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�  İskemik beyin hastalıkları yılda  
 yaklaşık 800, 000 insanı etkilemektedir 

�  ABD’de kognitif bozukluk, sakatlık ve ölümün başlıca nedenidir. 
�  2008’e kadar tüm ölümlerden 3. sırada sorumlu iken gelişen 

tıbbi yaklaşımlar ve oluşturulan yeni rehberler ile 4. sıraya 
gerilemiştir. 

�  2030 yılı itibariyle 18 yaş üstü popülasyonun %4’ ünde iskemik 
beyin hasarı gelişeceği ve tedavi giderlerinin 183.13 milyar 
dolara çıkabileceği öngörülmektedir. 

 
Etiyoloji 
 �  Büyük damar trombozu: 

�  Kalp 
�  Kapak hastalıkları, Atrial fibrilasyon,  
�  Dilate kardiyomiyopati, Miksoma 

�  Arteriyal dolaşım (arterden artere emboli) 
�  Karotid arter atreosklerozu,  
�  Arterial disseksiyon, Vaskülit 

�  Venöz dolaşım  
�  Persistan Foramen ovale, sağdan sola şant, 

Emboli  
 

�  YBÜ de Serebral İskemi Nedenleri 
�  Hipotansiyon 
�  Hipoksi 
�  Artmış ICP 
�  Azalmış CPP 
�  Nöbetler 

Beyin, yüksek oksijen tüketimi ve hemen hemen tümüyle 
aerobik glukoz metabolizmasına bağımlı olması nedeniyle 
iskemik hasara karşı çok duyarlıdır.  
 
Serebral perfüzyonun azalması, hipoglisemi ya da şiddetli 
hipoksemi beyinde fonksiyonel bozukluğa yol açar.  
 
Kan akımı, kan şekeri ve oksijen basıncı 3-8 dk. içinde 
normale dönmezse ATP depoları boşalır ve geriye dönüşü 
olmayan nöron hasarı başlar. İskemi sırasında hücre içinde 
K+ azalır, Na+ artar.  

İskemi Oluşumu Patofizyolojisi Beyin kan akımı;  
 
a) 23 ml/100g/dk nörolojik 
semptomlar başlar 
  
b) 15-16 ml/100g/dk Na-K 
pompası disfonksiyonu ve 
hücre membranın 
depolarizasyonu 
 
c) 8 - 9 ml100/g/dk tam 
hemipleji, izoelektrik EEG ve 
uyarılmış potansiyellerde 
kayıp oluşur. 
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Kısa sürede nöron hasarın görüldüğü, iskemik 
merkezin çevresinde bulunan, kan akımının azaldığı 
ancak kalıcı hasarın henüz meydana gelmediği 
bölgedir.  
 
Penumbra bölgesinde nöronlarda elektriksel bir 
sessizlik vardır fakat henüz iskemik depolarizasyon 
gelişmemiştir. Buradaki nöronlar birkaç saat daha 
yaşayabilir ve kan akımı tekrar sağlanırsa 
kurtarılabilirler.  

İskemik Penumbra   

Penumbra’da kan akımı 10-23 ml/100g/dk 
arasında değişmektedir. 

İskemik beyin hasarında erken tanı 
 
İskemik inme bakımının D’leri  
 

�  Detection (Bulma/Tanıma): Semptomları hızlı tanımak  
�  Dispatch (Sevk/Transfer): 112’nin aranması ve hasta sevkinin 

sağlanması  
�  Delivery (Teslim): ATS tarafından hızlı tanımlama, yönetim, 

transfer  
�  Door (Kapı): İnme merkezi için uygun triaj  
�  Data (Veri): Acil Servis (AS) içinde hızlı triyaj, değerlendirme 

ve yönetim  
�  Decision (Karar): Uzman ve tedavi seçimi  
�  Drug (İlaç): Fibrinolitik tedavi, intra-arteriyel girişimler  
�  Disposition (Yönelme): İlgili servis veya yoğun bakım birimine 

hızlı yatış  

Yönetim 

�  Hastane öncesinde Cincinnati ve Los Angeles stroke 
skalalarının kullanımı önerilmektedir.  

�  İskemik inme kliniği olan hastalar en yakın stroke 
merkezine, eğer bu yoksa en yakın acil servise 
götürülmelidir . 

�  Teleradyoloji sistemleri, BT ve MR’ın hızlı raporlanmasında 
kullanılmalıdır. 

 
Cincinnati skalası  
 

�  Yüzde sarkma  
�  Kollarda güçsüzlük  
�  Konuşma bozukluğu  

     Bu 3 bulgudan herhangi 
biri anormalse, inme 
ihtimali % 72’dir. 
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Los Angeles Prehospital Stroke Scale  
  
 �  Yaş >45  

�  Nöbet öyküsünün olmaması  
�  Semptom süresinin < 24 saat olması  
�  Yatalak hasta olmaması  
�  Kan şekerinin 60-400 olması  
�  Nörolojik Bulgu (Yüzde sarkma, Kollarda güçsüzlük, 

Konuşma bozukluğu..)  

LAPSS 

�  Sensitive %91, spesifite %97, pozitif prediktif değer %97.  
�  Çin de yapılan bir çalışmada paramediklerin LAPSS 

değerlendirmelerinin ortalama 4.3 dakika sürdüğü 
görülmüştür.  

�  Çalışmada tarama skalasının %78.44 sensitive ve %90.22 
spesiviteye sahip olduğu değerlendirilmiştir. 

�  Acil Servis Değerlendirmesi  
�  Kapı - doktor değerlendirmesi <10 dk  
�  Kapı- stroke timi değerlendirmesi <15 dk  
�  Kapı - BT çekilmesi <25 dk  
�  Kapı - BT değerlendirilmesi <45 dk  
�  Kapı – fibrinolitik tedavi <60 dk  
�  Servise yatış <3 saat 

Ayırıcı tanı; 

�  Sistemik enfeksiyonlar  
�  Beyin tümörleri,  
�  Toksik metabolik nedenler  
�  Senkop  
�  Nöbet  
�  Hipoglisemi  
�  Hipertansif ensefalopati  
�  Komplike migren  
�  Konversiyon bozukluğu 

�  KAN ŞEKERİ  
�  Hipoglisemi fokal bulguya neden olabilir  
�  Hiperglisemi prognozu kötü etkileyebilir  

�  EKG  
�  Atrial fibrilasyon  
�  Ciddi aritmiler  
�  İskemi bulguları  
�  Monitorizasyon önerilir 

 
Fizik Muayene 
 
�  İskemik inmeli hastaların çoğu stabildir  
�  Havayolu, solunum ve dolaşım değerlendirmeleri 

önceliklidir.  
�  Ateş varsa; SSS enfeksiyonları (menenjit, ensefalit) 

yada aspirasyon pnömonisi vb. bir komplikasyon 
olabilir 

�  Potansiyel enfeksiyon odağı değerlendirilmeli 
(Meningismus bulguları ?) 
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İskemik Beyin Hasarında Görüntüleme 
  
�  Kontrastsız BT 
 
�  Çoğunlukla ilk 6 saatte iskemik inme BT’de bulgu vermez 
 
�  Trombolitik tedavi planlanıyorsa uzman yorumu önemli 
 
�  İlk 6 saatte bulgu varsa kötü prognoz 
 
�  Enfakt bulgusu olan hipodansite 24-48. saatte ortaya çıkar 

 
BT Anjiyografi 
 

 
�  İntra ve ekstrakranial arterler görüntülenir  

�  Avantajı hızlı olması ve konvansiyonel BT’lerle yapılabilmesi  
 
�  Dezavantajı kontrast madde kullanımı  

 
Multi-modal MRI  
 
�  Posterior enfaktta daha duyarlı 
�  MR’da penumbra ayırt edilebilir 
�  Difüzyon ağırlıklı MRI  
�  Perfüzyon ağırlıklı MRI 
�  Diffüzyon-perfüzyon en hassas test 
�  Dezavantajı hastanın haraketi, pacemaker ve 

metal implantlar veya klostrofobi 

Sol basis pontis düzeyinde infarkt alanı 
MRG  

�  Gri-beyaz cevher sınırlarının bulanıklaşması 
  
�  Ödem  
 
�  Sulkuslarda silinme  
 
 iskemik beyin hasarı bulgularıdır 

BT’de en erken dönemde; Acil BT çekilmesinde öncelikli hedefler 

�  İntraserebral hemorajın teşhis edilmesi veya dışlanması 
 
�  Tümor, vasküler malformasyon gibi altta yatan yapısal 

lezyonların tanımlanması 
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�  Hiperdens MCA işareti  
 
�  Orta serebral arter tıkanıklığının erken bulgusu (%35-50)  
 
�  Kötü prognostik kriter olup intralüminar trombüs nedenlidir. 

ICP Monitörizasyonu 
 
�  Beyin travmalarında başlangıçta oluşabilecek 

yaralanmalar primer koruyucu stratejilerin 
kullanılması ile önlenebilir.  

�  Kafaiçi basıncındaki dalgalanma ve yükselmelerin 
hızlı kontrolü optimal fonksiyonel iyileşme 
potansiyelini arttırabilir.  

 

Nöromonitorizasyon 
�  EEG 
�  Uyarılmış potansiyeller 
�  Transkranyal Doppler 
�  Serebral oksijen monitorizasyonu 
�  Mikrodiyaliz 
 
Hedef Nedir? 
�  Optimal hücresel çevreyi sağlamak 
�   Nörolojik fonksiyonları korumak 
�   Düzelme için en yüksek şansı tanımak 
 

EEG Uyarılmış potansiyeller 
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Transkranyal Doppler 

�  Doğrudan, noninvazif 
SKA ölçümü 

�  İnce temporal kemikten 
ses dalgalarının kan 
akımı ile refleksiyonu 

�  En fazla orta serebral 
arter akım izleminde 
kolaylık sağlar 

Serebral oksijen monitorizasyonu 
�  Serebral korteks vasküler yatağındaki  
     oksijen saturasyonunu ölçer. 

�  Pulse oksimetreden farklı olarak  
     venöz kan hemoglobin oksijen  
     saturasyonunu belirler. 

�  Serebral kan akımının yaklaşık  
     %75-85’i venöz, %15-25’i 
     arteriyel içeriklidir. 

� Endişeler; 

�  Frontal korteksin küçük bir 
alanını ölçer 

 
�  Isı değişiklikleri NIR 

absorbsiyonu etkiler 
 
�  Bölgesel oksijen saturasyonu 

için olağan sınır tam 
doğrulanmamıştır (bazalden 
%20 azalma?) 

�  Spesifite düşük.. 

Mikrodiyaliz (MD) 

�  Mikrodiyaliz kateter kullanılır.  
�  Yatak başı glukoz, laktat, laktat- piruvat oranı ve glutamat  

ölçümü 
�   Hücre metabolizması–ilaç tedavisi ve düzeyi 
�  Beyin dokusunun lokal monitorizasyonunu sağlar. 
�  Yarı geçirgen membran doku ve perfüzatı ayırır. 
�  Gerçek zamanlı analiz mümkündür.  
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�  Hayvan çalışmasında başarılı kardiyak resusitasyon sonrası 
hipoksik iskemik ensefalopatiyi önlemek açısından 
reperfüzyonun etkinliği MD monitorizasyon yöntemi ile 
değerlendirilmiş. 

�  Sonuç; beynin yeterli korunmasını sağlayabilecek farklı 
resusitasyon stratejilerinin geliştirilmesi için MD yöntemini 
faydalı olabilir.  

Mikrodiyaliz monitorizasyonu  

 
Destek Tedavisi  
 
�  Hastanın başı 30-45 derece olacak şekilde yatırılmalı  
�  En az 24 saatlik kardiyak monitorizasyon yapılmalı 
�  Oral alım kesilmeli  
�  Bulantı/ kusma önlenmeli  
�  Gerekiyorsa NG ve mesane sondası takılmalı 
�  Vücut Isısı < 37.5 C’ de tutulmalı, hipotermi tedavisi 

konusunda yeterli bilgi yok 

 
Hiperglisemi/hipoglisemi önlenmeli  
  

�  Kan Şekeri KŞ 140-180 mg/dl arasında tutulmalı 

Dehidratasyon önlenmeli 

�  Kan vizkozite artışı 

�  Hipotansiyon 

�  Venöz tromboemboli riskini arttırabilir 

�   IV kristaloidler tercih edilmeli 

�  Dekstrozlu sıvılar asla verilmemeli  

 
Hipoksi Önlenmeli 
 

�  Nasal yoldan 2-4 L O2 (%94 ve üzeri SpO2 sağlanmalı) 

�  Entübasyon ve mekanik ventilasyon GKS 8’in altında ise 
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Hipotansiyon/Hipertansiyon Önlenmeli 
 

�  Kan basıncı yüksekliği kritik penumbra bölgesine yeterli kan 
akımının devamı için önemlidir.  

�  Kan basıncında hedeflenen düşüş: günlük %10-25 
 
�  Labetelol 10-20 mg IV 1-2 dk’da bir tekrarlanabilir. 

�  Nicardipin IV 5 mg/saat, her 5-15 dk’da 2.5 mg/saat artırılarak 
titre edilebilir, en fazla 15 mg/saat, istenilen kan basıncı 
düzeyine ulaşıldığı zaman 3 mg/saate düşürülebilir. 

�  Esmolol IV Bolus: 500 mcg/kg/dak, idame 50 mcg/kg/dak 

İntravenöz Trombolitik Tedavi 

�  rtPA (Actilyse Flakon, 50 mg), doku plazminojen aktivatörü 

�  ABD’de 1990 yılında kullanımına izin verilen tek trombolitik 
Tedavide %6 kadar  hastada intraserebral hemoraji görülebilir 

�  IV rtPA dikkatle seçilen hastalarda akut olaydan sonra  3–4.5 
saat içinde verildiğinde iyi sonuçlar verdiği bildirilmiştir 

�  2013 kılavuzunda rtPA’nın hasta kapıya gelişten 1 saat süre 
içinde (door to needle) verilmesi hedef olarak belirtilmiştir. 

rt-PA için Kontrendikasyonlar 

�  Son 3 ay içerisinde inme veya ciddi kafa travması  
�  Geçirilmiş intrakranial hemoraji hikayesi  
�  Subaraknoid kanama  
�  Son 7 gün içinde kompresyon yapılamayacak yerde damar 

ponksiyonu olması  
�  SKB >185mmHg veya DKB>110mmHg olması 
�  Aktif internal kanama  
�  İntrakranial neoplazi, arteriovenöz malformasyon yada 

anevrizma  

Endovasküler Girişimler-Mekanik 
Pıhtı Ekstraksiyonu 

�  FDA onayı alabilen ve arteriyel oklüzyonun rekanalizasyonunu 
sağlayan 4 cihaz kullanıma girmiştir (Merci, Penumbra, Solitaire, 
Trevo)  

 
�  Klinik sonuçları henüz belirlenememiştir. 
 
�  IV tedavi ile beraber kullanımı seçilmiş hastalarda faydalı olabilir. 
 
�  Geniş arter oklüzyonu olan hastalarda faydalı olabilir. Geniş klinik 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 
Diğer Tedaviler 
 

�  Volüm genişleticiler kullanılabilir. Amaç serebral perfüzyonu 
artırmak, kullanılacaksa yakın hemodinamik takip gereklidir. 

�  Albumin kullanımı tartışmalı, volüm genişletme ile yapılan 
hemodilüsyon artık önerilmiyor. 

�  Vazodilatör ajanların kullanımı (Pentoksifillin gibi) önerilmez. 
  

Diğer Tedaviler 

�  Hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili veriler kesin olmayıp, 
bazı veriler göre bu müdahalenin zararlı olabileceğini 
göstermektedir. Bu nedenle hava embolizasyonuna 
sekonder inme hariç, tedavide önerilmez. 

�  İskemik beyin hasarında acil karotid endarterektomi ciddi 
riskler içerdiğinden bu yöntem için hasta seçiminde çok 
dikkatli davranılmalıdır. 

 


