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RESÜSİTASYON SONRASI 
NÖROLOJİK YAKLAŞIM 

Kardiyak arrest nedir? 

Beklenmedik kardiyovasküler kollapstır 

Kardiyak arrest 

•  Gelişmiş ülkelerde ani kardiyak arrest ölüm 
nedenlerinin başındadır 

•  ABD de 300 binden fazla hastane dışı kardiyak 
arrest olmakta 

•  Resüsitasyon sonrası nörolojik sekelsiz iyileşme 
%10 larda 
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Resüsitasyon (survival) Piramidi  

Erken müdahele 
Erken CPR 

Erken Defibrilasyon 

Ehil İYD 

Ehil Postresüsitatif bakım 

Patofizyoloji 

•  1-perfüzyon yetmezliği (global hiperemi 
uzamış global hipoperfüzyon) 

•  2-reperfüzyon hasarı (oksijen radikalleri, 
inflamasyon, mitokondriyal yetmezlik, 
eksitatör aa artışıyla nekroz ve apoptozis) 

•  3-ekstraserebral hasar (postanoksik organlar ve 
staza bağlı kan pıhtıları) 
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Reperfüzyon hasarı 

30 0 10 20 

Reperfusion 

Ischemia 
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Standard resüsitasyon sonrası bakım demeti 
•  Pozisyon,  Damar yolu 

•  Kardiyak kataterizasyon  Alta yatan nedene yönelik  gereksinimlerin belirlenmesi : 
Pacemaker ve ECMO balon pompa için hasta değerlendirilir.  

•  Terapotik hipotermi 24-72 saat 32-340 C 

•  Serebral  perfüzyon ve oksijenasyon optimizasyonu ve antiödem (mannitol 
hipertonik Nacl) tedavi 

•  Hemodinamik idame  Nabız, KB, solunum, EKG, idrar debisi ve İV sıvı  

•  Ventilatör desteği : O2 ,  MV desteği.  Amaç : KGda uygun değerler   PaO2 =   100 mm 
Hg  PaCO2 =  35 mm Hg  pH = 7.3-7.5  

•  Konvülzyon kontrolü 

•  Elektrolit/glikoz kontrolü 

•  Prognoz tayini  EEG, MR, SSEP 
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•  Resüsitasyon sonrası nörolojik sistemleri 
etkileyen başlıca iki olay global serebral iskemi 
ve hipoksidir.  

•  Serebral kan akımının otoregülasyonu uzamış 
hipoksemi ve hiperkarbi nedeniyle bozulur ve 
serebral kan akımı serebral perfüzyon basıncıyla 
dengelenir.  
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•  Normal veya hafif yüksek MAP ile ICP 
düşürülür 

•  Nöbetler kontrol altına alınmalıdır ve 
antikonvülzan tedavi başlanmalıdır (Class IA) 

•  Rutinde nöbet yoksa gerekmez (Class 
intermediate) 

•  Hipertermi ve hiperglisemi nörolojik iyileşmeyi 
bozar, hipotermi nörolojik iyileşmeye etki eder 
mortaliteyi azaltır 
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•  Nöbetler ve myoklonik hareketler spontan 
dolaşımdan sonra sık karşılaşılan sorunlardır 
(%40). Mutlaka tedavi edilmelidir (benzodiazepin, 
propofol,barbitürat,fenitoin) 

•  Nöbetler serebral metabolik hızı 4 kat artırırlar ve 
intrakraniyal basıncı artırarak perfüzyonu 
bozarlar. Nöbet etkisi serebral hipoksik hasar 
derece artışına yol açabilir. Ayrıca non konvülsif 
nöbet posttiktal dönemler bilinç açılma sürecini 
uzatır.  
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•  Nöronal hasarı azaltmaya yönelik randomize kontrollü 
çalışmalarda denenen tiopental, lidoflazin (ca kanal 
blokajı), mg, benzodiazepinler, glukokortikoid, 
nimodipin ve benzeri farmakolojik tedavilerden olumlu 
sonuç alınamamıştır.  

•  Oysa hayvan modellerinde NMDA antagonistleri 
(Dextrorphan, dizoclipine, mg), ca kanal blokerleri 
(nimodipin gibi), GABA ve GABA agonistleri 
(klormetiazol, tiagabin), Na+ kanal blokerleri (fenitoin, 
lamotrijin), barbitüratlar, COX inhibitörleri, 
immünsüpresanlar (takrolimus, siklosporin) ve sigma 
reseptör ligandları gibi birçok ilaç umutlu sonuçlar 
vermiştir 14 

•  Glikoz değerlerindeki değişikliğin mortalite ile ilişkili 
olduğu konusunda bazı kanıtlar mevcuttur. Mevcut 
verilere göre spontan dolaşım dönünce kan glikozu ≤10 
mmol l-1’de (180 mg dl-1) idame ettirilmelidir. 

•  Hipoglisemiden kaçınılmalıdır, mortalite artar.  

•  Sıkı glikoz kontrolü kardiyak arrestten sonra SDGD 
erişkin hastalarda (hipoglisemi riski artacağı için) 
uygulanmamalıdır. 

Glikoz Kontrolu 

Meyfroidt G, Keenan DM, Wang X Crit Care Med 2010;38:1021-9.  
        © European Resuscitation Council 129  
Padkin A. Glucose control after cardiac arrest. Resuscitation 2009;80:611-2.  

Hiperpireksi Tedavisi 
•  Hipertermi (hiperpireksi) periyodu kardiyak arrest sonrası ilk 

48 saatte sıktır.  

•  Birçok çalışma kardiyak arrest sonrası ateşi ≥ 37.6°C olarak 

tanımlanır ve kötü sonuçlar ile ilişkisini belgelemiştir. 

•  Kardiyak arrest sonrasında görülen hipertermi, antipiretikler 

ve/veya aktif soğutma ile tedavi edilmeli. 

 Langhelle A, Tyvold SS, Lexow K. Resuscitation 2003;56:247-63  
Takasu A, Saitoh D, Kaneko N. Resuscitation 2001;49:273-7.  
Diringer MN, Reaven NL. Crit Care Med 2004;32:1489-95.  
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Management	  of	  cardiac	  
arrest	  pa1ents	  to	  maximize	  
neurologic	  outcome.	  
Pu,gen,	  Hans;	  Pantle,	  Hardin;	  
Geocadin,	  Romergryko	  
	  
Current	  Opinion	  in	  CriGcal	  Care.	  
15(2):118-‐124,	  April	  2009.	  
DOI:	  10.1097/MCC.
0b013e328326077c	  

 Teröpotik Hipotermi 
•  Başarılı resüsitasyon sonrası spontan dolaşım gelince 

SOĞUTUN 
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Hipoterminin Tarihçesi  
Hipoterminin koruyucu işlevi yeni bir buluş   
değil … 
� 1803 (Rusya)- Kardiyak arrest geçiren 
hastaların canlandırılması sırasında karla 
kaplanmış. 
� 1 9 5 8 - A ç ı k k a l p , b e y i n , o m u r i l i k 
ameliyatlarında  kullanılmış. 
� Soğuk suda boğulmanın prognozunun daha iyi 
olması.. 
� Kafa travmalarında, prognozu iyi etkilemesi..  
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Hastane dışı kardiyak arrestte VF veya nabızsız VF 
başarılı resüsitasyon sonrası komadaki hastalarda ılımlı 
hipotermi uygulanır (class I) 

Bilinçsiz hastane dışı resüsitasyon yapılıp spontan 
dolaşımı gelen hastalar 32-34 C (89.6-93.2 F) 12 
24 saat soğutulur (Class II A) 

Non VF arrestte ve hastane içi herhangi bir ritm 
de bu geçerlidir (Class IIB) 

Neden soğutmalıyız? Hipoterminin Amacı 

Vücüt ısısındaki her 1 derece düşüş beyin 
metabolizmasını   %5 -7 azaltır. Sonuçta; 

↓ Serbest oksijen radikalleri  yapımı 
↓ Kan beyin bariyerinde bozulma 
↓ Apopitoz 
↓ Eksitatuar amino asitler 
↓ Nöbetlerin süresi  
↓ Beyin ödemi 

22 

Terapötik hipotermi 
•  Ilımlı hipoterminin nöroprotektif olduğu ve global serebral 

hipoksi-iskemi periyodundan sonra sonucu iyileştirdiği 
gösterilmiştir 

•  Hipotermi, ısıdaki her 1°C düşme için oksijen serebral metabolik 
hızını % 6 oranında düşürür  ve bu, eksitatuvar amino asidleri ve 
serbest radikalleri azaltabilir 

•  Hipotermi intrasellüler eksitotoksinin açığa çıkmasını bloke eder 
ve post kardiyak arrest sendromu ile ilişkili inflamatuvar yanıtı 
azaltır 

 Gunn AJ, Thoresen M. Hypothermic neuroprotection. NeuroRx 2006;3:154-69.  
Froehler MT, Geocadin RG. J Neurol Sci 2007;261:118-26.  
McCullough JN, Zhang N, Reich DL.  Ann Thorac Surg 1999;67:1895-9.  
 

•  Bazı randomize çalışmalarda, VF’dan dönen komatöz 

hastalarda hastaneden taburculukta veya 6.aylarda iyi 

nörolojik sonuçlar saptanmıştır 

•  Soğutma spontan dolaşım döndükten sonra dakikalar ve saatler 

içinde başlatılmış ve 32-34°C’lik sıcaklık sınırları 12-24 saat 

boyunca devam ettirilmiştir. Bu sonuçların diğer kardiyak 

arrestlere uyarlanması mümkün görünmektedir  

Terapötik hipotermi 

Bernard SA, Gray TW, Buist MD. N Engl J Med 2002;346:557-63.  
Bernard SA, Jones BM, Horne MK. Ann Emerg Med 1997;30:146-53. 
Holzer M, Mullner M, Sterz F. Stroke 2006;37:1792-7.  
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•  Terapötik hipoterminin pratik uygulaması üç döneme ayrılmıştır: 
indüksiyon, idame, ve yeniden ısıtma 

•   İdame döneminde, ısıyı değiştirmeden etkin ısı monitörizasyonu 
sağlayan bir yöntem kullanılır 

•  Plazma elektrolit konsantrasyonları, etkin intravasküler volüm ve 
metabolik hız; soğutmada olduğu gibi, yeniden ısıtma sırasında 
da hızla değişebilir. Bu nedenle, yeniden ısıtma yavaşça 
yapılmalıdır  

•  Bugünkü konsensüs saatte yaklaşık 0.25-0.5°C ısıtma şeklindedir 

Terapötik hipotermi 

 
Polderman KH, Herold I. Crit Care Med 2007;35:1041-7.  
        © European Resuscitation Council 130  

•   
 
 
 
 

CPR’ dan sonra serebral 
hasarı azaltmak için özel bir 
yöntem henüz 
tanımlanamamıştır 
 

 
 

26 
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Dikkat 
•  Hasta seçimi 

•  Soğutma metodu 

•  Zamanlama 

•  Derece 

•  Süreç 

•  Komplikasyonlar 

Teröpotik Hipotermi 

Surface Cooling 
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Nasıl ki su olmadığında doğa çöle dönüşüyorsa  
  

Beyne olan kan akımı durduğunda beyin 
canlılığını yitirecektir 

Hypothermia After Cardiac Arrest Study Group (2002) NEJM 

Neden soğutmalıyız? 

Neden soğutmalıyız? Neden soğutmalıyız? 

Kuboyama (1993) Crit Care Med 

35 36 

•  Hipotermi uygulama kriterleri:  

•  tanıklı arrest arrest sonrası 5-15 dk ilk CPR, 
spontan dolaşım dönmesi (<60 dk ), dirençli 
koma, VF. 

•  Uygulanmayanlar ciddi kardiyojenik şok, 
hipotansiyon (SKB <90mmHg), dirençli 
aritmi, primer koagulopati. 

•  Ortalama  % 92 vaka dışlanıyor.  
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Mild therapeutic hypothermia is associated with favourable outcome in 
patients after cardiac arrest with non-shockable rhythms 

Resuscitation - September 2011

- Retrospective analysis of adult cardiac arrest survivors suffering a witnessed out-of-hospital cardiac arrest with 
asystole or pulseless electric activity as the first documented rhythm. 
 
- Patients who were treated with mild therapeutic hypothermia were more likely to have good neurological 
outcomes. Mortality was significantly lower in the hypothermia group . 

Resuscitation - February 2012 
 
Does therapeutic hypothermia benefit adult cardiac arrest patients presenting with 
non-shockable initial rhythms?: A systematic review and meta-analysis of 
randomized and non-randomized studies.  
-TH is associated with reduced in-hospital mortality for adults patients resuscitated from non-
shockable CA.  
-However, most of the studies had substantial risks of bias and quality of evidence was very low.  
 

40 
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Komplikasyonlar 
•  Koagulopati 

•  Aritmi 

•  Pnömoni ve sepsis 

•  Hiperglisemi 

•  Hiperkalemi 

•  Donuk 

41 42 
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Nörolojik muayene 
 •  GKS  5 temel değerlendirme; vital bulgular 
(KB, nabız, solunum), şuur, pupil cevabı, 
ekstraokuler göz hareketleri, motor cevap. 

•  Glasgow koma değerlendirmesi: 

•  Gözler:spontan olarak açık 4, sözlü emirlerle açık 3, ağrı ile açık 2, cevap yok 1. 

•  Motor cevap:sözlü emirlere uyuyor 6, ağrılı emirlere lokalize ediliyor 5, fleksiyon–
çekiyor 4, dekortike rijidite 3, deserebre rijidite 2, cevap yok 1. 

•  Verbal cevap:oryante ve konuşuyor 5 disoryante ve konuşuyor 4, uygunsuz 
sözcüklerle 3, amlamsız seslerle 2, cevap yok 1.——Toplam puan: 3-15. 

43 44 

Serebral performans skalası 
CPC1 hasta uyanık olup yeterli motor ve zihinsel 

kapasiteye sahiptir. minör psikolojik 
sorunlar (psikoz, hafif kognitif yıkım vs.) ve 
hafif/orta nörolojik defisitler (hemiparezi, 
kranial sinir parezisi, afazi vs.)  

CPC2 bilinç açıktır gündelik aktivitelerini tam 
bağımsız veya minimal destekli 
sürdürebilir. hemipleji, epilepsi, ataksi, afazi 
ve kognitif bozukluk  

CPC3 bilinci açık olsa da ciddi serebral hasar 
nedeniyle yardıma muhtaçtır. kısmen de 
olsa kognisyon daima vardır değişik 
seviyelerde iletişim kurulabilir. Geniş 
spektrum ambulatuar  veya amnestik 
sendrom veya demans normal kognisyon 
ancak kuadripleji (“Locked-in benzeri) . 

CPC4 
 

Persistan vejetatif durum, kronik koma ve 
minimal bilinçlilik durumu 

CPC5 Beyin ölümü ,ölüm 

 
Nörolojik muayene 

 •  solunum: Cheyne-Stokes, santral nörojenik 
hiperventilasyon, apneik, ataksik 

•  pupilla bulguları: Çok geniş fikse; tektal (hippus). Orta 
genişlikte fikse; mezensefalon (pretektal). Küçük reaktif; 
diensefalon. İğne ucu şeklinde; pons 

•  bilinç bozukluğu: Vejetatif durum-Apallik sendrom- 

•  Total demans,  

•  Akinetik mutizm (koma vijil), 

•  Kilitlenme sendromu 45 46 

 Nörolojik iyileşme 
•  Nöron spesifik enolaz (NSE) ve serum S100 

proteini  ile yapılan çalışmalar  beyin hasarını 
göstermiştir. NSE enolaz enziminin  gama izomeridir 
ve  nöronlarda  nöroektodermal  hücrelerde bulunur.  

•  S100 protein Ca-bağlayıcı  astrogliyal proteindir.  
Analizlerde NSE serum seviyeleri S100 proteinle 
karşılaştırıldığında soğutma uygulanan arrest 
hastalarda uygulanmayanlara oranla daha düşük 
çıkmıştır.  

46 

A systematic review of neuroprotective strategies after cardiac arrest: from bench to bedside 
 (Part I – Protection via specific pathways) Med Gas Res. 2014; 4: 9. 

 

Prognoz 
•  Kornea reflexi (-) 24 s 

•  Pupiller reflex (-) 24 s 

•  Ağrıya çekme yanıtı (-) 24 s 

•  Motor yanıt (-) 24 s 

•  Serum nöron spesifik enolaz <33 g/L ilk 3gün 

•  EEG de alfa koma paterni 

•  SSEP 72 saatte bilateral kortikal (-) 72 s normotermi 

EEG ve SSEP 

•  EEg korteksi değerlendirir 

•  Derin serebral yapılar ve beyin sapı hakkında bilgi vermez 

•  Hipotermiden etkilenir 

•  İlaçlardan etkilenir 

•  YB’daki cihazlar artefakt yapabilir 

•  SSEP daha spesifik 

Nöronal  Aktiviteyi 
Değerlenme 
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HİPOKSİ SÜRESİYLE NÖROLOJİK 
KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ  

50 

Prognoz 
•  Beyin BT ve MR prognoz açısından önemli. BT 

sıklıkla hiperakut dönemde yapılır genelde 
normaldir. Üçüncü güne doğru diffüz beyin 
ödemi belirginleşmeye başlar. Watershed 
infarktlar ve kortekste selektif nekroza bağlı 
dansite azalması gelişir  

•  Gri cevher dansitesinin (“haunsfield” ünitesi) 
beyaz cevherdekine oranının 1.18 altında 
olmasının kötü prognozdur. MR (T1 T2, flair ve 
difüzyon) hasarın detayı göstermesi bakımından 
BT’ye üstündür 51 52 

53 54 
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Anoksik beyin hasarı 
•  Bireysel hasta temelinde önce hedefler 

belirlenmeli  

•  Gerekli testler tamamlanmalı NSE, EEG, MR, SSEP 

•  Prognoz belirlenmeli CPC 

•  Destekleyici tedavi prognoza göre: trakeostomi, 
PEG, fizyoterapi  

•  2-4 hafta geçtikten sonra aile bilgilendirmesi 

•  Palyatif tedavi 55 

HİPOKSİYE BAĞLI KLİNİK DURUMLAR 

Kısa süren 
hipoksik olay 

senkop Generalize nöbet 

Ilımlı hipoksi Kognitif bozulma  Nöbet deliryum 

Şiddetli hipoksi Rezidüel defisit ile 
koma 
A-demans 
B-vejetatif state 
C-beyin ölümü 

Nöbet, watershed 
infarktı, oklüzyon 
enfarktları 

Postanoksik 
demiyelinizasyon 

56 

•  Yapılan çalışmalarda; amantadin İnfüzyon’un komadaki 
hastaların, standart tedavileri yapıldıktan sonra, uyanması 
beklenen hallerde,  uyanıklık ve uyarımını arttırmak, bilinç 
durumunu düzeltmek için kullanılmakta 

 Sss nörotransmitter sistemlerinden olan glutamaterjik 
sistem uyanıklığı baskılar. Glutamat anatagonisti olan 
amantadin, glutamaterjik yolu kullanarak hedef nöronda 
NMDA-ilişkili ca kanal bağımlı postsinaptik membran 
uyarımının azalmasına yardımcı olarak uyanıklığı arttırır 

58 

UZAMIŞ KOMADA İLAÇ TEDAVİSİ 
AMANTADİN  İnfüzyon; 

 

 
•  AMANTADİN  İnfüzyon; 

•   Vijilansı artırır, duygu durumu iyileştirir; 
hastanın motivasyonunu destekler. 

•   Hastanın kooperasyonunu düzeltir. 

•   Fonksiyonel bağımsızlığı artırır. 

•   Rehabilitasyon sürecini hızlandırır. 

•   Tolerabilitesi çok iyi olarak 
değerlendirilmektedir.  günlük kullanım dozu 1 
ila 3 infüzyondur. 

59 60 
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SONUÇ OLARAK  
•  Spontan dolaşımın sağlandığı kardiak arrest 

olgularında hipoksik serebral hasar morbidite 
ve mortalitenin en önemli belirleyicisidir. 

•   Bu hastalarda sağkalım ve nörolojik iyileşme 
için temel yoğun bakım yönetiminin yanısıra 
hafif teropötik hipotermi de mümkün olan en 
kısa zamanda uygulanmalıdır. 

62 


