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Serebral hasar; kafa travması, global anoksi (örneğin,
kardiyopulmoner arrest), metabolik nedenler ve infeksiyonlara bağlı olarak oluşur. Nörolojik hasar ilk olayın etkisi ile gelişen birincil hasar ve bunun arkasından eklenen ikincil hasar şeklinde karşımıza çıkabilir.
Yoğun bakıma birincil hasara uğramış olarak gelen
hastalarda, ikincil hasarı önlemek mümkündür ve
şarttır. İkincil hasar nörolojik hasarın birkaç katına
çıkmasına neden olabilir. Serebral resüsitasyonda en
önemli amaç oksijen dağılımı ile beyin dokusunun oksijen tüketimi arasındaki dengeyi sağlamaktır. Bu
amaç için ilk yapılması gereken etkili bir kardiyopulmoner stabilizasyondur. İkincil hasarın kısa süreli
olan hipoksi ve hipotansiyon atakları ile alevlendiği
unutulmamalıdır. Gelişen nörolojik monitörizasyon
yöntemleri klinikle birlikte kullanıldıklarında mortalite ve morbiditeyi azaltabilmektedirler. Her serebral
hastada glaskow koma skalası (GCS) mutlaka ilk
başvuruda değerlendirilmeli ve takipte gereken sıklıklarda yinelenmelidir. GCS düşük, kafa travması olan
hastalarda intrakranial basınç (ICP) monitörize edi-

lerek, serebral kan akımı optimal seviyede tutulmaya
çalışılmalıdır. Juguler venöz bulb satürasyon takibi ile
birlikte ICP takibi serebral kan akımı ile ICP’nin daha dengeli bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Serebral
hasarı olan hastalarda kullanılacak ilaçlar, solunum
yetmezliği ve kardiyak fonksiyonlarda olacak değişiklikler hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Bu
hastalarda olabilecek özel metabolik değişiklikler ve
bunların idamesi mortaliteyi etkileyen önemli parametrelerdendir. Örneğin, kafa travması olan hastalarda kan şekerinin normal sınırlarda tutulması ikincil
hasarın şiddetini azaltacaktır.
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•
FİZYOPATOLOJİ
Santral sinir sistemi (SSS) hasarının temel
mekanizması iskemidir. Hasara uğramış beyin

dokusu iskemiye karşı normal beyin dokusundan daha hassastır. Serebral iskemi, doku oksijen gereksinimi ile dağılımı arasındaki denge-
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1. İntrakranial basınç (ICP) artışına bağlı
hasar,
2. Normal vazoregülatuar kontrolün kaybolması,
3. Aşırı serebral metabolik gereksinim,
4. Reperfüzyon hasarı[4].
İntrakranial volüm artışına ilk yanıt serebrospinal sıvının (CSF) subaraknoid aralığa kaçışı ve ardından azalmasıdır. Volüm daha da
artarsa CBF azalır ve bu noktadan sonra artık
çok küçük volüm artışları bile ciddi ICP artışlarına neden olacaktır[5]. Ani volüm artışlarında bu kompansasyon mekanizmaları çalışmadığından ICP hızla artarken, kronik volüm artışları (tümör gibi) çok daha iyi tolere edilir.
Klinikte ICP’yi en çok arttıran nedenler; kafa
travması, intrakranial kanamalar ve beyin
ödemi yapabilen tüm durumlardır[6,7]. Normal
ICP 0-10 mmHg arasındadır. İntrakranial hipertansiyon ICP 20 mmHg’nın üzerinde ise sözkonusudur. Kafa travmalarından sonra olguların %55’inde ICP yükselir, bu durum ise mortalite ve morbiditeyi arttıran bir faktördür[6,7].
Kardiyak arrest sonrası eğer intrakranial bir
patoloji veya konvülziyon yoksa ICP artışı görülmez. Yüksek ICP; fulminant hepatit, Reye
sendromu ve büyük hemisferik serebrovasküler
olaylarda da görülür ve hastanın mortalite ve
morbiditesi üzerine etkisi olur[8-10]. Beyin kan
akımının majör belirleyicileri arteryel oksijen
basıncı (PaO2), arteryel karbondioksit basıncı

(PaCO2), basınç otoregülasyonu ve nöronal
uyarımın derecesidir (Şekil 1). Hipoksi ve hiperkapnide CBF artar. PaO2 50 mmHg’nın altına düşmedikçe CBF etkilenmemektedir, ancak
karbondioksitte 1 mmHg’lık bir değişiklik bile
CBF’de %3-4’lük bir değişikliğe yol açar. Karbondioksitin bu etkisi oldukça önemlidir, çünkü beyin ödemi olan bir hastada hiperkapni
herniasyona yol açabilir ya da hipokapni ile
ICP düşebilir[11]. Serebral otoregülasyon kan
basıncı değişikliklerine karşı CBF’nin korunmasıdır. Ortalama kan basıncı (MAP) 50–150
mmHg arasında iken CBF otoregülasyon ile sabit tutulur. MAP daha da fazla düşerse CBF
azalır. Beyin kan akımının en iyi belirleyicisi
serebral perfüzyon basıncı (CPP)’dır. CPP, MAP
ile serebral venöz basıncın farkına eşittir. ICP
arttığında serebral venöz basınç ICP ile belirlendiğinden, CPP, MAP ile ICP arasındaki fark
olarak hesaplanabilir. Yeterli bir CBF sağlamak için CPP’nin yaklaşık 70 mmHg civarında
ve ICP’nin 20 mmHg altında tutulması uygun
olacaktır[11,12]. CMRO2, glaskow koma skalası
(GCS) ile belirlenen koma derinliğiyle orantılı
olarak azalır. CMRO2 arteryel oksijen kontenti
ile juguler venöz oksijen kontenti arasındaki
farklılık olarak hesaplanabilir. Juguler vene
yerleştirilecek oksimetrik bir kateter yardımı
ile ölçülen oksijen satürasyonu serebral venöz
oksijen kontentinin, dolayısı ile de CMRO2’nin
hesaplanabilmesini sağlar. CMRO2 nöronal aktivite, konvülziyon ve ateş ile artarken, hipotermi, barbitüratlar ve benzodiazepinler ile
azalır[13-16]. Diğer tüm dokular gibi beyin dokusu da hasar karşısında ödem oluşturur. Be-

Serebral kan akımı
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nin bozulmasına bağlıdır. Serebral oksijen miktarı (CaO2) ve serebral kan akımı (CBF) serebral
oksijen dağılımının (CDO2) belirleyicileridir. Aynen doku hipoksemisinde olduğu gibi CBF ve hemoglobin azalması veya ileri derecede hipoksemi
CDO2’de azalma olur. Beyin dokusunun oksijeni
kullanma hızı (CMRO2) komada azalırken, konvülziyon, hipertermi ve ilk hasara bağlı açığa çıkan nörotransmitterler ile artar. Diğer dokularla
kıyaslandığında beyin dokusu istirahat enerji
gereksinimi daha yüksek olduğu için ve oksijen
deposu bulunmadığı için iskemiye çok daha dayanıksızdır[1-3]. Normal CBF 30–70 mL/100
g/dakika’dır. Nöronal fonksiyonda bozulma CBF
20 mL/100 g/dakika’nın altına düşünce oluşmaya başlar. Nörolojik hasarı olan bir hastada sistemik dolaşım ne kadar iyi seviyelerde tutulursa tutulsun, önlenemeyen CBF değişiklikleri
nedeni ile bir miktar ikincil hasar oluşabilir ve
bu başlıca 4 nedene bağlıdır;
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Şekil 1. Serebral kan akımının PaCO2, PaO2 ve
MAP ile ilişkisi.
MAP: Ortalama kan basıncı
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yin ödemi birçok intrakranial olayda ortaya çıkabileceği gibi diyabetik ketoasidoz ve fulminant hepatit gibi metabolik hastalıklarda da
görülebilir. Beyin ödemi CBF dağılımını bozarak ve ICP artışı yaparak zararlı etkiler gösterir[17,18].
CBF’de Patolojik Değişiklikler
Kardiyak arrest, subaraknoid kanama ve
serebrovasküler olay sonrası CBF’de patolojik
değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Olayın hemen sonrasında multifokal olarak CBF’nin olmadığı bir dönem yaşanır, bunu izleyen 10-20
dakika içerisinde yaklaşık 15-30 dakika süren
global serebral hiperemi dönemi yaşanır.
Üçüncü aşamada yaklaşık 6 saat kadar sürebilen bir global serebral hipoperfüzyon dönemi
ve bunu izleyen aşamada da CBF’nin tamamen
durduğu beyin ölümü dönemi sözkonusudur[3,11,19]. Serebral hasar sonrası CBF artışı
sonucu ICP’de önemli artışlar görülebilir. Hiperemi, bazen tek başına ICP artışından sorumlu olabilir. Genellikle çocuklarda görülen bir fenomen olmasına rağmen yetişkinlerde de görülebilir[3,20,21]. Subaraknoid kanama sonrası
muhtemelen oluşan pıhtının yıkılması sonucu
açığa çıkan sitokinler ile bölgesel vazospazm
görülebilir. Vazospazm klinik olarak bulgu vermeyebilir ancak subaraknoid kanama hastalarının yaklaşık üçte birinde görülür. Genellikle
kanama sonrası 4. günde başlar ve 10-14 gün
kadar devam edebilir[11,19,22].
SEREBRAL RESÜSİTASYON
Serebral resüsitasyonda en önemli amaç,
oksijen dağılımı ile beyin dokusunun oksijen
tüketimi arasındaki dengeyi sağlamaktır. Bu
amaç için ilk yapılması gereken etkili bir kardiyopulmoner stabilizasyondur. İkincil hasarın, kısa süreli olan hipoksi ve hipotansiyon
atakları ile alevlendiği unutulmamalıdır. Eğer
sistemik oksijen dağılımı yeterli hale getirilmişse spesifik ve nonspesifik tedavilere başlanır[23,24]. Hemodinamik stabilizasyon gerçekleştirilirken tanısal amaçla kranial tomografi
yapılması, acil cerrahi gerektiren lezyonların
saptanması açısından son derece önemlidir. Örneğin, subdural hematomda ilk 4 saatte cerrahi müdahale ile mortalite ve morbidite belirgin
olarak azalır[25]. Hemodinamik stabilizasyon
çabaları tomografi çekilmesi esnasında da devam etmelidir. Tomografik inceleme normal
dahi olsa, geç dönemde gelişen beyin ödemi veya intraserabral hematom nedeni ile ICP artışı
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görülebileceği için özellikle kafa travması ile
gelen hastalarda ilk hafta içerisinde veya klinik gerileme görülür görülmez yenilenmelidir[7,25-28]. Tomografi intraserebral kanama için
oldukça iyi bir inceleme yöntemi olmakla beraber iskemik serebrovasküler olaylarda ilk 24
saatte bulgu vermeyeceği bilinmelidir[29].
ICP’yi Etkileyen Farmakolojik Ajanlar
Ketamin CBF artışı ile ICP’yi arttırabileceğinden ve haldol konvülziyon eşiğini düşürebileceğinden bu hastalarda tercih edilmemelidir.
Propofol ICP üzerine direkt olarak etkili değildir ancak hipotansiyona yol açarak CPP’yi düşürebileceği gözönüne alınmalıdır. Narkotiklerin CBF ve CMRO2 üzerine etkisi yoktur,
benzodiazepinler ise her ikisinde de düşmeye
neden olur[15,16,30]. Nöromusküler bloker olan
süksinilkolin hiperpotasemiye yol açabilir ve
özellikle entübasyon sırasında ICP’yi arttırabilir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır. Vekuronyum gibi nondepolarizan nöromusküler
blokerlerin serebral dolaşım üzerine etkileri
yoktur[15,16,30]. Dopamin ve diğer adrenerjikler
MAP üzerinden ICP’yi etkiler. Nitrogliserin,
nitroprusid ve hidralazin gibi antihipertansifler serebral vazodilatasyon yaparak CBF’yi dolayısıyla ICP’yi arttırırken MAP’ı düşürürler ve
bu da CPP’de düşme meydana getirir. Bu nedenle serebral hasarlı hastalarda tercih edilmemelidir. Antihipertansif amaçla kalsiyum kanal
blokerleri ve beta blokerler tercih edilmelidir[31,32].
Serebral Resüsitasyonda Kardiyopulmoner
ve Metabolik Değişiklikler
Serebral hasar sonrası hipoksemi yalnızca
primer olayın sonucu olabileceği gibi örneğin,
travma hastalarında birlikte varolan akciğer
kontüzyonuna bağlı da olabilir. Serebral hasar
sonrası mortalitenin en önemli nedeninin pnömoni olduğu unutulmamalıdır. Heparinin
kontrendike olduğu hemorajik serebrovasküler
olay ve hemorajik kafa travmasında; alt ekstremite pnömatik kompresyonu derin ven trombozu profilaksisinde kullanılmalıdır[33]. Aşırı adrenerjik deşarj nedeniyle kafa travması sonrası
nörojenik pulmoner ödem oluşup hipoksiye yol
açabilir. Klinik olarak bulgu veren nörojenik
pulmoner ödemin insidansı oldukça düşüktür[32,33]. Hipokapni serebral hasara yanıt olarak görülebilir. Özellikle komada olan hastalarda yetersiz santral uyarı ve/veya hava yolu obstrüksiyonu nedeniyle hiperkapni görülebilir. Her
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iki durumda da CBF artışına bağlı ICP artar.
Komada olan hastada hava yolunu korumak veya terapötik hiperventilasyon (hipokapni oluşturarak ICP’yi düşürme) amacı ile entübasyon
gerekebilir. Entübasyon işlemi, artan adrenerjik
deşarjın ICP’yi arttıracağı gözönünde bulundurularak, son derece nazik şekilde ve derin sedasyon altında yapılmalıdır. Bu amaçla propofol
(0.5-1 mg/kg) veya tiyopental (0.5-2 µg/kg), etomidat (0.1-0.3 mg/kg) veya fentanil (1-3 µg/kg)
kullanılabilir ancak özellikle tiopental ve propofol ile olabilecek hipotansiyona dikkat edilmelidir. Eğer entübasyon 10-15 dakika geciktirilebilecekse mannitol larengeal uyarıya bağlı
ICP artışını önleyebilir[5,34-36]. Pozitif basınçlı
ventilasyon ICP’yı arttırabilir. Bu hastalarda
özellikle “positive end expiratory pressure
(PEEP)”nin ICP’yi arttırabileceği endişesi ile
gereğinden düşük uygulanması gibi yaygın ve
yanlış bir yaklaşım sözkonusudur. Yapılan çalışmalar, kompliansı azalmış akciğere, gerektikçe uygulanan 15-20 cmH2O PEEP’in ICP
üzerine etkili olmadığını göstermiştir[37-39].
Hastaların mekanik ventilatörle savaşmaları
mutlaka önlenmelidir, ayrıca ağız içi ve “trakeal sunction” gerekirse lidokain nebülizasyonu
sonrası ve nazikçe yapılmalıdır. Serebral hasar
sonrasında hipotansiyon ve anemi hızla düzeltilmelidir. Özellikle kafa travmaları sonrası
sistolik kan basıncı 90 mmHg’nın altında ise
mortalite ve morbiditede belirgin artış olacaktır[6]. Ayrıca, ilk 24 saatte olan hipotansiyon
ICP artışı için ciddi bir risk faktörüdür[28].
Santral kateter yerleştirilmesi amacı ile “trendelenburg” pozisyonu kesinlikle kullanılmamalı, bu amaçla baş “midline” pozisyonda tutulmalıdır. Serebral hasar sonrası hipermetabolik ve hiperkatabolik bir süreç oluşur. Bu nedenle mümkünse en erken dönemde enteral
beslenmenin başlanması gerekir. Gastrik parezi sık görüldüğünden duedonal ya da jejunal
tüp ile beslenme daha uygun olabilir. Spesifik
beslenme preparatlarının yararı gösterilmemiştir[40]. Beyin dokusunda anaerobik glikoliz
sonucunda biriken laktik asit, serebral hasarı
daha da arttırır. Ortamda artan glikoz laktik
asidozun daha da derinleşmesine neden olur,
dolayısıyla bu hastalarda hiperglisemiden kesinlikle kaçınılmalıdır[41].
ICP’nin Düşürülmesi
Yüksek ICP kötü prognozun bir göstergesidir[6,8,10]. ICP’nin agresiv olarak düşürülmesi

kafa travması hastalarında mortaliteyi azaltır[6,7,42]. Cerrahi olmayan yöntemlerle ICP düşürülmeli; CSF, CBF veya beyin ödeminin azaltılmasına yönelik müdahalelerle yapılmalıdır.
ICP’nin ciddi kafa travmalarında takip edilmesi ve agresiv olarak 20 mmHg ve altında tutulması uygun olan yaklaşımdır[6]. Ancak, ICP’nin
yükselebildiği serobrovasküler olay (SVO) ve
metabolik nedenli beyin ödemlerinde kesinliği
kanıtlanmamıştır[7]. İyatrojenik hiperventilasyon ile PaCO2’nin 35 mmHg’nın altında tutulması eskiden ICP artışı olan kafa travmalarında kullanılır, hatta profilaktik amaçla hipokapni sağlanırdı[26,43]. PaCO2 etkisini CBF’yi
azaltarak gösterir. Ancak son yıllarda yapılan
çalışmalarda, hiperventilasyon ile oluşturulan
hipokapninin serebral vazospazm yolu ile ikincil hasar oluşturabileceği gösterilmiştir. Randomize kontrollü bir çalışmada, normokapni
sağlanan kafa travmalı hastalarda 6 ay sağkalım oranının iyatrojenik hipokapni sağlanan gruba göre daha iyi olduğu gösterilmiştir[44]. Hipokapni akut olarak ICP’yi düşürmek amacı ile
kullanılabilir ancak bu sırada diğer önlemler
alınarak tekrar normokapni sağlanmalıdır[44,45]. Ozmotik ajanlar beyin dokusundan
sıvı çekerek ICP’yi düşürürler. En sık kullanılan ajan mannitoldür (0.5-1 g/kg). Mannitolün
etkisi 4-6 saat sürer ve tekrarlanan dozlara gereksinim olabilir[17]. Beyin dokusu artan ozmolariteye adaptasyon gösterdiğinden, ozmotik
ajanların 48-72 saatten daha uzun süre kullanılmaları önerilmez. Mannitol normalde kan
beyin bariyerini geçemez ancak, bozulan bariyer fonksiyonları sonucunda beyin dokusuna
geçebilir ve tekrarlayan dozlar kesildiği zaman
“rebound” ödeme yol açabilir. Uzun süre ve
yüksek dozlarda kullanıldığında serum ozmolaritesini takip etmek gereklidir ve 320 mOsm’u
aşmamalıdır. Günde 500 mL CSF oluşmaktadır
ve furosemid ile bu miktar azaltılabilir. Furosemid ICP’yi CPP’yi etkilemeksizin düşürür. Yapılan çalışmalarda furosemid-mannitol kombinasyonunun ICP’yi düşürmede oldukça etkili
olduğu gösterilmiştir[46,47]. Lateral ventriküle
yerleştirilen bir kateter (ventrikülostomi) ile
CSF dışarı alınarak ICP belirgin olarak düşürülebilir. Bu yöntem ciddi kafa travmalarında
sıkça uygulanmaktadır.
Serebral Metabolik Gereksinimi Azaltma ve
Hücre Koruma Yöntemleri
CMRO2 primer serebral hasar sonrası azalır
ancak ateş, ajitasyon, ağrı ve konvülziyon ile
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artabilir. CMRO2’yi azaltmak için ağrıyı, stresi
ve postoperatif titremeyi önlemek gereklidir.
Serebral hasar sonrası ateş görülebilir. Ateş
CMRO2’yi arttırır ve eğer oksijen dağılımı, gereksinimi karşılayacak kadar artmazsa iskemi
oluşur. Gereksinimi karşılamak için CBF artarsa buna bağlı olarak ICP de artabilir. Bu nedenle ateş, antipiretikler ve soğutma battaniyeleri ile düşürülmelidir. Hipotermi oluşturarak
nörolojik sonucu iyileştirmek mümkün olabilir.
Kontrol edilemeyen ICP artışlarında orta derecede hipotermi oluşturulabilir. Barbitürat koması ile CMRO2 ve konvülzif aktivite azaltılır,
CBF azalır ve dolayısıyla ICP düşer. Pentobarbital 3-10 mg/kg yükleme dozunda verildikten
sonra 1-3 mg/kg/saat dozunda infüzyon yolu ile
devam edilir ve elektroensefalografi (EEG)’de
dalga baskılanması (burst supression) ile takip
edilerek doz ayarlaması yapılır. Pentobarbitale
bağlı ciddi hipotansiyon ve kardiyak depresyon
olduğunda, pulmoner arter kateteri ile hemodinamik takibin yapılması önerilir. Mortalite ve
morbiditeyi azaltmaz, ancak tüm müdahalelere
rağmen yüksek ICP’si olan hastalarda son tercih olarak kullanılabilir[48-52]. Kafa travması,
subaraknoid kanama, beyin tümörleri ve beyin
apselerinde profilaktik antikonvülzan önerilir.
Bunun dışındaki serebral hasarlarda kullanımı
tartışmalıdır[53,54].
NÖROLOJİK MONİTÖRİZASYON
Serebral hasarı olan hastalarda nörolojik
monitörizasyon tek başına mortaliteyi azaltmaz. Bu monitörizasyon yöntemleri klinikle
birlikte değerlendirildiğinde anlamlı olurlar.
Nörolojik monitörizasyon yöntemlerinden en
sık kullanılanı hiç kuşkusuz ki GCS’dir. Diğer
yöntemler; EEG, “evoked potential”, ICP, CBF
ve serebral metabolizmanın monitörizasyonudur. Bunlara ek olarak hemodinamik ve solunum parametrelerinin izlenmesi, serebral hasarlı hastalarda olmazsa olmaz koşuldur. EEG
yoğun bakım ortamındaki çeşitli cihaz sinyalleri nedeniyle uygun bir monitörizasyon yöntemi değildir ancak komanın tipi veya derinliğini saptamada kullanılabilir. EEG tanı amacı ile
de uygun bir yöntem değildir. Barbitürat koması uygulanan hastalarda EEG dalga baskılanması izlenerek barbitürat dozu ayarlanabilir[55]. “Evoked potential” monitörizasyonu
“Somatosensory Evoked Potentials”, “Brainstem Auditory Evoked Potential” ve “Visual
Evoked Potential” yöntemleri ile yapılabilir.
Duyusal uyaranlara karşı olan elektriksel yanıt
92

incelenir. Bu uyaranlar görsel olabilir (örneğin,
parlak bir ışık), bir sinirin uyarılması şeklinde
olabilir (örneğin, median sinir) veya kulağa
uyaranlar vererek beyin sapı yanıtları incelenebilir. İntraoperatif olarak potansiyel kullanım alanına sahip bu yöntemler yoğun bakım
ortamı için halen uygun araçlar değildir.
Glaskow Koma Skalası (GCS)
Serebral hasarlanması olan hastalarda mortalite ve morbiditeyi saptayabilen önemli bir
skorlamadır[56]. Her serebral hasarlı hastada
ilk değerlendirmede mutlaka yapılmalı ve gerekli sıklıklarda gün içerisinde yinelenmelidir.
GCS 13-15 arası hafif, 9-12 arası orta ve 3-8
arası ciddi serebral hasar olarak değerlendirilmelidir. Kardiyopulmoner arrest sonrası 5 veya
daha düşük GCS kalıcı serebral sekel, bitkisel
hayat ve ölüm hedef alındığında %69 pozitif
öngörü değerine sahiptir. İlk 3 günde ilerleme
olmazsa bu oran %100’e kadar çıkabilir[57,58].
İntrakranial Basınç (ICP)
Serebral hasar sonrası artmış ICP ile mortalite ve morbidite arasında doğru orantılı bir
ilişki olduğunu gösteren çok sayıda çalışma
vardır[6,59,60]. Travmatik serebral hasar oluşmuş ve GCS 4-6 olan hastalarda, ICP’nin artmış olma olasılığı son derece yüksektir ancak
klinik parametrelere göre ICP tahmini yapmak
çoğu zaman doğru sonuç vermez. ICP takibi
CPP’nin de takip edilmesini sağlar. CPP; MAP
ile ICP’nin farkıdır ve serebral perfüzyonun
gerçek itici gücüdür. CPP 70 mmHg’nın üzerinde tutulduğunda mortalite ve morbiditede
azalma görülür[61-63]. ICP takibi giderek daha
sık olarak kullanılmakla beraber, Narayan ve
arkadaşlarınca tanımlanan endikasyonlar gözönüne alındığında, halen gereği kadar sık kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır [7,27,28,64-67].
ICP takibi amacıyla subdural aralığa veya lateral ventriküle bir kateter (bolt veya screw) konulabilir ya da fiberoptik bir kateter beyne intraparankimal olarak yerleştirilebilir. İntraventriküler kateterler altın standarttır çünkü
hem ICP kontrolü hem de CSF drenajı amacıyla kullanılabilir. ICP monitörizasyonuna bağlı
en sık karşılaşılan komplikasyonlar; infeksiyon
ve kanamadır. Her iki komplikasyonun da görülme sıklığı %5’in altındadır[68-70].
CBF’nin Monitörizasyonu
Doppler ultrasonografi ile aynı prensipleri
taşıyan transkranial Doppler (TCD) metoduyla
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belirli arterlerde kan akımını ölçmek mümkündür. Ölçüm yapılan arter ile probun aynı hatta
olması ve eğitimli personel gerektirmesi, yöntemi
sınırlayan özelliklerdir. TCD, özellikle subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazmın değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır[71-73].
Normal hız 80 cm/saniye’dir. 140 cm/saniye üzerindeki hız vazospazmı gösterir ancak TCD ile
gösterilen vazospazm ile nörolojik defisit arasında direkt bir ilişki yoktur[74]. TCD, kafa
travması olan hastalarda CBF değişikliği olup
olmadığını gösterir. ICP artmışsa “pulsatility
index (PI)” olarak tanımlanan, dalga formunun
kantitatif değerinde ve sistolik velositede artma, diyastolik velositede azalma görülür[75,76].
TCD beyin ölümü değerlendirmesinde CBF’nin
olup olmadığını gösteren bir parametre olarak
kullanılabilir[77]. “Xenon” 133 klerensi CBF’yi
saptamak amacı ile kullanılan diğer bir metottur. Serbest difüze olabilen ve inert bir radyoizotop olan “Xenon” 133, intravenöz veya
inhalasyon yolu ile verildikten sonra eksternal
olarak radyoizotop ölçümü ile CBF saptanır.
Radyoaktif ajanlar kullanım sakıncaları ve
maliyet yüksekliği nedeni ile yaygın olarak
kullanılmamaktadır. Nadiren kullanılan nitröz
oksit satürasyon metodu, stabil “Xenon” ile
zenginleştirilmiş tomografi ve “Single Photon
Emission” tomografisi gibi yöntemler daha çok
deneyseldir.

üzerine çıktığında SjO2 düşmektedir, ancak
ICP normalken de SjO2 düşebilmektedir[80,81].
SjO2’nin direkt olarak ölçülmesi yanında “Near
Infrared Spectroscopy” ile noninvaziv olarak
takip edilmesi de mümkündür[14]. Bu yöntemde
aynı pulse oksimetre takibi gibi SjO2 noninvaziv olarak takip edilmektedir. Oldukça iyi sonuçların alındığı çalışmalar vardır[82]. Teknik
kısıtlılıkları olan bu yöntem henüz yeterince
yaygın olarak kullanılmamaktadır.
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