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ÖZ 

Giriş: Kardiyopulmoner arrest (KPA), herhangi bir nedenle kişinin solunum ve/veya dolaşımının ani ve 
beklenmedik bir şekilde durmasıdır. Bu çalışmada hastane dışı KPA ile acil servise başvuran hastalarda morbidite 
ve mortalitenin kan gazı parametreleriyle belirlenmesinin mümkün olup olmayacağını araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız gözlemsel amaçlı, tek merkezli ve retrospektif olup1 Ocak-2018 ile 1 Ocak 2019 
tarihleri arasında hastanemiz acil servisine 112 acil sağlık hizmetleri ya da yakınları tarafından getirilen KPA 
vakaları dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, gelişteki kan gazı sonuçları ve YBÜ’nde 
yatış durumları çalışma formuna kaydedildi. Veriler dijital ortama aktarıldıktan sonra istatistiksel analiz yapıldı. 
Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı p<0.05 olarak seçildi. 

Bulgular: Çalışmamıza toplam 912 hasta alındı. Hastaların %61,4’ü (n=560) erkek ve yaş ortalaması 72,31
±13,87 (21-98) yıl idi. Hastaların %77’si acil servise getirildikten sonra ilk 45 dakika içinde ve %13,2’si ilk 6 saat 
içinde eksitus olan hastalar; %3,6’sı (n=33) sekelsiz iyileşip taburcu olan hastalar; %6,3’ü çalışma dışı bırakılan 
hastalardan oluşmaktaydı. Kan gazı değerlerinde pH ortanca değeri 6,97; PCO2 median değeri 54,40; BE (baz 
açığı) median değeri -12,20; HCO3 median değeri 12,80; laktat median değeri 7,60; Na+ median değeri 138; K+ 
median değeri 4,70 ve glukoz median değeri 208 olarak tespit edildi. Olguların geliş kan gazı değerlerinin 
sonlanım durumları ile karşılaştırmasında; ilk 45 dk içinde eksitus olan olgular, ilk 6 saat içinde eksitus olan olgular 
ve KPR sonrası yaşayan ve nörolojik sekel olmayan hastalar arasında pH, PCO2, BE, HCO3, laktat ve K+ 
değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark olup, geliş kan gazı Na+ ve glukoz değerleri arasında istatistiksel 
anlamlı fark görülmedi. 

Sonuç: Eksitus olgularda, yaşayan ve nörolojik sekelin görülmediği olgulara oranla pH ve BE değerlerinin daha 
düşük olduğu, PCO2, laktat, K+ ve HCO3 değerlerinin ise  yüksek olduğu görüldü. Kan gazı parametrelerinin KPA 
hastalarında prognostik bir faktör olabileceği düşünüldü.   

SUMMARY 

Introduction: Cardiopulmonary arrest (CPA), sudden and unexpected stop of the person's breathing and / or 
circulation for any reason; cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an attempt to restore spontaneous cardiac and 
/ or respiratory functions of these patients. In this study, it was aimed to investigate whether it is possible to 
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determine morbidity and mortality by blood gas parameters in patients admitted to the emergency department 
with out-of-hospital CPA. 

Materal and Method: Our study is observational, single-center and retrospective, and CPA cases brought to the 
emergency department of our hospital by 112 emergency health services or their relatives between 1 January 
2018 and 1 January 2019 were included. Demographic characteristics of the patients, complaints on admission, 
blood gas results on arrival and hospitalization in the ICU were recorded in the study form. Statistical analysis was 
performed after the data were transferred to digital media. The limit of significance was chosen as p<0.05 for all 
statistics. 

Results: A total of 912 patients were included in our study. 61.4% (n=560) of the patients were male and the 
mean age was 72.31±13.87 (21-98) years. 77% of the patients died in the first 45 minutes after being brought to 
the emergency department and 13.2% died within the first 6 hours; 3.6% (n=33) patients recovered without 
sequelae and were discharged; 6.3% consisted of patients who were excluded from the study. The median pH 
value in blood gas values was 6.97; Median PCO2 was 54.40; BE (base gap) median value -12.20; HCO3 median 
value 12.80; lactate median value is 7.60; Na+ median value is 138; K+ median value was 4.70 and glucose 
median value was 208. In the comparison of the admission blood gas values of the cases with the endpoints; 
There is a statistically significant difference between pH, PCO2, BE, HCO3, lactate and K+ values between 
patients who died within the first 45 minutes, those who died within the first 6 hours, and those who survived after 
CPR and did not have neurological sequelae. There was no statistically significant difference between them. 

Conclusion: It was observed that the pH and BE values were lower in the deceased cases, and the PCO2, 
lactate, K+ and HCO3 values were higher compared to the surviving cases without neurological sequelae. It was 
thought that blood gas parameters might be a prognostic factor in CPA patients. 

GİRİŞ 

Günümüzde KPR’de meydana gelen birçok 
gelişmeye rağmen halen KPA sonrası mortalite 
ve morbidite oldukça yüksektir. Bu nedenledir ki 
klinisyen için KPR’e başlama süresi, ne kadar 
süreceği, KPR’nin sonlandırılması noktasında yol 
gösterici güvenilir parametrelere ihtiyaç duyul-
maktadır. Bazı klinik skalalar geliştirilmiş olsa da, 
(1-3) hasta popülasyonun çok heterojen olması 
nedeniyle, tek bir faktörün prognostik olarak 
sorumlu tutulamayacağı düşünülmekte; prognoz 
içinyaklaşım hala tartışma konusu olmaya devam 
etmektedir (4). 

Yapılan çalışmalarda KPA sonrası prognozu 
belirlemede en erken belirleyici olarak biyokimya-
salbazı parametreler bildirilmiş (3,5,6) son dö-
nemde bu yöne doğru araştırmalarda artış olmuş-
tur (4). 2015 KPR rehberinde ilk defa bu biyokim-
yasal belirteçlerin bu özelliklerinden bahsedilmiş 
olup, hiçbirinin tek başına yeterli olmadıklarını 
bildirmiştir. Bu durum göstermektedir ki; yeni ve 
kullanışlı biyokimyasal parametrelere hala ihtiyaç 
vardır (7). Karbondioksit, serebral vazodilatasyon 
ve vazokonstrüksiyonun regülasyonunda etkili bir 
kimyasaldır. Bu regülasyon ile perfüzyon ve doku 
oksijenizasyonunun etkileneceğinden dolayı CO2 
oranı post KPA hastalarında nörolojik sonuçlar 
üzerine etkili olabileceği ve nörolojik sağkalımı 
etkileyeceği düşünülmektedir (8,9).  

Kim ve ark.’nın yaptıkları çalışmada, hastane dışı 
kardiyak arrest (HDKA) hastaların arrest sonrası 
hastaneye başvuruları sonrası ölçülen kan gazı 
değerlendirmelerinde görülen kan gazı anomalile-
rinin hipoksemi, hipokarbik asidoz ve laktik 
asidoz olduğı gösterilmiştir (10).  

Spindelboeck ve ark.’nın yaptıkları geriye dönük 
bir çalışmada, kan gazında ölçülen baz eksisi 
(BE) ve parsiyel oksijen basıncı (PO2) değerle-
rinin hastaların prognozunu belirlemede spontan 
dolaşım geri dönüş (SDGD) hastalar’da tahminde 
ve SDGD sonrası nörolojik sekel ve sağ kalım 
değerlendirmesinde kullanılacak fakat tek başına 
prognostik faktör olamayacak parametreler olarak 
değerlendirilmiştir (11). 

Çalışmamızda, hastane dışı kardiyak arrest ile 
acil servise başvuran hastalarda nörolojik iyileş-
me veya morbiditenin kan gazı parametreleriyle 
belirlenmesinin mümkün olup olmayacağını araş-
tırmak, elde edilen veriler ışında literatüre ve 
hastalara fayda sağlamak amaçlandı. 
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dönük olarak 1 Ocak-2018 ile 30 Aralık 2019 
tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisi’ne 112 acil sağlık hizmetleri ya da yakın-
ları tarafından getirilen KPA tanısı alan hastalar 
tespit edildi. Çalışmamızda çalışmaya dahil 
edilme kriterlerini karşılayan 912 hasta dahil 
edildi. 

Dahil Edilme Kriterleri 

18 yaş üstü hastalar, hastane dışı arrest gelen 
vakalar, verileri eksik olmayan hastalar 

Dahil Edilmeme Kriterleri 

18 yaş altı hastalar,gebe hastalar,hastanene içi 
arrest olguları, verileri eksik hastalar 

Çalışmaya alınan tüm hastaların demografik 
özellikleri, başvuru şikayetleri geliş anında alınan 
kan gazı sonuçları, YBÜ’nde yatış durumları, ilk 
45 dk ve ilk 6 saat eksitus olan olguların bilgileri 
ve yaşayıp sekelsiz taburcu olan hastaların 
bilgileri daha önceden oluşturulmuş çalışma for-
muna kaydedildi. Hasta bilgileri için hastane oto-
masyon sistemi ve dosya arşivlerinden yarar-
lanıldı.   

İstatistik analiz 

İstatistiksel değerlendirme, 10240642 seri numa-
ralı Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) 23.0 istatistik programı (New York, ABD) 
kullanılarak yapıldı. Ölçülebilen verilerin normal 
dağılıma uygunlukları tek örnek Kolmogorov / 
Smirnov testi ile bakıldı. Niteliksel verilerde Yates 
düzeltmeli Pearson χ2  testi, Fisher’s kesin  χ2 

testi ve Pearson χ2   testi kullanıldı. Bağımsız tek 
değişkenli veriler içinde T testi uygulandı. 
Tanımlayıcı istatistikler olarak nicel değişkenlerde 
Median (Minimum-Maksimum) değerleri ve arit-
metik ortalama±standart sapma ve kategorik veri-
lerin değerlendirilmesinde ise sayı ve yüzdeler 
verildi. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı 
p<0.05 olarak seçildi. 

BULGULAR 

Çalışmamıza toplam 912 hasta alındı. Hastaların 
%61,4’ü (n=560) erkek, %38,6’sı (n=352) kadın 
ve yaş ortalaması 72,31±13,87 (21-98) yıl idi. 
Eksitus olan olguların %62,2’si erkek, %37,8’i 
kadın ve yaş ortalaması 74,78±14,56 (27-98) yıl 

iken; yaşayan ve sekelsiz iyileşen olguların ise 
%61,2’si erkek, %38,8’i kadın ve yaş ortalaması 
69,85±10,59 (21-82) yıl idi . 

Hastaların %77,0’ı (n=702) acil servisimize getiril-
dikten sonra ilk 45 dakika içinde eksitus olan 
hastalar; %13,2’si (n=120) acil servisimize getiril-
dikten sonra ilk 6 saat içinde eksitus olan has-
talar; %3,6’sı (n=33) sekelsiz iyileşip taburcu olan 
hastalar; %6,3’ü (n=57) çalışma dışı bırakılan 
(travma nedeniyle getirilen hastalar) hastalardan 
oluşmaktadır. Olguların gelişlerinde alınan kan 
gazı değerlerinin ortanca (IQR), minimum ve 
maksimum değeri incelendiğinde; olguların kan 
gazı pH ortanca değerleri (IQR) değeri 6,97 
(6,89-7,11); geliş kan gazı PCO2 median (IQR) 
değeri 54,40 (46,70-66,60); geliş kan gazı BE 
(baz açığı) median (IQR) değeri -12,20 (-16,90- -
8,80); geliş kan gazı HCO3 median (IQR) değeri 
12,80 (9,60-15,50); geliş kan gazı laktat median 
(IQR) değeri 7,60 (6,10-10,80); geliş kan gazı 
Na+ median (IQR) değeri 138,0 (132,0-141,0); 
geliş kan gazı K+ median (IQR) değeri 4,70 (4,20-
5,40) ve geliş kan gazı glukoz median (IQR) 
değeri 208,0 (161,0-319,0) olarak tespit edildi 
(Tablo 1).Olguların geliş kan gazı değerlerinin 
sonlanım durumları ile karşılaştırması yapılmış 
olup;  ilk 45 dk içinde eksitus olan olgular, ilk 6 
saat içinde eksitus olan olgular ve KPR sonrası 
yaşayan ve nörolojik sekel olmayan hastalar 
arasında pH, PCO2, BE, HCO3, Laktat ve K+ 
değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark olup, 
geliş kan gazı Na+ ve Glukoz değerleri arasında 
istatistisel anlamlı fark görülmedi. Olguların geliş 
kan gazı parametrelerinden pH, PCO2, BE, 
HCO3, laktat ve K+ mortaliteyi ve sekelesiz 
iyileşmeyi ön görmek için belirlenecek cut off, 
sensivite ve spesifite değerleri için yapılan ROC 
analizinde; pH için 7,23’ün altında mortalitenin 
anlamlı olarak arttığı, sensivitenin %81,8 ve 
spesifitenin %97,1 olduğu, yine benzer şekilde 
BE’nin mortaliteyi ve sekelsiz iyileşme için 
belirlenen -9,45 baz açığı sınır değerinin üzerinde 
%90,9 sensivite ve %75,5 spesifite ile belirleyici 
olduğu görüldü. Bu parametreler dışında geliş 
kan gazı laktat düzeyi ve K+ düzeylerinin mortali-
teyi belirleyiciliğinde spesifitelerinin sırasıyla 
%86,1 ve %81,7 olduğu fakat sensivitelerinin 
düşük olduğu görüldü. Bunun yanı sıra geliş kan 
gazı parametreleri olan PCO2 ve HCO3’ün 
nörolojik sekelsiz iyileşme ve mortaliteyi belirle-
mede ne sensitive ne de spesifik olduğu görüldü 
(Tablo2). 
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Tablo 1. Olguların kan gazı parametrelerinin sonlanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Sonlanım   

 

 

Parametre  

İlk 45 dakikada eksitus 
hastalar 

Ortalama±Ss 

İlk 6 saatte  eksitus 
hastalar 

Ortalama±Ss 

KPR sonrası yaşayan hastalar 

Ortalama±Ss 

 

 

p* 

pH 6,94±0,12 7,20±0,06 7,29±0,04 <0,001 

PCO2 59,72±19,26 52,92±17,11 43,72±13,37 0,001 

BE -13,68±7,37 -8,52±2,85 -7,65±1,90 <0,001 

HCO3 13,20±3,55 9,51±3,70 7,20±2,26 <0,001 

Laktat 9,11±4,11 6,87±1,99 6,64±2,42 <0,001 

Na+ 137,52±10,79 138,0±7,00 140,1±3,81 ,230 

K+ 5,00±1,36 4,72±0,79 3,40±1,14 0,001 

Glukoz 244,46±123,92 220,65±98,57 231,81±74,90 ,758 

 

Tablo 2. Olguların geliş kan gazı pH ROC analizi sonuçları 

%95 Confidence Interval  

 

Parametre 

Eğri Altındaki 
Alan 

 

Cut Off 

 (ng/dL) 

 

 

Sensivite 

 

 

Spesifite 
Lower 
Bound 

Upper Bound 

 

 

p 

pH ,992 7,23 81,8 97,1 ,982 1,000 <0,001 

PCO2 (mmHg) ,274 54,15 36,4 46,7 ,125 ,423 ,011 

BE (mmol/L) ,842 -9,45 90,9 75,5 ,767 ,917 <0,001 

HCO3 (mmol/L) ,122 12,25 9,2 42,7 ,051 ,193 <0,001 

Laktat (mmol/L) ,298 13,1 10,1 86,1 ,163 ,433 ,023 

K+ (mmol/L) ,173 5,75 9,1 81,7 ,025 ,321 <0,001 
 
 

 

TARTIŞMA 

KPA hastalarının, hangisinin mortal seyredeceği 
ve hangi hastaya ne kadar süre KPR yapılacağı 
konusunda halen netleşmiş süreler ya da sınırlar 
yoktur. KPA hastalarının hastaneye ya da 
resüsitasyon ekibinin bulunduğu yere ulaşması 
sonrasında hastane öncesinin, hastaneye ulaşma 
süresinin, hastanın özgeçmişi, öyküsü ve kullan-
dığı ilaçlar gibi birçok faktör prognozu belirle-
mede yol gösterici olabilmektedir. Berdowski ve 
ark.’nın yaptığı çalışmada hastane dışı arrest 
olarak getirilen olgularda erkek cinsiyetin daha 
fazla oranda olduğu belirtildi (12). Yine Bertoia ve 
ark.’nın ve Adabag ve ark.’nın yaptıkları çalışma-
larda hastane dışı arrest olgularda erkek cinsi-
yetin kadınlara göre 2-3 kat fazla olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bu çalışmalarda premenopozal dö-
nemde östrojenin kardiyovasküler sistem üstüne 
koruyucu etkide bulunduğunu belirtmişlerdir (12-
14). Çalışmamızda erkek sayısı kadın sayısının 
yaklaşık olarak 2 katıdır.  

Perfüzyon ve ventilasyonda azalma sonrası 
ortaya çıkan anaerobik solunum doku hipoksisin-
den bağımsız olarak tetiklenmektedir. Bu durum 
sonucunda laktat oluşmakta ve asidoz oluştu-
rarak kardiyak aritmi riskini ortaya çıkarmaktadır 
(15). Literatürde uzamış KPR süresi nedeniyle 
eksitus olarak kabul edilen hastalarda asidozun 
ve laktatın seviyesinin yüksek olduğu ön görül-
mektedir. Sarıaydın ve  ark. KPA olarak başvuran 
olgularda laktik asidozun seep olduğu metabolik 
asidozun belirgin şekilde olduğu görülmüştür 
(16). Yine Williams ve ark.’nın ve Dadeh ve 
ark.’nın yaptıkları çalışmalarda hastane dışı 
arrestlerde başvuru anındaki arteriyal kan gazı 
analizinde sıklıkla laktat seviyesinin yüksek oldu-
ğu; bu durumunda hipoksi durumuna bağlı olarak 
laktik asidoz seviyesinde artışa neden olduğu 
berlirtmişlerdir (17,18). Çalışmamızda eksitus 
olan olgularda yaşayan olgularla karşılaştırıldı-
ğında; laktat seviyesinin yüksek ve pH değerinin 
düşük olduğu görüldü. Yapılan birçok çalışmada 
laktat mortalite ile ilişkili prognostik faktör olarak 
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kabul edilmektedir. Bunlar yanında Kim ve 
ark.’nın yaptıkları çalışmada SDGD durumuna 
göre yapılan gruplar arasında pH ve laktat açısın-
dan anlamlı fark olmadığı belirtilmektedir (15-18). 

Sarıaydın ve ark. SDGD üzerine PCO2’nin etkisi 
olmadığı ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı 
fark olmadığı belirtilmiştir (16). Umei ve ark.’nın 
yaptıkları çalışmada yüksek PCO2 değerinin 
SDGD açısından kötü prognostik faktör olduğu 
belirtilmektedir (19). Çalışmamızda PCO2 basın-
cının SDGD açısından önemli ve anlamlı prog-
nostik faktör olduğu tespit edilmiş olsa da 
literatürde bu konuda net bir fikir birliğinin 
olmadığı görüldü.  

BE, tam oksijenize kanın, standart bikarbonat 
koşullarında pH’ını 7.40 düzeyine getirmek için 
gerekli olan asit ya da baz miktarına denmek-
tedir. Negatif BE, metabolik asidozu; pozitif BE 
ise metabolik alkolazı düşündürmektedir. Normal 
BE aralığı +3 ile -3 arasında olmaktadır. Çalışma-
mızda BE eksitus olan olgularda -3’ün altında 
olduğu ve eksitus olan olgularda yaşayan 
olgulara göre anlamlı düşük olduğu görüldü. 
Spindelboeck ve ark.’nın ve Anıl ve ark.’nın 
yaptıkları çalışmalarda BE’nin eksi değerlere 
indikçe kötü prognoz belirteçi olduğu belirtilirken; 
Kim ve ark.’nın yaptığı çalışmada da BE’nin 
eksitus ve yaşayan olgularda arasında farklılık 
olmadığı belirtilmektedir (15,20,21). Çalışmamız 
literatürde olduğu gibi BE eksitus olgularda 
yaşayan olgulara karşılaştırıldığında anlamlı ola-
rak düşük olduğu görüldü. Literatürdeki karma-
şıklılığın yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla 
ortadan kalkalacağı tarafımızca düşünüldü.  

Potasyumun hücre içi plazma oranı sıkı şekilde 
düzenlenmekte ve bu sayede nöromusküler ve 
kardiyak zar potansiyelleri korunmaktadır. Plaz-
mada hem yüksekliği hem de düşüklüğü ciddi 
kardiyak aritmilere neden olmaktadır. Hiperka-
lami, KPA sonrasında miyokard hasarına bağlı 
olarak hücre parçalanması sonrasında da görüle-
bilmektedir. Hiperkalemi KPA’nın hem nedeni 
hem de soncuu olabilmektedir. Çalışmamızda 
eksitus olgularda yaşayan olgulara oranla plazma 
potasyum düzeyi istatistiksel anlamlı olarak 
yüksek tespit edildi. Umei ve ark.’nın yaptıkları 
çalışmada yüksek potasyum seviyelerinin prog-
noz üstünde kötü etki oluşturduğunu tespit etmiş-
lerdir (19). Fusada ve ark.’nın yaptıkları çalışma 
ile Choi ve ark.’nın yaptıkları çalışmada hiperka-
leminin hem mortalite nedeni olduğu hemde yap-
ılan KPR ile oluşan kas yıkımı sonrası ekstra-
sellüler alana çıkan potasyum nedeniyle oluşan 
hiperkaleminin kötü prognoz belirtisi olduğunu 
bildirmişlerdir (22,23). Çalışmamızda elde edilen 
veriler bu kapsamda literatür verileri ile hem 
benzer bulunmuş hem de literatürü bu açıdan 
desteklemektedir (18,21,22). 

SONUÇ 

Eksitus olgularda yaşayan ve nörolojik sekelin 
görülmediği olgulara oranla pH ve BE’nin daha 
düşük, PCO2, laktat, potasyum ve HCO3’ ün 
yüksek olduğu görüldü. Hiperkalemi KPR nin 
hem nedeni, hemde sonucu olabileceğinden te-
davi edilmesi KPR başarısında önemli olabileceği 
düşünüldü.KPR nin prognozunu belirlemede 
laktat ve BE’ nin anlamlı olduğu saptandı. 
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