

Shin ve ark (2009), kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve fasiyal 

ekimozun önlenmesinde soğuk uygulamanın cerrahi girişim sonrası erken dönemde 

uygulanması gerektiğini vurgularken, edinilen bilgiler, çalışmanın gerçekleştirileceği 

nöroşirürji yoğun bakım birimlerinde ve nöroşirürji kliniklerinde uygulamaların ödem 

ve ekimoz oluştuktan sonra yapıldığı ve süreklilik göstermediği yönündedir. Bu 

çalışmanın gerçekleştirileceği birimlerde, kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem 

ve ekimozun kontrolünde izotonikle ıslatılmış gazlı bezler, Heparinoid kremler 

kullanılmakta ve düzensiz soğuk uygulama yapılmaktadır. Heparinoid’in ödem ve 

hematom üzerine etkisinin değerlendirildiği araştırmalarda, ödem tedavisinde topikal 

olarak uygulanan organo-heparinoid/ mukopolisakkarit polisülfat kremin tedavide etkin 

olmadığı (Sindet-Pedersen ve ark. 1989), subkutanöz hematomun tedavisinde ise % 50 

oranında etkin olduğu (Larsson ve ark. 1985) saptanmıştır.  

Bu araştırma, kraniyotomi sonrası erken dönemde, düzenli olarak uygulanan 

soğuk uygulamanın ve Heparinoid’in  periorbital ödem ve ekimoz kontrolündeki 

etkisini belirlemek, nöroşirürji yoğun bakım birimlerinde ve nöroşirürji kliniklerinde 

uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk uygulama, izotonik (%0,09 NaCl) ile ıslatılmış 

gazlı bezle pansuman) etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi.   
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KRANİYAL CERRAHİ 

Epilepsi, serebral anevrizma, arteriovenöz malformasyon (AVM), intrakraniyal 

infeksiyon, hematom, kanama, benign veya malign beyin tümörü, parkinson hastalığı, 

kafa yaralanması veya travmasında, inatçı ağrıyı dindirmek, KİB’nı azaltmak, hastanın 

normal bilinç düzeyine ulaşmasını sağlamak, nöromüsküler fonksiyonu en üst düzeye 

çıkarmak amacıyla uygulanan kranial cerrahi girişim, bugün bile son derece karmaşık 

ve kompleks bir işlemdir. Tıbbi ve teknolojik gelişmelere, alınan iyi sonuçlara rağmen, 

hasta ve ailesi için oldukça korkutucu bir deneyim olan kraniyal cerrahi sürecinde, tanı 

tedavi ve bakım girişimleri süresince hasta ve ailesi, açık, dürüst bir iletişime ve 

empatiye gereksinim duyar. Kraniyal cerrahi girişim uygulanma nedeni, tipi, yöntemi 

(kraniyotomi, kraniyektomi vb.), zamanı (acil veya planlanmamış), hastanın hemşirelik 

bakımını etkiler (Kerr ve Crago 2004; Lemone ve Burke 2008; Allyson ve ark. 2008; 

Zomorodi 2011).   

2.1.1. Kraniyal Cerrahi Girişimin Tarihçesi 

Kraniyal cerrahiye ilişkin ilk uygulamalar, MÖ 10.000 yılına, neolitik dönem 

öncesine dayanmaktadır. Yapılan kazılarda, arkeologlar kemik veya taştan yapılma 

aletlerle delik açılmış/trepenasyon yapılmış kafatasları bulmuştur (Velasco-Suarez ve 

ark. 1992; Ökten ve Okay 1998; Crubézy ve ark. 2001, Allyson ve ark. 2008; Açıkkol 

ve ark. 2009). Avrupa, Orta Asya, Pasifik, Güney Amerika ve Anadolu’da yapılan 

kazılarda, keskin taşlarla kraniyotomi yapılmış kafatasları bulunmuş (Velasco-Suarez ve 

ark. 1992; Ökten ve Okay 1998; Açıkkol ve ark. 2009), Avrupanın Akdeniz kıyısında 

bulunan bazı kafataslarının MÖ 2300 yılına ait olduğu saptanmıştır (Crubézy ve ark. 

2001). Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan, Urartu dönemine ait (MÖ 800) 

kafataslarında bugünkü cerrahi tekniğe çok benzeyen kraniyotominin uygulanmış 

olduğu, işlem sonrası kemik flebin tekrar yerleştirildiği ve hastanın birkaç hafta hayatta 

kaldığı saptanmıştır (Erbengi 1993). Tarih öncesi dönemde, kafatası trepenasyonunun 

niçin yapıldığı ile ilgili literatür bilgisi sınırlı olmakla birlikte, kafatası kırıklarının 

onarılması, kafa içindeki lezyonların çıkarılması veya psikiyatrik hastalıklar veya 

epilepside kişinin içinden kötü ruhların çıkarılması amacıyla uygulandığı tahmin 

edilmektedir (Velasco-Suarez ve ark. 1992; Erbengi 1993; Allyson ve ark. 2008; 
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Açıkkol ve ark. 2009). Meksika’nın güneyindeki Chihuahua eyaletindeki mezar 

mağaralarında bulunan iki kadın kafatasında kraniyal trepenasyondan sonra kemik 

kenarlarının düzgün iyileşme gösterdiğinin saptanması, trepenasyon sonrası olguların 

sağ kalım süresinin uzun olduğunu göstermiştir. Helenistik dönemde uygulanmış olan 

kraniyal trepenasyonun, İskenderiye Okulu'nun ilk biyologlarından olan Herophilos’un 

anatomi çalışmalarını yazdığı döneme rastladığı (MÖ 250-100) bilinmektedir. 

Trepenasyon işlemi, Yunanlı hekim Hipokrat tarafından MÖ 500 yılında tanımlanmıştır 

(Velasco-Suarez ve ark. 1992).  

Tarih öncesi dönemde, anestezi, antisepsi veya anatomi bilgisi olmadan yapılan 

kraniyal girişimlerden sonra hastaların çoğunluğunun hayatta kalması, oldukça 

etkileyicidir. Nörocerrahinin bugünkü noktaya ulaşmasında, geçmişteki birikimin yanı 

sıra, anatomi ve fizyoloji bilgisindeki ilerlemeler, görüntüleme yöntemleri ile 

radyocerrahideki gelişmeler ve nörofizyolojik izleme yöntemleri önemli katkı 

sağlamıştır (Allyson ve ark. 2008).  

2.1.2. Kraniyal Cerrahi Girişim Yöntemleri 

En yaygın uygulanan kraniyal cerrahi girişim yöntemleri:   

Burr Hole: Dura altındaki kan ve sıvının drenajını sağlamak amacıyla, 

kafatasında perforatör yardımıyla yaklaşık 1 cm
2
’lik bir delik açılarak kranium içine 

girilmesidir. Delik, ekstraserabral pıhtının veya kanın boşaltılması, biyopsi yapılması 

veya kraniyotomi hazırlığı için açılabilir. Bazen, sadece tümörün etraf dokulara yaptığı 

basıncı azaltabilmek için, tümör içinden internal dekompresyon veya eksternal 

dekompresyon (lobektomi) yapılabilir (Kerr ve Crago 2004; Coşan 2004; Lemone ve 

Burke 2008; Allyson ve ark. 2008; Basavanthappa 2009).   

Kraniyotomi: Kemik flebin uzaklaştırılmasıyla/trepane edilmesiyle kranial 

kavitenin açılmasıdır. Cerrahi girişim sonunda kemik flep, genellikle tekrar yerleştirilir 

(Uçak Erden 2006; Amidei 2009; Karadakovan 2010; Zomorodi 2011).    

Kraniyektomi: Posterior fossa cerrahisinde olduğu gibi, kemik flebin kesilip 

çıkarılması/parça parça koparılması yoluyla kranium içine girilmesidir. Kemik flep 

sonra tekrar yerleştirilmez, oluşan defekt, galea kası veya yapay kemikle, methl 

methacrylateden yapılma koruyucu protezle kapatılarak onarılır. Bu işlem serebral 

ödem sonrası dekompresyonu sağlamak, KİB’nı azaltmak için uygulanabilir (Kerr ve 
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Crago 2004; Uçak Erden 2006; Allyson ve ark. 2008; Lemone ve Burke 2008; 

Karadakovan 2010).   

Kraniyoplasti: Daha önce uygulanan cerrahi girişimlerden, malformasyondan 

veya travmadan kaynaklanan defektlerin onarılması amacıyla hasarlanmış veya kayıp 

kemiğin yerine sentetik materyalin yerleştirilmesiyle, kafatasının estetik/plastik 

onarımının yapılmasıdır. Plastik onarım, kafatasının şekil ve bütünlüğünün tekrar 

kazanılmasını sağlar (Champbell 2002; Kerr ve Crago 2004; Dicle ve Bilik 2007; 

Lemone ve Burke 2008; Allyson ve ark. 2008; Basavanthappa 2009).   

Sterotaksik Cerrahi: Biyopsi, radiocerrahi veya diseksiyon amacıyla kullanılan 

bir işlemdir. Derin yerleşimli küçük lezyonlara geniş bir kraniyotomi yapmadan, hedef 

noktayı çevreleyen normal beyin dokusuna zarar vermeden ulaşmayı sağlayan minimal 

invaziv bir yöntemdir. Tomografi ve sterotaksik çember sayesinde lezyonun tam 

lokalizasyonu yapılmakta ve tek bir burr hole ile lezyona ulaşılabilmektedir (Kerr ve 

Crago 2004; İşlekel 2007; Zomorodi 2011). 

Şant İşlemleri: Yerleştirilmiş bir implant veya tüp yardımıyla, beyin omurilik 

sıvısının (BOS) bir alandan diğerine, altrenatif bir yolla yönlendirilmesidir. 

Ventriküloperitoneal şant, lumbal-peritoneal şant veya ommaya reservior bu işleme 

örnek olarak verilebilir (Kerr ve Crago 2004; Allyson ve ark. 2008; Zomorodi 2011).   

2.1.3. Kraniyal Cerrahi Girişim Endikasyonları 

Kraniyal Cerrahi Girişim Endikasyonları: 

 Benign veya malign hücre büyümesinden kaynaklanan beyin tümörleri: 

Tümörün parsiyal veya total eksizyonu yapılır (Allyson ve ark. 2008; Basavanthappa 

2009; Zomorodi 2011). 

 Bakterilerin neden olduğu intrakraniyal infeksiyonlar veya apseler: Apse 

drenajı yapılır (Allyson ve ark. 2008; Basavanthappa 2009; Zomorodi 2011). 

 Vasküler anormallikler 

 Travma veya kardiyo-vasküler hastalık nedeniyle serebral damarların 

rüptüre olması sonucu oluşan intrakraniyal kanama: Uygulanacak cerrahi 

girişim “burr hole” veya kraniyotomi ile hematomun boşaltılmasıdır 

(Basavanthappa 2009). 
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 Arter ve venlerin konjenital olarak düğümlenmesi sonucu oluşan AVM 

(sıklıkla orta serebral arterde): Malformasyonun eksizyonu yapılır 

(Allyson ve ark. 2008; Basavanthappa 2009; Zomorodi 2011). 

 Arter duvarındaki zayıf alanın genişlemesi sonucu oluşan intrakraniyal 

anevrizmalar (genellikle ön kısmın yakınında ve willis dolaşımında): 

Cerrahi girişim, anevrizmanın kliplenmesi veya diseksiyonudur (Allyson 

ve ark. 2008; Basavanthappa 2009; Zomorodi 2011). 

 Kraniyoserebral travmalar 

 Travma kaynaklı hematomlar (epidural, subdural, travmatik subaraknoid 

kanama gibi): Burr hole veya kraniyotomi ile hematom eksizyonu veya 

drenajı yapılır (Allyson ve ark. 2008; Zomorodi 2011).  

 Travma kaynaklı kafatası kırıkları: Cerrahi girişim, nekrotik doku ve 

parçaların debride edilmesi ve kırığın onarılmasıdır (Allyson ve ark. 2008; 

Basavanthappa 2009; Zomorodi 2011). 

 Epilepsi ve fonksiyonel hastalıklar (hareket bozukluğu gibi): Epilepsi 

odağının eksizyonu yapılır veya elektrot, vagus sinir stimülatörü yerleştirilir (Allyson ve 

ark. 2008). 

 İnatçı/dirençli ağrı: Ağrıyı azaltmak için stimülatörler yerleştirilir, nöral 

blokaj veya sinir kök dekompresyonu yapılır (Allyson ve ark. 2008). 

 Beyin omurilik sıvısının aşırı üretiminden, akımın tıkanmasından veya geri 

emilimin bozulmasından kaynaklanan konjenital veya cerrahi girişim sonrası oluşan 

bozukluklar/hastalıklar(hidrosefali gibi): Hidrosefalinin cerrahi tedavisinde 

ventrikülolateral veya ventriküloperitoneal şant takılır (Basavanthappa 2009; Zomorodi 

2011). 

2.2. KRANİYOTOMİ 

Kraniyotomi yaygın olarak uygulanan bir cerrahi girişim olup, cerrahi girişim 

gerektiren herhangi bir patolojiyi tedavi etmek için uygulanır. Kafa içi basıncı azaltmak, 

tümörü veya lezyonu çıkarmak, lezyonla ilgili semptomları düzeltmek, serebral 

anevrizmayı onarmak, hematomu boşaltmak, kanamayı durdurmak, hasarlı alanı veya 

kafa travmalarının neden olduğu defektleri onarmak amacıyla durayı açmak için, kemik 

flebin uzaklaştırılması yoluyla kafatasının açılmasıdır (Champbell 2002; Kerr ve Crago 



 8 

2004; Arbour 2006; Dicle ve Bilik 2007; Smeltzer ve ark. 2008a; Lemone ve Burke 

2008;  Basavanthappa 2009).  

Kraniyotomi işlemine başlamadan önce, dikkat edilmesi gereken önemli 

noktalar vardır. Cerrahi girişim sırasında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için, 

hastanın başına, cerrahi girişim alanının tam olarak görünmesini sağlayacak şekilde 

pozisyon verilmelidir. Ayrıca, pozisyon verilirken, hastanın yaşı, durumu, lezyonun 

yerleşim yeri, anestezi monitörü ve görüntüleme aracının ulaşılabilirliği dikkate 

alınmalıdır. Yanlış pozisyon cerrahi çizginin değişmesine neden olabilir ve planlanmış 

rezeksiyonun hedefini değiştirebilir, cerrahın çalışmasını zorlaştırabilir. Verilen 

pozisyonun avantaj ve dezavantajları da göz önüne alınmalıdır (Allyson ve ark. 2008).  

2.2.1. Kraniyotomi Pozisyonları 

Supine Pozisyonu: Kraniyal cerrahi girişim için kullanılan en yaygın ve temel 

pozisyondur. Vücut düzlemi dikkate alınarak, başa kalpten yukarıda olacak şekilde 

pozisyon verilmesi, servikal yaralanmayı önler ve venöz dönüşü arttırır. Eğer baş 

döndürülecekse, vücut düzlemini sağlamak için omuz desteklerle yükseltilmeli, 

periferal sinir yaralanmasını önlemek için omuzlar 90
0
’den daha fazla bükülmemelidir. 

Siyatik sinirin gerilmesini önlemek için dizler hafifçe bükülür, tendon yaralanmasını ve 

topuğun basınç altında kalmasını önlemek için ayak bilekleri desteklenir. Kompresyon 

çorapları olsun olmasın, venöz dönüşü arttırmak ve derin ven trombozunu (DVT) 

önlemek için kompresyon araçları kullanılmalıdır (Allyson ve ark. 2008; Hayashi ve 

ark. 2011) (Şekil 2-1).  

Prone Pozisyonu: Suboksipital kraniyotomi uygulanacak hastalarda, posterior 

fossanın tam olarak görünmesini sağlamak amacıyla kullanılan pozisyondur. Yüz 

kontrol edilmeli, gözler, genital bölge basınçtan korunmalı, abdominal basınç 

azaltılmalı, omuzlar, dirsekler, eller ve kasıklar desteklenmelidir. Alt ekstremite 

nabızları kontrol edilmelidir. Bu pozisyon sonrası, göğüs ve abdomenin basınç altında 

kalmasıyla ilgili sorunlar, basınç yaralanmaları, sinir felci ve hava embolisi yaygın 

olarak görülebilir (Allyson ve ark. 2008) (Şekil 2-1). 

Lateral Pozisyon: Temporal, kafa tabanı ve posterior fossa kraniyotomileri için 

uygulanır. Altta kalan kol bir askıya yerleştirilir, sinir yaralanmasını önlemek için 

koltuk altlarına rulolar yerleştirilir ve üstte kalan kol, gövde boyunca yastıklarla 
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desteklenir. Kalça altına, dizlerin arkasına destekleyici pedler yerleştirilir. Altta kalan 

bacağa fleksiyon pozisyonu verilir (Allyson ve ark. 2008) (Şekil 2-1). 

Oturma pozisyonu: Posterior fossa ve subtemporal kraniyotomilerde kullanılır. 

Bu pozisyon, orta hattaki lezyonların değerlendirilmesini kolaylaştırır, serebral venöz 

dönüşü arttırır, kan ve BOS drenajını kolaylaştırır, KİB’nı azaltır. Ancak bu pozisyon 

venöz hava embolisi, hipotansiyon, tansiyon pnömosefali ve subdural hematom gibi 

komplikasyonlara da neden olabilmektedir (Porter ve ark. 1999; Allyson ve ark. 2008) 

(Şekil 2-1). 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

           A)Supine Pozisyonu (Warnick ve Haverbusch, 2005, s:2)       B)Prone Pozisyonu (Cohen-Gadol 2012 ) 

          C)Lateral Pozisyon (Paolino ve ark. 2006, s:13)                     D) Oturma pozisyonu (Morgan ve ark. 2005) 

 

Şekil 2- 1.Kraniyotomi pozisyonları  

 

2.2.2. Kraniyotomi Yöntemleri  

Kraniyotomi için uygulanacak yönteme karar verilirken, kraniyal anatomi/ 

lezyonun anatomik yeri dikkate alınmalıdır (Allyson ve ark. 2008). Patolojik durumun 

yerleşimine bağlı olarak, kraniyotomi; frontal, paryetal, oksipital, temporal bölgede 

açılabilir, fronto-temporal (pteryonel), paryeto-oksipital, fronto-orbital gibi birkaç 

bölgeyi de etkileyebilir (Kerr ve Crago 2004; Smeltzer ve ark. 2008a, Dicle ve Bilik 

2007; Zomorodi 2011). Kraniyotomi farklı cerrahi yöntemlerle yapılabilmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan altı yöntem vardır (Allyson ve ark. 2008): 
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1) Fronto-sfeno-temporal kraniyotomi: Anterior ve posterior dolaşım 

anevrizmalarında uygulanır. 

2) Subtemporal kraniyotomi: Posteriör kavernüs sinüs, pertokliviyal bölge 

lezyonları ve baziller arter lezyonlarında uygulanır.  

3) Anterior parasagittal kraniyotomi: Distal anteriör serebral arter 

anevrizmalarında, lateral ve parafalsin tümörlerinde uygulanır. 

4) Posterior parasagittal kraniyotomi: Medial paryetal ve oksipital lezyonlarda 

uygulanır.  

5) Midline suboksipital kraniyotomi: Serebellar vermis, 4. ventrikül, pineal 

bölge tümörlerinde uygulanır.  

6) Lateral suboksipital kraniektomi/ Uzak-lateral transkondiler ekstansiyon: 

Posterior fossa tümörlerinde uygulanır.  

Kraniyotomi alanının tentoryumun üstünde veya altında kalma durumuna göre 

de kraniyotomi yöntemleri iki şekilde sınıflandırılabilmektedir (Champbell 2002; 

Smeltzer ve ark. 2008a; Lemone ve Burke 2008; Richardson 2009; Karadakovan 2010):  

1) Supratentoriyal kraniyotomi: Tentoryum üzerinden girilerek supratentoriyal 

alana ulaşılır; insizyon, cerrahi girişimin uygulanacağı kısmın üzerinde, 

genellikle saç çizgisinin arkasında açılır (Champbell 2002; Paolino ve ark. 

2006; Smeltzer ve ark. 2008a). İnsizyon, göz üzerindeki kabarıklığın ve kulak 

önündeki saç çizgisinin arkasında kavisli, at nalı şeklinde bir insizyondur. Bu 

insizyon serebrumu, özellikle frontal, temporal ve paryetal lobların lateral 

kısımlarını açığa çıkarır. Süturlar genellikle 7-10 gün içinde alınır (Hickey ve 

Zoellner 2006; Paolino ve ark. 2006; Richardson 2009). 

2) İnfratentoriyal kraniyotomi: Tentoryum altından girilerek infratentoriyal 

alana (posterior fossa) ulaşılır. İnsizyon, boynun arkasında, ensede, oksipital 

lob etrafında ve serebelluma yakın uygulanır, serebellum ve medulla 

oblangatadaki  lezyonların değerlendirilmesini sağlar (Hickey ve Zoellner 

2006; Paolino ve ark. 2006; Smeltzer ve ark. 2008a; Lemone ve Burke 2008; 

Richardson 2009).  
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2.2.3. Kraniyotomi İşlemi 

Kraniyotomi insizyonu, lezyonun yerleşim yerine göre planlanır. İlk olarak kafa 

cildinde bir insizyon açılır, periost üzerindeki yumuşak doku sıyrılır, elde edilen flep 

döndürülür ve klipslerle tutturulur. Kraniyotomla kafatasında delikler (burr- hole) 

oluşturulur, deliklerin testere ile birleştirilmesiyle kemik flep olarak bilinen bir pencere 

oluşturulur. Duramater, kemik flebin alt yüzünden ayrılır, dairesel olarak açılarak 

değerlendirme için beyin dokusu açığa çıkarılır. İşlem sonrası, dura süturla veya dural 

substitütif ile kapatılır, işlem sırasında kafatasından kesilen kemik flep, cerrahi girişim 

sonrası periostal veya tel süturlarla tekrar yerine yerleştirilir, gerekirse plaklarla 

güçlendirilir, periosteum, kas ve galea kapatılır. Son olarak da cilt stapler veya 

sutürlarla kapatılır (Kerr ve Crago 2004; Smeltzer ve ark. 2008a; Allyson ve ark. 2008; 

Richardson 2009; Zomorodi 2011). Kemik flebin yerine konması fizyolojik olarak 

gerekli değildir, eğer tümör kemiğe yayılmışsa, enfekte olmuşsa veya KİB artış riski 

yüksekse, kemik flep yerine konmayabilir. Kemik flep yerine yerleştirilmediyse, alan 

yapay plakla veya kaskla korunmalıdır. Kemik flep, akut/kritik dönem geçtikten sonra 

da yerine yerleştirilebilir. Subdural, epidural veya kafa cildi/skalp altında sıvı ve kan 

toplanmasını azaltmak için drenler konulabilir (Allyson ve ark. 2008; Richardson 2009). 

(Fund 2012) 

Supratentoriyal 

Bölge 
 

İnfratentoriyal 

Bölge 

Spinal Kord 

Ön Beyin 

Ventriküller 

Tentoriyum 

Serebellum 



 12 

2.2.4. Kraniyotomi Komplikasyonları 

Kanama: Kraniyotomi sonrası kanama görülme oranı %0,8-1,1, ölüm oranı %32 

olarak bildirilmektedir (Allyson ve ark. 2008). Kanamaya neden olan faktörler, KİB‘ın 

artması, antikoagülan ve antiagregan ilaçların kullanımı, pıhtılaşmayı engelleyen 

hastalıklar, koagülopatiler, hipertansiyon, cerrahi girişim öncesi mannitol uygulanması 

ve sigara içilmesidir. Kanama sonucu oluşan hematomların çoğunluğu, cerrahi girişim 

sonrası ilk 24 saat içinde oluşur, mortalite oranı yüksektir. Kanamanın miktarı ve 

özellikleri doğru olarak tanılanmalı, gerekirse acil cerrahi girişim uygulanmalıdır. Bilinç 

düzeyindeki, KİB ve serebral perfüzyon basıncındaki (SPB) değişiklikler, pupillerdeki 

değişiklikler; sızıntı, kanama ve hematomun erken bulguları olabilir. Kemik flebin 

altında (ekstradural, subdural veya intraserebral hematom) hematom oluşması, hastanın 

yaşamını tehdit edebilir. İntraserebral hematom gelişen hastalarda bilinç-pupil 

değişiklikleri oluşur, özellikle cerrahi girişimin uygulandığı taraf pupilde dilatasyon 

görülür. Bu durumda hastaya acil cerrahi girişim uygulanması gerekir (Allyson ve ark. 

2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Rhondali 2011).  

Serebral infarktüs: Venöz hipertansiyon nedeniyle serebral infarktüs gelişebilir. 

Cerrahi girişim sırasında serebral sinüsün özellikle superior sagittal sinüsün yaralanması 

sonucu oluşan trombozis nedeniyle kortikal venöz drenajın bozulması, venöz 

hipertansiyona neden olur. Parasagittal falsin menenjiomların eksizyonu sırasında venöz 

infarktüs oluşma riski yüksektir. Cerrahi girişim sırasında serebral arterin yaralanması 

ya da oklüzyonu/tıkanması sonucu arteriyel infarktüs oluşur (Allyson ve ark. 2008). 

Nöbet oluşumu: Kraniyotomi sonrası erken dönemde nöbet görülme oranı % 4-

19 aralığında değişmekte olup (Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; 

Karadakovan 2010), ilk 24 saat içinde nöbet görülme oranı %5’den azdır (Rhondali ve 

ark. 2011). Nöbetler genellikle, supratentoriyal alandaki lezyonlar nedeniyle 

oluşmaktadır. Cerrahi girişim sonrası dönemde nöbet oluşum riski, hastanın tanısı, 

durumu ve daha önceki nöbet varlığı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Cerrahi 

girişim sırasında, beyin dokusuna elle girişim, serebral hipoksi, hematom ve serebral 

ödem oluşumu da nöbet riskini artırabilir. Beyin apsesi, tümör, AVM ve serebral 

anevrizma nedeniyle cerrahi girişim uygulanan hastaların nöbet geçirme riski yüksektir. 

Nöbetler, KİB artışına neden olarak serebral hasar oluşumuna, beyin kan akımının 

bozulmasına neden olabilir. Status epileptikus (nöbetlerin uzun sürmesi, nöbet 
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aralıklarında bilincin düzelmemesi), kraniyotomi sonrası oluşabilir, hematom, iskemi 

gibi komplikasyonların geliştiğini gösterebilir. Tedavide, profilaktik antikonvülsanlar 

kullanılır (Champbell 2002; Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 

2010).    

Akut hidrosefali: Cerrahi girişim sonrası dönemde oluşan hematom veya 

intraserebral kanama nedeniyle ventriküler sistemin tıkanması, akut hidrosefali 

oluşumuna neden olur. Posterior fossaya uygulanan cerrahi girişimlerden sonra görülme 

oranı yüksektir (Allyson ve ark. 2008). 

Pnömosefali: İntradural veya ekstradural alanda hava bulunması durumunda 

pnömosefali oluşur. Minimal pnömosefalili hastalarda, genellikle hiçbir belirti ve bulgu 

görülmez, hava kendiliğinden emilir. Ancak, hava miktarı artmaya devam ederse, KİB 

artar ve nörolojik belirti ve bulgular görülür. Pnömosefalinin en ciddi komplikasyonu 

tansiyon pnömosefalidir, acil cerrahi girişim gerektirir. Oturur pozisyonda kafatabanı 

cerrahisi uygulanan hastalarda, pnömosefali gelişme riski yüksektir (Allyson ve ark. 

2008).   

Serebral ödem:  Kraniyotomi sonrası çeşitli derecelerde serebral ödem 

gelişebilir, genellikle cerrahi girişimi izleyen ilk 5 saat içinde ödem oluşmaya başlar 

(Allyson ve ark. 2008), 24-36 saat içinde pik yaparken, 2. günden sonra azalmaya başlar 

(Kerr ve Crago 2004; Smeltzer ve ark. 2008a). Cerrahi retraksiyon, venöz drenajın 

bozulması ve bipolar koagülasyon kullanımı,  serebral ödem oluşum nedenlerindendir. 

Ödem, KİB artışına yol açar. Bu nedenle serebral ödem gelişen hastalar, bilinç 

değişikliği, bulantı-kusma, pupil değişiklikleri, duyu-motor değişiklikler, nöbet ve 

kraniyal sinir defisitleri (görme ve konuşma bozukluğu gibi) gibi KİB artışı belirti ve 

bulguları açısından yakından izlenmelidir. Kafa içi basınç artışı durumunda, ozmotik 

diüretikler ve kortizon tedavisi uygulanır. Mekanik ventilasyon, vazokonstrüksiyonu ve 

KİB’nı azaltarak, parsiyel CO2’i düşürür, hipoksiyi önler. Tedavinin amacı, KİB’nı 

azaltmak ve SPB’nı 55-60 mmHg arasında tutmaktır (Dicle ve Bilik 2007; Allyson ve 

ark. 2008; Karadakovan 2010). 

Serebral ödemi azaltmak için uygulanacak tedavi ve bakım girişimleri: 

 Serum ozmolaritesini artıran, beyindeki serbest sıvının çekilmesini, ozmotik 

diürezle atılmasını sağlamak için, mannitol gibi hiperozmotik ilaçlar, ozmotik 
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diüretikler ve kortikosteroidler uygulanır. 24-72 saat süresince her 6 saatte bir 

paranteral olarak deksametazon uygulanır, sonra oral tedaviye geçilir, 5-7 gün 

içinde azaltılarak kesilir (Smeltzer ve ark. 2008a).   

 Venöz drenajı kolaylaştırmak için yatağın başı 30-45
0
 yükseltilir (Allyson ve 

ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a).  

 Aşırı yüklenmeyi önlemek için sıvı alımı izlenir (Smeltzer ve ark. 2008a).  

Bu hastalarda KİB sürekli izlenmeli, değişiklikler anında bildirilmelidir. KİB’ın 

üst limiti 15 mmHg olup, basıncın 20 mHg üzerine çıkması, ödem veya kanama bulgusu 

olarak değerlendirilir. Serebral perfüzyon basıncı; arteriyel basınç ve KİB arasındaki 

fark olup, normal değerleri 60-110 mmHg’dir. Serebral perfüzyon basıncının 50 mmHg 

altına düşmesi, serebral iskemiye neden olur. Cerrahi girişim sonrası erken dönemde 

beyin perfüzyonu bozulursa, ödem, infarktüs ve beyin hasarı oluşma riski artar. Oksijen 

veya CO2 düzeyindeki en küçük değişiklikler (hipoksi veya hiperkapni) bile, beyin 

perfüzyonunu etkileyebilir, beyin hasarına neden olabilir. Bu nedenle solunum dikkatle 

değerlendirilmelidir (Allyson ve ark. 2008; Blank-Reid ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 

2008a). 

Vazospazm: Serebral vazospazm, genellikle subaraknoid kanama (SAK) sonrası, 

serebral arterlerin daralması olarak tanımlanmakta, ancak kraniyotomi  komplikasyonu 

olarak da oluşabilmektedir. Subaraknoid kanama gelişen hastaların yaklaşık %20-

50’sinde vazospazm oluşabilmektedir. İlerleyen dönemlerde oluşan nörolojik gerileme 

vazospazm göstergesi olabilir (Allyson ve ark. 2008).  

Serebrospinal sıvı sızıntısı: Serebrospinal sıvı sızıntısı rinore, otore veya 

insizyonel sızıntı olarak görülebilir. Rinore, burundan BOS sızması olup, frontal, 

etmoid veya sfenoid kemiklerin bütünlüğünde bozulmaya neden olan kraniyotomi 

sonrası  görülebilir. Kulaktan BOS sızması otore olarak adlandırılır, temporal kemik 

bütünlüğünde bozulmaya neden olan travmalar veya girişimlerden sonra görülebilir. 

Kafa tabanı cerrahisi ve transsfenoidal girişimler sonucunda BOS sızıntısı oluşma riski 

yüksektir. Beyin omurilik sıvı sızıntısı olan hastalarda, menenjit gelişme riski göz 

önünde bulundurulmalı, bu nedenle hastalar yakından izlenmelidir. Beyin omurilik sıvı 

sızıntısı çoğunlukla kendiliğinden durur, nadiren cerrahi girişim gerektirir. Ancak,  

sızıntının fazla olduğu durumlarda cerrahi onarım yapılır. Cerrahi girişim sonrası 



 15 

dönemde öksürme, sümkürme gibi durumların KİB’nı artıracağı ve BOS sızıntısına 

neden olabileceği, bu nedenle bunlardan kaçınılması gerektiği  konusunda hasta ve 

ailesi bilgilendirilmelidir. Beyin omurilik sıvısının sızması durumunda, burun veya 

kulağın üzerine steril kompres örtülür, kirlendiğinde değiştirilir. İnfeksiyon riskini 

arttırdığı için kulak ve burun içine basınçlı tampon uygulanmaz, hastanın başı 20
0
 

yükseltilerek, drenaj sağlanır, antibiyotik tedavisi uygulanır (Allyson ve ark. 2008; 

Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 2010).    

İnfeksiyon: Kraniyotomi sonrası cerrahi alan infeksiyonu oluşma insidansı %1-

4’dür. İnfeksiyon gelişimine neden olan risk faktörleri değerlendirilmeli, infeksiyon 

belirti ve bulguları yakından izlenmeli ve erken dönemde fark edilmelidir. Kafa cildinde 

nekroz, yara infeksiyonu veya insizyon bölgesinde kızarıklık, hassasiyet, ödem, akıntı, 

kötü koku veya dikişlerde açılma varsa hemen hekime bildirilmeli, beden sıcaklığı 

yakından izlenmelidir. Cerrahi alan infeksiyonu, insizyon alanı ve kemik fleple 

sınırlanabilir, menenjit veya beyin apsesi olarak da görülebilir. Cerrahi girişimin uzun 

sürdüğü,  eksternal ventriküler drenlerin 48-72 saatten daha uzun süre kaldığı hastalarda 

infeksiyon riski yüksektir (Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 

2010).  

2.3. KRANİYOTOMİ ÖNCESİ HEMŞİRELİK BAKIMI  

Kraniyotomi uygulanma nedeni ne olursa olsun, hastanın cerrahi girişim öncesi 

hazırlığı hemen hemen aynıdır. Hastanın cerrahi girişim öncesi dönemde ayrıntılı 

değerlendirilmesi, değerlendirme bulgularının kaydedilmesi, cerrahi girişim sonrası 

dönemle karşılaştırma yapılabilmesi için önemlidir. Bu nedenle, hastanın yaşam 

bulguları, bilinç düzeyi, oryantasyon ve kooperasyonu, pupilleri (eşitlik, ışığa 

duyarlılık, ekstraoküler hareket), kraniyal sinir fonksiyonları, KİB artış bulguları, duyu-

motor anormallikleri, ödem, sıvı-elektrolit dengesi ve solunum değerlendirilir, Glaskow 

koma skalasındaki (GKS) değişiklikler izlenir. Pulmoner konjesyon ve KİB artışı 

bulguları varsa hekime bildirilir (Basavanthappa 2009; Karadakovan 2010). 

Hasta ve ailesi cerrahi girişimden kaynaklanabilecek olası fiziksel ve emosyonel 

sorunlar için bilgilendirilmelidir. Cerrahi girişim sonrası döneme hazırlamada, aile ve 

hastanın korkularının en aza indiirlmesinde, hemşirenin açıklamaları önemlidir. Hasta 

ve ailesi, uygulanacak cerrahi girişim ve cerrahi girişimin hemen sonrası dönem 

hakkında genel olarak bilgilendirilmelidir. Cerrahi alanın daha iyi görünmesini 
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sağlamak amacıyla saç tıraşı uygulanacaksa, hasta bu konuda bilgilendirilmeli, izni 

alınmalı, kafatasının hangi bölgesinin tıraş edileceği, işlem sırasında oluşabilecek 

herhangi bir abrazyonun infeksiyon riskini arttıracağı, bu nedenle de traşın 

ameliyathanede, anestezi uygulaması sonrası yapılacağı anlatılmalıdır.  Hasta ve 

ailesine, cerrahi girişim sonrası hastanın yoğun bakım ünitesine alınabileceği konusunda 

da bilgi verilmelidir (Kerr ve Crago 2004; Dicle ve Bilik 2007; Smeltzer ve ark. 2008a; 

Zomorodi 2011).   

Cerrahi girişim sonrası uygulanacak geniş pansumanların işitmeyi 

zorlaştırabileceği, periorbital ödemin görmeyi geçici bir süre engelleyebileceği, 

periorbital ekimoz nedeniyle estetik görünümün geçici bir süre bozulabileceği 

konusunda hasta ve ailesi bilgilendirilmelidir (Smeltzer ve ark. 2008a; Allyson ve ark. 

2008; Amidei 2009; Karadakovan 2010). Periorbital ödemden kaynaklanan görüş 

zayıflaması nedeniyle hastanın korkmasını önlemek için bu konuda bilgilendirilmesi de 

önemlidir (Smeltzer ve ark. 2008a; Allyson ve ark. 2008).    

Hastada beyin tümörü varsa, serebral ödem gelişimini azaltmak için cerrahi 

girişim öncesi, kortikosteroid uygulanmalı, sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Hastada sıvı 

tutulma riski varsa, cerrahi girişim öncesinde ve sonrasında diüretikler ve mannitol gibi 

hiperozmotik ilaçlar uygulanabilir. Malign hastalıklar veya sespsis nedeniyle oluşan 

doku ödemini azaltmak için, önerilen dekort, deksametazon, onadron gibi steroidler  her 

6 saatte 4 mg dozlarda parenteral olarak uygulanır. Ayrıca, serebral apse, menenjiom 

nedeniyle cerrahi girişim uygulanacak olan, daha once nöbet geçirmiş olan  riskli 

hastalarda, nöbetleri önlemek için phenytoin gibi antikonvülsan ilaçlar da uygulanır 

(Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 2010). 

2.4. KRANİYOTOMİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI 

2.4.1. Kraniyotomi Sonrası Verilecek Pozisyon 

Kraniyotomi sonrası hastaya verilecek pozisyon için, cerrahın önerisinin olup 

olmadığı kontrol edilmeli, özel bir öneri yoksa kraniyotomi için uygulanan yöntem 

dikkate alınmalı, cerrahi girişim alanına dikkat edilerek hasta zaman zaman 

döndürülmelidir. Supratentoriyal kraniyotomi uygulanmışsa, venöz dönüşü 

kolaylaştırmak için cerrahi girişim sonrası boynun nötr hizalanmasıyla, yatağın başı 30-

45 derece kaldırılmalı (Champbell 2002; Arbour 2006; Hickey ve Zoellner 2006; 

Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 2010; Zomorodi 2011), hastaya sırt üstü veya yan 
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yatar pozisyon verilmelidir. Çıkarılan tümor büyükse, hasta operasyon alanının üzerine 

yatırılmamalıdır. İnfratentoriyal kraniyotomi uygulanmışsa, süturlardaki olası bir 

açılmayı önlemek için, boynun fleksiyonundan kaçınılmalı, boynun düz durması 

sağlanmalı, yatak başı en fazla 10-15 derece yükseltilmeli, 24-48 saat süresince diğer 

tarafa çevrilmelidir. Bu pozisyon, insizyon alanına basıncı önler (Champbell 2002; Kerr 

ve Crago 2004; Arbour 2006; Smeltzer ve ark. 2008a; Zomorodi 2011). Eğer hastada 

baş dönmesi veya ortostatik hipotansiyon gelişirse, yaşam bulguları izlenerek yatağın 

başı kademeli olarak yükseltilmelidir (Hickey ve Zoellner 2006). Posterior fossaya 

uygulanan cerrahi girişimlerden sonra, cerrahi girişim alanını basınçtan korumak için, 

hasta sırt üstü yatırılmaz, yan pozisyonda yatırılır. Çıkarılan kemik flebin yerine 

konmadığı cerrahi girişimlerden sonra, beynin genişlemesine yani dekompresyonuna 

olanak sağlamak için hasta cerrahi girişim uygulanan tarafının üstüne yatırılmaz 

(Karadakovan 2010; Zomorodi 2011). 

2.4.2. Kraniyotomi Sonrası Hastanın İzlemi 

Kraniyotomi sonrası hastanın tedavi ve bakımında amaç, komplikasyonları 

özellikle KİB artışını, bulantı-kusmayı önlemek, ağrı kontrolünü sağlamak, hastanın 

normal bilinç düzeyine, en üst nöromüsküler fonksiyona ulaşmasını ve rehabilitasyonu 

sağlamaktır (Arbour 2006; Dicle ve Bilik 2007; Zomorodi 2011). Kraniyotomi sonrası 

erken dönem, hastanın çok riskli olduğu dönem olup (Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve 

ark. 2008a), komplikasyonların çoğu ilk 6 saat içinde oluşmaktadır (Paolino ve ark. 

2006). Bu dönemde gelişebilecek komplikasyonların erken dönemde farkedilebilmesi 

için, cerrahi girişim sonrası hasta en az 24 saat yoğun bakım biriminde kalmalı ve 

hemşireler tarafından sık aralıklarla değerlendirilmelidir (Paolino ve ark. 2006; Allyson 

ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Rhondali ve ark. 2011). Özellikle; KİB artışı, 

serebral ödem, infarktüs, akut hidrosefali, pnömosefali, hematom, nöbet oluşumu ve 

vasospasm belirti ve bulguları yönünden hasta yakından izlenmeli, gelişen 

komplikasyonlara hemen girişim uygulanmalıdır. Ancak, lezyonun bulunduğu anatomik 

bölgenin fonksiyonları ile ilgili, konuşma, görme kaybı, pitozis gibi komplikasyonların 

tedavisi zor ya da günümüzün tıbbı olanaklarıyla olası değildir (Allyson ve ark. 2008; 

Smeltzer ve ark. 2008a). Bu tür komplikasyonlar gelişmişse hasta ve ailesi 

bilgilendirilmelidir. 
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Kraniyotomi sonrası yaşam bulgularında oluşan dalgalanmalar, KİB artışının 

göstergesi olabileceği için dikkatli olunmalı, izlem sık aralıklarla yapılmalıdır. 

İnfeksiyon veya hipotalamusun hasar görmesi sonucu hipertermi oluşabilir. Kan 

basıncındaki artış ve nabızda azalma da KİB artışını gösterebilir. Kan basıncının 

yükselmesi kanama riskini artırır, düşmesi ise beyin perfüzyonun bozulmasına neden 

olarak iskemi riskini artırır. Hafif bir hipoksi bile serebral iskemiyi arttırabileceği için, 

solunum hızı ve derinliği izlenmeli, arteriyel kan gazı ile oksijenizasyon 

değerlendirilmelidir (Paolino ve ark. 2006; Smeltzer ve ark. 2008a). 

Nörolojik durumunun kraniyotomi sonrası ilk 48 saat sık olarak 

değerlendirilmesi önemlidir, nörolojik durumunun bozulması acil girişim gerektirir. 

Çünkü, cerrahi girişim sonrası dönemde hastanın nörolojik durumundaki değişiklik, 

serebral ödem veya kanama nedeniyle KİB’ın arttığını gösterebilir. Bilinç değişiklikleri 

veya uyaranlara verilen yanıtın değişmesi KİB artışının ilk bulgusudur (Allyson ve ark. 

2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Zomorodi 2011). 

Nörolojik duruma ve komplikasyonlara ek olarak hastanın sıvı-elektrolit 

dengesi, ozmolarite, sodyum ve potasyum dengesindeki değişimler yakından izlenmeli, 

diyabetes insipidus (Dİ) gelişimi veya ciddi hipovolemiye karşı dikkatli olunmalı, aldığı 

çıkardığı sıvı izlemi (AÇİ) yapılmalıdır (Kerr ve Crago 2004; Karadakovan 2010; 

Zomorodi 2011). 

Cerrahi girişim sonrası erken dönemde, insizyon bölgesine gaz pansumanlar 

uygulanabilir. Pansuman başlangıçta tüm kafayı kaplayacak şekilde uygulanır, en fazla 

3-5 gün tutulur. Hekimlerin çoğunluğu 1. günden sonra pansumanı çıkarmaktadır. 

Pansuman materyali çok kalın olmamalı ve bir parmak girebilecek esneklikte 

sarılmalıdır. Dren yerleştirilmişse, erken dönemde drenajın rengi parlak kırmızıdır ve  

miktarı sonra yavaş yavaş azalır, rengi koyulaşır. Dren genellikle 24-48 saat içinde 

çıkarılır Drenaj miktarının, drenlerin yerleşim yerinin kontrol edilmesi, pansumanın 

etrafındaki alanın değerlendirilmesi önemlidir. Pansuman, renk, koku, kanama ve BOS 

sızıntısı açısından gözlenmelidir, drenajın renginin birden parlak kırmızı renge dönmesi 

veya drenajın birden kesilmesi durumunda hemen hekime haber verilmelidir. Alan, 

povidon iyotla veya benzer bir antiseptik dezenfektanla temizlenmelidir. Pansuman 

çıkarıldıktan sonra, kafa cildinin antiseptik sabunla yıkanması yararlı olabilir. Saç 

tıraşının neden olduğu psikolojik etki, insizyon tamamen iyileştikten sonra peruk, eşarp 
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veya bone/şapka kullanımıyla azaltılabilir (Kerr ve Crago 2004; Hickey ve Zoellner 

2006; Allyson ve ark. 2008; Smeltzer ve ark. 2008a; Zomorodi 2011).  

Kraniyotomi uygulanan hastalarda, hastanede yattıkları süre içinde, DVT ve 

pulmoner emboli (PE) gibi venöz tromboembolik hastalıklar, pulmoner, kardiyak, renal, 

gastrointestinal sorunlar (paralitik ileus, bulantı-kusma, stres ülseri vb.), beslenme 

sorunları, sıvı-elektrolit dengesizlikleri, kas-iskelet anormallikleri, uyku bozuklukları, 

basınç ülserleri ve psikososyal sorunlar gibi sorunlar da görülebilir. Bu nedenle hastalar 

yakından izlenmelidir (Paolino ve ark. 2006; Dicle ve Bilik 2007; Allyson ve ark. 2008; 

Smeltzer ve ark. 2008a; Karadakovan 2010).   

Kraniyotomi sonrası oluşan ağrının dikkatli değerlendirilmesi de önemlidir. 

Kraniyotomi insizyonu, gürültü, ışık gibi çevresel uyaranlar, inflamatuar yanıtta rol 

oynayan histamin, bradikinin gibi kimyasal maddeler, ödem, infeksiyon, kanama gibi 

serebral damarları ve meninksleri irrite eden komplikasyonlar, akut ağrıya neden 

olabilmektedir. Bu nedenle, ağrının değerlendirilmesi, komplikasyonların erken 

dönemde tanılanabilmesi için önemlidir. Örneğin, ense bölgesinde oluşan, analjeziklere 

yanıt vermeyen şiddetli ağrı vazospazm bulgusudur. Ağrının özelliği değerlendirilir, 

masaj, pozisyon değiştirme ve relaksasyon gibi farmakolojik olmayan yöntemlerle ve 

hekim isteminde yer alan analjeziklerle ( genellikle non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) 

ilaçlar), ağrı kontrolü sağlanır (Dicle ve Bilik 2007).  

Kraniyotomi sonrası erken dönemde hastaları rahatsız eden sorunlardan biri de 

göz kapağında ve çevresinde oluşan, periorbital ödem ve ekimozdur (Erdil ve Elbaş 

2001; Champbell 2002; Smeltzer ve ark. 2008a; Allyson ve ark. 2008; Karadakovan 

2010).   

2.5. PERİORBİTAL ÖDEM VE EKİMOZ 

Kranial ve fasiyal cerrahi girişimler, özellikle rinoplasti sonrası, cerrahi girişim 

sırasında zarar gören kan damarlarından yumuşak doku içine oluşan kanama nedeniyle 

fasiyal ödem, periorbital ödem ve ekimoz oluşabilmektedir (Kara ve Gökalan 1999; 

Kargı ve ark. 2003; Yücel 2005; Kara ve ark. 2005; Gürlek ve ark. 2006; Al-Arfaj ve 

ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Economou ve East 2011; Koç ve ark. 2011). Ayrıca, 

kraniyotomi sırasında, cerrahi alanın rahat olarak görünmesini sağlamak amacıyla 

verilen çeşitli pozisyonlar ve kafa destekleyici çerçeve, kafa cildinin basınç altında 

kalmasına, yüz ödemine, kas, özellikle boyun ağrısına neden olabilmektedir (Arbour 
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2006; Amidei 2009).  Kraniyotomi sırasında prone pozisyonu verilen hastalarda, sıvı 

periorbital alana akmakta, kafa cildi altında hematom oluşmakta ve orbitaya doğru 

yayılmakta, periorbital ödem ve ekimoz oluşumuna (mor göz) yol açmaktadır (Smeltzer 

ve ark. 2008a). Cerrahi girişim sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz, KİB artışının 

en yaygın görülen sonucu olup, KİB’nı artıran ve venöz dönüşü zayıflatan bir pıhtı veya 

tıkanıklık, periorbital ödemin anlamlı oranda artmasına neden olabilmektedir. Bu 

durumda hemen hekime haber verilmelidir (Smeltzer ve ark. 2008a).  Periorbital ödem 

ve ekimoz hastalarda ciddi rahatsızlığa, korkuya, duyusal algılamada bozulmaya 

(işitsel/görsel) neden olurken, beden imajını olumsuz olarak etkilemekte (Yücel 2005; 

Smeltzer ve ark. 2008a; Al-Arfaj ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009), genellikle 2 hafta 

içinde iyileşmektedir (Economou ve East 2011).  

2.5.1. Periorbital Ödem ve Ekimoz Kontrolünde Uygulanan Tedavi ve Bakım 

Girişimleri  

Dikkatli bir cerrahi teknikle, periorbital ödem ve ekimoz oluşumu azaltılabilir, 

ancak tamamen önlemek mümkün değildir (Koç ve ark. 2011). Yapılan araştırmalar, 

periorbital ödem ve ekimozun kontrolünü sağlamak, görmenin ödem nedeniyle 

engellenmesini önlemek için etkili olan bazı girişimler olduğunu kanıtlamıştır (Kara ve 

Gökalan 1999; Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006; Özdel ve ark. 2006; Gürlek ve 

ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Hatef ve ark. 2011; Koç ve ark. 2011; Saedi ve ark. 2011). 

Bu araştırmalarla ödem ve/veya ekimoz kontrolünde; steroidlerin (Kara ve Gökalan 

1999; Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006; Özdel ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 

2009; Koç ve ark. 2011; Saedi ve ark. 2011;), Heparinoid kremlerin (Larsson ve ark. 

1985; Çelik ve ark. 2010; Livaoğlu ve ark. 2010), dekonjestanların (Saedi ve ark. 2011) 

ve soğuk uygulamanın (Filho ve ark. 2005; Belli ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Rana 

ve ark. 2011) etkinliği gösterilmiştir.  

 Steroid Tedavisi: Steroid grubuna giren çok sayıda ilaç vardır. Bu ilaçların 

çeşitli fizyolojik etkileri olmasına karşın, hücre düzeyinde temel etki mekanizmaları 

aynıdır. Bu etki mekanizmaları tüm steroid yapılı hormonlar için ortaktır. 

Antiinflamatuvar etkileri ile, inflamasyonun klinik belirtilerini (ödem, kızarıklık, 

sıcaklık, ağrı) ve biyolojik belirtilerini (sedimentasyon hızı, fibrinojen) azaltırlar. Bu 

ilaçlar, kapiller geçirgenliği, lezyonlu, inflamasyonlu dokular tarafından serbestlenen 

bradikinin sentezini azaltarak inflamatuar reaksiyonu baskılar, ödem oluşumunu 
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azaltırlar (Dökmeci 2000; Saedi ve ark. 2011). Yapılan araştırmalar, steroid 

uygulamasının göz kapağı ödemi üzerinde etkili olduğunu (Kara ve Gökalan 1999; 

Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006; Koç ve ark. 2011; Saedi ve ark. 2011), tek doz 

steroid uygulanmasının sadece cerrahi girişim sonrası ilk 2 gün göz kapağı ödemini ve 

ekimozunu azalttığını, bu etkinin 2. günden sonra kaybolduğunu (Kara ve Gökalan 

1999), etkinin istendik düzeyde olabilmesi için doz sayısını (Kargı ve ark. 2003) ve 

miktarını artırmak (Gürlek ve ark. 2006) gerektiğini ortaya koymuştur. Yapılan diğer bir 

araştırma ise, yüksek doz steroid kullanımının ödem ve ekimoz üzerinde anlamlı 

etkisinin olmadığını, düşük dozun ödem kontrolü için yeterli olduğunu ortaya 

koymuştur (Koç ve ak.2011). Ancak, steroidler dikkatli uygulanmalıdır. Çünkü, 

steroidler ödem, baş ağrısı, trombositopeni, gastro-duodenal ülser, hiperglisemi, 

hipertansiyon, uykusuzluk, sinirlilik, göz içi basıncında artma, infeksiyon riskinde artış 

gibi ciddi yan etkilere neden olduğundan dikkatle uygulanmalıdır (Kara ve Gökalan 

1999; Dökmeci 2000; Kargı ve ark 2003; Gürlek ve ark. 2006; Shin ve ark, 2009, Türk 

İlaç Rehberi 2012).  

 Heparinoid kremler: Heparinoid kremler; antikoagülan, fibrinolitik ve 

antiinflamatuvar etkileri nedeniyle, travma sonrası oluşan ödem, ekimoz ve hematomun 

kontrolü amacıyla topikal olarak uygulanan ilaçlardır (Livaoğlu ve ark. 2010; Türk İlaç 

Rehberi 2012). Ödem, ekimoz ve subkutanöz hematomun tedavisinde, topikal olarak 

uygulanan Heparinoid kremlerin etkinliğini değerlendiren çalışmalarda, bu kremlerin 

ödem, inflamasyon ve intravasküler trombozu azalttığı (Livaoğlu ve ark. 2010), 

hematom emilme zamanını yarı yarıya kısalttığı (Larsson ve ark. 1985), ancak 

osteotomi sonrası oluşan ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olmadığı (Sindet-Pedersen 

ve ark. 1989; Kelleş ve ark. 2010) saptanmıştır.  

 Soğuk Uygulama: Cerrahi girişim sonrası oluşan periorbital ödemi gidermek, 

amacıyla göz üzerine soğuk kompres (Erdil ve Elbaş 2001; Arbour 2006; Smeltzer ve 

ark. 2008a) veya buzla 15-20 dakika soğuk uygulama yapılabilmektedir (Yıldırım ve 

ark. 2001; Shin ve ark. 2009). Buz paketler ve jel pedler ile soğuk uygulama 

yapılacaksa, uygulama öncesi bu araçlar steril bir gazlı beze sarılmalı, uygulama 

sırasında aseptik tekniğe dikkat edilmeli ve uygulama sırasında gözün durumu, soğuk 

uygulamanın olası komplikasyonları (uyuşma, ağrı, soğuk yanığı vb.) açısından sık sık 

izlenmelidir (Şahin Oksay 2010). 
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Bu girişimlere ek olarak;  

- Hekim tarafından istenen özel bir pozisyon yoksa, venöz dönüşü 

kolaylaştırarak periorbital ödemi azaltmak için yatağın başı 30-45
0 

yükseltilebilir 

(Arbour 2006; Smeltzer ve ark. 2008a).   

- Ödem ve ekimoz nedeniyle cilt bütünlüğünün bozulmasını önlemek için, göz 

çevresi ve göz kapakları sıvı vazelinle yağlanabilir, göz kapakları açılabiliyorsa 

etkilenen göz, ılık serum fizyolojik solüsyonu ile veya suni göz yaşı ile yıkanabilir. 

Korneada duyum yoksa, keratit belirti ve bulguları izlenmelidir (Arbour 2006; Smeltzer 

ve ark. 2008a).   

2.6. SOĞUK UYGULAMA 

Soğuk uygulama, tedavi amacıyla beden sıcaklığında lokal ya da sistemik 

değişim oluşturmak için, 10-18°C sıcaklıkta, buz torbası, buz paketi ve soğuk jel 

paketler gibi fiziksel ajanlarla, yaş ya da kuru olarak, bedenin belli bir bölgesine (lokal) 

veya tümüne (genel) yapılan uygulamadır. Soğuk kaynak ile uygulama yapılacak beden 

yüzeyi arasındaki temas sonucu sıcaklığın taşınması ya da iletilmesi sağlanır, sistematik 

ya da lokal etki oluşur. Soğuk uygulama, vazokonstrüksiyon oluşturarak periferal kan 

akımını ve doku sıcaklığını azaltmak, metabolizmayı yavaşlatmak, kanamayı 

durdurmak, ödem ve ağrıya neden olan inflamatuvar yanıtı baskılayarak ödem 

oluşumunu engellemek, ağrıyı gidermek, hipertemisi olan hastalarda beden sıcaklığını 

düşürmek amacıyla uygulanır  (Taber ve ark. 1992; Berman ve ark. 2002; Morsi 2002; 

Bleakley ve ark. 2004; Elkin ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; Barker ve Willens 

2008; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Shin ve ark. 2009; Şahin Oksay 2010; 

Açıkgöz 2011).  

2.6.1. Soğuk Uygulamanın Tarihçesi 

Soğuk uygulama, geleneksel tedavi yöntemlerinden biri olmakla birlikte, tedavi 

edici bir ajan olarak kullanımı uzun ve renkli bir tarihe sahiptir. Soğuk, basit ve kolay 

ulaşılabilir bir madde olarak insanlığın ilk ilaçları arasında yer almaktadır. En eski tıbbi 

metin olduğu kabul edilen Edwin Smith Papirüs’ünde (MÖ 3500), soğuk tedavisinin 

kullanımıyla ilgili sayısız referans vardır. Mısırlılar, M.Ö 2500 yılında yara tedavisinde 

soğuk ile tedavi yöntemini denemişlerdir. Hipokrat ödem, ağrı ve kanamaların 

kontrolünde soğuk uygulamadan yararlanmış, MÖ 4. ve 5. yüzyılda Hipokrat tıp 
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okulunda, tetanozun tedavisinde tüm bedenin soğutulmasından yaralanılmıştır. İngiliz 

doktor James Arnot, 19.yüzyılın ortalarında terminal dönemdeki kanser hastalarının 

ağrılarını soğuk tuzlu su kullanarak gidermeye çalışmıştır (Çalıkoğlu ve Gürgey 1999; 

Wang ve ark. 2006). Anatomist, cerrah ve klinik tedavi uzmanı olan Claudius Galen, üç 

günde bir yükselen ateşte soğutmanın etkin olduğunu savunmuştur.  Napoleon savaşları 

sırasında,  Napolyon'un askeri cerrahı Dominigue Jean Larrey (1766-1842), amputasyon 

işlemlerinde soğuk uygulamayı, lokal anestezi sağlamak amacıyla kullanmıştır (Wang 

ve ark. 2006, Tuncay 2010).  

2.6.2. Soğuk Reseptörleri 

İnsanlar, dondurucu soğuktan-soğuğa, serinden-fark edilemeyen serinliğe, 

ılıktan-sıcağa ve yakıcı sıcağa kadar değişebilen, sıcak ve soğuğun farklı 

derecelendirmelerini algılayabilmektedir. Beden sıcaklığı, termal reseptörlerden gelen 

sinyallere yanıt veren hipotalamus tarafından düzenlenir. Termal reseptörler 

uyarıldığında, duyu impulsları somatik afferent lifler yoluyla hipotalamusun ön 

bölgesine ve serebral kortekse ulaşır. Serebral korteks bireyin sıcaklık duygusunun 

farkında olmasını sağlar, sıcakta sıcaklık hissi, soğukta üşüme hissi oluşur. Hipotalamus 

normal beden sıcaklığını düzenleyen fizyolojik refleksleri kendiliğinden kontrol eder, 

vazokonstrüksiyon ve piloereksiyon yoluyla sıcaklık korunur ya da vazodilatasyon ve 

diyaforez (terleme) yoluyla sıcaklık kaybı olur (Yanıçoğlu 2007; Demir Işık 2008; 

Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011).   

Termal uyaranlar, soğuk reseptörleri, sıcak reseptörleri ve ağrı reseptöleri olmak 

üzere üç tip duyusal reseptör ile ayırt edilir. Soğuk ve sıcak reseptörlerinin kendi 

metabolik hızlarındaki değişikliklere bağlı olarak uyarıldıkları düşünülmektedir. Diğer 

bir deyişle, termal algılama büyük olasılıkla, sıcak ve soğuğun sinir uçları üzerine 

doğrudan fiziksel etkilerinden değil, sinir uçlarının sıcaklıkla değiştirilen kimyasal 

uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dondurucu soğuk ve yakıcı sıcaklıkta ağrı 

reseptörleri de uyarılır, bu reseptörler soğuk ve  sıcak reseptörleri ile birlikte 

“dondurucu soğuk” ve “yakıcı sıcak” duyularından sorumludur (Yanıçoğlu 2007; Demir 

Işık 2008).  

Soğuk ve sıcak reseptörleri hemen cildin altında, birbirinden farklı noktalar 

halinde bulunur. Soğuk reseptörleri cilt yüzeyine yakındır ve vücudun bazı bölgelerinde 

sıcak reseptörlerine gore 3-10 kat daha fazladır. Dudaklarda santimetre karede 15-25 
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soğuk noktası bulunurken parmaklarda ise santimetre karede sedece 3-5 soğuk noktası 

vardır. Cilt yüzeyinin normal sıcaklığı 34°C’dir. Sıcaklık reseptörleri genellikle 45°C ve 

15°C arasındaki lokal sıcaklıklara hızla uyum sağlar. Lokal sıcaklık bu sınırlar dışında 

olduğunda (daha yüksek veya daha düşük) maddelerin teması rahatsız edicidir ve ağrı 

gelişir. Soğuk reseptörleri 10-15°C sıcaklıkta, sıcak reseptörleri ise 30°C sıcaklıkta 

uyarılır. Bir soğuk reseptörü aniden çok hızlı bir sıcaklık düşüşüne maruz kalırsa, önce 

kuvvetle uyarılır, fakat bu uyarı ilk birkaç saniye içinde hızla, daha sonraki 30 dakika 

içinde ise giderek zayıflar, yani reseptörler adapte olur. Soğuk uygulama yapılan bölge 

soğuğa uyum sağladıktan sonra, birey sıcaklık değişimlerinin farkına varamayabilir ve 

doku travması gelişme riski artar (Berman ve ark. 2002; Potter ve Perry 2005b; 

Yanıçoğlu 2007, Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).  

2.6.3. Soğuk Uygulamanın Etkisi 

Soğuk uygulama, beden sıcaklığını, doku metabolizmasını azaltmak, 

vazokonstrüksiyon sağlamak, ödemi ve ağrıyı gidermek amacıyla uygulanmaktadır 

(Morsi 2002; Bleakley ve ark. 2004; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Shin ve 

ark. 2009; Şahin Oksay 2010). Soğuk uygulama, kapiller kontraksiyon oluşturur, hasarlı 

alanın sıcaklığını azaltır, kapiller geçirgenliği ve kanamayı azaltarak, metabolizmayı 

yavaşlatır, bağlı olarak ödemin kontrol edilmesini sağlar; hematom oluşma riskini ve 

infeksiyonlarda bakteriyel aktiviteyi azaltır, ağrı uyarısının üst merkezlere taşınmasını 

engeller ve ağrılı spazmları giderir (Morsi 2002; Okcu ve ark. 2004; Barker ve Willens 

2008; Shin ve ark. 2009; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011). Soğuk uygulamanın sıcak 

uygulamaya gore daha uzun süreli ağrı kontrolü sağladığı (Barker ve Willens 2008), 

soğuğun gerilim refleksininin spinal düzeyde baskılanmasında ve kas spazmının 

azaltılmasında rol oynadığı belirtilmektedir (Morsi 2002).  

Soğuğa maruz kalma sistemik ve lokal yanıta neden olur. Sistemik yanıt, 

sıcaklığın korunmasını sağlayan mekanizmalarla (vazokonstrüksiyon ve piloereksiyon), 

lokal yanıt ise, cilt içinde bulunan sıcaklığa duyarlı sinir uçlarının uyarılmasıyla oluşur. 

Bu uyarı, impulsları periferden hipotalamusa gönderir, lokal sıcaklık değişimleri 

algılanır ve normal beden sıcaklığını korumak için adaptif yanıtlar oluşur (Potter ve 

Perry 2005b).  

Yoğun ve uzun süre çevresel soğuğa maruz kalındığında, kan basıncında artma, 

titreme, üşüme, piloereksiyon gibi sistemik etkiler ortaya çıkar. Üşüme ve titreme, 
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soğuğa karşı oluşan normal yanıttır, ancak soğuğa maruz kalınan sürenin uzaması 

durumunda iskemi veya soğuk yanığı gibi doku travması oluşabilir (Berman ve ark. 

2002; Potter ve Perry 2005b; Şahin Oksay 2010).  

Travma sonrası yapılan soğuk uygulama, dokuda lökositlerin damar endoteline 

adhezyonunu etkileyip, mikrovasküler düzeydeki geçirgenliği azaltır ve 

makromoleküllerin damar dışına çıkışını azaltarak ödemi önler, kanama ve hematom 

oluşumunu azaltır. Ayrıca, dokunun metabolik aktivitesini azaltarak lokal doku 

hasarının şiddetini azaltır; travma sonrası efferent sinirlerde ağrı ileti hızını 

yavaşlatarak, kısa süreli de olsa analjezi sağlar ve analjezik gereksinimini azaltır. Soğuk 

uygulama var olan ödemi azaltmaz, ancak ödemin artmasını önler. Yumuşak doku 

yaralanmaları sonrası uygulanan soğuk uygulamanın öncelikli amacı inflamasyonu 

azaltmaktır (Okcu ve ark. 2004; Belli ve ark. 2009; Şahin Oksay 2010). 

Apandisit gibi infeksiyon durumlarında, vazokonstrüksiyon etkisiyle bölgeye 

kan akımını azaltarak infeksiyonu sınırlar ve perforasyon riskini azaltır (Sabuncu ve 

Alpar 2008).  

Tablo 2-1’de soğuk uygulamanın tedavi edici etkileri görülmektedir.  
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Tablo 2- 1.Soğuk uygulamanın tedavi edici etkileri  

Fizyolojik Cevap Tedavi Edici Etki 

Vazokonstrüksiyon - Uygulanan bölgedeki kan akım hızını 

yavaşlatır. 

Kapiller permiabilitede azalma - Ödem gelişmesi önlenir, inflamasyonu 

azaltır. 

Lokal anestezi - Periferal sinir uçlarını bloke ederek ya da 

iletimi yavaşlatarak uyuşukluk oluşturur ve 

lokal anestezi etkisiyle ağrıyı azaltır. 

Kan viskositesinde artma  - Yaralanan bölgede kanın pıhtılaşmasını 

artırır.  

- Kanamayı kontrol altına alır.  

Hücre metabolizmasında yavaşlama - Dokuların oksijen gereksinimini azaltır. 

Kas geriliminde azalma - Ağrıyı azaltır.  

Bölge sıcaklığında azalma - Beden sıcaklığını azaltır.  

(Berman ve ark. 2002; Morsi 2002; Okçu ve ark. 2004; Bleakley ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; Barker ve 

Willens 2008; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).  

Beden, soğuk uygulamanın şekline, süresine, sıcaklık derecesine, uygulama 

yapılan yüzeyin genişliğine ve cildin durumuna göre farklı yanıtlar verir. Soğuğa 

bedenin verdiği fizyolojik yanıtları değiştirebilen, bireyin soğuk uygulamayı tolere etme 

yeteneğini etkileyen çeşitli etmenler vardır (Potter ve Perry 2005b; Demir Işık 2008; 

Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).  

Bedenin Soğuğa Verdiği Fizyolojik Yanıtları Etkileyen Etmenler: 

- Uygulamanın yöntemi: Soğuk uygulamalar, yaş/nemli ve kuru olarak birçok 

farklı şekilde ve yöntemle, doğrudan veya dolaylı uygulanabilir. Genel soğuk 

uygulamalar sistemik etki gösterirken, belirli bir bölgeye yapılan uygulama lokal etki 

sağlar. Lokal/genel uygulama ya da kuru/yaş uygulama seçimi, yara veya hasarın 

türüne, uygulama yapılacak beden bölümünün yerine, akıntı/inflamasyon varlığına, 

sıcaklık iletiminin tipine ve uygulamadan beklenen sonuçlara bağlıdır (Potter ve Perry 

2005b; Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010).  

- Uygulanan sıcak ve soğuk derecesi: Bedenin iç (kor-merkez) sıcaklığı ve 

cilt yüzey sıcaklığı arasındaki fark, 5-10°C arasında değişir. Bedenin iç sıcaklığı 37,5-
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40°C, cilt sıcaklığı ise 29-35°C’dir. Beden, en ufak sıcaklık değişimine hemen yanıt 

verir. Uygulanan soğuğun derecesi; bireyin rahatlığı ve fizyolojik etkiler göz önünde 

bulundurularak, kullanım amacına uygun aralıkları belirlenmelidir. Ilık uygulama; 26-

34°C, serin uygulama 18-26°C, soğuk uygulama ise 10-18°C sıcaklıkta uygulanır 

(Potter ve Perry 2005b; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).  

- Uygulamanın süresi: Uygulamanın süresi kısaldıkça, bedenin aşırı soğuğu 

tolere etme yeteneği artar. Tedavi, önerilen süreden uzun sürdüğü zaman, beden 

beklenilenin karşıtı bir yanıt verir, reaksiyon fenomeni oluşur. Dengeyi (hemostazis) 

sürdürmeye uğraşır, böylece soğuk uygulamanın başlangıçtaki etkilerini tersine çevirir 

(Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010). 

- Uygulamanın yapıldığı alanın genişliği: Geniş bir bölgeye uygulandığında 

dayanıklılık azalır, küçük bir bölgeye uygulandığında ise dayanıklılık artar. Uygulama 

yapılan beden yüzeyinin geniş olması, sistemik etkiye neden olur (Berman ve ark. 2002; 

Potter ve Perry 2005b; Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010). 

- Uygulamanın yapıldığı beden bölgeleri: Belirli bölgeler sıcaklık değişimine 

daha duyarlıdır. Boyun, el bileği ve ön kolun iç kısmı, perianal bölge sıcaklığa daha 

duyarlı bölgeler iken, el ayası ve topuklar ise sıcaklığa duyarlılığı az olan bölgelerdir 

(Berman ve ark. 2002; Potter ve Perry 2005b; Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010).  

- Bireyin yaşı: İki yaşından küçük çocuklar (yenidoğanlar, bebekler) ve 

yaşlılar sıcaklık değişimlerine daha duyarlıdır. Yenidoğanlarda ve bebeklerde 

termoregülasyon gelişmemiştir, ayrıca sıcaklık değişimlerine karşı yanıtlarını dile 

getiremezler. Çocuklar, yüksek metabolik hız ve gövdelerinin bedenin diğer 

bölümlerine oranla daha geniş olması nedeniyle hipotermi açısından daha fazla risk 

altındadır. Yaşlılarda ise, duyularda azalmaya bağlı sıcaklığı algılama yetisi 

bozulmuştur, soğuk uygulama sonunda doku iskemisi oluşabilir (Potter ve Perry 2005a; 

Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011).  

- Bireyin fiziksel durumu ve var olan hastalıklar: Periferal dolaşım 

bozukluğu, spinal kord yaralanması veya paralizisi olan, bedeninde metal vida, protez 

gibi cihazlar bulunan, sedasyon uygulanan, soğuk-sıcak uygulamanın neden olduğu 

rahatsızlığı algılama yetisi bozulmuş olan, uygulama sırasında tek başına bırakılamayan, 

bilinci kapalı olan, konfüze veya ajite hastalar yaralanma riski altındadır (Potter ve 

Perry 2005a; Sabuncu ve Alpar 2008; Roberts 2009). 
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- Cildin durumu: Cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda sıcaklığa 

duyarlılık artar. Uygulamada kullanılan materyalin sıcaklığı, cildin önceki sıcaklığına 

yakın ise dayanıklılık artar, önceki sıcaklığından çok farklı ise dayanıklılık azalır 

(Berman ve ark. 2002; Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010). 

- Bireyin kişisel toleransı: Sıcak ya da soğuğu tolere etme yeteneği kişiden 

kişiye farklılık göstermektedir. Soğuğu tolere etme yeteneği, cilt altı su ve yağ 

kitlesinden, cildin yansıtma ve absorbsiyon özelliğinden etkilenir. Cilt pigmentasyonu 

fazla olan koyu tenliler ve esmerler, yüksek ısıyı, cilt tonu açık olanlara ve sarışınlara 

göre daha iyi tolere edebilir. Açık renkli tene sahip bireyler daha duyarlıdır (Sabuncu ve 

Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).   

- Çevre sıcaklığı ve nem durumu: Çevre sıcaklığı, beden sıcaklığı ile aynı 

veya daha yüksek ise, bedenden çok az sıcaklık kaybedilir. Çevre serin ya da soğuk 

olduğu zaman ise, sıcaklık kaybı artar (Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).   

2.6.3.1. Soğuk Uygulamanın Süresi 

Soğuk uygulamanın başlangıcında, sıcaklıktaki ani değişimlerle ciltteki termal 

reseptörler hızlı ve güçlü bir şekilde uyarılır, cilt üzerindeki sıcaklık 15°C’ye 

ulaştığında vazokonstrüksiyon, 15°C’nin altına düştüğünde ise reflex vazodilatasyon ve 

donma oluşabilir. Soğuk uygulamanın tedavi edici etkisini artırmak için optimal doku 

sıcaklığının 10-15°C azaltılması gerekir. (Mac Auley 2001; Bleakley ve ark. 2004; van 

der Westhuijzen ve ark. 2005; Greenstein 2007; Demir Işık 2008; Belli ve ark. 2009). 

Uygulama 20-30 dakika içinde sonlandırılmalı, bedenin normal fizyolojik durumuna 

geri dönmesi için 1 saat ara verildikten sonra, gerekli ise tedavi tekrarlanmalıdır (Elkin 

ve ark. 2004; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010).  

Soğuk uygulamanın tedavi edici aralığı 3-30 dakikadır. Soğuk uygulamayı 

takiben ilk birkaç saniyede yanıt hızla, 30 dakika içinde ise daha yavaş bir şekilde 

azalır, reseptörler soğuğa uyum sağlar, sıcaklık hissedilmez. Uygulama sıcaklığı 15°C 

altına düşerse veya 20-30 dakikadan daha uzun süre soğuk uygulamaya devam edilirse, 

vazokonstrüksiyon yerine vazodilatasyon oluşur. Bu durum sıcak ve soğuğa bedenin 

adaptasyon yeteneği (reaksiyon fenomeni/rebound fenomeni) olarak açıklanmaktadır. 

Bedenin soğuğa hızlı duyusal adaptasyonu, aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle oluşan 

travmalardan korunmada büyük sorun yaratır. Uzun süreli soğuk uygulama sonucu ağrı 

hissetmeksizin uyuşma, doku nekrozu ve donma oluşabilir. Rebound/reaksiyon 
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fenomeni bulgularının uygulamayı yapan hemşire tarafından izlenmesi ve erken 

dönemde farkedilmesi önemlidir (Berman ve ark. 2002; Demir Işık 2008; Sabuncu ve 

Alpar 2008; Şahin Oksay 2010). 

Soğuk uygulama yapılan bölgenin benekli, kızarmış, mavimsi, mor bir görünüm 

alması, dudaklarda-tırnak yataklarında siyanoz ve soğuktan çatlakların oluşması, 

uyuşma, yanık tipinde ağrı, duyu kaybı olması, olası iskemi göstergesidir ve uygulama 

süresinin uzadığını gösterir. Soğuk nedeniyle kan konsantrasyonun artması da 

damarlarda trombus-pıhtı oluşumuna neden olabilir (Şahin Oksay 2010). 

2.6.4. Soğuk Uygulama Endikasyonları  

Soğuk uygulamanın endikasyonları:  

- Spor yaralanmaları, eklem yaralanmaları, yüzeyel laserasyonlar ve  kırık gibi 

akut yaralanmalardan hemen sonra ve artritlerin alevlendiği akut dönemlerde, 

inflamasyonu azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, ikincil hipoksik 

yaralanmayı, hücre yıkımını ve ödem gelişimini azaltmak, ağrı kontrolünü sağlamak ve 

kanamayı durdurmak amacıyla soğuk uygulama yapılır. Burkulma/incinme, 

zorlanma/gerilme, ezik/zedelenme, kas spazmları ve yanıklar gibi yaralanmaların hemen 

ardından yapılan soğuk uygulama anestezik etki sağlar, ağrının şiddetini azaltır. 

Uygulamaya yaralanmadan hemen sonra başlanır,  ilk 24-48 hatta 72 saat devam edilir 

(Oosterveld ve Rasker 1994; Airaksinen ve ark. 2003; Bleakley ve ark. 2004; Ersek ve 

Poe 2004; Hubbard ve Denegar 2004; Potter ve Perry 2005a; Bleakley ve ark. 2006; 

Barker ve Willens 2008; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010; 

Açıkgöz 2011). 

- Cerrahi girişimlerden sonra ağrı ve ödem kontrolünü sağlamak amacıyla 

uygulanır. Ortognatik cerrahi, el/ bilek, ayak cerrahisi veya total diz protezi (TDP) 

sonrası, ödem ve ağrı kontrolünü sağlamak amacıyla, ilk 24-48 saat aralıklı buz 

uygulaması yapılması önerilmektedir (Morsi 2002; Airaksinen ve ark. 2003; Bleakley 

ve ark. 2004; Okçu ve ark. 2004; Demir Işık 2008; Smeltzer ve ark. 2008b; Adie ve ark. 

2010).  Diş ile ilgili cerrahi girişimler, yirmilik diş çekimi, mandibular cerrahi ve 

ortognatik cerrahi sonrası, ödem ve ağrıyı azaltmak, trismusu önlemek amacıyla da 

uygulanır (van der Westhuijzen ve ark. 2005; Filho ve ark. 2005; Chou ve Liu 2007; 

Belli ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Jones ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011). 
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Kraniyotomi sonrası da ağrı kontrolünde soğuk uygulamanın etkin olduğu saptanmıştır 

(Shin ve ark. 2009).  

- Göze uygulanan cerrahi girişimlerden ve göz travmalarından sonra, kronik 

ağrı ve spazmları, ödem gelişimini önlemek amacıyla uygulanır. Bu amaçla hem 

yaş/nemli kompresler hem de kuru soğuk uygulama araçlarından yararlanılır (Yıldırım 

ve ark. 2001; Erdil ve elbaş 2001; Arbour 2006; Smeltzer ve ark. 2008a; Shin ve ark. 

2009; Şahin Oksay 2010).   

- Kanserli hastada ağrı ya da hasar olduğu durumlarda ağrıyı azaltmak 

amacıyla  uygulanır (Jacox ve ark. 1994; Demir Işık 2008).  

- Enjeksiyon uygulamaları öncesinde ve sonrasında ağrıyı azaltmak/önlemek 

amacıyla uygulanır (Kuzu ve Uçar 2001; Potter ve Perry 2005a; Demir Işık 2008). 

- Hipertermide beden sıcaklığını azaltmak amacıyla soğuk yaş uygulama 

yapılır (Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010; Jacob ve ark. 

2010).   

- Akut apandisit gibi infeksiyonlarda, ağrıyı gidermek, bölgenin kanlanmasını 

önleyerek infeksiyonu lokalize etmek ve perforasyonu önlemek amacıyla uygulanır 

(Sabuncu ve Alpar 2008; Demir Işık 2008). 

2.6.5. Soğuk Uygulamanın Riskli Olduğu Durumlar 

Yaralanma alanı ödemli ise, soğuk uygulama kontrendikedir. Çünkü soğuk 

uygulama, alandaki dolaşımı yavaşlatarak, sıvının emilimini önler. Hastada dolaşım 

bozukluğu varsa, soğuk uygulama etkilenen alana kan akımını azaltır, iskemik doku 

hasarı gelişme riski artar (Potter ve Perry 2005b; Berman ve ark. 2002). Örneğin, 

hastada reynoud fenomeni varsa, aşırı soğuk arteriyel spazma neden olur (Berman ve 

ark. 2002). Nöropati varlığında da soğuk uygulama kontrendikedir, çünkü hasta sıcaklık 

değişikliğini algılayamaz, doku travması oluşma riski artar. Soğuk uygulamanın 

kontrendike olduğu diğer bir durum da titremedir. Soğuk uygulama, titremenin daha da 

artmasına ve beden sıcaklığının tehlikeli biçimde yükselmesine neden olur (Potter ve 

Perry 2005b). Soğuğa allerjisi veya aşırı duyarlılığı olan hastalara da soğuk uygulama 

risklidir. Bu hastalara soğuk uygulama yapıldığında, inflamatuvar yanıt (eritem, ödem, 

eklem ağrısı, kas spazmı gibi) oluşabilir, kan basıncındaki ani artış, hastanın zarar 

görmesine neden olabilir (Berman ve ark. 2002).   
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Tablo 2-2’de soğuk uygulamanın riskli olduğu durumlar sunulmuştur:  

Tablo 2- 2.Soğuk uygulamalarda risk oluşturan durumlar  

Risk Yaratan Durum Risk Faktörleri 

Çocuk ve yaşlılar Çocuklarda ve yeni doğanlarda cilt katmanlarının 

ince olması, yaşlılarda ağrıya duyarlılığın azalması 

nedeni ile doku iskemisi oluşma riski artar. 

Açık yaralar, bütünlüğü bozulmuş 

cilt ya da cildin kesilmesi 

Subkütan ya da iç dokular sıcaklığa daha duyarlıdır. 

Ödemli ve skarlı doku bölgesi Ödem, sıcaklığa duyarlılığı azaltır. Skarlı 

bölgelerde de cildin kalınlaşması nedeniyle sıcaklık 

iletimi azalır. 

Periferal vasküler hastalıklar.  

Örn: Diyabet, arterioskleroz 

Ekstremitelerde ağrı ve sıcaklık uyarılarının iletimi 

azalır. 

Konvüzyon, bilinç kaybı Ağrı ve duyusal uyaranları alma ve yanıt verme 

azalır. 

Kas geriliminde azalma Ağrı ve duyusal uyaranları alma ve yanıt verme 

olası değildir.  

(Berman ve ark. 2002; Potter ve Perry 2005b; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Roberts 2009; Şahin Oksay 

2010) 

2.6.6. Soğuk Uygulamada Kullanılan Materyaller 

Soğuk uygulama; serin sünger banyosu ile, buz torbası, buz paketi, tek 

kullanımlık ticari kimyasal soğuk paketler, ticari soğuk jel paketler, elektromekanik 

araçlar veya kompresyon cihazları, hipotermi battaniyeleri/pedleri, yaş soğuk 

kompresler kullanılarak ya da bedenin bir bölümü soğuk suya batırılarak 

yapılabilmektedir. Soğuk kompres, istenilen sıcaklığı elde edebilmek için soğutulmuş 

veya dondurulmuş solüsyona batırılmış gazlı bez ya da havludur. Soğutma pedlerinin 

avantajı, sabit bir soğukluk sağlayabilmesidir. Bu pedler, ortopedik cerrahi 

girişimlerden sonra ağrı kontrolü amacıyla kullanılabilmektedir. Kompresyon sağlayan 

soğuk uygulama yöntemleri, yumuşak doku ödemi olan akut kas-iskelet sistemi 

yaralanmalarının tedavisinde yararlı olabilmektedir (Airaksinen ve ark. 2003; Elkin ve 

ark. 2004; Kennet ve ark. 2007; Barker ve Willens 2008; Demir Demir Işık 2008; Şahin 

Oksay 2010; Açıkgöz 2011). Buz torbaları ve soğuk paketlerin farklı beden 

bölgelerinde uygulanabilmeleri için çeşitli boyutları vardır. Buz masajı ve soğuk 



 32 

paketler, özellikle ağrı kontrolü için uygulanmaktadır. Uygulama yönteminin seçimi, 

soruna ve beklenen sonuca göre değişiklik gösterebilir (Potter ve Perry 2005a; Şahin 

Oksay 2010). 

2.6.7. Soğuk Uygulama Yöntemleri 

Soğuk uygulamalar kuru veya yaş/nemli yapılabilir. Yara ve yaralanmanın tipi, 

yeri, drenaj veya inflamasyon varlığı, kuru veya nemli uygulama yapılmasını etkileyen 

faktörlerdir. Soğutulmuş kompreslerin cilde doğrudan uygulanmasıyla yapılan 

uygulamaya yaş soğuk uygulama; buz torbası, buz paketi gibi malzemeler aracılığı ile 

yapılan uygulamaya ise kuru soğuk uygulama denir. Yaş soğuk uygulama; soğuk veya 

buzlu su ile ıslatılmış kompresler, soğuk hidrokollatör paketler, sünger banyosu, lokal 

ve genel soğuk su banyoları, akan suda bekletme ile yapılırken; kuru soğuk uygulama, 

buz torbası ve buz paketi ile yapılır (Belitsky ve ark. 1987; Myrer ve ark. 1998; Ersek 

ve Poe 2004; Okcu ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; Kanlayanaphotporn ve 

Janwantanakul 2005; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008). Antipretikler, buz 

paketleri ve soğuk banyoların beden sıcaklığını düşürmede etkisiz kaldığı durumlarda 

hipotermi battaniyeleri de kullanılabilir. Hastada anterior hipotalamusun hasar görmesi 

ya da anestezinin yan etkisine bağlı olarak hipertermi yaşandığında, beden sıcaklığını 

düşürmek için,  içinde soğutulmuş solüsyonun (genellikle distile su) dolaştığı, kauçukla 

kaplanmış hipotermi battaniyesi önerilmektedir (Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011).  

Kuru Soğuk Uygulama Yöntemleri 

1. Buz Torbası ile Soğuk Uygulama: Ödem oluşumunu önlemek, kanamayı 

durdurmak ve ağrıyı gidermek amacıyla burkulmalardan, incinmelerden ve diş ile ilgili 

girişimlerden sonra uygulanır. Beden sıcaklığını azaltmak ve üriner retansiyonu 

gidermek amacıyla da kullanılabilirler. Uygulama sırasında beden, renk solukluğu ve 

siyanoz yönünden aralıklarla kontrol edilir. Torba ağırlığı, uygulanan beden bölümüne 

rahatsızlık verebilir ve dikkatsiz uygulama nedeniyle soğuk yanıkları oluşabilir. Bu 

nedenle, buz torbası dışına kılıf geçirilir, 30 dakikadan fazla uygulanmaz. Tekrar 

uygulama gerekiyorsa en az bir saat beklenir, çünkü uygulanan beden bölümü yaklaşık 

1 saat kadar soğuk etkiyi korur (Potter ve Perry 2005b; Sabuncu ve Alpar 2008; Jacob 

ve ark. 2010; Şahin Oksay 2010; Rana ve ark. 2011).  

Hipotermisi, periferik nöropatisi ve kas spazmı olan hastalarda buz torbalarının 

kullanılması kontrendikedir (Jacob ve ark. 2010).  
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2. Buz Paket /Jel Paket/Tek Kullanımlık Ticari Kimyasal Soğuk Paketler ile 

Soğuk Uygulama: Beden bölgelerinin şeklini alabilen, yumuşak ve katlanabilir 

maddeden yapılmış çeşitli boyutlardaki buz paketleri ile yapılan uygulamadır. Beden 

bölümü üzerine basitçe yerleştirilebilir veya ekstremite üzerine geçirilerek giysi ile 

basitçe kaplanabilir. Bu paketler hiçbir zaman çıplak cilt üzerine doğrudan uygulanmaz. 

Özellikle kuşak şeklinde olanları, burun, boğaz ve çene cerrahisinden  sonra kullanılır 

(Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010). Travma sonrası kullanılacak ise, yaralı 

bölgeyi rahatsız etmeyecek ağırlıkta buz paketi kullanmaya özen gösterilmelidir. Bu 

paketlerin bazıları, paket sıkıştırıldığı ya da yoğrulduğunda, paketin soğumasını 

sağlayan bir reaksiyon oluşturan alkol bazlı kimyasal bir madde ile doldurulmuştur 

(Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010). 

Yaş Soğuk Uygulama Yöntemleri 

1. Soğuk Nemli Kompresler ile Soğuk Uygulama: Soğuk kompresler 

inflamasyon ve ödemi azaltmak amacıyla, göz yaralanmaları, baş ağrısı, burkulma, 

incinme, kontüzyon, böcek ısırmaları, dermatitler ve diş çekimi sonrasında uygulanır. 

İncinme, epistaksis ve siyah/mor göz gibi durumlarda ağrı ve kanamayı kontrol etmek; 

hipertermide beden sıcaklığını azaltmak; bakteriyel büyümeyi baskılamak amacıyla da 

soğuk kompresler kullanılabilir. Uygulama, kompresler sık sık değiştirilerek 20 dakika 

sürdürülür, 2-3 saatte bir uygulama tekrarlanabilir (Potter ve Perry 2005b; Sabuncu ve 

Alpar 2008; Jacob ve ark. 2010; Şahin Oksay 2010). Kompreslerin ıslatılması için 6-

12°C veya 15°C sıcaklıkta soğuk su kullanılır. Kullanılacak materyalin dokusu, 

genişliği ve kalınlığı uygulanacak bölgeye göre belirlenmelidir. Göze uygulama 

yapılacaksa, az miktarda pamukla dolgu yapılmış steril gazlı bezler; baş ve yüze 

uygulama yapılacaksa, temiz küçük bir havlu kullanılabilir. İşlem sırasında, uygulama 

yapılan bölge, yanma ve uyuşukluk, cildin beneklenmesi, kızarıklık, aşırı solukluk, 

siyanoz gibi belirtiler açısından izlenmeli, her 5-10 dakikada bir bireyin toleransı 

değerlendirilmelidir (Potter ve Perry 2005b; Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 

2010).  

2. Serin Sünger Banyosu ile Soğuk Uygulama: Serin sünger banyosu, beden 

sıcaklığını azaltmak için 32°C buzlu su ya da alkollü su içinde ıslatılan süngerlerin 

kullanılmasıdır. Süngerler ile alıştırarak, nazikçe, akromion çıkıntısından başlayarak 

aksilla, üst kol, bilekler ve parmaklar silinir. Sonra sırt ve abdomen, kasıklar, bacaklar 
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ve ayaklar silinir. Islak süngerler kasıklarda ve diz arkalarında tutulur. Göğüs bölgesine 

uygulanan soğuk uygulama, kalbin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebileceği için, bu 

bölgeye doğrudan soğuk uygulama yapılmaz. Uygulama sırasında sıcaklığın fazla 

düşmesi, kalp atımının zayıf ve hızlı olmasına, siyanoza ve disritmiye neden olabilir, 

kardiyojenik şok gelişebilir. Bu bulgular görülürse uygulama sonlandırılır. İşlem en 

fazla 15-20 dakika uygulanmalıdır (Sabuncu ve Alpar 2008; Şahin Oksay 2010; Jacob 

ve ark. 2010).   

3. Buz Masajı ile Soğuk Uygulama: Buz masajı geniş buz küplerin 

kullanımıyla veya su ve buzla doldurulmuş küçük kağıt bardakla, ağrı kontrolünü 

sağlamak amacıyla uygulanabilmektedir. Buz, basınçla cilde uygulanır, sonra alan 

üzerine 5-10 dakika yavaş, düzenli, sirküler masaj yapılır (Potter ve Perry 2005a).  

2.6.8. Soğuk Uygulama Öncesi Hemşirelik Bakımı  

- Tedavi edici soğuk uygulamalar, hemşirelerin sorumluluğunda olan, hekim 

istemi doğrultusunda uygulanan girişimlerdir. Bu istemde, tedavinin uygulandığı beden 

bölgesi, uygulamanın yöntemi, sıklığı, önerilen sıcaklık değeri ve uygulamanın süresi 

belirtilmiş olmalıdır. Güvenli uygulama için, kurumların belirlediği işlem ve politikalar 

tercih edilmelidir (Berman ve ark. 2002; Elkin ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; 

Şahin Oksay 2010). 

- Uygulamaya başlamadan önce, soğuk uygulama endikasyonu ve hekim istemi 

kontrol edilmeli, uygulama bölgesi, genel görünüm, kızarıklık, hassasiyet, ödem, 

ekimoz, kanama,  ağrı, cilt bütünlüğünde bozulma veya skar açısından değerlendirilmeli 

ve eller yıkanmalıdır (Elkin ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; Roberts 2009; Şahin 

Oksay 2010; Açıkgöz 2011). 

- Soğuk uygulama yapılacak hastanın tanısı, diyabetes mellitus gibi metabolik 

hastalık varlığı, algılama veya şuur bozukluğu öyküsü incelenmeli, hastanın soğuk 

uygulamayı tolere edip edemeyeceğini değerlendirmelidir. Hastanın algılama veya 

bilinç durumunda bozulma varsa, hasta uygulama sırasında yalnız bırakılmamalıdır. 

Hemşire hastanın uyarana yanıtını da değerlendirmelidir. Hastanın hafif sıcaklık 

değişimlerini, hafif bir dokunuşu algılayabilmesi soğuk uygulama sırasındaki 

değişimleri ya da sorunları algılayabileceğini gösterir (Potter ve Perry 2005b; Roberts 

2009). 
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- Hastanın uygulama süresince rahat olmasını sağladığı, istenmeyen sonuçların 

ortaya çıkmasını engellediği için, soğuk uygulamanın amacı, sıcaklık değişimlerine 

maruz kalmanın etkileri, yaralanmayı önlemek için alınacak önlemler hakkında hasta 

bilgilendirilmelidir. Soğuk uygulamanın başlangıcında kısa bir süre rahatsız edici bir 

soğukluk hissi duyacağı, sonra birkaç dakika yanma hissi oluşacağı son olarak da 

hissizlik oluşacağı konusunda uyarılmalıdır. Ani rahatsızlık veya duyu değişimlerini 

hemen bildirmesinin önemi anlatılmalı, aracın sıcaklık ayarlarını değiştirmemesi 

gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve çağrı ışığı hastanın ulaşabileceği yere 

konmalıdır (Berman ve ark. 2002; Potter ve Perry 2005b; Barker ve Willens 2008; 

Demir Işık 2008; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011). 

- Bireyin beden sıcaklığı, nabız ve solunumu, uygulama öncesi ölçülmeli ve 

kaydedilmelidir (Şahin Oksay 2010).  

- Soğuk uygulama öncesi, bireyin genel fiziksel ve mental durumu, soğuk 

uygulama bölgesinin dolaşımı, nörolojik durumu değerlendirilmelidir. Renk, sıcaklık, 

dokunmaya karşı duyarlılık kaydedilmelidir. Radyoterapi alanına, açık yaralara ve 

dolaşımın kötü olduğu bölgelere soğuk uygulama yapılmamalıdır. Periferik damar 

hastalığı olan bir hastanın alt ekstremitesine soğuk uygulama yapılacaksa, kapiller 

dolum, cilt rengi, sıcaklık, distal nabızlar ve ödemli alanlar değerlendirilerek bacağın 

dolaşımı kontrol edilmelidir. Uygulamayı etkileyecek bir durum saptanırsa hekim 

bilgilendirilmelidir (Berman ve ark. 2002; Elkin ve ark. 2004; Ersek ve Poe 2004; Potter 

ve Perry 2005b; Roberts 2009; Şahin Oksay 2010).  

- Uygulama öncesi, kullanılacak malzeme ve araç/gerecin durumu 

değerlendirilmelidir. Tüm malzemeler bireyin gereksinimlerine ve bölgeye uygun 

olarak seçilmeli, çalışır durumda ve kullanıma hazır olmalıdır (Şahin Oksay 2010; 

Açıkgöz 2011).  

- Uygulamada, hazır plastik torba içinde jel kullanılacaksa, torba işlemden 2-3 

saat önce buzdolabının buzluğuna konulmalı ve dondurulmalı, uygulama öncesi, buz 

torbasından su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Buz torbası ile kuru soğuk 

uygulama yapılacaksa, torbanın delik olup olmadığını kontrol etmek için torba önce su 

ile doldurulur, sonra su boşaltılır. Delik değilse, torbanın ½’si veya 2/3’ü buzla 

doldurulmalı, havası çıkarılmalı, ağzı kapatılmalı ve torba nemli ise kurulanmalıdır 
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(Berman ve ark. 2002; Elkin ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005b; Sabuncu ve Alpar 

2008; Demir Işık 2008; Jacob ve ark. 2010; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011).   

- Soğuk uygulamada kullanılacak ped ya da kompresyonun sıcaklığı da 

önemlidir, uygulama öncesi, ciltle temas edecek aracın/materyalin sıcaklığı 

değerlendirilmelidir. Hastanın yanıtı hemen kontrol edilmeli, araç çok sıcak veya 

soğuksa, doku hasarını önlemek için sıcaklık ayarlaması tekrar yapılmalıdır (Potter ve 

Perry 2005b; Demir Işık 2008; Roberts 2009; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011).  

- Soğuk yanığı-donma ve doku hasarı oluşmasını önlemek için soğuk pedler ve 

buz paketler, bir bezle veya kılıfla mutlaka sarılmalı, cilde doğrudan uygulanmamalıdır 

(Taber ve ark. 1992; Elkin ve ark. 2004; Ersek ve Poe 2004; Potter ve Perry 2005b; 

Barker ve Willens 2008; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Roberts 2009; Şahin 

Oksay 2010; Açıkgöz 2011).  

- Travma sonrası uygulanan soğuk uygulamanın birincil amacı, inflamasyonu 

azaltmak olduğu için, yaralanmanın zamanı belirlenmeli, uygulama yaralanmadan 

sonraki ilk 24-48 saat içinde yapılmakta, ancak hekim önerisi doğrultusunda 72 saat 

içinde de uygulanabilmektedir. Kol veya bacak burkulması ya da incinmelerin akut 

dönemi sonrasında yapılan uygulamalar yararlı değildir (Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 

2011), Yaralanmadan sonraki ilk 15 dakika içinde 20 dakika süresince buz 

uygulanmasının mikrovasküler geçirgenliği azalttığı saptanmıştır (Deal ve ark. 2002).  

- Genellikle soğuk uygulama, travmanın olduğu alana uygulanır. Ancak, 

uygulama yapılacak alanda abrazyon, açık yara, ödem, ekimoz, kanama veya 

inflamasyon gibi cilt bütünlüğünde bozulma göstergeleri varsa, yaralanma riski artar 

(Potter ve Perry 2005b), bu nedenle uygulama öncesi dikkatli bir değerlendirme 

yapılmalı ve değerlendirme bulguları kaydedilmelidir.  

- Soğuk uygulama ağrı kontrolü için uygulanacaksa, uygulama öncesi ağrının 

şiddeti ve niteliği değerlendirilmelidir (Elkin ve ark. 2004; Açıkgöz 2011). 

- Bütünlüğü bozulmuş cilt üzerine veya göze soğuk uygulama yapılacak ise, 

aseptik tekniğe dikkat edilmeli, çapraz kontaminasyonu önlemek için her göze ayrı 

malzeme kullanılmalıdır (Şahin Oksay 2010). 
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2.6.9. Soğuk Uygulama Sırasında Hemşirelik Bakımı 

- Soğuk uygulama yapılırken, sıcaklık kontrolü yapılarak cildin yaralanması 

önlenmeli, uygulamanın cilt üzerine doğrudan yapılmasından kaçınılmalıdır (Ersek ve 

Poe 2004; Potter ve Perry 2005b; Barker ve Willens 2008; Demir Işık 2008; Sabuncu ve 

Alpar 2008; Roberts 2009; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011). 

- Soğuk uygulama başladığında, soğuğun hissedilmesiyle birlikte ağrının 

algılanması azalır. Uygulamanın devam etmesi durumunda, yanma, ağrı ve son olarak 

da uyuşma hissedilebilir (Barker ve Willens 2008; Demir Işık 2008; Açıkgöz 2011).  

- Soğuk uygulamanın ağrılı alana doğrudan uygulanması mümkün değilse, 

uygulama ağrılı alanın sağ taraf yukarı-aşağı kısmına, karşıt tarafına veya beyin ile 

ağrılı alan arasındaki bölüme uygulanmalıdır. Sağ el bileği yaralandığında, sol el 

bileğine soğuk uygulama yapılması, diş veya dudak ağrısının kontrolü için buzun elin 

başparmak ve işaret parmağı arasına yerleştirilmesi (Eldeki bu nokta, akupresür 

noktasıdır, yüz ve ele giden sinirleri etkiler.) bu tür uygulamalara örnektir (Ersek ve Poe 

2004; Potter ve Perry 2005a).  

- Uygulama süresince rahatsızlık ya da stres belirtileri yönünden birey 

izlenmeli, bireyin soğuğu tolere etme durumu değerlendirilmeli, uygulama yapılan 

beden bölgesi her 5-10 dakikada bir kontrol edilmeli, kızarıklık, ciltte/ mukozada 

morarma, mavi-mor benekler, solukluk, kabarcık oluşumu, yanma ve uyuşma hissi, 

hissizlik gibi soğuk uygulamaya bağlı doku iskemisi geliştiğini düşündüren belirti ve 

bulgular değerlendirilmeli, bu bulgular varsa soğuk uygulama hemen sonlandırılmalıdır. 

Beden sıcaklığında hızlı düşüş, titreme, alışılmadık ağrı ve kaslarda kontraksiyon 

gelişirse de soğuk uygulama hemen sonlandırılmalıdır (Belitsky ve ark. 1987; Berman 

ve ark. 2002; Airaksinen ve ark. 2003; Elkin ve ark. 2004; Potter ve Perry 2005a; Potter 

ve Perry 2005b ; Demir Işık 2008; Sabuncu ve Alpar 2008; Roberts 2009; Şahin Oksay 

2010; Açıkgöz 2011).  

- Uygulama, hekimin başka bir önerisi yoksa ve hasta tolere edebiliyorsa 20 

dakika aralıksız yapılmalı, yağ dokusunun ince olduğu bölgeler (diz, dirsek, ayak bileği 

vb.) soğuğa karşı yağ dokusunun kalın olduğu (uyluk, kalçalar vb.) bölgeler kadar iyi 

tolerans göstermedikleri için, bu bölgelerde uygulama süresi daha kısa olmalıdır. Uzun 

süren soğuk uygulama, bölgeye olan kan akımını azaltır, doku iskemisi veya 
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kompensatuvar vazodilatasyon oluşturarak  bölgede sıcaklık artışına neden olur (Demir 

Işık 2008; Roberts 2009; Açıkgöz 2011).  

- Serin sünger banyosu ile soğuk uygulama yapılıyorsa, 15-20 dakikada bir 

hastanın yaşam bulguları ölçülmeli ve kaydedilmeli, özellikle hızlı, zayıf ya da düzensiz 

nabız yönünden değerlendirilmelidir. Nabız ritminde bozulma olduğunda işleme devam 

edilmemeli, bireyin üzeri hafif, ince bir örtüyle örtülmelidir. Beden sıcaklığı normale 

yaklaştığında işlem sonlandırılmalı, ikincil yanıtı önlemek için sıcaklığın 1-1,5°C’den 

daha hızlı düşmesi önlenmelidir. Beden sıcaklığını ani olarak düşürmek epileptik 

nöbetleri tetikleyebilir. Hastanın, üşüme hissini azaltmak için ayaklarının  üzerine 

koruyucu kılıfla sarılmış sıcak su şişesi; baş ağrısı ve nazal konjesyonu önlemek için de  

başına kılıfla kaplanmış buz torbası konulabilir (Demir Işık 2008;Sabuncu ve Alpar 

2008; Jacob ve ark. 2010; Şahin Oksay 2010).  

- Dolaşım yetersizliği olan bireylerde, çocuklarda, yaşlılarda, artrit hastalarında 

soğuğa duyarlılığın azalması nedeniyle iskemik doku hasarı riski arttığı için, soğuk 

uygulama sırasında dikkatli olunmalı, uygulama süresince bölge sık sık kontrol 

edilmelidir. Bilinci kapalı veya bozuk olan, piskiyatrik hastalığı bulunan ya da dolaşım 

bozukluğu olan bireylerde uygulama alanı, komplikasyonlar açısından sık 

değerlendirilmeli ve birey yalnız bırakılmamalıdır. Hekim ve diğer sağlık ekibi 

üyeleriyle işbirliği yapılarak komplikasyonlar için planlanan girişimler uygulanmalı ve 

sonuçları değerlendirilmelidir  (Elkin ve ark. 2004; Şahin Oksay 2010; Açıkgöz 2011). 

2.6.10. Soğuk Uygulama Sonrası Hemşirelik Bakımı 

- Uygulamadan hemen sonra, 15 dakika, 30 dakika ve 1 saat sonra yaşam 

bulguları ölçülmeli ve kaydedilmeli (Jacob ve ark. 2010), sonuçlar uygulama öncesi 

değerlerle karşılaştırılmalıdır. Serin sünger banyosu uygulanan hastalarda, soğuk 

uygulama sıcaklığı değiştireceği için koltuk altından yapılan sıcaklık ölçümü güvenilir 

değildir, beden sıcaklığının ölçümünde kontrendike değilse rektal veya timpanik 

yöntem tercih edilmelidir (Şahin Oksay 2010).  

- Uygulama sonunda, tedavi süresinin, uygulama yapılan alanın  incelenmesi 

ve tedavi bitiminde hastanın cildinin ve toleransının değerlendirilmesi, hemşirenin 

sorumluluğundadır. Değerlendirme uygulamadan hemen sonra yapılır ve 30 dakika 

sonra tekrarlanır. Uygulama sonunda cilt kurulanır; uygulama bölgesi, ödem, kanama, 

zedelenme, morarma, sıcaklık, alışılmadık ağrı, dokunmaya karşı duyarlılık, duyu 
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kaybı, morarma gibi uygulamanın beklenmeyen sonuçları açısından değerlendirilir, 

hastanın tedaviye yanıtı ve değerlendirme bulguları kaydedilir (Berman ve ark. 2002; 

Elkin ve ark. 2004; Sabuncu ve Alpar 2008; Roberts 2009; Şahin Oksay 2010; Jacob ve 

ark. 2010; Açıkgöz 2011).  

- Açık yara yüksek infeksiyon riski taşıdığı için, uygulama bölgesinde açık 

yara olduğunda, yara; yara çapında artış, kanama ya da akıntı açısından 

değerlendirilmeli ve değerlendirme bulguları kaydedilmelidir (Steen ve ark. 2000; Şahin 

Oksay 2010). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE TİPİ  

Araştırma, kraniyotomi uygulanan hastalarda oluşan periorbital ödem ve 

ekimozun kontrolünde, nöroşirürji yoğun bakım birimlerinde ve nöroşirürji 

kliniklerinde uygulanan girişimlerin (katı buz paketlerle düzensiz soğuk uygulama ve 

izotonik ile ıslatılmış gazlı bezle pansuman) etkisini belirlemek, kraniyotomi sonrası 

erken dönemde düzenli olarak uygulanan soğuk uygulamanın ve Heparinoid’in etkisini 

saptamak amacıyla randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirildi.  

3.2. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ  

H1: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin (düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış gazlı bezle 

pansuman) uygulandığı hastaların periorbital ödem puan ortalamaları arasında fark 

vardır.  

H2: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin uygulandığı hastaların üst göz kapağı ekimoz puan ortalamaları 

arasında fark vardır.  

H3: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin uygulandığı hastaların alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları 

arasında fark vardır.  

H4: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin uygulandığı hastaların girişim sonrası zamana göre tekrarlı dört 

ölçümden (kraniyotomi sonrası  9. saat, 1., 2 ve 3. gün) elde edilen periorbital ödem 

puan ortalamaları arasında fark vardır.  

H5: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin uygulandığı hastaların girişim sonrası zamana göre tekrarlı dört 

ölçümden elde edilen üst göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında fark vardır.  

H6: Kraniyotomi sonrası düzenli soğuk uygulamanın, Heparinoid’in ve klinik 

bakım girişimlerinin uygulandığı hastaların girişim sonrası zamana göre tekrarlı dört 

ölçümden elde edilen alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında fark vardır.  
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3.3. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri, göze yapılan uygulama türleri (düzenli 

soğuk uygulama, Heparinoid krem uygulaması, düzensiz soğuk uygulama ve izotonik ile 

ıslatılmış gazlı bezle pansuman); bağımlı değişkenleri ise, subkonjektival ekimoz (SE), 

periorbital ödem puan ortalaması, alt göz kapağı ve üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamaları olarak belirlendi.  

Araştırma sonucunu etkileyebileceği düşünülen diğer değişkenler; yaş, cinsiyet, 

tanı, uygulanan cerrahi girişim, kraniyotomi türü, cerrahi girişim süresi, insizyon 

uzunluğu, cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, cerrahi girişimden 

hemen sonraki kan basıncı dağılımı, cerrahi girişim öncesi-sırası-sonrası dönemde 

uygulanan ilaçlar/serumlardır (steroid,NSAİ, Mannitol, %3 NaCl, volüm genişletici 

serumlar) olarak belirlendi. Grupların bu değişkenler yönünden homojen olup olmadığı 

değerlendirildi (Tablo 4-1, Tablo 4-2).  

3.4. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE ZAMAN 

Araştırmanın İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Hastanesi, 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Hastanesi ve T.C. Sağlık 

Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Yoğun 

Bakım Üniteleri ve Nöroşirürji Klinikleri’nde yapılması planlandı. Ancak araştırma; 

İstanbul Üniversitesi İTF Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi CTF Hastanesi Nöroşirürji 

Anabilim Dalı Yoğun Bakım Üniteleri ve Nöroşirürji Kliniklerinde gerçekleştirildi. TC. 

Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda 

veri toplama süresi boyunca araştırma kriterlerine uyan hasta olmadı. Araştırma verileri; 

1 Ekim 2009-1 Temmuz 2011 tarihleri arasında toplandı.   

3.5. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın evrenini, Ekim 2009-Temmuz 2011 tarihleri arasında, Nöroşirürji 

Anabilim Dalı Yoğun Bakım Üniteleri ve Nöroşirürüji Anabilim Dalı Kliniklerinde, 

supratentoriyal yöntemle temporal, frontotemporal (pteryonel) kraniyotomi uygulanan 

nöroşirürji hastaları oluşturdu.  

Soğuk uygulamanın periorbital ödem ve ekimoz gelişimini azaltmadaki  

ortalama 1,5 puanlık farkı, tahmini±2 standart sapmada anlamlı bulmak için Tip I hata 

%5, Tip II hata %20 kabul edilerek, minimal örneklem büyüklüğü 90 (her bir grup için 
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n=30) olarak bulundu. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini değerlendirmek için 

yapılan power analizinde, periorbital ödem için, etki büyüklüğü/testin gücü: zamana 

göre: 0,94 / 1,00, grup özelliğine göre: 0,39 / 1,00, grup-zaman etkileşimine göre: 

0,68/1.00 (%100); üst göz kapağı ekimoz puanı için; etki büyüklüğü/ testin gücü: 

zamana göre: 0,81 /1,00, grup özelliğine göre: 0,15 / 0,87, grup-zaman etkileşimine 

göre: 0,10/0,74. alt göz kapağı ekimoz puanı için; etki büyüklüğü/ testin gücü: zamana 

göre: 0,75 /1,00, grup özelliğine göre: 0,22/ 1,00, grup-zaman etkileşimine göre: 

0,15/0,98 olarak bulundu. Hasta listesinin önceden belirlenmesi mümkün olmadığı için, 

hastaların gruplara alınmasında yan tutmadan kaçınmak için, bilgisayar programı 

tarafından oluşturulan randomizasyon listesi çıkarıldı. Hasta listesi olmadığı için, 

sayıların karşısına bilgisayar programı tarafından yazılan “A”,”B” ve “C” harfleri 

gruplarla eşleştirildi. Listede “A” harfi soğuk uygulama grubuna, “B” harfi Heparinoid 

grubuna, “C” harfi kontrol grubuna alınacak hastaları temsil etti. Kraniyotomi 

uygulanan hastalar, randomizasyon listedesindeki sıraya göre gruplara atandı. Örneğin, 

ilk yatan hastanın karşısındaki harf “C” idi, bu hasta kontrol grubuna alındı (EK 1) 

(Shin ve ark. 2009; Research randomizer 2012). Veri toplama sürecinde, araştırma 

kriterlerine uyan 120 hastaya ulaşıldı. Soğuk uygulamayı yarıda bırakan 2 hasta, krem 

uygulamasını yarıda bırakan 5 hasta, cerrahi girişim sonrası 3. günden önce taburcu 

olan veya başka bir hastaneye giden 13 hasta ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyen 10 

hasta çalışmaya alınmadı ve çalışma 90 hasta ile tamamlandı.  

3.5.1. Örneklem Seçim Kriterleri 

 Araştırmaya gönüllü olarak katılan,  

 18 yaş ve üzerinde olan,  

 Supratentoriyal yaklaşımla temporal, frontotemporal kraniyotomi uygulanan, 

 Bilinci açık olan, koopere, oryante, GKS puanı 14 ve 15 olan hastalar çalışma 

kapsamına alındı.  

3.6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından, literatür doğrultusunda 

oluşturulan (Larsson ve ark. 1985; Sindet-Pedersen ve ark. 1989; Kara ve Gökalan 

1999; Morsi 2002; Kargı ve ark. 2003; Ziai ve ark. 2003; Okcu ve ark. 2004; Gürlek ve 
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ark. 2006; Shin ve ark, 2009) ve üç bölümden oluşan veri toplama formu (EK 2) 

kullanıldı.  

Birinci bölümde; hastaların tanıtıcı özelliklerini belirlemeye yönelik; hastanın 

yaşı, cinsiyeti, tanısı, uygulanan cerrahi girişim,  kraniyotomi türü, cerrahi girişim 

süresi, insizyon uzunluğu, cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, cerrahi 

girişimden hemen sonraki kan basıncı, GKS puanları, cerrahi girişim öncesi-sırası-

sonrası dönemde uygulanan ilaçlar/serumlar (steroid, NSAİ, mannitol, %3 NaCl, 

voluven) ile ilgili sorular yer aldı (EK 2).   

İkinci bölümde; periorbital ödemi, üst ve alt göz kapağı ekimozunu, SE’u ve 

hastanın pozisyonunu değerlendirme çizelgesi yer aldı (EK 2).   

Periorbital ödem, Kara ve Gökalan (1999) tarafından geliştirilen göz kapağı 

ödemi değerlendirme ölçeği (Kara ve Gökalan Ölçeği) ile değerlendirildi (Şekil 3-1). 

Bu ölçme aracı tek sorulu olup, 0-4 arasında puan alan seçenekleri vardır (0 puan: 

Ödem yok, 1 puan: Hafif ödem, 2 puan: Gözün iris tabakasına doğru genişlemiş ödem, 

3 puan: İrisi kapatan ödem, 4 puan: Göz kapağını tamamen kapatan ciddi ödem) (Kara 

ve Gökalan 1999). Bu ölçeğin, gözlemciler arası iç geçerliliği Kendall’ın güvenilirlik 

ölçütü kullanılarak Shin ve ark. (2009) tarafından yapılmış ve sonuç 0.77 bulunmuştur  

(p< 0.001) (Shin ve ark. 2009). 

 

0 puan: Ödem yok,  

1 puan: Hafif ödem,  

2 puan: Gözün iris tabakasına doğru 

genişlemiş ödem,  

3 puan: İrisi kapatan ödem,  

4 puan: Göz kapağını tamamen kapatan ciddi 

ödem  

 

Şekil 3- 1:Kara & Gökalan göz kapağı ödemini değerlendirme ölçeği (Kara ve Gökalan 
1999).  

Periorbital ekimoz,  Kara ve Gökalan (1999) tarafından geliştirilen üst ve alt göz 

kapağı ekimoz değerlendirme ölçeği (Kara ve Gökalan Ölçeği) ile değerlendirildi (Şekil 

3-2). Bu ölçme aracı, tek sorulu olup, 0-4 arasında puan alan seçenekleri vardır (0 puan: 

Ekimoz yok, 1 puan: Orta derecede ekimoz, 2 puan: Pupile doğru genişleyen ekimoz, 3 
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puan: Pupili geçen ekimoz, 4 puan: Lateral kantüse doğru genişlemiş ekimoz) (Kara ve 

Gökalan 1999).  

 

0: Ekimoz yok  

1: orta 

2: Pupile doğru genişliyor  

3: Pupili geçmiş  

4: Lateral kantüse doğru genişliyor 

 

Şekil 3- 2:Kara & Gökalan göz kapağı ekimozunu değerlendirme ölçeği (Kara ve Gökalan 
1999 ).  

Üçüncü bölümde; kontrol ve deney gruplarındaki hastalara, periorbital ödem ve 

ekimoza yönelik uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış 

gazlı bezle pansuman, Heparinoid krem, düzenli soğuk uygulama) uygulanma zamanı, 

sıklığı, süresi, soğuk uygulama öncesi-sonrası göz çevresi cilt yüzey sıcaklığı, soğuk jel 

pedlerin uygulama öncesi ve sonrası sıcaklıkları ile ilgili verilerin kaydedildiği çizelge 

yer aldı (EK 2).   

Araştırmaya başlamadan önce, 6 hasta üzerinde ön uygulama yapılarak 

kullanılan veri toplama formuna son şekli verildi. Ön uygulama doğrultusunda veri 

toplama formunun ilk şeklindeki, soğuk uygulama öncesi ve sonrası göz çevresi cilt 

yüzey sıcaklığı değerlendirme çizelgesi yeniden düzenlendi. Değişiklik olmadığı için, 

ön uygulama yapılan hastalar da araştırma kapsamına alındı.  

3.7. ARAŞTIRMANIN UYGULANMASI  

Araştırmanın yapılacağı nöroşirürji yoğun bakım birimlerinde ve nöroşirürji 

kliniklerinde, supratentoriyal kraniyotomi sonrası hastalarda periorbital ödem ve ekimoz 

gelişimini önlemek, ödem ve ekimozun iyileşmesini sağlamak amacıyla, Heparinoid 

krem uygulaması, soğuk uygulama veya izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman 

uygulanması yapılmaktadır. Bu uygulamalara periorbital ödem ve ekimoz geliştikten 

sonra başlanmakta, uygulamalar düzensiz yapılmaktadır. Oysa, literatürde, soğuk 

uygulamanın kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimozun önlenmesinde 
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etkili olabilmesi için cerrahi girişim sonrası 3. saatten itibaren, her saat başı 20 dakika 

uygulanması gerektiği, uygulama sırasında cilt yüzey sıcaklığının yaklaşık 10-13ºC 

azaltılması gerektiği bildirilmektedir (Shin ve ark. 2009).  

 Kraniyotomi sonrası erken dönemde düzenli olarak uygulanan soğuk 

uygulamanın ve Heparinoid’in periorbital ödem ve ekimoz kontrolündeki etkisini 

belirlemek amacıyla araştırma kriterlerine uyan hastalar, kontrol grubu (30 hasta) ve 

deney grupları: Heparinoid Grubu (30 hasta), Soğuk uygulama grubu (30 hasta) olmak 

üzere 3 gruba ayrıldı. Hastaların gruplara atanması, randomizasyon yöntemiyle yapıldı.   

Araştırma süresince, araştırmanın gerçekleştirildiği birimlerin çalışma düzeninin 

ve hastalara uygulanan klinik bakımın, araştırmadan etkilenmemesi sağlandı. Araştırma 

grubundaki tüm hastalar, hekim ve hemşireler tarafından uygulanan tedaviyi ve bakımı 

(pansuman, mobilizasyon, egzersiz, ilaç tedavisi, beslenme, yatak banyosu vb.) aldı. 

Cerrahi girişim sonrasında tüm hastalara, baş 30-45
0
 olacak şekilde pozisyon verildi, 

hiçbir hasta cerrahi girişim uygulanan taraf üzerine yatırılmadı.  

Kontrol grubuna alınan hastalara, periorbital ödem ve ekimoz gelişimini 

önlemek ve/veya kontrol etmek amacıyla, hemşireler tarafından yapılan uygulamaların 

(düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman), zamanı, türü ve 

sıklığı araştırmacı tarafından, hemşire kayıtlarından, hemşirelerden, hasta ve 

yakınlarından yararlanılarak kaydedildi.  Bu hastaların periorbital ödem ve ekimoz 

puanları, araştırmacı tarafından cerrahi girişim sonrası 3. ve 9. saatlerde, 1., 2 ve 3. 

günlerde ödem ve ekimoz değerlendirme ölçekleriyle, SE gözlemle değerlendirildi. 

Heparinoid grubuna alınan hastalara, periorbital ödem ve ekimoz gelişimini 

önlemek ve/veya kontrol etmek amacıyla, araştırmacı tarafından Heparinoid krem 

uygulaması yapıldı. Uygulama öncesi göz kapağı ve çevresi, izotonikle ıslatılmış steril 

gazlı bezlerle temizlendi ve kurulandı. Krem, cerrahi girişim sonrası 3. saatte ve 9. 

saatte birer kez, 1., 2.ve 3. günlerde dört kez, göz kapağına ve çevresine ince bir tabaka 

şeklinde uygulandı. Uygulama sırasında gözün kapalı olması sağlanarak kremin göz 

içine kaçması önlendi. Uygulamadan 30 dakika sonra, göz kapağı ve çevresi, izotonikle 

ıslatılmış steril gazlı bezlerle temizlendi ve kurulandı. Hastalarda herhangi bir yan etki 

gözlenmedi. Hastaların periorbital ödem ve ekimoz puanları, araştırmacı tarafından 

cerrahi girişim sonrası 3. ve 9. saatlerde, 1., 2 ve 3. günlerde ödem ve ekimoz 

değerlendirme ölçekleriyle, SE gözlemle değerlendirildi.  
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Soğuk uygulama grubuna alınan hastalara, periorbital ödem ve ekimoz 

gelişimini önlemek ve/veya kontrol etmek amacıyla, araştırmacı tarafından, kraniyotomi 

sonrası 3. saatten itibaren 72 saat süresince, günde 16 saat (22:00-06:00 saatleri 

dışında), aynı büyüklükte ve ağırlıkta steril gazlı beze/komprese sarılmış, -14ºC
 

sıcaklıkta jel pedler ile her saat başı 20 dakika soğuk uygulama yapıldı. Hastaların 

uyuma ve dinlenmelerine izin vermek amacıyla 22.00-07.00 saatleri arasında soğuk 

uygulamaya ara verildi.  Soğuk uygulamanın başlangıcında kısa bir süre rahatsız edici 

bir soğukluk hissi duyacağı, sonra birkaç dakika yanma hissi oluşacağı son olarak da 

hissizlik oluşacağı konusunda hasta bilgilendirildi, ani rahatsızlık veya duyu 

değişimlerini hemen bildirmesinin önemi konusunda uyarıldı (Berman ve ark. 2002; 

Potter ve Perry 2005b; Barker ve Willens 2008, Açıkgöz 2011). Soğuk uygulama 

öncesi- sonrası, üst ve alt göz kapağı ve çevresi, izotonikle ıslatılmış steril gazlı bezlerle 

temizlendi ve kurulandı. Uygulama bölgesi literatürde önerildiği gibi (Yıldırım ve ark. 

2001), uygulama sırasında her 2 dakikada bir soğuk uygulamanın olası 

komplikasyonları açısından değerlendirildi. Her hasta için ayrı jel ped kullanıldı, 

uygulama sonrası jel pedler Steen ve ark. (2000)’nın önerdiği gibi, sabunlu su ile 

yıkanarak temizlendi, kurulandı ve buz dolabına yerleştirildi. Soğuk uygulama yapılan 

hastaların hiçbirinde, soğuk uygulama komplikasyonları görülmedi.  

Soğuk uygulama öncesi ve sonrası göz çevresi cilt yüzey sıcaklığı, ±0.2ºC 

doğrulukta, 0-60ºC ölçüm yapabilen, ölçüm süresi 5 saniye olan dijital termometre 

(ThermoFlash LX-26, Visiomed, Fransa) (Şekil 3-3) ile; soğuk jel pedlerin sıcaklığı ise 

±0.1ºC doğrulukta -50-300ºC ölçüm yapabilen dijital termometre (Barbecue 

Thermometer TBT-08H, Guangdong, China) (Şekil 3-4) ile araştırmacı tarafından 

ölçüldü. 

Şekil 3- 3:ThermoFlash 
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Şekil 3- 4:Barbekü Termometre 

Göz çevresi cilt yüzey sıcaklık ölçümleri, cerrahi girişim sonrası 3. ve 9. 

saatlerde, 1. 2. ve 3. günlerde 09:00, 15:00 ve 21:00 saatlerinde yapıldı. Hastaların 

periorbital ödem ve ekimoz puanları, araştırmacı tarafından cerrahi girişim sonrası 3. ve 

9. saatlerde, 1., 2 ve 3. günlerde ödem ve ekimoz değerlendirme ölçekleriyle, SE ise 

gözlemle değerlendirildi. 

Veri toplama formunun üç bölümü de araştırmacı tarafından dolduruldu. Birinci 

bölüme, hasta, hasta yakını, hasta dosyası ve bölümde çalışan sağlık çalışanlarından 

yararlanılarak hastaların tanıtıcı özellikleri ile ilgili veriler kaydedildi. İkinci bölüme, 

periorbital ödem ve ekimoz puanları, SE gelişme durumu, hastanın pozisyonu ile ilgili 

veriler kaydedildi. Üçüncü bölüme, periorbital  ödem ve ekimoza yönelik yapılan 

uygulamaların (düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman, 

Heparinoid krem uygulaması, düzenli soğuk uygulama) sıklığı, süresi ve zamanı, soğuk 

uygulama öncesi-sonrası göz çevresi cilt yüzey sıcaklığı ve soğuk jel pedlerin uygulama 

öncesi ve sonrası sıcaklık sonuçları ile ilgili veriler kaydedildi. Kontrol grubuna 

uygulanan girişimlerin kaydedilmesinde, hemşirelerden, hemşire kayıtlarından, hasta ve 

hasta yakınından yararlanıldı.  

3.8. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for windows 11.5 (Statistical Package for 

the Social Sciences) paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, 

ortalama ve standart sapma, grupların tanımlayıcı özellikler yönünden 

benzerliğinin/homojenliğinin karşılaştırılmasında ki-kare analizi (Pearson) kullanıldı. 

Gruplara göre periorbital ödem ve ekimoz puanları arasındaki fark Kruskal Wallis 

analizi (ileri analiz olarak Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi) ve bağımsız 

gruplarda tek yönlü varyans analizi (ileri analiz olarak Tukey HSD), ekimoz renk 

dağılımları arasındaki fark ki-kare analizi, zamana göre periorbital ödem ve ekimoz 
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puanları arasındaki fark ise Friedman analizi (ileri analiz olarak Bonferroni düzeltmeli 

Wilcoxon analizi) ile değerlendirildi. Soğuk uygulama grubunda cilt sıcaklığındaki 

değişim ile periorbital ödem ve ekimoz puanları arasındaki ilişkinin test edilmesinde 

Sperman korelasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

kabul edildi (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 1998; Özdamar 2003a; Özdamar 2003b; 

Özdemir 2006; Aksakoğlu 2006). 

Örneklem grubu (90 hasta) 

 

Hasta ve/veya yakınında sözlü ve yazılı izin alma 

 

Randomizasyon listesine göre hastayı gruba alma 

 

Veri toplama formunun birinci bölümündeki bilgileri hasta/hasta yakını,  hasta dosyası 

ve sağlık çalışanlarından toplama  

Kontrol grubunda ise,  

hemşireler taarfından 

yapılan girişimleri 

(düzensiz soğuk 

uygulama, izotonikle 

pansuman) 3. ve 9. saatte 

,1., 2.ve 3. günlerde 

izleme ve  kaydetme 

Soğuk uygulama grubunda ise, 

cerrahi girişim sonrası 3. saatten 

itibaren,  72 saat süresince, 16 

saat/gün, her saat başı 20 dak., 

soğuk uygulama yapma; 

uygulama öncesi ve sonrası  göz 

çevresi cilt yüzey sıcaklık 

ölçümlerini kaydetme 

Heparinoid grubunda 

ise, cerrahi girişim 

sonrası 3. ve 9. saatte 

birer kez, 1., 2.ve 3. 

günlerde dört kez,  

krem uygulaması 

yapma ve kaydetme 

 

Cerrahi girişim sonrası 3.,  9. saatlerde, 1., 2 ve 3. günlerde  

periorbital ödem ve ekimozu, SE’u değerlendirme 

Şekil 3- 5:Araştırma Deseni 
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3.9. ARAŞTIRMANIN GÜÇLÜ VE SINIRLI YÖNLERİ 

3.9.1. Güçlü Yönleri 

 Araştırmada randomize kontrollü deneysel tasarım tipi kullanıldı.  

 Araştırma sonucunda elde edilen veriler, uzman bir istatistikçi yardımıyla 

SPSS ortamında değerlendirildi. 

3.9.2. Sınırlı Yönleri 

 Araştırma, iki farklı hastanede gerçekleştirildiği için, kontrol grubuna 

uygulanan girişimlerde standardizasyon sağlanamadı.  

 Cerrahi girişimi uygulayan cerrahın bireysel beceri ve deneyimi ile 

uyguladığı teknik periorbital ödem ve ekimoz gelişimini etkileyebilmektedir (Kargı ve 

ark. 2003; Yücel 2005; Kara ve ark. 2005; Al-Arfaj ve ark. 2009).  Araştırmanın iki 

farklı hastanede yapılması, farklı hekimler tarafından cerrahi girişim uygulanan 

hastaların çalışma kapsamına alınmasına neden oldu.  

 Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini değerlendirmek için yapılan power 

analizinde, zamana, grup özelliğine ve grup-zaman etkileşimine göre testin gücü göz 

kapağı ödemi için sırasıyla %100, %100,  %100; üst göz kapağı ekimoz puanı için 

sırasıyla %100, %87 ve %74, alt göz kapağı ekimoz puanı için sırasıyla %100, %100 ve 

%98 olarak bulundu. Bu sonuçlar örneklem büyüklüğünün, üst göz kapağı ekimozunun 

grup-zaman etkileşimine göre (%74< %80) değerlendirilmesi için yeterli olmadığını 

gösterdi.  

3.10. ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN 

DURUMLAR 

3.10.1. Olumlu Durumlar 

 Araştırmanın yürütüldüğü yoğun bakım ünitesinde ve kliniklerde çalışan 

sağlık ekibi üyeleri, hasta ve hasta yakınları ile olumlu işbirliği sağlandı ve sürdürüldü. 

 Yoğun bakım ünitesi ve kliniklerde çalışan hemşireler, soğuk uygulama 

grubuna düzenli soğuk uygulamanın yapılabilmesi için, soğuk jel pedlerin 

dondurulmasında, buzdolabında saklanmasında yardımcı oldu.   
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3.10.2. Olumsuz Durumlar 

 Araştırmanın yapıldığı kurumların anabilim dalları ve etik kurullarından izin 

alma işlemleri uzun sürdü. 

 Araştırma kriterlerine uyan hasta sayısı çok azdı, bu nedenle veri toplama 

süresi uzadı. 

 Hastanelerden bir tanesinde araştırma kriterlerine uyan hasta olmadığı için, 

hastane araştırma kapsamından çıkarıldı.  

 Araştırma süresince, araştırma kriterlerine uyan 7 hasta soğuk uygulama ve 

krem uygulmasını yarıda bıraktığı için araştırma dışı bırakıldı, 3. günden önce taburcu 

olan 13 hasta araştırmadan çıkarıldı, 10 hasta çalışmaya katılmayı kabul etmedi.  

3.11. ARAŞTIRMANIN ETİK YÖNÜ 

İstanbul Üniversitesi İTF Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan (EK 3), 

CTF Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan (EK 4), İstanbul Valiliği İl Sağlık 

Müdürlüğü’nden (EK 5), İstanbul Üniversitesi İTF Yerel Etik Kurulu’ndan (EK 6) ve 

İstanbul 1 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (EK 7) yazılı izin alındı.  

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara ve İnci Gökalan Kara'dan göz kapağı ödemini, üst 

ve alt göz kapağı ekimozunu değerlendirme ölçeğinin (Kara&Gökalan Ölçeği) 

araştırmada kullanılması amacıyla yazılı izin (mail yoluyla) alındı (EK 8).  

Araştırmaya başlamadan önce, nöroşirürjü yoğun bakım ünitesi ve klinik 

çalışanları,   hasta ve yakınları araştırmaya ilişkin bilgilendirildi. Hasta ve yakınlarına 

gönüllü bilgilendirme formu (EK 9) okundu/okutuldu, araştırmaya gönüllü 

katıldıklarına ve araştırma süresince uygulanacak girişimleri (soğuk uygulama, 

Heparinoid krem uygulaması) bildiklerine ve uygulanmasını kabul ettiklerine yönelik 

sözlü ve yazılı izinleri alındı. Resim çekilmesini kabul eden hastalardan, bu resimlerin 

yüzleri belli olmayacak şekilde araştırmada kullanılabilmesi için yazılı izin alındı (EK 

9). Elde edilen verilerin bilimsel amaçlar için, isim kullanılmaksızın yayınlanacağı 

açıklandı. Araştırma sırasında yapılan işlemler için hasta yakınından bir ücret talep 

edilmeyeceği veya hastasının bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma 

gideri yüklenmeyeceği konusunda garanti verildi.    
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4. BULGULAR 

Kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimozu önlemek ya da 

kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanan girişimlerin (düzenli soğuk uygulama, 

Heparinoid krem uygulaması, buz paketle düzensiz soğuk uygulama, izotonikle 

ıslatılmış gazlı bezle pansuman) etkinliğini belirlemek amacıyla randomize kontrollü 

deneysel araştırma olarak planlanan ve gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen bulgular, 

istatistiksel analizleri yapılarak tablo ve grafikler halinde sunuldu.  

Araştırmadan elde edilen bulgular 4 bölümde ele alındı: 

Birinci bölümde;  

- araştırmaya alınan hastaların tanıtıcı özellikleri ve gruplar arasındaki 

benzerliğin karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara,  

İkinci bölümde;  

- kontrol grubundaki hastalara uygulanan klinik bakım girişimleri ile (buz 

paketler ile düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman) 

periorbital ödem ve ekimoz puan ortalamaları arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına,  

- periorbital ödem ve ekimoz değerlendirme zamanına göre, grup içinde ve 

gruplar arasında hastaların periorbital ödem ve ekimoz puan ortalamalarının 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara; 

Üçüncü bölümde;  

- ekimoz değerlendirme zamanına göre,  kontrol ve deney grubundaki 

hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz renk dağılımlarının ve SE gelişiminin 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara; 

Dördüncü  bölümde;  

- soğuk uygulama grubundaki hastaların soğuk uygulama sonrası göz çevresi 

cilt yüzey sıcaklığında meydana gelen değişim ile periorbital ödem ve ekimoz puan 

ortalamaları arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara, yer verildi.  
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4.1. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmaya alınan hastaların, yaş, cinsiyet, tanı, uygulanan cerrahi 

girişim, kraniyotomi türü, cerrahi girişim süresi, insizyon uzunluğu, cerrahi girişim 

sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, cerrahi girişimden hemen sonraki kan basıncı 

dağılımı (Tablo 4-1), hastalara cerrahi girişim öncesi-sırası-sonrası dönemde uygulanan 

ilaçlar ve serumlara ilişkin özellikler (Tablo 4-2) ve bu özellikler açısından grupların 

benzerliğinin karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer aldı.   
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Tablo 4- 1:Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların tanıtıcı özelliklerinin 

karşılaştırılması  

Özellikler 

Kontrol 

Grubu  

(n=30) 

Heparinoid 

Grubu  

(n=30) 

Soğuk Uygulama 

Grubu  

(n=30) 


2* 

           p  ± SS  ± SS  ± SS 

Yaş 51,77±11,72 48,70±14,15 42,83±14,58 

 n % n % n % 

Yaş Grupları          

 18-40 5 16,7 8 26,7 11 36,7 
5,083 

(sd:4) 
0,279  41-60  18 60,0 14 46,7 16 53,3 

 > 61  7 23,3 8 26,7 3 10,0 

Cinsiyet          

 Kadın 22 73,3 21 70,0 18 60,0 1,323 

(sd:2) 
0,516 

 Erkek  8 26,7 9 30,0 12 40,0 

Tanı         

Kitle/Epilepsi/MTS 14 46,7 14 46,7 14 46,7 
3,733 

(sd: 4) 
0,443 Anevrizma 11 36,7 12 40,0 7 23,3 

Anevrizma/SAK 5 16,7 4 13,3 9 30,0 

Uygulanan Cerrahi Girişim 

Anevrizma 

kliplemesi 
15 50,0 16 53,3 16 53,3 

0,089 

(sd:2) 
0,956 

Kitle/epileptik 

odak eksizyonu 

15 50,0 14 46,7 14 46,7 

Kraniyotomi Türü          

Fronto-temporal 24 80,0 23 76,7 25 83,3 0,417 

(sd: 2) 
0,812 

Temporal 6 20,0 7 23,3 5 16,7 

Cerrahi Girişim Süresi 

3-5 saat 13 43,3 14 46,7 14 46,7 0,090 

(sd: 2) 
0,956 

6 saat ve  17 56,7 16 53,3 16 53,3 

İnsizyon Genişliği         

12-16 cm 11 36,7 11 36,7 17 56,7 3,258 

(sd: 2) 
0,196 

> 17 cm 19 63,3 19 63,3 13 43,3 

Cerrahi Girişim Sonrası Dren Varlığı 

Var 25 83,3 25 83,3 27 90,0 0,719 

(sd: 2) 
0,618 

Yok 5 16,7 5 16,7 3 10,0 

Cerrahi Girişim Sonrası Dren Çekilme Zamanı 

1. gün 19 76,0 23 92,0 23 85,2 2,451 

(sd: 2) 
0,294 

2. gün 6 24,0 2 8,0 4 14,8 

Cerrahi Girişim Sonrası Erken Dönem Kan Basıncı 

Normal 18 60,0 23 76,7 23 76,7 1,921 

(sd: 2) 
0,259 

Hipertansif 12 40,0 7 23,3 7 23,3 

*İstatistiksel değerlendirmede Pearson Ki-Kare analizi kullanıldı. 
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Tablo 4-1’de hastaların tanıtıcı özelliklerinin gruplara göre dağılımına ve 

grupların bu özellikler açısından benzerliğinin karşılaştırılmasına yer verildi.  

Kontrol grubundaki hastaların yaş ortalaması 51,77±11,72 (29-78 yaş aralığı), 

Heparinoid grubundakilerin 48,70±14,15 (21-78 yaş aralığı), soğuk uygulama 

grubundakilerin 42,83±14,58  (18-72 yaş aralığı) olup, 41-60 yaş aralığında olan hasta 

sayısının üç grupta da fazla olduğu (kontrol: %60, Heparinoid: %46,7, soğuk 

uygulama: %53,3) ve gruplardaki hastaların çoğunluğunun kadın olduğu (kontrol: 

%73,3, Heparinoid: %70,0, soğuk uygulama: %60,0) saptandı. Hastalara, 

kitle/epilepsi/MTS, anevrizma, kanamış anevrizma tanısı konduğu, cerrahi girişimle 

anevrizma kliplenmesi, kitle/epileptik odak eksizyonu yapıldığı, çoğunluğuna fronto-

temporal kraniyotomi uygulandığı (kontrol: %80, Heparinoid: %76,7, soğuk uygulama: 

%83,3), 6 saat ve daha uzun süre ameliyatta kalanların (kontrol: %56,7, Heparinoid: 

%53,3, soğuk uygulama: %53,3) oranının tüm gruplarda fazla olduğu bulundu. Cerrahi 

girişim sonrasında her üç grupta da hastaların çoğunluğunun kan basıncının normal 

olduğu (kontrol: %73,3 Heparinoid: %83,3, soğuk uygulama: %93,3), dreni olan 

hastaların (kontrol: %83,3 Heparinoid: %83,3, soğuk uygulama: %96,7) oranının tüm 

gruplarda fazla olduğu ve dren kalış süresinin çoğunlukla 1 gün olduğu (kontrol: %76,0, 

Heparinoid: %92,0, soğuk uygulama: %85,2) belirlendi. Kraniyotomi insizyon 

uzunluğunun gruplara göre dağılımı incelendiğinde, insizyon uzunluğu 17 cm ve daha 

fazla olan hastaların oranının, diğer gruplarla karşılaştırıldığında soğuk uygulama 

grubunda daha az olduğu (kontrol: %43,3, Heparinoid: %40,0, soğuk uygulama: %3,3), 

ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-1).  

Gruplar arasında hastaların, yaş, cinsiyet, tanı, uygulanan cerrahi girişim,  

kraniyotomi türü, cerrahi girişim süresi, cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış 

süresi, cerrahi girişimden hemen sonraki kan basıncı dağılımı arasında da istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı, grupların bu özellikler açısından benzer olduğu belirlendi 

(p>0,05, Tablo 4-1).  
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Tablo 4- 2:Cerrahi girişim öncesi-sırası-sonrası dönemde kontrol ve deney gruplarındaki 

hastalara uygulanan ilaç ve serumların karşılaştırılması  

Özellikler  

Kontrol 

Grubu (n=30) 

Heparinoid Grubu 

(n=30) 

Soğuk Uygulama 

Grubu (n=30) 
2* 

p 

n % n % N % 

Cerrahi Girişim Öncesi 

Steroid         

Kullanıldı 8 26,7 10 33,3 8 26,7 0,433(sd: 

2) 
0,805 

Kullanılmadı 22 73,3 20 66,7 22 73,3 

Steroid Dozu 

16-64 mg 2 25,0 5 50,0 5 62,5 2,360 

(sd: 2) 
0,307 

> 64 mg 6 75,0 5 50,0 3 37,5 

NSAİ         

Kullanıldı 2 6,7 3 10,0 4 13,3 0,741 

(sd: 2) 
0,690 

Kullanılmadı 28 93,3 27 90,0 26 86,7 

Cerrahi Girişim Sırası 

%3 NaCl          

  Kullanıldı 11 36,7 16 53,3 14 46,7 1,702 

(sd: 2) 
0,427 

  Kullanılmadı 19 63,3 14 46,7 16 53,3 

NSAİ          

Kullanıldı 11 36,7 8 26,7 15 50,0 3,498 

(sd: 2) 
0,174 

Kullanılmadı 19 63,3 22 73,3 15 50,0 

Mannitol          

Kullanıldı 17 56,7 18 60,0 16 53,3 0,271 

(sd: 2) 
0,873 

Kullanılmadı 13 43,3 12 40,0 14 46,7 

Volüm Genişletici 

Kullanıldı 16 53,3 21 70,0 14 46,7 3,529 

(sd: 2) 
0,171 

Kullanılmadı 14 46,7 9 30,0 16 53,3 

Cerrahi Girişim Sonrası 

Steroid          

Kullanıldı 20 66,7 22 73,3 22 73,3 0,433 

(sd: 2) 
0,805 

Kullanılmadı 10 33,3 8 26,7 8 26,7 

Steroid Dozu         

32-100 mg 12 60,0 17 77,3 16 72,7 1,591 

(sd: 2) 
0,451 

> 100 mg 8 40,0 5 22,7 6 27,3 

NSAI         

Kullanıldı 21 70,0 25 83,3 25 83,3 2,135 

(sd: 2) 
0,344 

Kullanılmadı 9 30,0 5 16,7 5 16,7 

Mannitol          

Kullanıldı 7 23,3 4 13,3 6 20,0 1,015 

(sd: 2) 
0,602 

Kullanılmadı 23 76,7 26 86,7 24 80,0 

*İstatistiksel değerlendirmede Pearson Ki-Kare analizi kullanıldı. 
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Tablo 4-2’de hastalara cerrahi girişim öncesi-sırası-sonrası dönemde uygulanan 

ilaçların ve serumların gruplara göre dağılımı ile grupların bu özellikler açısından 

benzerliğinin karşılaştırılmasına yer verildi. 

Cerrahi girişim öncesi dönemde her üç grupta da hastaların steroid (kontrol: 

%26,7, Heparinoid: %33,3, soğuk uygulama: %26,7) ve NSAİ (kontrol: %6,7, 

Heparinoid: %10,0, soğuk uygulama: %13,3) kullanım oranının düşük olduğu, 

grupların bu özellikler açısından benzer olduğu saptandı (p>0,05, Tablo 4-2).   

Hastalara, cerrahi girişim sırasında steroid uygulanmadığı,  NSAİ, mannitol, %3 

NaCl ve volüm genişletici solüsyon uygulandığı, grupların bu özellikler açısından 

benzer olduğu belirlendi (p>0,05, Tablo 4-2).   

Cerrahi girişim sonrası dönemde hastaların çoğunluğuna NSAİ (kontrol: %70,0, 

Heparinoid: %83,3, soğuk uygulama: %83,3) ve steroid (kontrol: %66,7, Heparinoid: 

%73,3, soğuk uygulama: %73,3) uygulandığı, mannitol kullanım oranının tüm 

gruplarda düşük olduğu (kontrol: %76,7, Heparinoid: 86,7, soğuk uygulama: %80,0), 

grupların bu özellikler açısından benzer olduğu saptandı (p>0,05, Tablo 4-2).   
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4.2. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Periorbital Ödem ve Ekimoz 

Puanlarının  Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Bu bölümde,  

- kontrol grubundaki hastalara klinikte yapılan uygulamalara (Tablo 4-3), 

uygulama türüne göre kontrol grubundaki hastaların periorbital ödem (Tablo 4-4)  ve 

ekimoz puan ortalamaları (Tablo 4-5) arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasına,  

- gruplar arasında ve grup içinde ödem ve ekimoz değerlendirme zamanına 

göre hastaların periorbital ödem (Tablo 4-6) ve ekimoz puan ortalamalarının (Tablo 4-7) 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer aldı.  

Tablo 4- 3:Kontrol grubundaki hastalara uygulanan girişimler 

Kontrol Grubuna Uygulanan Girişimler (n:30) n % 

Hiçbir uygulama yapılmadı 10 33,3 

Düzensiz soğuk uygulama 9 30,0 

İzotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman 11 36,7 

 

Kraniyotomi sonrası, hemşireler tarafından periorbital ödem ve ekimoz 

gelişimini önlemek ve/veya kontrolünü sağlamak amacıyla, kontrol grubundaki 

hastaların %36,7’sine izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman uygulandığı, %30’una 

buz paketlerle düzensiz soğuk uygulama yapıldığı, %33,3’üne ise  hiç bir uygulama 

yapılmadığı saptandı (Tablo 4-3).  
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Tablo 4- 4: Kontrol grubundaki hastaların periorbital ödem puan ortalamalarının 

karşılaştırılması  

Ödem 

Değerlendirme 

Zamanı 

Ödem Puanı  

KW* p 

Hiç Bir 

Uygulama 

Yapılmadı  

 (n: 10) 

Düzensiz  

Soğuk 

Uygulama 

(n: 9) 

İzotonikle  

Islatılmış Gazlı 

Bezle Pansuman 

(n: 11) 

SS SS SS 

3.saat 
a 

0,400,84 0,671,41 0,180,40 0,227 0,893 

9. saat 
b 

2,101,60 1,671,41 1,910,83 0,524 0,769 

1.gün 
c 

3,700,63 3,610,55 3,820,25 0,596 0,742 

2.gün 
d 

3,800,26 3,830,25 3,950,15 2,756 0,252 

3.gün 
e
  3,400,39 3,390,55 3,320,46 0,167 0,920 

2
Friedman** 29,614 26,275 41,033   

p (sd: 4) 0,000 0,000 0,000   

Anlamlı fark a<c,d,e 

d>e 

a<d a<b 

a,b<c,d,e 

d>e 

  

* Kruskal Wallis analizi ( sd: 2)         ** Friedman analizi (sd: 4) 

 

Kontrol grubundaki hastaların periorbital ödem puan ortalamaları, yapılan 

uygulama türüne ve ödem değerlendirme zamanına göre,  3. ve 9. saatler,  1., 2. ve 3. 

günlerde, Kruskal Wallis analizi ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05, Tablo 4-4) saptandı. Hastaların periorbital ödem puan ortalamaları, 

yapılan uygulama türüne ve ödem değerlendirme zamanına  göre kendi içinde Friedman 

analizi ile karşılaştırıldığında ise; üç grupta da tekrarlı beş ölçümden (3. saat, 9. saat, 1. 

gün, 2. gün, 3. gün) elde edilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-4). Periorbital ödem puan ortalamaları arasındaki 

farkın hangi zaman dilimleri arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni 

düzeltmeli Wilcoxon ileri analizinde; 

- Hiç bir uygulamanın yapılmadığı kontrol grubundaki hastalarda 3. saatteki 

periorbital ödem puan ortalamasının, 1., 2. ve 3. günlerdeki ödem puan ortalamasından 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), ayrıca 3. günkü ödem puan ortalamasının 

da 2.gündekinden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümler ( 3. 

saat ile 9. saat; 9. saat ile 1., 2. ve 3. gün; 1. gün ile 2. ve 3. gün) arasında ise anlamlı 

fark olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-4).   
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- Düzensiz soğuk uygulama yapılan kontrol grubundaki hastaların sadece 

3.satteki göz kapağı ödem puan ortalamasının 2.günden  anlamlı olarak daha düşük 

olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümler (3. saat ile 9. saat, 1. ve 3. gün;  9. saat ile 1., 2. ve 

3. gün; 1. gün ile 2. ve 3. gün; 2. gün ile 3. gün) arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

saptandı (p>0,05, Tablo 4-4). 

- İzotonikle ıslatılmış gaz bezle pansuman uygulanan hastalarda, hem 3. hem 

de 9. saatteki göz kapağı ödem puan ortalamalarının diğer günlerdekine göre (1., 2. ve 3. 

gün) anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), ayrıca 3. saatteki ödem puan 

ortalamasının  9. saate göre, 3.günkü ödem puan ortalamasının da 2.güne göre anlamlı 

olarak daha düşük olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümler (1. gün ile 2. ve 3. gün; 2. gün 

ile 3. gün ) arasında ise anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-4).  

Tablo 4- 5: Kontrol grubundaki hastaların periorbital ekimoz puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

Ekimoz 

Değerlendirme 

Zamanı 

Ekimoz Puanı  

KW* p 

Hiç Bir 

Uygulama 

Yapılmadı  

 (n: 10) 

Düzensiz  

Soğuk 

Uygulama 

(n: 9) 

İzotonikle  

Islatılmış Gazlı 

Bezle Pansuman 

(n: 11) 

SS SS SS 

Üst Göz Kapağı     

3.saat 
a 

0,400,84 1,111,76 0,000,00 4,184 0,123 

9. saat 
b 

3,201,48 2,331,32 2,641,63 2,733 0,255 

1.gün 
c 

3,500,97 2,891,05 3,730,47 4,597 0,100 

2.gün 
d 

3,500,97 3,330,87 3,730,65 1,520 0,468 

3.gün 
e
 3,500,97 3,331,12 3,451,04 0,096 0,953 

2
Friedman** 36,571 20,626 31,108   

p  0,000 0,000 0,000   

Anlamlı fark a<b,c,d,e - a<b,c,d,e   

Alt Göz Kapağı     

3.saat 
a 

0,40,84 0,891,45 0,000,00 4,053 0,132 

9. saat 
b 

3,001,41 2,001,12 2,001,55 3,515 0,173 

1.gün 
c 

3,301,06 2,890,78 3,091,04 1,565 0,457 

2.gün 
d 

3,301,06 3,110,93 3,001,26 0,362 0,834 

3.gün 
e
 3,301,06 3,001,12 2,911,30 0,521 0,771 

2
Friedman** 35,351 21,527 32,892   

p 0,000 0,000 0,000   

Anlamlı fark a<b,c,d,e - a<b,c,d,e   

* Kruskal Wallis analizi ( sd: 2)             ** Friedman analizi (sd: 4) 
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Kontrol grubundaki hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz  puan ortalamaları, 

yapılan uygulama türü ile ekimoz değerlendirme zamanı (3. ve 9. saat,  1., 2. ve 3. gün), 

Kruskal Wallis analizi ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05, Tablo 4-5) saptandı. Hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları, 

yapılan uygulama türü ile ekimoz değerlendirme zamanına göre kendi içinde Friedman 

analizi ile karşılaştırıldığında ise; üç grupta da tekrarlı beş ölçümden (3. saat, 9. saat, 1. 

gün, 2. gün, 3. gün) elde edilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-5). Periorbital ekimoz puan ortalamaları arasındaki 

farkın hangi zaman dilimleri arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni 

düzeltmeli Wilcoxon ileri analizinde; 

- Hiç bir uygulama yapılmayan hastalarda ve izotonikle ıslatılmış gaz bezle 

pansuman uygulanan hastalarda 3. saatteki üst ve alt göz kapağı ekimoz puan 

ortalamalarının, 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerdeki ekimoz puan ortalamalarından anlamlı 

olarak daha düşük olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümler arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlendi (p>0,05, Tablo 4-5).   

- Ölçüm zamanına göre, düzensiz soğuk uygulama yapılan hastaların üst ve alt 

göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05, Tablo 

4-5).   
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Tablo 4- 6: Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların periorbital ödem puan 

ortalamalarının karşılaştırılması  

Ödem 

Değerlendirme 

Zamanı 

Ödem Puanı  

Test p 

Anlamlı 

Fark 

 

Kontol 

Grubu
1
 

(n: 30) 

Heparinoid 

Grubu
2
 

(n: 30) 

Soğuk U. 

Grubu
3
  

(n:30) 

SS SS SS 

3.saat 
a 

0,400,93 0,400,72 0,370,67 KW*: 0,273 0,872  

9. saat 
b 

1,901,27 2,370,96 1,130,82 KW: 18,323 0,000 3<1,2 

1.gün 
c 

3,720,49 3,900,24 2,080,49 F**:167,553 0,000 3<1,2 

2.gün 
d 

3,870,22 3,630,39 1,680,58 F: 239,323 0,000 3<1,2 

3.gün 
e
  3,370,45 2,830,74 1,000,63 F: 121,397 0,000 3<2<1 

2
Friedman*** 95,911 96,007 84,094    

p (sd: 4) 0,000 0,000 0,000    

Anlamlı fark a<b 

a,b<c,d,e 

e<d 

a<b,c,d,e 

b,e<c,d 

a<b,c,d,e 

b<c,d 

c>d>e 

   

* Kruskal Wallis analizi ( sd: 2), veriler normal dağılından çok uzaktır.  
** Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (gruplar arası sd: 2, grupiçi sd: 87, toplam sd: 89) 

*** Friedman analizi (sd: 4) 
 

Kontrol grubu, Heparinoid grubu ve soğuk uygulama grubundaki hastaların, 

kraniyotomi sonrası 3., 9. saat ile 1., 2. ve 3. günlerdeki periorbital ödem puan 

ortalamalarına  Tablo 4-6’da ve Grafik 4-1’de yer verildi.  
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Grafik 4- 1:Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların periorbital ödem puan  

ortalamaları 

Kraniyotomi uygulanan hastalarda gelişen periorbital ödem puan ortalamaları; 

yapılan uygulama türüne ve ödem-ekimoz değerlendirme zamanına göre tekrarlı 

ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında; değerlendirme zamanına 

(F=330,783, p=0.000), grup özelliğine (F=92,794, p=0.000) ve grup-değerlendirme 

zamanı etkileşimine göre (F=13,791, p=0.000), istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptandı.  

Ödem değerlendirme zamanına göre, gruplardaki hastaların periorbital ödem 

puan ortalamaları karşılaştırıldığında:   

Gruplardaki hastaların kraniyotomi sonrası, 3. ve 9. saatlerdeki periorbital ödem 

puan ortalamaları Kruskal Wallis analizi (ileri analiz olarak Bonferroni düzeltmeli 

Mann Whitney U Testi) ile, 1.,2. ve 3. günlerdeki periorbital ödem puan ortalamaları ise 

tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ileri analiz olarak Tukey HSD) ile 

karşılaştırılarak değerlendirildi.  

Kraniyotomi sonrası 3. saatte, kontrol grubu, Heparinoid grubu ve soğuk 

uygulama grubundaki hastaların periorbital ödem puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark olmadığı (p> 0,05, Tablo 4-6), 9. saat, 1.,2. ve 3. günlerde  ise anlamlı fark olduğu 

saptandı (p< 0,05, Tablo 4-6). Gruplar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan ileri 

analizlerde (Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U Testi ve Tukey HSD);  
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- Dokuzuncu saatte, 1. ve 2. günlerde yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama 

grubundaki hastaların periorbital ödem puan ortalamasının, kontrol ve Heparinoid 

grubundaki hastalardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p <0,05)., kontrol grubu ile 

Heparinoid grubu arasında ise anlamlı  fark olmadığı saptandı (p> 0,05, Tablo 4-6).   

- Üçüncü günde yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama grubundaki hastaların 

göz kapağı ödem puan ortalamasının, kontrol ve Heparinoid grubundaki hastalardan 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), Heparinoid grubundaki hastaların göz 

kapağı ödem puan ortalamasının da kontrol grubundakilerden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu belirlendi (p<0,05, Tablo 4-6).   

Ödem değerlendirme zamanına göre her grubun periorbital ödem puan 

ortalamaları kendi içinde karşılaştırıldığında:   

Kraniyotomi sonrası periorbital ödem puan ortalamaları, ödem değerlendirme 

zamanına göre, Friedman analizi ile karşılaştırıldığında; üç grupta da tekrarlı beş 

ölçümden (3. saat, 9. saat, 1. gün, 2. gün, 3. gün) elde edilen ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-6). Her bir grupta ayrı 

olarak, periorbital ödem puan ortalamaları arasındaki farkın hangi zaman dilimleri 

arasında olduğunu belirlemek için ileri analiz yapıldı. Üçüncü ve 9. saatlerdeki 

ölçümler, Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon analizi ile, 1., 2. ve 3. günlerdeki ölçümler 

Bonferroni analizi ile ikili olarak karşılaştırıldı.  

- Kontrol grubundaki hastaların 9. saatteki periorbital ödem puan 

ortalamasının, 3. saattekinden, 1., 2. ve 3. günlerdeki ödem puan ortalamalarının da hem 

3. hem de 9. saattekinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). 

Birinci gün ile 2. ve 3. günkü ödem puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05). 3. günkü ödem puan ortalamasının ise 2. günden anlamlı olarak daha düşük 

olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-6). Bu bulguların ışığında, kontrol grubundaki 

hastalarda 3. saatten itibaren 1. güne kadar periorbital ödemde anlamlı bir artış olduğu, 

2. günde anlamlı bir değişim olmadığı, 3. günde 2. güne göre anlamlı bir azalma olduğu 

saptandı.   

- Heparinoid grubundaki hastaların 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerdeki  periorbital 

ödem puan ortalamalarının, 3. saattekine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<0,05), 1. günkü ödem puan ortalaması ile 2. gün arasında anlamlı fark olmadığı (p> 

0,05), 3. günkü ödem puan ortalamasında ise, 1. ve 2. güne göre anlamlı oranda azalma 
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olduğu belirlendi (p<0,05, Tablo 4-6). Bu bulguların ışığında, Heparinoid grubundaki 

hastalarda 3. saatten itibaren 1. güne kadar periorbital ödemde anlamlı bir artış olduğu, 

2. günde ödem puanının azalmaya başladığı, ancak 1. güne göre anlamlı fark olmadığı,   

3. günde, 1. ve 2. güne göre anlamlı bir azalma olduğu saptandı.   

- Soğuk uygulama grubundaki hastaların 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerdeki 

periorbital ödem puan ortalamalarının, 3. saattekine göre anlamlı olarak daha fazla 

olduğu (p<0,05), 1., 2. ve 3. günlerdeki ödem puan ortalamalarının da 9. saate göre 

anlamlı olarak daha fazla olduğu (p <0,05), 2. günkü ödem puan ortalamasının 1. 

günden, 3. günkü ödem puan ortalamasının da 1. ve 2. günden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu saptandı (p <0,05, Tablo 4-6). Bu bulguların ışığında, soğuk uygulama 

grubundaki hastalarda 3. saatten itibaren 1. güne kadar periorbital ödemde anlamlı bir 

artış olduğu, diğer gruplardan farklı olarak 2. ve 3. günde anlamlı bir azalma olduğu 

saptandı.   
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Tablo 4- 7: Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların periorbital ekimoz puan 

ortalamalarının karşılaştırılması  

Ekimoz 

Değerlendirme 

Zamanı 

Ekimoz Puanı  

 

 

KW* 

 

 

p 

 

 

Anlamlı 

Fark 

Kontrol 

Grubu 
1 

(n: 30) 

Heparinoid 

Grubu 
2 

(n: 30) 

Soğuk Uyg. 

Grubu 
3
 

(n: 30) 

SS SS SS 

Üst Göz Kapağı       

3.saat 
a 

0,471,14 0,971,63 0,601,13 1,739 0,419  

9. saat 
b 

2,731,48 3,331,09 1,801,63 15,107 0,001 2>3 

1.gün 
c 

3,400,89 3,800,66 2,601,43 17,431 0,000 2>1,3 

2.gün 
d
 3,530,82 3,630,89 2,501,47 15,747 0,000 1,2>3 

3.gün 
e 

3,431,01 3,530,94 1,931,57 23,670 0,000 1,2>3 

2
Friedman*** 82,610 63,489 58,745    

p (sd: 4) 0,000 0,000 0,000    

Anlamlı fark 
a<b,c,d,e 

b<c,d 

a<b,c,d,e 

c,d>e 

a<b,c,d,e 

b<c,d 

c,d>e 

   

Alt Göz Kapağı       

3.saat 
a 

0,400,97 0,701,39 0,330,88 1,336 0,513  

9. saat 
b 

2,331,42 2,831,37 1,501,41 12,095 0,002 2>3 

1.gün 
c 

3,100,96 3,301,15 2,231,28 13,633 0,001 1,2>3 

2.gün 
d
 3,131,07 3,201,27 1,971,19 19,019 0,000 1,2>3 

3.gün 
e 

3,071,14 3,071,39 1,331,30 26,552 0,000 1,2>3 

2
Friedman** 86,487 65,377 58,032    

p  0,000 0,000 0,000    

Anlamlı fark 
a<b<c,d,e 

 

a<b,c,d,e 

 

a<b,c,d,e 

b<c 

c,d>e 

   

* Kruskal Wallis Analizi (sd: 2)    ** Friedman analizi (sd: 4) 

 

Kontrol grubu, Heparinoid grubu ve soğuk uygulama grubundaki hastaların, 

kraniyotomi sonrası 3.,ve 9. saat ile 1., 2. ve 3. günlerde yapılan ölçümlerle saptanan üst 

ve alt  göz kapağı ekimoz puan ortalamalarına  Tablo 4-7’de, Grafik 4-2’de ve Grafik 4-

3’de yer verildi.  
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Grafik 4- 2: Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamaları  

Grafik 4- 3: Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların alt göz kapağı ekimoz puan 

ortalamaları  
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Kraniyotomi uygulanan hastalarda gelişen üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamaları tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında; 

değerlendirme zamanına (F=77,983, p=0.000), grup özelliğine (F=4,373, p=0.016) ve 

grup-değerlendirme zamanı etkileşimine göre (F=3,287, p=0.002) istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu saptandı. Benzer şekilde alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları da 

tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü varyans analizi ile karşılaştırıldığında; değerlendirme 

zamanına (F=61,708, p=0.000), grup özelliğine (F=12,228, p=0.000) ve grup-

değerlendirme zamanı etkileşimine göre (F=3,659, p=0.001), istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu saptandı.  

Ekimoz değerlendirme zamanına göre, gruplardaki hastaların üst ve alt göz 

kapağı ekimoz puan ortalamaları karşılaştırıldığında:   

Gruplardaki hastaların kraniyotomi sonrası, 3. ve 9. saatlerdeki, 1.,2. ve 3. 

günlerdeki üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları Kruskal Wallis analizi (ileri 

analiz olarak Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U Testi) ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi.  

Kraniyotomi sonrası 3. saatte, kontrol, Heparinoid ve soğuk uygulama 

grubundaki hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark olmadığı (p>0,05), 9. saatte ve 1. 2. ve 3. günlerde yapılan ölçümlerde de, üç 

grubun üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

saptandı (p<0,05, Tablo 4-7). Gruplar arasındaki farkın belirlenmesi için yapılan ileri 

analizlerde;  

- Dokuzuncu saatte yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama grubundaki hastaların 

üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamasının, Heparinoid grubundaki hastalardan 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), kontrol grubu ile Heparinoid grubu ve 

soğuk uygulama grubu arasındaki farkın ise anlamlı olmadığı saptandı (p> 0,05, Tablo 

4-7).   

- Birinci günde yapılan ölçümlerde, hem soğuk uygulama grubundaki 

hastaların hem de kontrol grubundaki hastaların üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamalarının, Heparinoid grubundaki hastalardan anlamlı olarak daha düşük olduğu 

(p<0,05), kontrol grubu ile soğuk uygulama grubu arasındaki farkın ise anlamlı 

olmadığı saptandı (p>0,05).  Aynı gün yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama grubundaki 

hastaların alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının, hem kontrol hem de Heparinoid 



 68 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p< 0,05), kontrol grubu ile 

Heparinoid grubu arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-7).   

- İkinci günde yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama grubundaki hastaların üst 

ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının hem kontrol, hem de Heparinoid 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), kontrol grubu ile 

Heparinoid grubu arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-7).   

- Üçüncü günde yapılan ölçümlerde, soğuk uygulama grubundaki hastaların üst 

ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının hem kontrol, hem de Heparinoid 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p <0,05), kontrol grubu ile 

Heparinoid grubu arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-7).   

Ekimoz değerlendirme zamanına göre her grubun üst ve alt göz kapağı ekimoz 

puan ortalamaları kendi içinde karşılaştırıldığında:   

Kraniyotomi sonrası üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları, ekimoz 

değerlendirme zamanına göre, Friedman analizi ile karşılaştırıldığında; üç grupta da 

tekrarlı beş ölçümden (3. saat, 9. saat, 1. gün, 2. gün, 3. gün) elde edilen ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-6). Her bir 

grupta ayrı olarak, göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasındaki farkın hangi zaman 

dilimleri arasında olduğunu belirlemek için ileri analiz yapıldı. Üçüncü ve 9. saatlerdeki 

ölçümler, Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon analizi ile, 1., 2. ve 3. günlerdeki ölçümler 

Bonferroni analizi ile ikili olarak karşılaştırıldı.  

- Kontrol grubundaki hastaların 9. saat, 1., 2 ve 3. günlerdeki üst ve alt göz 

kapağı ekimoz puan ortalamalarının 3. saate; 1. ve 2. günlerdeki üst ve alt  göz kapağı 

ekimoz puan ortalamalarının da 9. saate göre anlamlı olarak daha fazla olduğu (p<0,05) 

belirlendi. Üçüncü gün yapılan ölçümlerde, alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının, 

9. saate göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<0,05), üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı. Yapılan diğer ikili 

ölçümlerde (1. gün ile 2. gün) üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-7).  

- Heparinoid grubundaki hastaların 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerdeki üst ve alt göz 

kapağı ekimoz puan ortalamalarının, 3. saattekine göre anlamlı olarak daha fazla olduğu 

(p <0,05), 3. gün yapılan ölçümlerde de, üst göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının 1. 
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ve 2. güne göre anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümlerde (9. 

saat ile 3.gün, 1. gün ile 2. gün) üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-7).  

- Soğuk uygulama grubundaki hastaların 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerdeki üst ve 

alt  göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının, 3. saattekinden anlamlı olarak daha fazla 

olduğu (p <0,05), 1. ve 2. günkü üst göz kapağı ekimoz puan ortalamasının 9. 

saattekinden, 1. günkü alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının da 9. saattekinden 

anlamlı olarak daha fazla olduğu (p<0,05) belirlendi. Ayrıca 3. gün yapılan ölçümlerde, 

üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamalarının 1. ve 2. güne göre anlamlı olarak 

daha düşük olduğu (p<0,05), diğer ikili ölçümler arasında (9. saat ile 3.gün, 1. gün ile 2. 

gün) anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). 

4.3. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Periorbital Ekimoz Renk 

Dağılımlarına ve Subkonjektival Ekimoz  Gelişimine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde,  

- gruplar arasında ve grup içinde ekimoz değerlendirme zamanına göre 

hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz renk dağılımlarının (Tablo 4-8) ve SE 

gelişiminin (Tablo 4-9) karşılaştırılmasına ilişkin bulgular yer aldı.  
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Tablo 4- 8:Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların periorbital ekimoz renk 

dağılımlarının karşılaştırılması  

 

Ölçümler 

Kontrol Grubu 
1 

(n: 30) 

Heparinoid Grubu 
2 

(n: 30) 

Soğuk Uygulama 

Grubu 
3
 

(n: 30) 
2 

p 

n % n % n % 

Ekimoz Gelişme Durumu 

Ust Göz Kapağı 

  Ekimoz Olmadı - - - - 4 13,3 
AY*  

  Ekimoz Oldu 30 100,0 30 100,0 26 86,7 

Alt Göz Kapağı 

  Ekimoz Olmadı - - 1 3,3 3 10,0 AY  

  Ekimoz Oldu 30 100,0 29 96,7 27 90,0 

1.Gün Ekimoz Rengi* 

Üst Göz Kapağı  

  Çok koyu mor 9 30,0 13 43,3 2 7,7 
18,600 

(sd:4) 
0,001   Koyu mor 19 63,3 12 40,0 12 46,2 

  Açık mor  2 6,7 5 16,7 12 46,2 

Alt Göz Kapağı  

  Çok koyu mor 9 30,0 12 41,4 2 7,4 
19,983 

(sd:4) 
0,001   Koyu mor 19 63,3 13 44,8 12 44,4 

  Açık mor  2 6,7 4 13,8 13 48,1 

2.Gün Ekimoz Rengi* 

 Üst Göz Kapağı 

  Çok koyu mor 3 10,0 5 17,2 1 3,8 
21,742 

(sd:4) 
0,000

 

  Koyu mor 19 63,3 12 41,4 3 11,5 

  Açık mor  8 26,7 12 41,4 22 84,6 

Alt Göz Kapağı  

  Çok koyu mor 3 10,0 5 17,9 1 3,8 
19,076 

(sd:4) 
0,001   Koyu mor 19 63,3 11 39,3 4 15,4 

  Açık mor  8 26,7 12 42,9 21 80,8 

3.Gün Ekimoz Rengi* 

Üst Göz Kapağı  

  Çok koyu mor
1
 1 3,3 2 6,9 - - 

7,951 

(sd: 2) 
0,019   Koyu mor

1
 10 33,3 3 10,3 1 4,8 

  Açık mor  19 63,3 24 82,8 20 95,2 

Alt Göz Kapağı  

  Çok koyu mor
1
 1 3,3 2 7,4 - - 

4,723 

(sd: 2) 
0,094   Koyu mor

1
 10 33,3 3 11,1 2 11,1 

  Açık mor  19 63,3 22 81,5 16 88,9 

 
* Dağılımlar, her bir gün için ayrı olarak ekimoz görülen vakalar üzerinden alınmıştır.  
 AY: Gözlere düşen sayıların az olması ve beklenen sayıların çok küçük bulunması nedeniyle analiz yapılmadı.  

1:  Gözlere düşen beklenen sayılar küçük olduğu için satırlar birleştirilerek analiz yapıldı. 
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Kontrol grubu, Heparinoid grubu ve soğuk uygulama grubundaki hastaların 

kraniyotomi sonrası üst ve alt göz kapağı ekimoz gelişme durumuna, 1. 2. ve 3. 

günlerdeki ekimoz renk değişimine ilişkin bulgulara Tablo 4-8’de yer verildi.  

Kraniyotomi sonrası kontrol ve Heparinoid grubundaki hastaların tamamında, 

soğuk uygulama grubundakilerin %86,7’sinde üst göz kapağı ekimozu geliştiği 

saptandı. Kontrol grubundaki hastaların tamamında, Heparinoid ve soğuk uygulama 

grubundakilerin çoğunluğunda (sırasıyla %96,7, %90) alt göz kapağı ekimozu geliştiği 

belirlendi (Tablo 4-8).  

Kraniyotomi sonrası, kontrol ve deney gruplarındaki hastaların, 1.,2. ve 3. 

günlerdeki üst ve alt göz kapağı ekimoz renk dağılımı ki-kare analizi ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi. Kraniyotomi sonrası 1. ve 2. gün yapılan değerlendirmede, her üç 

gruptaki hastaların üst ve alt göz kapağı ekimoz renk dağılımları arasında anlamlı fark 

olduğu (p<0,05) belirlendi. Yapılan ileri analizde, soğuk uygulama grubu analiz dışında 

bırakıldığında, gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), farkın soğuk uygulama 

grubundan kaynaklandığı belirlendi. Soğuk uygulama grubunda, 1. ve 2. gün üst ve alt 

göz kapağı ekimoz rengi çok koyu mor olan hastaların oranının diğer gruplara göre daha 

az olduğu, açık mor olanların oranının ise daha fazla olduğu bulundu. Kraniyotomi 

sonrası 3. gün yapılan değerlendirmede, gruplar arasında üst göz kapağı ekimoz renk 

dağılımı açısından anlamlı fark olduğu (p<0,05), alt göz kapağı ekimoz renk dağılımı 

açısından anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı. Yapılan ileri analizde, kontrol grubu 

analiz dışında bırakıldığında, üst göz kapağı ekimoz renk dağılımı açısından gruplar 

arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), farkın kontrol grubundan kaynaklandığı 

belirlendi. Kontrol grubunda, 3. günde üst göz kapağı ekimoz rengi çok koyu mor/koyu 

mor olan hastaların oranının, deney gruplarına göre daha fazla olduğu, açık mor 

olanların oranının ise daha düşük olduğu bulundu (Tablo 4-8). 
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Tablo 4- 9: Kontrol ve deney gruplarındaki hastalarda subkonjektival ekimoz gelişme ve 

iyileşme durumunun karşılaştırılması  

Özellikler 

Kontrol 

Grubu 

(n: 30) 

Heparinoid 

Grubu 

(n: 30) 

Soğuk 

Uygulama 

Grubu (n: 30) 
2 

p 

n % n % n % 

Subkonjektival Ekimoz  

  Oluştu  3 10,0 10 33,3 10 33,3 5,724 

(sd: 2) 0,057 
  Oluşmadı  27 90,0 20 66,7 20 66,7 

Subkonjektival Ekimoz İyileşme Zamanı 

3. gün ve öncesinde iyileşti - - 7 70,0 10 100,0 
AY*  

İyileşmedi 3 100,0 3 30,0 - - 

*AY: Gözlere düşen örneklem sayıları küçük olduğu için analiz yapılamadı.  

Kontrol ve deney grubundaki hastalarda, SE oluşma durumuna ve iyileşme 

zamanına ilişkin bulgulara Tablo 4-9’da yer verildi.  

Kraniyotomi sonrası kontrol grubu, Heparinoid grubu ve soğuk uygulama 

grubundaki hastalarda SE oluşma (sırasıyla, %10, %33,3, %33,3) oranları arasındaki 

farkın anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-9). Heparinoid grubundaki hastaların 

%70’inde, soğuk uygulama grubundakilerin tamamında SE’un, 3. gün ve öncesinde 

iyileştiği, kontrol grubundakilerin hiçbirinde 3. gün ve öncesinde iyileşme olmadığı 

belirlendi (Tablo 4-9). 

4.4. Soğuk Uygulama Grubundaki Hastaların Göz Çevresi Cilt Yüzey 

Sıcaklığındaki Değişim ile Periorbital Ödem ve Ekimoz Puanları Arasındaki 

İlişkiye İlişkin Bulgular 

Bu bölümde, soğuk uygulama grubundaki hastaların uygulama sonrası göz 

çevresi cilt  yüzey sıcaklığında meydana gelen değişime (Tablo 4-10) ve göz çevresi cilt 

yüzey sıcaklığında meydana gelen değişim ile periorbital ödem ve ekimoz puan 

ortalamaları arasındaki ilişkiye (Tablo 4-11) ilişkin bulgulara yer verildi. 
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Tablo 4- 10:Soğuk uygulama grubundaki hastaların soğuk uygulama öncesi ve sonrası göz 

çevresi cilt yüzey sıcaklık ortalamaları  

Ölçüm 

Zamanı  

Göz Çevresi Cilt Sıcaklığı (
o
C) 

İşlem Öncesi İşlem Sonrası Fark 

En Düşük - 

En Yüksek 
SS 

En Düşük - 

En Yüksek 
SS 

En Düşük - 

En Yüksek SS 

3.Saat 
 

31,50-36,10 34,001,26 20,70-33,60 25,062,67 1,80-14,00 8,942,46 

9. Saat 
 

31,00-35,50 33,711,26 20,50-27,60 24,322,00 6,30-12,90 9,401,62 

1.Gün 
 

31,57-35,33 33,680,96 15,80-26,23 24,111,96 7,00-19,53 9,582,17 

2.Gün  32,13-35,63 33,880,90 21,63-27,67 24,731,59 7,03-11,57 9,161,30 

3.Gün 
 

32,07-35,20 33,770,90 22,73-27,50 24,821,18 7,17-10,70 8,940,92 

Toplam 32,17-34,93 33,810,85 22,33-26,74 24,611,15 7,41-11,37 9,200,94 

 

Soğuk uygulama grubundaki hastaların soğuk uygulama öncesi ve sonrası göz 

çevresi cilt yüzey sıcaklık ortalamaları ve cilt sıcaklığındaki ortalama azalma değerleri 

Tablo 4-10’da verildi.  

Soğuk uygulamaya kraniyotomi sonrası 3. saatte başlandığı için ilk ölçüm 3. 

saatte, ikinci ölçüm 9. saatte yapıldı. Birinci, 2. ve 3. günlerde üç ölçüm yapıldı, günlük 

ortalama sıcaklık düşüşünü belirlemek için bu üç ölçümün ortalaması alındı.  

Soğuk uygulama sonrası yapılan ölçümlerde, uygulama öncesi ile 

karşılaştırıldığında, hastaların göz çevresi cilt yüzey sıcaklığında ortalama 9,20+0,94 o
C 

azalma olduğu saptandı (Tablo 4-10).  
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Tablo 4- 11:Soğuk uygulama grubundaki hastaların göz çevresi cilt yüzey sıcaklığındaki 

değişim ile periorbital ödem ve ekimoz puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi  

Özellikler Göz Kapağı Ödemi Üst Göz Kapağı Ekimozu Alt Göz Kapağı Ekimozu 

 rs p rs p rs p 

3.Saat 
 

,28 ,140 ,27 ,147 ,28 ,136 

9. Saat 
 

,08 ,665 ,15 ,440 ,21 ,256 

1.Gün 
 

-,19 ,329 -,28 ,140 ,13 ,510 

2.Gün  -,21 ,276 -,23 ,220 -,14 ,466 

3.Gün 
 

-,38 ,037 -,22 ,252 -,30 ,112 

 

Soğuk uygulama grubundaki hastalarda, soğuk uygulamanın göz çevresi cilt 

yüzey sıcaklığında meydana getirdiği değişim ile periorbital ödem ve ekimoz puanları 

arasındaki ilişki Sperman korelasyon analizi ile değerlendirildi (Tablo 4-11). 

Soğuk uygulamanın göz çevresi cilt sıcaklığında neden olduğu değişim ile 

periorbital ödem puanı arasında; 

- Üçüncü saatte pozitif yönde, orta düzeyde bir ilişki olduğu, ancak ilişkinin 

anlamlı düzeyde olmadığı (p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça ödem puanının arttığı,  

- Dokuzuncu saatte ilişki olmadığı (p>0,05), 

- Birinci ve ikinci gün negatif yönde, zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, ancak 

ilişkinin anlamlı düzeyde olmadığı (p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça ödem 

puanının da azaldığı,  

- Üçüncü gün negatif yönde, orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

olduğu (p< 0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça ödem puanının da azaldığı belirlendi.   

Soğuk uygulamanın göz çevresi cilt yüzey sıcaklığında neden olduğu değişim 

ile üst ve alt göz kapağı ekimoz puanı arasında; 

- Üçüncü saatte cilt yüzey sıcaklığındaki azalma ile üst ve alt göz kapağı 

ekimoz puanı arasında pozitif yönde, orta düzeyde bir ilişki olduğu, ancak ilişkinin 

anlamlı düzeyde olmadığı (p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça üst ve alt göz kapağı 

ekimoz puanının arttığı,  

- Dokuzuncu saatte cilt yüzey sıcaklığındaki azalma ile üst ve alt göz kapağı 

ekimoz puanı arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, ancak ilişkinin 
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anlamlı düzeyde olmadığı (p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça üst ve alt göz kapağı 

ekimoz puanının arttığı, 

- Birinci gün cilt yüzey sıcaklığındaki azalma ile üst göz kapağı ekimoz puanı 

arasında negatif yönde, orta düzeyde, anlamlı olmayan; alt göz kapağı ekimoz puanı 

arasında ise pozitif yönde, zayıf düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişki olduğu (p>0,05), 

cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça üst ve alt göz kapağı ekimoz puanının da azaldığı,  

- İkinci gün cilt yüzey sıcaklığındaki azalma ile üst ve alt göz kapağı ekimoz 

puanı arasında negatif yönde, zayıf düzeyde bir ilişki olduğu, ancak ilişkinin anlamlı 

düzeyde olmadığı (p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça üst ve alt göz kapağı ekimoz 

puanının da azaldığı, 

- Üçüncü gün cilt yüzey sıcaklığındaki fark ile üst göz kapağı ekimoz puanı 

arasında negatif yönde, zayıf düzeyde, anlamlı olmayan (p>0,05); alt göz kapağı ekimoz 

puanı arasında ise negatif yönde, orta düzeyde, anlamlı olmayan bir ilişki olduğu 

(p>0,05), cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça üst ve alt göz kapağı ekimoz puanının da 

azaldığı belirlendi.  
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5. TARTIŞMA 

Kraniyotomi,  rinoplasti, fasiyoplasti ve mandibular cerrahi gibi yüz bölgesini 

etkileyen cerrahi girişimler sonrası; yüzde ve göz çevresinde ödem ve  ekimoz 

oluşabilmektedir. Cerrahi girişim sonrası görülen periorbital ödem ve ekimoz, cerrahi 

travmanın doğal bir sonucu olup, cerrahi girişimin bir komplikasyonu değildir. Cerrahi 

girişim sırasında zarar gören kan damarlarından yumuşak doku içine oluşan kanama; 

periorbital ödem ve ekimoza neden olmaktadır. Özellikle osteotominin ve periostal 

sıyırmanın uygulandığı kraniyotomi ve rinoplasti gibi cerrahi girişimler çok travmatiktir 

ve bu girişimleri takiben oluşan periorbital ödem ve ekimoz; fasioplasti gibi yumuşak 

dokuyu etkileyen cerrahi girişimlere göre daha fazladır (Kara ve Gökalan 1999; Kargı 

ve ark. 2003; Kara ve ark. 2005; Yücel 2005; Gürlek ve ark. 2006; Smeltzer ve ark. 

2008a; Al-Arfaj ve ark. 2009; Eser 2009; Shin ve ark. 2009; Economou ve East 2011; 

Gun ve ark. 2011; Koç ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011).  Ayrıca, kraniyotomi sırasında 

verilen pozisyonlar da periorbital ödem ve ekimoz gelişiminde etkili olmaktadır 

(Arbour 2006; Smeltzer ve ark. 2008a; Amidei 2009). Özellikle, prone pozisyonu 

verilen hastalarda, kan ve interstisyel sıvı periorbital alana akarak orbitaya yayılmakta, 

bağlı olarak da periorbital ödem ve ekimoza neden olmaktadır (Smeltzer ve ark. 2008a).  

Hastalarda ciddi rahatsızlığa, korkuya, duyusal algılamada bozulmaya 

(işitsel/görsel) neden olan, beden imajını olumsuz olarak etkileyen periorbital ödem ve 

ekimozu önlemek amacıyla; steroidlerin, dekonjestanların, Heparinoid kremlerin ve 

soğuk uygulamanın ödem ve ekimoz üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar yapılmıştır 

(Kara ve Gökalan 1999; Kargı ve ark. 2003; Gürlek ve ark. 2006; Özdel ve ark. 2006; 

Gürlek ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Kelleş ve ark. 2010; Hatef ve ark. 2011; Koç ve 

ark. 2011; Saedi ve ark. 2011). Ancak, periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde 

steroidlerin etkinliğini araştıran çok sayıda çalışma olmasına karşın, soğuk uygulamanın  

(Shin ve ark. 2009; Taşkın ve ark. 2011) ve Heparinoid kremlerin (Kelleş ve ark.2010) 

etkinliğini ortaya koyan çalışma sayısı sınırlı idi. Yeni çalışmaların yapılması 

gerekliliğini ortaya çıkaran bu duruma bağlı olarak, kraniyotomi sonrası oluşan 

periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, düzenli soğuk uygulama, Heparinoid krem 

uygulaması ve nöroşirürji birimlerinde uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk 

uygulama, izotonik ile ıslatılmış gazlı bezle pansuman) etkinliğini ortaya çıkarmak 
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amacıyla randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirilen bu araştırmadan 

elde edilen bulgular, literatür doğrultusunda dört bölümde tartışıldı.  

5.1. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Tanıtıcı Özellikler Açısından 

Benzerliğinin Tartışılması  

Bu bölümde, kontrol ve deney gruplarındaki hastaların; yaş, cinsiyet, tanı, 

uygulanan cerrahi girişim,  kraniyotomi türü, cerrahi girişim süresi, insizyon uzunluğu, 

cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, cerrahi girişimden hemen sonraki 

kan basıncı (Tablo 4.1) ve hastalara cerrahi girişim öncesi-sırası-sonrası dönemde 

uygulanan ilaçlar ve serumlara (steroid,NSAİ, Mannitol, %3 NaCl, volüm genişletici 

serumlar) ilişkin tanıtıcı özellikler (Tablo 4-2)  açısından benzerliği tartışıldı.   

Periorbital ödem ve ekimoz oluşumunu; cerrah (bilgi, beceri ve deneyim), 

cerrahi girişim (süre, cerrahi teknik/yöntem, kullanılan araç-gereçler, pozisyon, kanama 

miktarı, cerrahi girişim sırasında verilen İV sıvı miktarı) ve hasta (yaş, cinsiyet) ile ilgili 

özelliklerin; cerrahi girişim sırası ve sonrası erken dönemdeki sistolik kan basıncının,  

dekonjestan, NSAİ ve steroid kullanımının etkilediği; ancak, bu özelliklerden 

bazılarının (yaş, cinsiyet, kan basıncı, kanama miktarı) etkisinin tam olarak 

ispatlanamadığı bilinmektedir (Kargı ve ark. 2003; Kara ve ark. 2005; Yücel 2005; 

Gürlek ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 2009; Gun ve ark. 2011; Hatef ve ark. 2011; Koç ve 

ark. 2011; Saedi ve ark. 2011; Taşkın ve ark. 2011). Ek olarak, tıbbi tanı, kraniyotomi 

yeri, kraniyotomi genişliği ve kraniyotomi sırasında verilen pozisyon da, kraniyotomi 

sonrası periorbital ödem ve ekimoz gelişimini etkileyen faktörlerdendir (Smeltzer ve 

ark. 2008a; Shin ve ark. 2009).   

Rinoplasti sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, steril soğuk 

%3 NaCl solüsyonu (salin) ile yapılan kompresyonun etkisinin değerlendirildiği bir 

çalışmada, kontrol ve deney grubundaki hastalar yaş, cinsiyet, tıbbi tanı, uygulanan 

cerrahi girişim açısından karşılaştırılmış ve benzer bulunmuştur (Taşkın ve ark. 2011). 

Kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde soğuk 

uygulamanın etkisinin değerlendirildiği benzer bir çalışmada da, kontrol ve deney 

grubundaki hastalar yaş, cinsiyet, kraniyotomi yeri, kraniyotomi genişliği/alanı, cerrahi 

girişim süresi ve tanı açısından karşılaştırılmış ve hastalar tanı hariç diğer değişkenler 

açısından benzer bulunmuştur (Shin ve ark. 2009). Bu araştırmada da, kontrol ve deney 

gruplarındaki hastaların yaş, cinsiyet, kraniyotomi yeri/türü ve cerrahi girişim süresi 
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açısından benzer olduğu saptandı (p>0,05, Tablo 4-1). Araştırmada, Shin ve ark. 

(2009)’nın çalışmasından farklı olarak, hastaların tıbbi tanı ve uygulanan cerrahi girişim 

açısından da benzer olduğu belirlendi. Ancak, bu araştırmada kraniyotomi 

genişliği/alanı saptanamadı. Karaniyotomi genişliği/alanı hakkında fikir sahibi 

olabilmek için kraniyotomi insizyon uzunluğu ölçüldü. Gruplardaki hastalar 

kraniyotomi insizyon uzunluğu açısından da benzer bulundu (p>0,05, Tablo 4-1). 

Cerrahi girişim sırasında, özellikle osteotomi yapılırken yaygın ve aşırı kanama 

oluşması durumunda kanın göllenme ve doku içine sızma riski, bağlı olarak da 

periorbital ödem, ekimoz ve subkonjektival ekimoz (SE) gelişme riski artmaktadır 

(Kara ve ark. 2005; Al-Arfaj ve ark. 2009; Gun ve ark. 2011). Yapılan bir çalışmada, 

osteotomi insizyonu öncesi Lidokain ve Adrenalin Kombinasyonunu (LAK) uygulanan 

hastalarda rinoplasti sonrası 1. gün; cerrahi girişim süresi, cerrahi girişim sırası ve 

sonrası sistolik kan basıncı ile periorbital ödem ve ekimoz arasında anlamlı ilişki olduğu 

saptanmıştır. Aynı çalışmada, LAK insizyonu yapılan tarafta, diğer tarafa göre, cerrahi 

girişim sırasında daha az kanama olduğu; ancak, kanama miktarı ile periorbital ödem ve 

ekimoz oluşumu arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (Gun ve ark. 2011). Bu 

araştırmada, hastaların cerrahi girişim sırasındaki kan basıncı ve kanama miktarı 

kayıtlarına ulaşılamadığı için bu değişkenler değerlendirilemedi. Ancak, kontrol ve 

deney gruplarındaki hastalar, cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, 

cerrahi girişim sonrası erken dönemdeki sistolik ve diyastolik kan basıncı açısından 

karşılaştırıldı ve hastalar bu değişkenler açısından benzer bulundu (p> 0,05, Tablo 4-1).  

Steroidler, lezyonlu, inflamasyonlu dokular tarafından serbestlenen bradikinin 

sentezini ve kapiller geçirgenliği azaltarak inflamatuar reaksiyonu baskılayan ve ödem 

oluşumunu azaltan ilaçlardır (Dökmeci 2000; Saedi ve ark. 2011). Periorbital ödem 

ve/veya ekimoz kontrolünde steroidlerin etkisini araştıran çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunluğunda, steroidlerin periorbital ödem ve ekimoz 

kontrolünde etkili olduğu, ancak bu etkinin kullanılan steroide, steroid dozuna, doz 

sayısına, steroidin uygulanma zamanına göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır (Kara ve 

Gökalan 1999; Kargı ve ark. 2003; Özdel ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 2009; Hatef ve 

ark. 2011; Koç ve ark. 2011; Saedi ve ark. 2011).  

Steroidlerin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalarda, osteotomi öncesi veya 

sonrası dönemde uygulanan tek doz steroidin (8 mg deksametazon), rinoplasti sonrası 
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ilk 2 gün;  üç doz steroidin (24 mg deksametazon) ise ilk 5-7 gün süresince periorbital 

ödem ve/veya ekimozu anlamlı olarak azalttığı (Kara ve Gökalan 1999; Kargı ve ark. 

2003; Saedi ve ark. 2011), ancak tek doz steroid uygulamasının, alt göz kapağı ekimozu 

üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Kara ve Gökalan 1999). Bu 

çalışmalardan farklı olarak,  üç farklı steroidin  etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada 

ise steroidlerin periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olmadığı, sadece 1. gün 

metilprednizolon grubunda ödemin daha az olduğu gözlenmiştir (Gürlek ve ark. 2006).  

Yukarıdaki çalışmalar, periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde steroidlerin 

etkinliği ile ilgili farklı sonuçlara ulaşıldığını orataya koysa da, çalışmaların 

çoğunluğunda steroidlerin, ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olduğu saptanmıştır. Bu 

nedenle, periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde; periostal elevasyon, LAK, Arnika 

(ekimoz  kontrolünde kullanılan bitkisel kökenli homeopatik bir ilaç), NSAİ, 

dekonjestan, Melilotus özü (ödem ve ekimoz  kontrolünde kullanılan bitkisel bir ilaç), 

Heparinoid krem ve soğuk uygulama gibi steroid dışında farklı bir yöntemin etkisi 

incelendiğinde, çalışma gruplarındaki hastalara steroid uygulanmaması ya da hastaların 

steroid kullanımı, steroid türü, steroid uygulanma zamanı ve steroid dozu açısından 

benzerliklerinin karşılaştırılması gerektiği belirtilmektedir (Yücel 2005; Gürlek ve ark. 

2006; Totonchi ve Guyuron 2007; Xu ve ark. 2008; Al-Arfaj ve ark. 2009; Shin ve ark. 

2009; Kelleş ve ark.2010; Gun ve ark. 2011; Saedi ve ark. 2011; Taşkın ve ark. 2011).   

Kraniyotomi sonrası gelişen periorbital ödem ve ekimoza, soğuk uygulamanın 

etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, soğuk uygulama ve kontrol grubundaki 

hastalar, uygulanan steroid dozu açısından karşılaştırılmış ve benzer oldukları 

saptanmıştır (Shin ve ark. 2009). Bu araştırmanın yapıldığı birimlerde de, kraniyotomi 

öncesi ve sonrasında steroid tedavisinin uygulandığı belirlendi (Tablo 4-2). Bu nedenle 

araştırmada, kontrol ve deney gruplarındaki hastalar, kraniyotomi öncesi ve sonrası 

dönemde steroid kullanımı ve aldıkları steroid dozu açısından karşılaştırıldı ve benzer 

bulundu (p>0,05, Tablo 4-2). Çalışmadaki tüm hastalara deksametazon uygulandığı 

için, hastalar uygulanan steroid türü açısından karşılaştırılmadı.  

Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, siklooksijenaz enzimini baskılayarak, 

prostaglandin biyosentezini önler, anti-inflamatuvar etki gösterir, kapiller geçirgenliği, 

inflamasyonu ve ödemi azaltır. Bu ilaçların anti-inflamatuvar etkileri, 

glikokortikoidlerden daha düşüktür. Ancak, bağımlılığa neden olmamaları ve yan 
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etkilerinin daha az oluşu nedeniyle, ortopedik cerrahi, diş cerrahisi, maksillo-fasiyal 

cerrahi, abdominal cerrahi ve kraniyotomi gibi cerrahi girişimler sonrasında oluşan ağrı 

ve inflamasyonun kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Dökmeci 2000; Güneş 

ve ark. 2005; TARD 2006; El-Dawlatly ve ark. 2008, Türk İlaç Rehberi 2012).  

Non-steroid antiinflamatuvar grubu bir ilaç olan Tenoksikam’ın, diş eti 

inflamasyonunu azaltmada etkili olduğu (Marakoğlu ve ark.1998), periorbital ödem ve 

ekimoz kontrolünde ise etkisinin olmadığı saptanmıştır (Gürlek ve ark. 2006). 

Literatürde, periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, NSAİ’ın etkinliğini ispatlayan 

çalışmaya rastlanmadı. Ancak, bu ilaçların anti-inflamatuvar etkisinin olduğu, 

inflamasyon ve ödem oluşumunu azalttığı bilinmektedir (Dökmeci 2000; Güneş ve ark. 

2005; TARD 2006; El-Dawlatly ve ark. 2008).  

Kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde soğuk 

uygulamanın etkisinin incelendiği bir çalışmada, gruplardaki hastaların, opioid analjezik 

ve NSAİ dozu açısından benzerlikleri karşılaştırılmıştır (Shin ve ark. 2009). Bu 

araştırmanın yapıldığı birimlerde de, kraniyotomi öncesi, sırası veya sonrası dönemde, 

hastalara NSAİ’ın uygulandığı saptandı (Tablo 4-2). Bu nedenle, NSAİ kullanımının 

araştırma sonucunu etkileyebileceği düşünüldü. Kontrol ve deney gruplarındaki 

hastalar, kraniyotomi öncesi, sırası ve sonrası dönemde NSAİ kullanımı açısından 

karşılaştırıldı ve benzer bulundu (p> 0,05, Tablo 4-2).   

Nöroşirürji kliniklerinde, cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası dönemde, 

özellikle kraniyotomi sırasında, KİB’nı azaltmak, serebral ödemi önlemek/tedavi etmek 

amacıyla mannitol ve %3 NaCl solüsyonu gibi hipertonik solüsyonlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Mannitol, ozmotik basıncı artırır, hücre içi sıvının plazmaya 

çekilmesine ve ozmotik diüreze neden olur;  bağlı olarak da KİB, göz içi basıncı ve 

serebral ödemi azaltır. Hipertonik NaCl solüsyonu da, kandaki Na miktarını artırarak 

benzer etki gösterir (Qureshi ve ark. 1998; Qureshi ve Suarez 2000; Kuo ve ark. 2003; 

Ogden ve ark. 2003; Hassan ve ark. 2007; Rozet ve ark. 2007; Wu ve ark. 2010; Aygın 

ve ark. 2011). Bu solüsyonlarla birlikte, volüm genişletici solüsyonlar da hemodinamik 

dengeyi sağlamak ve doku ödemini önlemek amacıyla cerrahi girişimler sırasında, 

kolloidlere alternatif olarak uygulanmaktadır (Söğüt 2006; Demirok ve ark. 2009). 

Literatürde, bu solüsyonların periorbital ödem ve ekimoz kontrolündeki etkisini 

araştıran çalışmaya rastlanmadı. Periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde steroidlerin 
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etkinliğinin araştırıldığı bazı çalışmalarda, araştırmacıların kontrol ve deney grubundaki 

hastaları cerrahi girişim sırasında verilen sıvı miktarı açısından karşılaştırdığı, ancak bu 

sıvıların türünü belirtmediği saptandı (Gürlek ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 2009). 

Serebral ödemi ve doku ödemini önlemede/tedavi etmede etkin olduğu çalışmalarla 

(Qureshi ve ark. 1998; Qureshi ve Suarez 2000; Kuo ve ark. 2003; Ogden ve ark. 2003; 

Hassan ve ark. 2007; Demirok ve ark. 2009; Aygın ve ark. 2011) ispatlanmış olan bu 

solüsyonların araştırma sonuçlarını etkileyebileceği düşünüldü. Bu nedenle, kontrol ve 

deney gruplarındaki hastalar, kraniyotomi sırası ve sonrası dönemde mannitol, %3 NaCl 

ve volüm genişletici solüsyon kullanımı açısından karşılaştırıldı ve benzer bulundu (p> 

0,05, Tablo 4-2).    

Kraniyotomi sırasında prone pozisyonu verilmesi (Smeltzer ve ark. 2008a), 

cerrahi girişim sonrasında hastaların uzun süre yatakta kalması, yerçekiminin etkisi ile 

derin dokulara sızan kanın periorbital alana hareketini kolaylaştırarak, periorbital ödem 

ve ekimoz gelişimine neden olur (Kara ve ark. 2001). Literatürde, cerrahi girişim 

sonrası dönemde başın 30-45° yükseltilmesinin periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde 

yaygın olarak uygulanan bir yöntem olduğu, herhangi bir kontrendikasyon yoksa 

rinoplasti ve mandibular cerrahi gibi baş ve yüz bölgesini etkileyen cerrahi girişimler 

sonrasında yaygın olarak uygulandığı belirtilmektedir (Kara ve ark. 2005; Al-Arfaj ve 

ark. 2009; Gürlek ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Gun ve ark. 2011; Koç ve ark. 2011). 

Bu araştırmada, cerrahi girişim sırasında tüm hastalara supine pozisyonu, kraniyotomi 

sonrasında da KİB artışını önlemek amacıyla baş 30-45
0 

yukarıda olacak şekilde 

pozisyon verildiği için, kontrol ve deney gruplarındaki hastalar cerrahi girişim sırası ve 

sonrası dönemde verilen pozisyon açısından karşılaştırılmadı. 

5.2. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Periorbital Ödem ve Ekimoz 

Puanlarına İlişkin Bulguların Tartışılması  

Bu bölümde, kontrol ve deney gruplarındaki hastaların periorbital ödem ve 

ekimoz puan ortalamaları grup içinde ve gruplar arasında, ödem ve ekimoz 

değerlendirme zamanına göre tartışıldı.  

Travmalardan (spor yaralanmaları, yumuşak doku yaralanmaları, burkulmalar 

gibi) ve cerrahi girişimlerden (oral cerrahi, diş cerrahisi, ortognatik cerrahi, 

fasiyoplasti, kraniyal cerrahi, TDP) sonra oluşan ödem ve ekimozun kontrolünde soğuk 

uygulamanın ve Heparinoid kremlerin tedavi edici etkisinden yararlanılmaktadır 
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(Sindet-Pedersen ve ark. 1989; Morsi 2002; Okçu ve ark. 2004; Filho ve ark. 2005; van 

der Westhuijzen ve ark. 2005; Collins 2008; Kılıçarslan ve ark. 2008; Shin ve ark. 2009; 

Taşkın ve ark. 2011; Adie ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011).  

Soğuk Uygulamanın Periorbital Ödem ve Ekimoz Üzerindeki  Etkisinin Tartışılması  

Soğuk uygulama; doku sıcaklığını azaltarak vazokontrüksiyonu uyarır, kapiller 

geçirgenliği ve bağlı olarak da kanamayı, inflamasyonu ve ödemi azaltır. Soğuk 

uygulamanın fizyolojik ve biyolojik etkileri, uygulama bölgesi, uygulama yöntemi, 

uygulama sıklığı, süresi, lokal soğutma sıcaklığı, yeniden ısınma süresi gibi faktörlere 

bağlıdır. Soğuk uygulama yöntemi, sıklığı ve süresindeki farklılıklar, soğutmanın 

derecesini ve bağlı olarak da uygulama sonuçlarını etkiler. Soğuk uygulama süresi ve 

sıklığı, yaralanmanın türüne ve uygulama bölgesine göre değişmekle birlikte, soğuk 

uygulamanın tedavi edici etkisi, uygulamanın ilk 3-30 dakikasında görülür. 

Uygulamaya 20-30 dakikadan daha uzun süre devam edilirse, vazokonstrüksiyon yerine 

vazodilatasyon oluşur ve tedavi edici etki ortadan kalkar (Belitsky ve ark. 1987; Berman 

ve ark. 2002; Deal ve ark. 2002; Morsi 2002; Bleakley ve ark. 2004; Elkin ve ark. 2004; 

Okçu ve ark. 2004; Filho ve ark. 2005; van der Westhuijzen ve ark. 2005; Bleakley ve 

ark. 2006; Nusair ve ark. 2007; Collins 2008; Demir Işık 2008; Belli ve ark. 2009; 

Şahin Oksay 2010; Jones ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011).  

Soğuk uygulamanın ödem/ekimoz kontrolündeki etkisini araştıran çok sayıda 

çalışma yapılmıştır (Steen ve ark. 2000; Deal ve ark. 2002; Morsi 2002; van der 

Westhuijzen ve ark. 2005; Filho ve ark. 2005; Bleakley ve ark. 2006; Nusair ve ark. 

2007; Belli ve ark. 2009; Shin ve ark. 2009; Jones ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011). Bu 

çalışmaların birçoğunda (van der Westhuijzen ve ark. 2005; Filho ve ark. 2005; Nusair 

ve ark. 2007; Belli ve ark. 2009; Jones ve ark. 2011; Rana ve ark. 2011), fasiyal ödemi 

önlemek amacıyla 14-72 saat süresince, 20-30 dakika aralıklarla veya sürekli soğuk 

uygulama yapıldığı, uygulamada buz paketler, soğuk jel pedler veya Hiloterapi 

maskeleri (sıcaklığı 15-20°C aralığında tutan maske) kullanıldığı; çalışmaların 

bazılarında (Filho ve ark. 2005; Belli ve ark. 2009; Rana ve ark. 2011) soğuk 

uygulamanın ödem kontrolünde etkin olduğunu, bazılarında (van der Westhuijzen ve 

ark. 2005; Nusair ve ark. 2007; Jones ve ark. 2011)  ise etkin olmadığını ortaya koyan 

çelişkili sonuçların elde edildiği belirlendi. 
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Literatürde, göz üzerine soğuk uygulama yapılan çalışma sayısının sınırlı olduğu 

ve çoğunluğunun (Kara ve ark. 2005; Yücel 2005; Gürlek ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 

2009; Gun ve ark. 2011; Koç ve ark. 2011)  rinoplasti uygulanan hastalarla yapıldığı 

belirlendi. Ödem ve ekimoz kontrolünde osteotomi tekniğinin, LAK uygulamasının, 

NSAİ ilaçların ve steroidlerin etkisinin değerlendirildiği bu çalışmalarda, tüm hastalara 

buz paketleri ile 12-48 saat süresince soğuk uygulama yapıldığı; ancak, uygulama 

sıklığı, aralığı ve süresine ilişkin bilgi verilmediği görüldü. Oysa, yaralanma veya 

travma sonrası erken dönemde yapılan 20 dakikalık soğuk uygulamanın kapiller 

geçirgenliği, bölgesel kan dolaşımını ve bağlı olarak da ödemi azalttığını saptayan 

çalışma sonuçları, ödem kontrolünü sağlamak amacıyla en az 20 dakika soğuk 

uygulama yapılmasının (Taber ve ark. 1992; Deal ve ark. 2002; Shin ve ark. 2009) ve 

uygulamaya 48-72 saat devam edilmesinin gerekli olduğunu   ortaya koymuştur (Filho 

ve ark. 2005; Shin ve ark. 2009).   

Tüm hastalara 24 saat süre soğuk uygulamanın yapıldığı, soğuk uygulama ile 

birlikte yüksek doz steroidin uygulandığı  çalışamalarda, rinoplasti sonrası 1. ve 3. gün, 

periorbital ödem  puanının anlamlı olarak azaldığı (Gürlek ve ark. 2009; Koç ve ark. 

2011); 24 saatlik soğuk uygulama ile birlikte, düşük doz steroid uygulanan farklı bir  

çalışmada ise, rinoplasti sonrası 1. ve 3. günlerde periorbital ödem  puanında anlamlı bir 

azalmanın olmadığı saptanmıştır (Gürlek ve ark. 2006).  

İnternal veya eksternal osteotomi uygulanan rinoplastili hastalarda, periorbital 

ödem ve ekimoz gelişiminin incelendiği bir çalışmada, tüm hastalara 48 saat süresince 

soğuk uygulama yapılmış, hastaların hiçbirinde periorbital ödemin 2. günden sonra artış 

göstermediği, derece derece azaldığı belirlenmiştir (Yücel ve ark. 2005). 

Kraniyotomi sonrası gelişen periorbital ödem kontrolünde,  cerrahi girişim 

sonrası 3. saatten itibaren 72 saat süresince, günde 16 saat (22:00-06:00 saatleri 

dışında), soğuk jel pedler ile her saat başı 20 dakika yapılan soğuk uygulamanın 

etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada da; ödemin soğuk uygulama yapılan 

hastalarda kraniyotomi sonrası 2. güne kadar, kontrol grubunda ise 3. güne kadar artış 

gösterdiği, soğuk uygulama grubundaki hastalarda ödem puanının kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak daha düşük olduğu (sırasıyla 0,59 ve 2,29)  bulunmuştur (Shin ve ark. 

2009).  
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Bu araştırmada, literatüre uygun olarak kraniyotomi sonrası 3. saatten itibaren 

72 saat süresince, günde 16 saat (22:00-06:00 saatleri dışında), -14°C sıcaklıkta jel 

pedler ile her saat başı 20 dakika yapılan soğuk uygulamanın periorbital ödem gelişimi 

üzerine etkisi incelendiğinde; kraniyotomi sonrası 3. saatte, soğuk uygulama, 

Heparinoid ve kontrol grubundaki  hastaların periorbital ödem puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 9. saat, 1.,2. ve 3. günlerde ise anlamlı fark 

olduğu belirlendi (p<0,05, Tablo 4-6). Kraniyotomi sonrası gelişen periorbital ödemin, 

9. saatte, 1.,2. ve 3. günlerde soğuk uygulama grubundaki hastalarda, kontrol ve 

Heparinoid grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (p<0,05, Tablo 

4-6). Araştırmada, soğuk uygulama ve Heparinoid grubundaki hastalarda periorbital 

ödem puanının kraniyotomi sonrası 1. gün (sırasıyla 2,08; 3,90)  kontrol grubunda ise 2. 

gün  (3,87)  en üst seviyeye ulaştığı,  2. gün heparinoid grubunda anlamsız (p>0,05), 

soğuk uygulama grubunda ise anlamlı bir azalmanın olduğu (p<0,05); tüm hastalarda 

periorbital ödemin 3. gün anlamlı olarak azaldığı saptandı (p<0,05, Tablo 4-6).  Ek 

olarak araştırmada, soğuk uygulama yapılan hastalarda hafif derecede ödem oluştuğu ve 

hiçbir hastada gözün ödem nedeniyle tamamen kapanmadığı, kontrol ve heparinoid 

grubundaki hastalarda ise ödemin gözün tamamen kapanmasına neden olacak kadar 

artış gösterdiği (Tablo 4-6) belirlendi. Bu sonuçlar, araştırmanın H1 ve H4 hipotezini 

soğuk uygulama lehine doğrulamakta, aynı zamanda soğuk uygulama yapılan 

hastalarda periorbital ödemin daha hafif derecede oluştuğunu, yanı sıra soğuk uygulama 

ve kontrol grubundaki tüm hastalarda ödemin 3. gün anlamlı oranda azaldığını (Shin ve 

ark 2009), yüksek doz steroid ile birlikte 24 saatlik soğuk uygulamanın periorbital 

ödemi 1. ve 3. gün anlamlı olarak azalttığını belirten (Gürlek ve ark. 2009; Koç ve ark. 

2011) çalışmaların bulgularını desteklemektedir. Ancak, soğuk uygulama yapılan 

hastalarda periorbital ödemin 2. güne kadar artış gösterdiğini (Yücel ve ark. 2005; Shin 

ve ark 2009), düşük doz steroid uygulanan hastalarda 24 saatlik soğuk uygulamanın 

periorbital ödem kontrolünde etkin olmadığını (Gürlek ve ark. (2006) belirten çalışma 

bulgularından ise farklılık göstermektedir. Bu araştırmada, kraniyotomi öncesi ve 

sonrası dönemde hastalara 16 mg ve üzerinde değişen dozlarda steroid (deksametazon) 

uygulanmasına karşın, soğuk uygulama grubundaki hastalarda periorbital ödem puan 

ortalamalarında hasta lehine gözlenen farklılık, hemşire tarafından uygulanan düzenli 

soğuk uygulamanın periorbital ödem kontrolünde etkin olduğunu düşündürmektedir.  
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Cerrahi girişim sırasında kanın derin dokulara sızmasıyla oluşan ekimoz, yüzeye 

doğru hareket ederken anatomik yapıların engeli ile karşılaşır, bu nedenle de genellikle 

cerrahi girişim sonrası 1.ve 2. günde belirginleşir. Yüz bölgesini etkileyen cerrahi 

girişimler sonrasında oluşan ekimoz, periorbital alana yayılır, ince ve gevşek bir cilde 

sahip olan göz kapağına doğru hareket eder. Cerrahi girişim sonrası, hastaların saatlerce 

yatakta kalması da yerçekiminin etkisi ile derin dokulara sızan kanın periorbital alana 

hareketini kolaylaştırır. Osteotomi sonrası oluşan periorbital ekimoz ortalama 1-2 hafta 

devam eder, pigmentasyon artışı ile sonuçlanabilir (Kara ve Gökalan 1999; Kara ve ark. 

2001; Gürlek ve ark. 2006; Eser 2009; Hatef ve ark. 2011).  

Yimi dört saatlik soğuk uygulama ile birlikte yüksek doz steroidin uygulandığı  

hastalarda, rinoplasti sonrası 1. ve 3. gün, periorbital ekimozun anlamlı olarak daha az 

olduğu (Gürlek ve ark. 2009; Koç ve ark. 2011), üst göz kapağı ekimoz puanının 3. gün, 

alt göz kapağı ekimoz puanının ise 1. gün en üst dereceye  ulaştığı, üst ve alt göz kapağı 

ekimozunun 3. günden sonra azaldığı saptanmıştır (Gürlek ve ark. 2009). Yirmi dört 

saatlik soğuk uygulama ile birlikte, daha düşük doz steroid uygulanan farklı bir  

çalışmada ise, rinoplasti sonrası 1. ve 3. günlerde periorbital ekimoz puanında anlamlı 

bir azalmanın olmadığı bulunmuştur (Gürlek ve ark. 2006).  

Shin ve ark. (2009), kraniyotomi sonrası, 72 saat süresince her saat başı 20 

dakika soğuk uygulama yaptıkları hastalarda, yüz ekimozu gelişme sıklığının kontrol 

grubundakilere göre anlamlı oranda daha az olduğunu saptamışlar, üst ve alt göz kapağı 

ekimozuna ilişkin bulgu vermemişlerdir.   

Bu araştırmada, kraniyotomi sonrası 3. saatten itibaren 72 saat süresince, günde 

16 saat (22:00-06:00 saatleri dışında), soğuk jel pedlerle, her saat başı 20 dakika 

yapılan soğuk uygulamanın üst ve alt göz kapağı ekimozu üzerindeki etkisi 

incelendiğinde;  soğuk uygulama grubundaki hastaların %86,7’sinde, kontrol ve 

Heparinoid grubundakilerin tamamında üst göz kapağı ekimozunun; soğuk uygulama ve 

Heparinoid grubundakilerin çoğunluğunda (sırasıyla %96,7, %90), kontrol 

grubundakilerin tamamında, alt göz kapağı ekimozunun oluştuğu belirlendi (Tablo 4-8). 

Kraniyotomi sonrası 3. saatte gruplar arasında üst ve alt göz kapağı ekimoz puanı 

açısından anlamlı fark olmadığı (p>0,05); 9. saatte, 1., 2. ve 3. günlerde ise anlamlı fark 

olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-7). Soğuk uygulama grubundaki hastalarda, 9. saatte 

üst ve alt göz kapağı ekimoz puan ortalamasının Heparinoid grubundakilerden; 2. ve 3. 
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gün ise hem kontrol hem de Heparinoid grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük 

olduğu (p<0,05); 1. gün yapılan ölçümlerde ise üst göz kapağı ekimoz puan 

ortalamasının Heparinoid grubundakilerden; alt göz kapağı ekimoz puan ortalamasının 

ise kontrol ve Heparinoid grubundakilerden  anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu 

(p<0,05, Tablo 4-7). Ek olarak, tüm hastalarda üst ve alt göz kapağı ekimoz puanının 3. 

saatten itibaren artmaya başladığı, soğuk uygulama (üst göz kapağı:2,60; alt göz 

kapağı:2,23) ve Heparinoid grubunda (üst göz kapağı:3,80;alt göz kapağı:3,30)  1. gün,    

kontrol grubunda ise 2. gün (üst göz kapağı: 3,53; alt göz kapağı:3,13)  en üst seviyeye 

ulaştığı; soğuk uygulama grubundaki hastalarda, 3. gün üst ve alt göz kapağı ekimoz 

puan ortalamasında anlamlı bir azalmanın olduğu (p<0,05), kontrol ve Heparinoid 

gruplarındaki azalmanın ise anlamsız olduğu belirlendi (p>0,05, Tablo 4-7). Bu 

sonuçlar araştırmanın, H2, H3, H5 ve H6 hipotezini soğuk uygulama lehine 

doğrulamaktadır.  

Bu araştırmadan elde edilen soğuk uygulama bulguları, yüksek doz steroid ile 

birlikte 24 saatlik soğuk uygulamayı takiben üst ve alt göz kapağı ekimoz puanının  1. 

ve 3. gün anlamlı olarak azaldığını gösteren çalışma bulgularını (Gürlek ve ark. 2009; 

Koç ve ark. 2011) desteklemekte; 24 saatlik soğuk uygulama ve düşük doz steroidin 

periorbital ekimoz kontrolünde etkin olmadığını belirten çalışma bulgularından (Gürlek 

ve ark. 2006) ise farklılık göstermektedir.  Bu araştırmada da kraniyotomi öncesi ve 

sonrası dönemde hastalara 16 mg ve üzerinde değişen dozlarda steroid (deksametazon) 

uygulanmasına karşın, soğuk uygulama grubundaki hastaların periorbital ekimoz puan 

ortalamalarının anlamlı fark oluşturacak şekilde düşük olması, hemşire tarafından 

uygulanan düzenli soğuk uygulamanın ekimoz kontrolünde de etkin olduğunu gösteren 

bir bulgu olarak değerlendirilebilir.   

Heparinoid’in Periorbital Ödem ve Ekimoz Üzerindeki Etkisinin Tartışılması  

Heparinoid kremler, antikoagülan, antitrombotik, fibrinolitik ve antiinflamatuvar 

etkileri nedeniyle; yumuşak doku yaralanmaları ve mandibular cerrahi gibi estetik ve 

rekonstrüktif cerrahi girişimlerden sonra oluşan ödem ve ekimozu kontrol etmek; flep 

cerrahisi sonrası nekroz gelişimini önlemek; yüzeysel tromboflebitleri ve hematomları 

tedavi etmek amacıyla uygulanmaktadır. Heparinoid kremler, hiyalüronidaz enzimini 

baskılayarak antiinflamatuvar etki gösterir ve ödem gelişimini önler; proteoglikanları 

aktive ederek doku yenilenmesini hızlandırır (Mehta ve ark. 1975; Larsson ve ark. 
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1985; Sindet-Pedersen ve ark. 1989; Çelik ve ark. 2010; Livaoğlu ve ark. 2010; 

Trautmann ve Seitz 2010).  

Heparinoid kremlerin tedavi edici etkisinin araştırıldığı çalışmalarda, flep 

cerrahisi sonrası nekroz gelişme oranını azalttığı (Livaoğlu ve ark. 2010; Çelik ve ark. 

2010), sıvı infüzyonu sonrası gelişen tromboflebitin tedavisinde etkin olduğu (Mehta ve 

ark. 1975), hematom emilme zamanını yarı yarıya kısalttığı (Larsson ve ark. 1985); 

ancak osteotominin uygulandığı cerrahi girişimlerden sonra oluşan ödem ve ekimoz 

kontrolünde etkin olmadığı saptanmıştır (Sindet-Pedersen ve ark. 1989; Kelleş ve ark. 

2010). Sözü edilen bu çalışmalarda, Heparinoid krem uygulama süresi ve sıklığının 

değişiklik göstermekte idi. Mandibular osteotomi uygulanan hastalarla yapılan bir 

çalışmada Heparinoid kremler yanak bölgesine 4 gün süresince günde 4 kez uygulanmış 

(Sindet-Pedersen ve ark. 1989), rinoplasti uygulanan hastalarla yapılan çalışmada ise 

göz kapağına ve çevresine, 9 gün süresince günde 1 kez uygulanmıştır (Kelleş ve ark. 

2010). İki çalışmada da kremin lokal ve sistemik herhangi bir yan etkisinin olmadığı 

belirtilmiş, kremin sistemik yan etkisinin olmadığı Sindet-Pedersen ve ark. (1989) 

tarafından laboratuar testleri ile kanıtlanmıştır.  

Literatürde, göz üzerine Heparinoid krem uygulamasının yapıldığı bir tek 

çalışmaya rastlandı. Kelleş ve ark. (2010) tarafından yapılan bu çalışmada, Heparinoid 

kremlerin rinoplasti sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde etkin 

olmadığı; Heparinoid ve kontrol grubundaki hastalarda oluşan ödemin (sırasıyla 1,4 

puan; 1,46 puan) hafif derecede olduğu, hiçbir hastada gözün, ödem nedeniyle 

kapanmadığı; tüm hastalarda ödemin 3. gün azaldığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada, alt 

göz kapağı ekimoz puanının, Heparinoid ve kontrol grubunda 1. ve 3. gün aynı olduğu 

(sırasıyla 2,46 puan; 2,33 puan); üst göz kapağı ekimoz puanının ise Heparinoid ve 

kontrol grubunda 3. gün arttığı (sırasıyla 1,8 puan; 1,73 puan), 5. günden sonra üst göz 

kapağı ekimoz puanında anlamlı, alt göz kapağı ekimoz puanında ise anlamsız bir 

azalmanın  olduğu belirtilmiştir (Kelleş ve ark. 2010).   

Bu araştırmada, kraniyotomi sonrası 3. saatten itibaren Heparinoid grubundaki 

hastaların göz kapağına ve çevresine 3 gün süresince günde 4 kez uygulanan  

Heparinoid kremlerin periorbital ödem ve ekimoz kontrolündeki etkisi incelendiğinde;  

dokuzuncu saatte, 1. 2. ve 3. günlerde yapılan ölçümlerde, heparinoid grubundaki 

hastaların periorbital ödem ve ekimoz puan ortalamasının, soğuk uygulama 
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grubundakilerden anlamlı olarak daha fazla olduğu belirlendi (p <0,05, Tablo 4-6, Tablo 

4-7). Heparinoid krem uygulanan hastalarda, periorbital ödem puan ortalamasının 

sadece kraniyotomi sonrası 3. gün,  üst göz kapağı ekimoz puan ortalamasının ise 

sadece 1. gün kontrol grubundakilere göre anlamlı olarak daha düşük olduğu (p< 0,05), 

alt göz kapağı ekimoz puanı açısından heparinoid grubu ile kontrol grubu arasında 

anlamlı fark olmadığı  saptandı (p> 0,05, Tablo 4-6, Tablo 4-7). Ek olarak, araştırmada 

periorbital ödem ve ekimozun Heparinoid grubundaki hastalarda (ödem: 3,90; üst göz 

kapağı ekimoz:3,80; alt göz kapağı ekimoz:3,30) ve soğuk uygulama grubundakilerde 

(ödem:2,08; üst göz kapağı ekimoz: 2,60; alt göz kapağı ekimoz: 2,23) 1. gün;   kontrol 

grubundakilerde ise (ödem: 3,87; üst göz kapağı ekimoz: 3,53; alt göz kapağı ekimoz: 

3,13)  2. gün en üst seviyeye ulaştığı, tüm hastalarda ödemin 3. gün anlamlı oranda 

azaldığı (p<0,05), üst ve alt göz kapağı ekimozunun  ise sadece soğuk uygulama 

yapılanlarda anlamlı olarak azaldığı (p<0,05), heparinoid ve kontrol grubundaki 

azalmanın anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-7).   

Araştırma bulguları; Kelleş ve ark. (2010)’nın Heparinoid kremlerin periorbital 

ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olmadığını, tüm hastalarda periorbital ödemin 3. gün 

ve sonrasında anlamlı olarak azaldığını gösteren çalışma bulgularını desteklemekte; 

Heparinoid ve kontrol grubundaki hiçbir hastada gözün ödem nedeniyle kapanmadığını, 

hastaların hiç birinde 2,5 puan ve üzerinde ekimoz oluşmadığını,  üst göz kapağı ekimoz 

puanının 3. gün en süt seviyeye ulaştığını ortaya koyan çalışma bulgulardan ise farklılık 

göstermektedir. Yücel ve ark. (2005)’nın farklı osteotomi tekniğinin/tipinin ekimoz 

gelişimini etkilediğini gösteren çalışma bulgularını da destekleyen, ancak hasta lehine 

olmayan bu sonucun, uygulanan cerrahi girişim türü ve cerrahi girişim bölgesi ile ilgili 

olabileceği düşünüldü.  

Kontrol Grubundaki Hastalara Uygulanan Girişimlerin Periorbital Ödem ve Ekimoz 

Üzerindeki Etkisinin Tartışılması  

Düzenli soğuk uygulama ve Heparinoid’in periorbital ödem ve ekimoz 

kontrolünde etkisinin değerlendirildiği bu araştırmada, kraniyotomi  sonrası 1. gün 

kontrol grubundaki hastaların üst göz kapağı ekimoz puan ortalamasının,  Heparinoid 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p< 0,05, Tablo 4-7), kontrol grubu 

ile soğuk uygulama grubu arasında ise anlamlı fark olmadığı (p> 0,05, Tablo 4-7) 

saptandı. Bu bulgular, kontrol grubundaki hastalara uygulanan girişimlerin (düzensiz 
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soğuk uygulama ve izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman) üst göz kapağı ekimozu  

üzerinde etkili olabileceğini düşündürdü. Bu nedenle kontrol grubuna uygulanan 

girişimlerin periorbital ödem ve ekimoz kontrolündeki etkisi tartışıldı.  

Bu araştırmada, kontrol grubundaki hastaların %30’una hemşireler tarafından 

buz paketleri ile düzensiz soğuk uygulama, %36,7’sine izotonikle ıslatılmış gazlı bezle 

pansuman yapıldığı, %33,3’üne ise herhangi bir uygulama yapılmadığı belirlendi (Tablo 

4-3). Kontrol grubundaki tüm hastalarda gözün tamamen kapanmasına neden olacak 

derecede ödem oluştuğu, ödemin 2. gün artış gösterdiği (>3,8 puan), izotonikle 

ıslatılmış gazlı bezle pansuman yapılanlarda ve hiçbir uygulama yapılmayanlarda, 

ödemin 3. günde anlamlı oranda azaldığı (p<0,05), düzensiz soğuk uygulama 

grubundaki azalmanın ise anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-4). Düzensiz 

soğuk uygulama yapılanlarda üst ve alt göz kapağı ekimozunun 2. gün, diğer hastalarda 

ise 1. gün en üst düzeye ulaştığı; ekimoz puanı açısından hastalar arasında anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>0,05, Tablo 4-4). 

Düzensiz soğuk uygulama yapılan hastalarda periorbital ödemin 2. güne kadar 

artış gösterdiğine ilişkin araştırma bulgusu, periorbital ödemin 3. güne kadar dereceli 

olarak arttığını (en fazla 2,29 puan) (Shin ve ark. 2009) ve %3 NaCl solüsyonunun 

periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olduğunu (Taşkın ve ark. 2011) saptayan 

çalışma bulgularından farklılık göstermektedir. Bu sonuç üzerinde, uygulanan cerrahi 

girişimin, osteotomi tekniğinin, cerrahi girişim bölgesinin, izotonik solüsyon (yoğunluk, 

sıcaklık, uygulama zamanı, sıklığı ve süresi) ve soğuk uygulama ile ilgili özelliklerin 

(uygulama başlangıç zamanı, süresi, aralığı, sıklığı ve sıcaklığı)  etkili olabileceği 

düşünüldü. 

5.3. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Hastaların Periorbital Ekimoz Renk 

Dağılımlarına ve Subkonjektival Ekimoz  Gelişimine İlişkin Bulguların 

Tartışılması  

Bu bölümde, kontrol ve deney gruplarındaki hastaların üst ve alt göz kapağı 

ekimoz renk dağılımları ve SE gelişimi grup içinde ve gruplar arasında, ödem ve 

ekimoz değerlendirme zamanına göre tartışıldı. 

Ekimoz, damar dışına çıkan kanının kolayca yayılabildiği dokularda, özellikle 

göz ve skrotumda daha fazla oluşur. Kanama miktarı, etkilenen dokunun yağ oranı, 

derinliği, esnekliği, kanın epidermise göç süresi ve hemoliz, ekimoz gelişimini etkiler. 
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Yüz bölgesini etkileyen cerrahi girişimler, özellikle osteotominin uygulandığı rinoplasti 

ve kraniyotomi gibi girişimler sırasında oluşan kanama nedeniyle derin dokularda 

biriken kanın periorbital alana hareket etmesi sonucu periorbital ekimoz oluşabilir. 

Periorbital ekimoz, cerrahi girişim sonrası genellikle 1.ve 2. günde belirginleşir, 1-2 

haftada düzelir. Ekimoz alanında, eritrosit veya hemoglobin etkisi ile renk değişimleri 

oluşur. Başlangıçta renk koyu kırmızıdır. Zamanla, hemoglobinin kimyasal değişimi ile 

önce mor-kahverengi, sonra yeşil-kahverengi renk oluşur ve en son ve yeşil-sarı renk 

oluşarak ekimoz iyileşir. Ekimoz cerrahi travma sonrası beklenen normal bir durumdur. 

Ancak, ekimoz, beden imajında bozulmaya, kalıcı pigmentasyon değişikliğine, 

anksiyeteye, korkuya ve sosyal izolasyona neden olabilir. Fasiyal ve periorbital 

ekimozun oluştuğu cerrahi girişimlerden sonra, ekimozun iyileşme zamanının 

kısaltılması hastaların işlerine ve sosyal yaşamlarına kısa sürede dönebilmesi için 

önemlidir (Kara ve Gökalan 1999; Kara ve ark. 2001; Yücel 2005; Eser 2009; Shin ve 

ark. 2009; Ekizoğlu ve Arıcan 2009; Hatef ve ark. 2011). 

Kraniyotomi sonrası 72 saat süresince (16 saat/gün) her saat başı 20 dakika 

soğuk uygulamanın yapıldığı bir çalışmada, düzenli soğuk uygulamanın fasiyal ekimoz 

kontrolünde etkin olduğu, ancak ekimozunun zamanla belirginleştiği belirtilmiş, ekimoz 

renk değişimi ve iyileşme süresi hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir (Shin ve ark. 

2009). Yücel ve ark. (2005) ise, 48 saat süresince soğuk uygulama yaptıkları çalışmada, 

hastaların çoğunluğunda 7. gün ekimozun renginin mavi-kırmızıdan soluk sarıya 

döndüğünü saptamıştır.  

Rinoplasti sonrası periorbital ekimoz kontrolünde Arnika’nın etkisinin 

değerlendirildiği bir çalışmada, 2. gün tüm hastalarda ekimozun açık mor olduğu, 8. 

günde ise sarımsı renge dönüştüğü, ekimoz rengindeki değişimin 8. gün Arnika 

uygulanan hastalarda, steroid ve kontrol grubundakilere göre anlamlı olarak daha 

belirgin olduğu saptanmıştır (Totonchi ve Guyuron 2007).  

Rinoplasti ve blefaroplasti sonrası oluşan periorbital ekimoz kontrolünde 

Melliotus özünün etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, tüm hastalarda 1. gün üst 

göz kapağı ekimoz renginin koyu mor, 4. gün açık mor, 7. gün ise sarımsı renkte 

olduğu,  1.,4. ve 7. günlerdeki renk değişiminin Melliotus uygulananlarda daha belirgin 

olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada, tüm hastalarda 1. gün alt göz kapağı ekimoz 

renginin açık mor olduğu, 4. gün anlamlı bir değişimin olmadığı, 7. gün ise sarımsı 
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renge dönüştüğü, ekimoz rengindeki değişimin 7. gün Melilotus uygulananlarda anlamlı 

olarak daha belirgin olduğu saptanmıştır.  

Bu araştırmada, kraniyotomi sonrası 1. ve 2. gün, soğuk uygulama grubunda üst 

ve alt göz kapağı ekimoz rengi çok koyu mor olan hastaların oranının diğer gruplara 

göre daha az olduğu, açık mor olanların oranının ise daha fazla olduğu, aradaki farkın 

anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). Üçüncü gün, alt göz kapağı ekimoz renk dağılımı 

açısından gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05),  üst göz kapağı ekimoz rengi 

çok koyu/koyu mor olan hastaların oranının ise kontrol grubunda anlamlı olarak daha 

fazla olduğu saptandı (p< 0,05, Tablo 4-8).  

Periorbital ekimoz renk değişiminin incelendiği çalışmalardan (Yücel ve ark. 

2005; Totonchi ve Guyuron 2007; Xu ve ark. 2008) farklı olarak bu araştırmada, 

hastalar sadece 3 gün izlendiği için, periorbital ekimozun iyileşme süresinin yaklaşık 7-

9 gün olduğunu saptayan çalışma bulgularından (Kara ve Gökalan 1999; Yücel ve ark. 

2005; Totonchi ve Guyuron 2007; Xu ve ark. 2008; Hatef ve ark. 2011) farklı olarak,  

hiçbir hastada ekimoz rengi sarımsı renge dönüşmedi.  

Cerrahi girişim sırasında oluşan kanama nedeniyle oluşan periorbital ekimoz, 

periorbital yağ dokusuna doğru ilerleyerek SE’a neden olabilir. Gözün medial 

bölgesindeki kaslar ve bağlar, kanın medial bölgede birikmesini önleyen mekanik bir 

engel oluşturur. Bu nedenle de, SE genellikle temporal subkonjoktival alanda oluşur, 

yaklaşık 11 günde iyileşir (Kara ve Gökalan 1999; Kara ve ark. 2001; Kara ve ark. 

2005).  

Kara ve ark. (2001), rinoplasti sonrası subkonjonktival ekimoz gelişim 

insidansının %19,1 olduğunu,  ilk 2 günde oluştuğunu, 3. gün pik yaptığını, sonra 

sürekli azaldığını, SE emiliminin yaklaşık 11 gün sürdüğünü saptamıştır.  

Bu araştırmada, soğuk uygulama ve Heparinoid grubundaki hastalarda kontrol 

grubuna göre SE insidansının daha yüksek olduğu (sırasıyla, %10, %33,3, %33,3), 

ancak gruplar arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05, Tablo 4-9). Araştırmada, 

SE’un kraniyotomi sonrası 3. güne kadar, soğuk uygulama grubundaki hastaların 

tamamında, Heparinoid grubundaki hastaların %70’inde iyileştiği, kontrol 

grubundakilerde ise iyileşmenin olmadığı saptandı (Tablo 4-9).  
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Bu araştırmadan elde edilen SE insidansına ilişkin bulgular,  Kara ve ark. 

(2001)’nın çalışma bulgularından farklılık göstermekte; uygulanan cerrahi girişimin, 

girişim bölgesinin, osteotomi tipi ve tekniğinin, girişim sırasındaki kan kaybının sonuç 

üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırmada, Kara ve 

ark.(2001)’nın çalışmasından farklı olarak Heparinoid grubundaki hastaların 

çoğunluğunda, soğuk uygulama grubundakilerin tamamında SE’un daha kısa sürede 

iyileştiğine ilişkin sonuç,  soğuk uygulama ve Heparinoid kremlerin SE kontrolünde 

etkin olduğunu düşündürmektedir. Soğuk uygulama grubunda, SE’un kısa sürede 

iyileşmesi soğuk uygulamanın inflamasyon ve kanamayı azaltıcı etkisi ile 

açıklanabilirken,  ödem ve ekimoz kontrolünde etkin olmadığı çalışmalarla (Sindet-

Pedersen ve ark. 1989; Kelleş ve ark. 2010) saptanmış olan Heparinoid kremlerin SE 

üzerindeki etkisi açıklanamadı.   

5.4. Düzenli Soğuk Uygulama Sonrası, Göz Çevresi Cilt Yüzey Sıcaklığında Oluşan 

Değişim ile Periorbital Ödem ve Ekimoz Puanları Arasındaki İlişkinin 

Tartışılması  

Bu bölümde, düzenli soğuk uygulama sonrası hastaların göz çevresi cilt yüzey 

sıcaklığında oluşan değişim, sıcaklık değişimi ile periorbital ödem ve ekimoz arasındaki 

ilişkiye ilişkin bulgular tartışıldı. 

Cilt yüzeyinin normal sıcaklığı ortalama 34°C olup, 29-35°C aralığında 

değişmektedir. Cilt sıcaklığı 15°C azalırsa vazokonstrüksiyon, daha fazla azalırsa 

refleks vazodilatasyon oluşur. Bu nedenle, soğuk uygulamanın tedavi edici etkisini 

artırmak için doku sıcaklığı 10-15°C azaltılmalıdır (Mac Auley 2001; Akgün ve ark. 

2004; Bleakley ve ark. 2004; van der Westhuijzen ve ark. 2005; Greenstein 2007; 

Taylor ve ark. 2008; Belli ve ark. 2009; Şahin Oksay 2010).   

Soğuk uygulamanın doku sıcaklığında neden olduğu değişimi saptamayı 

amaçlayan çalışmalarda, soğuk uygulama öncesi cilt yüzey sıcaklığının 28-33°C olduğu 

belirtilmiştir (Oosterveld ve ark. 1992; Oosterveld ve Rasker 1994; Myrer ve ark. 1997; 

Myrer ve ark. 1998; Akgün ve ark. 2004; Warren ve ark. 2004; Greenstein 2007; Jones 

ve ark. 2011; Korman ve ark. 2011).  

Bu araştırmada, soğuk uygulama öncesi göz çevresi cilt yüzey sıcaklığının 31-

36°C aralığında değiştiği, ortalama 34°C olduğu saptandı (Tablo 4-10). Bu bulgular, 

daha önce yapılan çalışmalarla saptanan cilt yüzey sıcaklığı sonuçları (28-33°C) ile 
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benzerlik göstermektedir (Oosterveld ve ark. 1992; Oosterveld ve Rasker 1994; Myrer 

ve ark. 1997; Myrer ve ark. 1998; Akgün ve ark. 2004; Warren ve ark. 2004; Greenstein 

2007; Jones ve ark. 2011; Korman ve ark. 2011). 

Soğuk uygulama sonrası, cilt yüzeyinde ve derin dokularda (subkütanöz doku, 

kas, eklem içi gibi)  oluşan sıcaklık değişimini; uygulama bölgesi ve genişliği, doku 

özellikleri (doku tipi, hedef dokunun derinliği,  subkütanöz yağ dokusunun derinliği, 

uygulama öncesi sıcaklığı) hedef doku ve soğutucu ajan arasındaki sıcaklık gradyanı, 

uygulama yöntemi, uygulamaya başlama zamanı, uygulama sıklığı ve süresinin 

etkilediği belirtilmektedir (Belitsky ve ark. 1987; Myrer ve ark. 1997; MacAuley 2001; 

Airaksinen ve ark. 2003; Bleakley ve ark. 2004; Hubbard ve Denegar 2004).  

Soğuk uygulama sırasında cilt yüzeyinde ve derin dokularda oluşan sıcaklık 

farkını belirlemek amacıyla çok sayıda randomize deneysel çalışma yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda, soğuk uygulama sonrası, yüzeyel ve derin dokulardaki sıcaklık 

azalmasının, uygulama yapılan bölgeye, uygulama yöntemine, uygulama öncesi doku 

sıcaklığına ve uygulama süresine göre farklılık gösterdiği, cilt sıcaklığındaki azalmanın 

3-6°C’den 10-16°C’ye kadar değişebildiği; cilt ve subkütanöz doku gibi yüzeyel 

dokularda sıcaklığın kısa sürede hızla azaldığı, kemik ve kas gibi daha derin dokularda 

ise sıcaklıktaki azalmanın daha yavaş olduğu saptanmıştır (Oosterveld  ve ark. 1992; 

Oosterveld  ve Rasker 1994; Myrer ve ark. 1997; Myrer ve ark. 1998; Akgün ve ark. 

2004; Okçu ve ark. 2004; van der Westhuijzen ve ark. 2005; Kanlayanaphotporn ve 

Janwantanakul 2005; Korman ve ark. 2011).  

Soğuk uygulamada kullanılan soğutucu ajanların, doku sıcaklığını azaltmadaki 

etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, 15 dakikalık ıslak buz uygulaması sonrası cilt 

sıcaklığının 12°C, kuru buz uygulaması sonrası ise 9.9°C azaldığı saptanmıştır (Belitsky 

ve ark. 1987). Yapılan benzer bir çalışmada da, 30 dakikalık buz uygulaması sonrası cilt 

yüzey sıcaklığının 16°C (Oosterveld ve ark. 1992; Oosterveld  ve Rasker 1994) azaldığı 

bulunmuştur.  

Buz paketlerin ve soğuk jel pedlerin etkisinin karşılaştırıldığı çalışmalarda da, 

buz paketleri ile yapılan 20 dakikalık uygulama sonrası cilt yüzey sıcaklığında yaklaşık 

10°C, soğuk jel pedlerle yapılan uygulama sonrası ise cilt yüzey sıcaklığında 14-18°C
 

azalma olduğu belirlenmiştir (Taber ve ark. 1992; Akgün ve ark. 2004; 

Kanlayanaphotporn ve Janwantanakul 2005).  
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Soğuk uygulamanın doku sıcaklığı üzerinde etkisinin incelendiği çalışmalarda, 

uygulamanın genellikle femur, tibia, diz ve ayak bileğine yapıldığı (Oosterveld ve ark. 

1992; Taber ve ark. 1992; Oosterveld ve Rasker 1994, Myrer ve ark. 1997; Myrer ve 

ark. 1998; Morsi 2002; Kanlayanaphotporn ve Janwantanakul 2005) görüldü. 

Literatürde, periorbital ödem ve ekimozu önlemede steroidlerin, NSAİ, osteotomi 

tipinin ve LAK uygulamasının etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalardan bazılarında 

göz üzerine 12, 24 ve 48 saat süresince buz paketlerle/kompreslerle soğuk uygulama 

yapıldığı; ancak bu çalışmalarda uygulama sıklığı/süresi hakkında bilgi verilmediği, 

uygulama öncesi ve sonrası cilt sıcaklığının ölçülmediği (Kara ve ark. 2005; Yücel 

2005; Gürlek ve ark. 2006; Gürlek ve ark. 2009; Gun ve ark. 2011; Koç ve ark. 2011), 

sadece Shin ve ark. (2009) tarafından yapılan çalışmada, soğuk uygulama sonrası cilt 

sıcaklığının ölçüldüğü belirlendi.  

Shin ve ark. (2009), periorbital ödem ve ekimozu önlemek amacıyla, soğuk jel 

pedlerle yaptıkları 20 dakikalık uygulama sonrası göz çevresi cilt sıcaklığında ortalama 

9,8°C azalma olduğunu saptamıştır.   

Bu araştırmada, -14°C
 
sıcaklıkta soğuk jel pedler ile yapılan 20 dakikalık soğuk 

uygulama sonrası, soğuk uygulama grubundaki hastaların göz çevresi cilt yüzey 

sıcaklığında ortalama 9.2°C azalma olduğu saptandı (Tablo 4-10). Bu bulgular, soğuk 

jel pedler ile yapılan 20 dakikalık uygulama sonrası cilt yüzey sıcaklığının ortalama 9-

9,8°C azaldığını belirten çalışma bulgularını (Kim ve Bang 1994; Shin ve ark. 2009) 

desteklemekte; 14-18°C
 
azalma olduğunu belirten çalışma bulgularından (Taber ve ark. 

1992; Akgün ve ark. 2004; Kanlayanaphotporn ve Janwantanakul 2005)  ise farklılık 

göstermektedir. Bu farkın, uygulama bölgesinin farklı olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.   

Araştırmada, soğuk uygulama grubunda 1., 2. ve 3. gün yapılan ölçümlerde göz 

çevresi cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça ödem puanın da azaldığı, ancak sadece 3. gün orta 

düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p< 0,05, Tablo 4-11). Benzer şekilde, 1., 2. 

ve 3. gün,  göz çevresi cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça, üst ve alt göz kapağı ekimoz 

puanının da azaldığı, ancak ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi 

(p>0,05, Tablo 4-11). Fizyolojik sürecin doğal bir sonucu, ancak Heparinoid ve kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında soğuk uygulamanın olumlu etkisinin açıkça gözlendiği bu 

sonuç ile ilgili literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde, nöroşirürji 

kliniklerinde uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk uygulama, izotonikle ıslatılmış 

gazlı bezle pansuman) etkisini belirlemek; Heparinoid krem uygulamasının ve 

kraniyotomi sonrası 3. saatten itibaren 72 saat süresince, günde 16 saat (22:00-06:00 

saatleri dışında), -14°C sıcaklıkta jel pedler ile her saat başı 20 dakika uygulanan 

düzenli soğuk uygulamanın etkisini saptamak amacıyla planlanan araştırmadan elde 

edilen sonuçlar:  

 Araştırma kapsamındaki hastalar, araştırma sonucunu etkileyebileceği 

düşünülen; yaş, cinsiyet, tanı, uygulanan cerrahi girişim,  kraniyotomi türü, cerrahi 

girişim süresi, insizyon uzunluğu, cerrahi girişim sonrası dren varlığı, dren kalış süresi, 

cerrahi girişimden hemen sonraki kan basıncı dağılımı, kraniyotomi öncesi-sırası-

sonrası dönemde uygulanan ilaçlar/serumlar (steroid, NSAİ, Mannitol, %3 NaCl, volüm 

genişletici serumlar) gibi değişkenler açısından karşılaştırıldı ve grupların birbirine 

benzer olduğu belirlendi (p> 0,05, Tablo 4-1, Tablo 4-2). 

 Kontrol grubundaki hastalara uygulanan girişimlerin (düzensiz soğuk 

uygulama, izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman), kraniyotomi sonrası 3., 9. saat, 

1., 2. ve 3. günlerde, periorbital ödem, üst ve alt göz kapağı ekimozu üzerinde anlamlı 

etkisinin olmadığı saptandı (p> 0,05, Tablo 4-4, Tablo 4-5).  

 Kontrol ve deney gruplarındaki hastaların, kraniyotomi sonrası 3. saatte 

periorbital ödem puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 9. saat, 

1.,2. ve 3. günlerde ise anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-6). Periorbital 

ödemin soğuk uygulama grubundaki hastalarda kraniyotomi sonrası 9. saatte, 1.,2. ve 3. 

günlerde, kontrol ve Heparinoid grubundakilerden; Heparinoid grubundakilerde ise 

sadece 3. gün kontrol grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p< 0,05, 

Tablo 4-6), soğuk uygulama yapılan hastalarda ödemin 2. ve 3. gün, diğer hastalarda ise 

3. gün  anlamlı olarak azaldığı belirlendi (p<0,05, Tablo 4-6). Bu sonuçlar araştırmanın 

H1 ve H4 hipotezini doğruladı.  

 Soğuk uygulama grubundaki hastaların % 86,7’sinde, kontrol ve Heparinoid 

grubundakilerin  tamamında, üst göz kapağı ekimozunun oluştuğu (Tablo 4-8), 

kraniyotomi sonrası 3. saatte, soğuk uygulama, Heparinoid ve kontrol grubundaki 

hastalar arasında üst göz kapağı ekimoz puan ortalaması açısından anlamlı fark 
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olmadığı (p>0,05); 9. saat, 1., 2. ve 3. günlerde ise anlamlı fark olduğu saptandı 

(p<0,05, Tablo 4-7). Soğuk uygulama grubundaki hastalarda, 9. saat ve 1. gün üst göz 

kapağı ekimoz puan ortalamasının Heparinoid grubundakilerden; 2. ve 3. gün ise hem 

kontrol hem de Heparinoid grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu 

(p<0,05); 3. gün soğuk uygulama grubundaki hastalarda anlamlı (p<0,05) , kontrol ve 

Heparinoid gruplarındakilerde ise anlamlı olmayan (p>0,05) bir azalmanın olduğu 

belirlendi (Tablo 4-7). Bu sonuçlar araştırmanın H2 ve H5 hipotezini doğruladı.  

  Kontrol grubundaki hastaların tamamında, Heparinoid ve soğuk uygulama 

grubundakilerin çoğunluğunda (sırasıyla %96,7, %90) alt göz kapağı ekimozunun 

oluştuğu (Tablo 4-8), kraniyotomi sonrası 3. saatte gruplar arasında alt göz kapağı 

ekimoz puan ortalaması açısından anlamlı fark olmadığı (p>0,05); 9. saatte, 1., 2. ve 3. 

günlerde ise anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05, Tablo 4-7). Dokuzuncu saatte, soğuk 

uygulama grubundaki hastaların alt göz kapağı ekimoz puan ortalamasının Heparinoid 

grubundakilerden,  1. 2. ve 3. gün ise kontrol grubu ve Heparinoid grubundakilerden  

daha düşük olduğu (p<0,05), kontrol grubu ile Heparinoid grubu arasında anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), 3. gün soğuk uygulama grubunda anlamlı (p<0,05), kontrol ve 

Heparinoid grubunda ise anlamlı olmayan bir azalmanın olduğu (p>0,05 ) belirlendi 

(Tablo 4-7). Bu sonuçlar araştırmanın H3 ve H6 hipotezini doğruladı.  

 Soğuk uygulama grubundaki hastalarda kraniyotomi sonrası 1. ve 2. gün, üst 

ve alt göz kapağı ekimozunun diğer gruplara göre anlamlı olarak daha açık renkte 

olduğu (p<0,05), 3. gün  alt göz kapağı ekimoz renk dağılımı açısından gruplar arasında 

anlamlı fark olmadığı (p>0,05), üst göz kapağı ekimoz rengi çok koyu mor/koyu mor 

olan hastaların oranının ise kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı 

(p< 0,05,Tablo 4-8).  

 Kontrol ve deney gruplarındaki hastalarda SE gelişimi açısından anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05), SE’un soğuk uygulama grubundaki hastaların tamamında, 

Heparinoid grubundakilerin %70’inde karaniyotomi sonrası 3. gün ve öncesinde 

iyileştiği, kontrol grubundakilerde ise ilk 3 günde iyileşmenin olmadığı saptandı (Tablo 

4-9).  

 Soğuk uygulama grubundaki hastalarda, soğuk uygulama öncesi göz çevresi 

cilt yüzey sıcaklığının ortalama 34°C olduğu, uygulama sonrasında sıcaklığın ortalama 

9,2°C azaldığı (Tablo 4-10), 1.,2. ve 3. gün göz çevresi cilt yüzey sıcaklığı azaldıkça 

periorbital ödem ve ekimoz puanının da azaldığı;  sadece 3. gün periorbital ödem puanı 
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ile cilt yüzey sıcaklığı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,05, 

Tablo 4-11).  

 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Araştırmada,  nöroşirürji yoğun bakım ünitelerinde ve kliniklerinde 

uygulanan girişimlerin (soğuk uygulama ve izotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman) 

ve Heparinoid krem uygulamasının, kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve 

ekimoz kontrolünde etkin olmadığı, düzenli soğuk uygulamanın ise etkin olduğu 

saptandı. Bu bağlamda,  

 Kraniyotomi sonrası oluşan periorbital ödem ve ekimoz kontrolünde 

düzenli soğuk uygulamanın etkisini değerlendiren çalışma sayısının sınırlı 

olması nedeniyle, yeni araştırmaların planlanması, araştırma sonuçları 

doğrultusunda periorbital ödem ve ekimozu önlemeye yönelik soğuk 

uygulama protokollerinin (3. saatten itibaren 72 saat süresince (16 

saat/gün), cilt sıcaklığını ortalama 9-10°C azaltacak şekilde her saat başı 

-14°C sıcaklıkta jel pedlerle 20 dakika uygulama gibi) oluşturulması,  

 Araştırmada, örneklem büyüklüğünün yeterliliğini değerlendirmek için yapılan 

power analizinde, örneklemin üst göz kapağı ekimozunu grup-zaman etkileşimine göre 

değerlendirmek için yeterli olmadığının (%74) belirlenmesi nedeniyle, daha büyük 

örneklem grubu ile yapılacak araştırmaların planlanması,  

 Araştırmada, hastalar kraniyotomi sonrası 3 gün izlendi. Bu nedenle de 

periorbital ödem ve ekimozun kraniyotomi sonrası kaçıncı günde iyileştiği, 3. günden 

sonra soğuk uygulamanın etkisinin devam edip etmediğinin değerlendirilememesi 

nedeniyle,  daha uzun süreli izlemin yapılacağı araştırmaların planlanması, önerilebilir.  
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EKLER  

EK 1: RANDOMİZASYON LISTESİ 

Vaka  Grup  Vaka  Grup  Vaka  Grup  

1 C 31 C 61 C 

2 B 32 B 62 B 

3 B 33 C 63 A 

4 A 34 C 64 C 

5 A 35 C 65 C 

6 A 36 B 66 A 

7 C 37 B 67 A 

8 A 38 B 68 C 

9 A 39 C 69 A 

10 C 40 B 70 A 

11 B 41 C 71 C 

12 B 42 A 72 C 

13 A 43 B 73 A 

14 A 44 C 74 B 

15 C 45 C 75 B 

16 C 46 B 76 C 

17 B 47 A 77 B 

18 C 48 B 78 B 

19 B 49 B 79 C 

20 B 50 B 80 B 

21 A 51 B 81 A 

22 A 52 A 82 A 

23 A 53 C 83 A 

24 C 54 C 84 B 

25 A 55 A 85 B 

26 A 56 A 86 C 

27 C 57 C 87 A 

28 B 58 A 88 C 

29 B 59 A 89 B 

30 B 60 C 90 A 

A: Soğuk Uygulama Grubu    B: Heparinoid Grubu      C: Kontrol Grubu 
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EK 2:  VERİ TOPLAMA FORMU 

BÖLÜM 1: Hastaların Tanıtıcı Özellikleri  

2. Hastanın Yaşı: …………………………. 

(     ) 16-30 yaş arası    (     ) 31-45 yaş arası  

(     ) 16-30 yaş arası   (      ) 61 yaş ve üzeri 

2. Cinsiyet  

(     ) Kadın    (     ) Erkek 

3. Hastanın tanısı: ……………………………….. 

4. Yatış tarihi: ……………………………………. 

5. Cerrahi girişim tarihi: …………………………. 

6. Uygulanan cerrahi girişim: …………………….. 

7. Cerrahi girişimin süresi: ……………………….. 

8. Cerrahi girişimin yeri:  

(     ) Temporal   (     ) Frontal  (     ) Fronto-Temporal  

9. İnsizyon uzunluğu:………………………………... 

10. Kraniyotomi için uygulanan cerrahi yaklaşım: 

(     ) Supratentoriyal    (     ) Supratentoriyal ve İnfratentoriyal 

11. Cerrahi girişim sırasında verilen pozisyon: 

(     ) Prone    (     ) Supine   (     ) Diğer………………………… 

12. Glaskow koma skoru:……………………. 

13. Cerrahi girişim sonrasında verilen pozisyon: 

(     ) Yarı oturur pozisyon           (     ) Sırt üstü düz yatar pozisyon 

(     ) Baş 30
0
 yukarda pozisyon   (     ) Diğer……………………… 
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14. Cerrahi girişim öncesi steroid kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Kulllanım süresi:………………..) 

(     ) Hayır 

15. Cerrahi girişim öncesi mannitol kullanımı: 

(     ) Evet (Dozu:…………….Kulllanım süresi:………………..) 

(     ) Hayır 

16. Cerrahi girişim öncesi NSAİ kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Kulllanım süresi:………………..) 

(     ) Hayır 

17. Cerrahi girişim sırasında steroid kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Kaçıcı saatte:………………….) 

(     ) Hayır 

18. Cerrahi girişim sırasında mannitol kullanımı: 

(     ) Evet (Dozu:……………Kaçıcı saatte:………………….) 

(     ) Hayır 

19. Cerrahi girişim sırasında %3 NaCl kullanımı: 

(     ) Evet (Dozu:……………Kaçıcı saatte:………………….) 

(     ) Hayır 

20. Cerrahi girişim sırasında volum genişletici solüsyon kullanımı: 

(     ) Evet (Dozu:……………Kaçıcı saatte:………………….) 

(     ) Hayır 

21. Cerrahi girişim sonrası NSAİ kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Kulllanım süresi:………………..) 

(     ) Hayır 
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22. Cerrahi girişim sonrası steroid kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Tablet forma geçiş zamanı:…………….. 

Doz azaltım zamanı:……………….Kullanım süresi:…………………..) 

(     ) Hayır 

23. Cerrahi girişim sonrası mannitol kullanımı: 

(     ) Evet (Nedir:………….Dozu:………Kulllanım süresi:………………..) 

(     ) Hayır 

24. Cerrahi girişim sonrası kan basıncı:………………………………… 

(     ) Normal   (     ) Hipertansif  (     ) Hipotansif 

25. Yoğun bakımdan nöroşirürji servisine alınma zamanı:  

Cerrahi  grişim onrası………….gün. Oda no:……………. 

26. Taburculuk tarihi:…………………Yattığı gün sayısı:………………. 

27. Ek notlar:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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BÖLÜM II: Değerlendirme Çizelgeleri 

1. Göz Kapağı Ödemini ve Ekimozunu Değerlendirme Çizelgesi  

İzlenecek 

Değerler 
3. saat 9. saat 1. gün 2. gün  3. gün 

Göz kapağı 

ödemi 

Puanlama 

…………… 

Puanlama 

…………… 

Puanlama 

…………… 

Puanlama 

…………… 

Puanlama 

…………… 

Ekimoz 

-Üst ve alt göz 

kapağı 

- SE 

Puanlama 

Üst:………… 

Alt:………… 

SE: ……….. 

Puanlama 

Üst:………… 

Alt:………… 

SE: ……….. 

Puanlama 

Üst:………… 

Alt:………… 

SE: ……….. 

Puanlama 

Üst:………… 

Alt:………… 

SE: ……….. 

Puanlama 

Üst:………… 

Alt:………… 

SE: ……….. 

Pozisyon       

Ek notlar:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

BÖLÜM III: Hastalara Yapılan Uygulamalar   

1. Kontrol grubuna yapılan uygulamalar 

(     ) Hiçbir uygulama yapılmadı                        (     ) Düzensiz soğuk uygulama                       

(     ) İzotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman 

Düzensiz soğuk uygulama 

(Uygulama sıklığı, süresi, uygulamaya 

başlanma zamanı) 

 İzotonikle ıslatılmış gazlı bezle pansuman 

(Uygulama sıklığı, süresi, uygulamaya 

başlanma zamanı) 
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2. Heparinoid grubuna yapılan uygulamalar 

Heparinoid krem uygulaması (Uygualmaya başlanma zamanı zamanı: 

…………………Sıklığı:……………………..Süresi:………………) 

 

3. Soğuk uygulama grubuna yapılan düzenli soğuk uygulama 

Soğuk uygulama öncesi ve sonrası sıcaklık değerlendirme çizelgesi  

İzlem Zamanı 

Soğuk Uygulama Öncesi Soğuk Uygulama Sonrası 

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Cerrahi 

Girişimin 

Hemen 

Sonrası  

3. saat     

4. saat     

5. saat     

6. saat     

7. saat     

8 saat     

9. saat     

Cerrahi 

Girişim 

Sonrası 

1. Gün 

07:00     

08:00     

09:00     

10:00     

11:00     

12:00     

13:00     

14:00     

15:00     

16:00     

17:00     
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(Soğuk uygulama öncesi ve sonrası sıcaklık değerlendirme çizelgesi devam………) 

İzlem Zamanı 

Soğuk Uygulama Öncesi Soğuk Uygulama Sonrası 

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Cerrahi 

Girişim 

Sonrası 

1. Gün 

18:00     

19:00     

20:00     

21:00     

Cerrahi 

Girişim 

Sonrası 

2. Gün 

07:00     

08:00     

09:00     

10:00     

11:00     

12:00     

13:00     

14:00     

15:00     

16:00     

17:00     

18:00     

19:00     

20:00     

21:00     

Cerrahi 

Girişim 

Sonrası 

3. Gün 

07:00     

08:00     

09:00     

10:00     

11:00     
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(Soğuk uygulama öncesi ve sonrası sıcaklık değerlendirme çizelgesi devam………) 

İzlem Zamanı 

Soğuk Uygulama Öncesi Soğuk Uygulama Sonrası 

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Göz çevresi 

cilt sıcaklığı 

Soğuk jel 

pedin sıcaklığı  

Cerrahi 

Girişim 

Sonrası 

3. Gün 

12:00     

13:00     

14:00     

15:00     

16:00     

17:00     

18:00     

19:00     

20:00     

21:00     

Ek notlar:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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EK 3: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM 

DALI İZİN YAZISI 

 



 121 

EK 4: CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROŞİRURJİ 

ANABİLİM DALI İZİN YAZISI 
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EK 5: İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZİN YAZISI 



 123 
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EK 6: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YEREL ETİK KURUL 

KARARI 
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EK 7: İSTANBUL 1 NO’LU KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL 

KARARI 
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EK 8: KARA & GÖKALAN ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ 

 

Kimden: Cüneyt Orhan Kara, cokara@yahoo.com 

Gönderme tarihi: 14 Nisan 2009 17:42 

Kime:   Serpil Yüksel , yukselserpil1977@gmail.com 

Konu  Re: Göz kapağı ödem ve ekimoz değerlendirme ölçeği için izin talebi 

 

Sayın Yüksel, 

Kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Biz de çok memnun oluruz. Ben ekte konuyla ilgili 

başka bir makalemizi de gönderiyorum. Bu makalede de mekanizmayı açıklamaya 

çalıştık. İşinize yarayabilir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Prof Dr Cüneyt Orhan Kara 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Denizli 

  

 

 

 

Merhaba Hocam, 

Ben, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda araştırma 

görevlisiyim. Doktora tez çalışmamda, "Kraniotomi sonrası göz çevresinde oluşan 

ödem ve ekimoza soğuk uygulama ve Heparinoid’in etkisi" başlıklı konuyu çalışıyorum. 

Göz kapağı  ödem ve ekimozuNU değerlendirmede, sizin ve Sayın Gökalan’nın 1999 

yılında Plastic & Reconstructive Surgery'de yayınlanan " Effects of Single-Dose Steroid 

Usage on Edema, Ecchymosis, and Intraoperative Bleeding in Rhinoplasty" başlıklı 

çalışmanızda yer alan ölçeğinizi doktora tez çalışmamda kullanmak istiyorum. Ölçek, 

çalışma içinde Kara & Gökalan Ölçeği olarak gösterilecek ve 1999 yılındaki çalışmanız 

da kaynak olarak gösterilecek. Ölçeği tez çalışmamda kullanabilir miyim? 

Yardımlarınız için teşekkür ederim. 

Saygılarımla 

Msc. Serpil YÜKSEL  

Kimden: Serpil Yüksel , yukselserpil1977@gmail.com 

Gönderme tarihi: 13 Nisan 2009 15:22 

Kime:   Cüneyt Orhan Kara, cokara@yahoo.com 

Konu  Göz kapağı ödem ve ekimoz değerlendirme ölçeği için izin talebi 
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EK 9: BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU 

Çalışmanın Başlığı: Soğuk Uygulama ve Heparinoid’in Kraniyotomi Sonrası 

Göz Çevresinde Oluşan Ödem ve Ekimoza Etkisi 

Doktora öğrencisi /Araş. Gör. Serpil YÜKSEL (Hemşire), kafatası açılarak 

(kraniyotomi) ameliyat edilen hastaların, göz çevresinde oluşan şişlik ve morluğun 

kontrolünde, nöroşirürji (Beyin Cerrahi) birimlerinde  var olan uygulamaların (hekim 

istemine göre Lasonil veya Hirudoid krem uygulanması, düzensiz soğuk uygulama) 

etkisini belirlemek, cerrahi girişim sonrası erken dönemde düzenli olarak uygulanan 

soğuk uygulamanın etkisini saptamak amacıyla bir doktora tez çalışması planladı. 

Araştırma, yaklaşık 1,5 yıl sürecektir. Bu ünitelerde yatan hastaların çalışmaya katılımı, 

gönüllülük ilkesi doğrultusunda yapılacaktır. 

Beyin ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesindeki yatağınıza alındığınızda, göz 

çevrenizde şişlik ve morluk oluşumunu önlemek için, göz kapağınıza ve çevresine 

yoğun bakım hemşireleri tarafından hekiminizin önerisi doğrultusunda krem 

uygulaması veya düzensiz soğuk uygulama yapılabilmektedir. Bu uygulamaları, 

uygulamaların sıklığını ve etkisini araştırmacı Serpil YÜKSEL, gözlemleyerek 

kaydedecektir.  Ayrıca, ameliyat sonrası gözünüzün çevresinde şişlik ve morluğun 

oluşmaması amacıyla, göz kapağınıza ve çevresine soğuk paketlerle, araştırmacı Serpil 

YÜKSEL tarafından, her saat başı  20 dakika süre ile soğuk uygulama yapılacaktır. 

Soğuk uygulamaya, ameliyat sonrası 3. saatte başlanacak ve uygulama 3 gün devam 

edecektir. Uyuma ve dinlenmenizi etkilememek amacıyla, akşam 22.00- sabah 07.00 

saatleri arası, soğuk uygulamaya ara verilecektir.  

Göz çevresi cilt sıcaklığınız, uygulama öncesi vesonrası elektronik termometre 

(sıcaklık ölçer) ile ölçülecek, göz kapağınız ve çevresindeki morluk, şişlik ameliyat 

sonrası 3.,  9. saatlerde, 1., 2 ve 3. günlerde araştırmacı Serpil YÜKSEL tarafından 

değerlendirilecek, göz çevresi cilt sıcaklığınız da aynı araştırmacı tarafından 

ölçülecektir. Yapılan uygulama ve değerlendirmeler, sizde ağrı ve rahatsızlığa neden 

olmayacaktır. Kullanılan soğuk uygulama malzemesi yattığınız sürece sadece size özel 

olacak, diğer hastalara kullanılmayacak, bu malzeme araştırmacı tarafından 

sağlanacaktır. Bu araştırma sırasında yapılacak işlemler için sizden bir ücret talep 

edilmeyecek veya bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir araştırma gideri 

yüklenmeyecek, size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  
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Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, çalışmadan istediğiniz zaman 

çekilebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize bakılmaksızın araştırmacı tarafından 

araştırma dışında bırakılabilirsiniz. Böyle bir durumda ilgili sağlık çalışanlarıyla o lan 

ilişkileriniz olumsuz yönde etkilenmeyecek, tedavi ve bakım uygulamalarınızda aksama 

olmayacaktır. Gerek araştırma yürütülürken, gerekse yayımlandığında kimliğiniz gizli 

tutulacaktır. Ancak etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. 

Araştırma sırasında size ait bir bilgi söz konusu olduğunda, bu size veya yasal 

temsilcinize bildirilecektir.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 

başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” 

olarak yer alma kararını aldım.  

!!!! NOT: Araştırmacı gözlerimin resmini çekebilir ve yüzüm belli 

olmayacak şekilde çalışmasında kullanabilir.  

Tarih: 

Hastanın Adı - Soyadı ve İmzası: 

Araştırmacı Adı - Soyadı ve İmzası: Serpil YÜKSEL 

Araştırmacının Çalıştığı Kurum: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 

Hemşirelik Fakültesi Çağlayan/ İstanbul Telefon no: 0 212 440 00 00 (27036 /27124)  
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Serpil Soyadı  Yüksel  

Doğ. Yeri  Akseki/Antalya Doğ. Tar.  26.12.1977 

Uyruğu  T.C TC Kim No 24481184080 

E-mail serpilyuksel77@hotmail.com Tel 505 2933760 

 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı 

Doktora İstanbul Üniversitesi  2012 

Yük.Lis. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2005 

Lisans Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2001 

Lise  Antalya Sağlık Meslek Lisesi 1996 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

Araştırma Görevlisi 
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu  

2007-  

 

Araştırma Görevlisi 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık 
Yüksekokulu  

2006-2007 

Servis Hemşiresi (Ortopedi) Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 

2001-2006 

Yoğun Bakım Hemşiresi 

(Nöroşirürji ) 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi  

1997- 2000 

 

Yabancı Dilleri 
Okuduğunu 

Anlama* 
Konuşma* Yazma* 

ÜDS 

Puanı 
(Diğer)  Puanı 

İngilizce  Çok iyi  Orta  Orta  81,250  

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  58,590 60,266 61,941 

 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) İyi 

SPSS İyi 
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