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•
Beyinde enerji esas olarak oksijen ve glikozdan %95 oranında oksidatif metabolizma ile
elde edilir[1-3]. Elde edilen enerjinin %50’si nöronlar arası iletişim ve sinaptik aktivite için,
%25’i iyonların hücre membranından geçişi
için, %25’i de moleküler transport ve biyosentez için kullanılır[4,5].
Nöbet ve ateşte metabolik ihtiyaç artarken,
derin komada ve anestezide azalmaktadır[6].
Ayrıca beyin, serebral kan akımı (SKA)’nı, bölgesel metabolik ihtiyaçlara göre ayarlama yeteneğine de sahiptir[6].
Bu nedenle geri dönüşsüz beyin hasarının
önlenmesi için beynin ana ihtiyaçları olan oksijen ve glikozun, uygun kan akımı ile sürekli
olarak sağlanması gerekmektedir.

Herşeye rağmen ağır beyin hasarı gelişen
hastaların durumlarının iyi değerlendirilmesi
ve uygun tedavi modellerinin uygulanması için
beynin patofizyolojisinin doğru anlaşılması son
derece önemlidir.
SEREBRAL PATOFİZYOLOJİ
Hipoksi
Oksijen beyindeki ATP üretimi için anahtar
substrattır ve glikoz oksidasyonu beyindeki
ATP üretiminin %99’undan sorumludur[1-3].
Oksijenin serebral kapillerlerden taşınması
hemoglobin konsantrasyonu, pH ve vücut ısısı
ile yakından alakalıdır[3]. Bu nedenle oksijenin
serebral metabolize edilme oranı (SMRO2) serebral metabolizmanın hassas bir ölçütüdür.
SKA ile metabolizma arasındaki ilişki “Fick
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Denklemi” ile gösterilmiştir ki bu da “metabolik otoregülasyon” olarak bilinmektedir[6].
SMRO2= SKA x arteryovenöz oksijen farkı
(AVDO2)
Hipoksik ve iskemik durumlarda beynin
metabolik ihtiyaçlarının karşılanması için anaerobik glikoliz devreye girer. Ancak buradan
elde edilen ATP metabolik ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalırken, anaerobik glikoliz devam ettiği taktirde laktik asidoz gelişir[1,2].
Kafa travmasını takip eden 12 saat içinde
beyin omurilik sıvısı (BOS) laktatı normal limitlere döndüğünden BOS laktik asidozunun
en sık sebebi halen iskemi olarak kabul edilmektedir[7]. Beynin iskemik olaylara oranla
kafa travması sonrası gelişen iskemiye daha
hassas olduğu da gösterilmiştir[8].
Serebral perfüzyon basıncı (SPB)’ndaki değişiklikler, damar çapındaki regülasyonlar olmadıkça SKA’daki değişiklikleri takip edecektir (basınç otoregülasyonu).
İnsanlarda basınç otoregülasyonu sınırı 40150 mmHg’lık perfüzyon basıncıdır. Bu sınırlar
haricinde damar kalibrasyonu akımı pasif olarak izler. Düşük basınçta kollabe olurken, artmış basınçta zorlanmış dilatasyon (pressure
breakthrough) görülür[6].
Artmış kan viskozitesi serebral vasküler
direnci (SVR) da arttırır (viskozite otoregülasyonu).
SVR= SPB/SKA
Ilımlı (kısa süreli) hipokside (PaO2= 40-50
mmHg) kognitif fonksiyon bozukluğu, enerji
ihtiyacının karşılanması için glikolizdeki progresif artış sonucu açığa çıkan artmış laktat seviyesi ile açıklanabilmektedir[9]. Bu nedenle
ATP seviyelerindeki veya SMRO2’deki düşüşten önce görülür[10,11]. Artmış ve uzun süreli
hipokside (PaO2= 20-30 mmHg) SKA’nın otoregülatuar yanıtı en yüksektir ve SMRO2 düşer.
Klinik semptomlar koma ile sonlanabilir.
Sistemik Dolaşım ve Serebral Perfüzyon
Beyin tüm vücut ağırlığının %2’sini oluşturmasına rağmen, istirahat halinde vücudun
enerji kaynağının erişkinlerde %20, çocuklarda %50’sini tüketir. Her gün dolaşımdaki kanın
%15-20’sini kullanır[1].
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Kafa içi kan akımının uygun olması için
SPB’nin 50 mmHg’nın üzerinde olması gereklidir. Ancak hasarlanmış bir beyin normal perfüzyon için 90 mmHg’ya ihtiyaç duyabilir[12].
Yoğun bakımda takip edilen hastalarda
SPB’nin 60-70 mmHg’nın üzerinde tutulması
önerilmektedir[13]. SPB, ortalama arteryel basınç (OAB) ile kafa içi basıncın (KİB) farkına
eşit olduğundan (SPB= OAB-KİB), bu ikisi eşitlenince kan akımı azalır ve iskemi başlar[14].
Kalp tepe atımı santral sinir sistemi hakkında önemli bilgiler verebilir. Taşikardi sempatik deşarjı gösterir. Yüksek kan basıncının
eşlik ettiği bradikardi artmış KİB’yi gösterebilir (Cushing refleksi)[15].
SKA azaldığında anaerobik glikoliz artar ve
laktat üretimi ile sonuçlanır. Laktat üretimini
hücresel asidoz, ödem ve yapısal hasarlanma
izler[16]. Tüm bunların sonucunda nöronal disfonksiyon gelişir. Önce sinaptik fonksiyonlar
bozulur (beynin enerjisinin %50’sini kullanır).
Daha da düşerse Na-K pompası durur, hücre
şişmesi ve disfonksiyon gelişir, sonucunda da
hücre ölümü gerçekleşir. İskemi modeli ile yapılan deneysel çalışmalarda eşik SKA 18
mL/100 g/dakika olarak belirlenmiştir[17].
SKA’yı azaltan önemli sebeplerden biri de
vazospazmdır. Progresif arteryel daralma serebral infarkta ve kalıcı nörolojik defektlere sebep
olabilir. Vazospazmdan, subaraknoid mesafedeki kan yıkım ürünlerinin metabolizasyonu sonucu ortaya çıkan ve PGI2 (vazodilatör) seviyelerini düşürüp PGE2 seviyesini arttıran ökazanoidler sorumlu tutulmuştur[18,19]. Subaraknoid kanamalı (SAK) hastaların BOS ve plazmalarında yüksek miktarlarda endotelin (potent
vazokonstrüktör) bulunmuştur[18,19].
İskemik, disfonksiyonel ve geri dönüşsüz
beyin hasarı SKA, AVDO2 ve SMRO2 ile açıklanmıştır ve bu üç parametrenin de düşük olması gerekmektedir.
Hiperventilasyon ve Mannitol
PaO2’nin hafif düştüğü durumlarda vazodilatasyon ve SKA’daki kompanse edici artışlar
ile SMRO2 normal sınırlarda tutulabilir.
SKA’nın miktarı PaO2’deki azalmalarla ters
orantılıdır[10]. İnspire edilen oksijen fraksiyonu (FiO2), OAB ve SPB ile birlikte beynin oksijenlenmesini doğrudan etkileyen bir parametredir[20].
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Hiperventilasyon (HPV) KİB’nin düşürülmesinde yararlı olsa da iskemik hasarlanma
riskini de beraberinde getirmektedir. Travmatik beyin hasarını takip eden ilk 24 saatteki
profilaktik HPV’den (PaCO2 ≤ 35 mmHg), vazokonstrüksiyona ve serebral perfüzyonda kötüleşmeye neden olduğundan kaçınılmalıdır[21,22]. KİB’nin yüksek olmadığı durumlarda
uzamış kronik HPV’den (PaCO2 ≤ 25 mmHg) de
kaçınılmalıdır[21,23]. PaCO2’nin çok ufak düşüşlerinde bile beyin dokusunun oksijenlenmesinde azalma olur. Bu nedenle PaCO2’nin terapötik HPV ile daha da düşürülmeye çalışılması
(< 30 mmHg) sekonder iskemik hasarlanma riskini arttırır[23].
HPV akut nörolojik gerilemenin olduğu durumlarda kısa süreli veya sedasyon, paralizi,
BOS drenajı, ozmotik diüreze dirençli KİB
artışı durumlarında daha uzun süreler için kullanılabilir[21].
HPV’nin aksine mannitol kullanımı ise serebral perfüzyonda belirgin iyileşmeye sebep
olur[22].
Mannitolün oksijen, glikoz ve laktat metabolizmaları üzerine etkisi yoktur[22]. Mannitol
ile sağlanan KİB azalması, artmış orta serebral
arter akım hızı ve iyileşmiş kortikal mikrodolaşım ile birliktedir[24].
Mannitol kullanımı sırasında hipovolemiden kaçınılmalı, idrar sondası takılmalı ve serum osmolaritesi < 320 mosm olmalıdır[25].
Kafa İçi Basınç Artışı
BOS kompartmanı basıncı normalde 7-10
mmHg’dır[26]. BOS basıncının 5 mmHg’nın altına düştüğü durumlarda absorpsiyon azalır, 518 mmHg arasındaki değerlerde ise artar[26,27].
Nörolojik anormallikler sıklıkla KİB > 40
mmHg olduğunda, bazı hastalarda ise 25-30
mmHg’nın üzerinde görülür[28]. Bu nedenle 2025 mmHg’nın üzerindeki KİB’ler agresif olarak
tedavi edilmelidir[29]. Eğer KİB 60 mmHg’nın
üzerinde ise ölümcüldür. KİB 20 mmHg’nın altına düştüğünde mortalite de %14’e düşer[30,31]. Kafa travmalarında görülen ölümlerin %50’sinden fazlasının asıl sebebi intrakranial hipertansiyondur[32].
KİB yükseldiğinde 40 mL’ye kadar BOS
akut olarak dural kılıflara yer değiştirebilir,
ayrıca 40 mL venöz kan kalvarium dışına yönlendirilir.

BOS drenajı intrakranial basıncı azaltmanın etkili bir yoludur ve Monro Kellie doktrinine dayanır[33,34].
Hipotermi-Hipertemi
Sıcaklığın her 1° düşüşünde SMRO2 de %5
oranında azalmaktadır. Bu nedenle ılımlı hipotermi beyin cerrahisiyle ilgili girişimlerde nöroprotektif olarak kullanılabilir[35]. Noninvaziv selektif beyin soğutması ile terapötik hipotermi (33-35°C) uygulaması KİB’yi düşürür ve
prognozu iyileştirebilir[36]. 32.2°C’nin altı ve
42°C’nin üstünde koma görülme olasılığı yüksektir[15]. Ağır hipoterminin asıl komplikasyonları laktik asidoz, dehidratasyon, kardiyak
aritmiler ve koagülopatilerdir. Hipertermi ise
deliryum ile birliktedir ve eğer ağır ise (> 43°C)
koma ile sonuçlanır. Kalıcı nörolojik hasar
42°C’nin üstünde görülür[15].
Hipotalamik bir yaralanma ısı regülasyonunun bozulması ve ağır hipertermi ile sonuçlansa da, santral ateş ayırıcı tanıda yer almalıdır.
Hipertermi KİB artışını alevlendirebilir, bu nedenle normotermiyi sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir.
Hiperglisemi
Azalmış SKA, hipoksi veya mitokondrial
yetersizlikte oksidatif metabolizma ile ATP
üretimi bozulur. Bu durumlarda ATP anaerobik
glikolitik yolla glikozdan elde edilir. Anaerobik
değişimin parametreleri laktat üretimi, artmış
metabolik oran [glikozun serebral metabolize
edilme oranı (SMRG)/SMRO2] ve hiperglikolizistir[37-39].
Hasarlanmış hücrelerde anaerobik yolla
metabolize edilerek laktat üretiminin artmasına sebep olur. Laktat ve asidoz ise sekonder hasarlanmada önemli rol oynar[7,40].
Glikoz alan beyin hasarlılarda BOS laktat
düzeylerinde artış bulunmuştur[41].
Hipoglisemi
Bir günü geçmeyen açlıklarda glikoz beyinde halen tercih edilen enerji kaynağıdır, bu
süre uzarsa SMRG düşer serebral performansın ve SMRO2’nin desteklenmesinde keton cisimciklerinin oksidasyonu giderek önem kazanır[42].
Hipoglisemi ayrıca diyabetiklerde hiperinsülinemiye bağlı veya hepatik yetmezliklilerde
spontan olarak gelişebilir. Bunun sonuçları da
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normal oksijenin sağlandığı durumlarda bile
ağır olabilir. Sadece glikoz kan beyin bariyeri
(KBB)’nden yeterli miktarda geçebilir ve insülin kaynaklı hipoglisemik komayı geri döndürebilir.
Hafif hipoglisemide (2.5 µmol/mL veya kan
glikoz konsantrasyonunda %50’lik azalma)
SMRO2, SKA’daki artış ve SMRG’deki düşüşe
bağlı olarak korunabilir[43].
Beyinde endojen glikojen depoları ve glikoz
ilk olarak metabolize edilir, bunun glikolitik ve
trikarboksilik asit ara ürünleri takip eder. Ancak bunlar hipogliseminin ilk dakikalarında
tüketilir ve ihtiyacı karşılayamaz hale gelirler.
Sonucunda huzursuzluk, dezoryantasyon ve
bazen de konvülziyonlar görülür.
Ağır hipoglisemide (1.0-1.5 µmol/mL)
SMRO2 ve ATP seviyeleri düşer, elektroensefalografi izoelektrik olur ve glikoz ihtiyacı karşılanamazsa hipoglisemik koma ölümle sonuçlanabilir.
KLİNİK TANIMLAMALAR
Beyin Ölümü
Beynin ve beyin sapının tüm fonksiyonlarını kaybetmesi ile meydana gelen bir durumdur[44]. Sürekli koma halindeki bir hastada apne ile birlikte tüm beyin sapı reflekslerinin de
kaybını gerektirir[45]. Beyin sapı fonksiyonları
geri dönüşsüz olarak kaybolmuştur[46].
Serebral cevapsızlık, spontan motor aktivitenin olmayışı, pupiller, okülosefalik, okülovestibüler reflekslerin yokluğu trakeal aspirasyonla öğürme refleksinin olmayışı, intravenöz
atropin sonrası kalp ritminde artış olmayışı,
apne testinde solunum çabasının olmayışı (PaCO2 > 60 mmHg) beyin ölümü lehine olan klinik bulgulardır[47].
EEG’de 30 dakika boyunca elektrik aktivitenin olmayışı, dört damar serebral anjiyografide akım izlenmemesi, transkranial Doppler
(TCD)’de akım olmayışı, ICP dalgalarındaki
pulsasyon kaybı, manyetik rezonans görüntülemede akım sinyalinin olmayışı, manyetik rezonans spektroskopide kortikal N-asetil aspartattaki belirgin düşme, beyin ölümünü düşündürmelidir[48-53].
Çocuklarda beyin ölümünün saptanması
esas itibariyle erişkinlerden çok farklı değildir.
Yedi gün-iki ay arası çocuklarda 48 saat arayla
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iki EEG çekilmesi, iki ay-bir yaş arası çocuklarda 24 saat arayla iki nörolojik muayene ve
EEG ve serebral arter görüntüsünün olmadığı
radyonüklid anjiyografi önerilir. Bir yaşın üstünde olan geri dönüşsüz hasarlı, en az 24 saat
gözlemlenmiş hastalarda beyin ölümü tanısı
konulabilir[54].
Koma
Uyanıklığın ve dolayısıyla da bilincin kaybı
ile karakterizedir. Koma, hastanın gözlerinin
kapalı olarak yattığı, uyandırılamadığı, kendisinden ve etrafından haberdar olmadığı bir durumdur. Uyarılma, vejetatif durumun aksine
göz açma ve uyanıklık sağlamaz[15]. Komanın
senkop, konfüzyon veya diğer geçici bilinç kaybına neden olan durumlardan ayırt edilmesi
için en azından bir saat devam etmesi gerekir.
Genellikle komadaki bir hasta iki-dört hafta
içinde kademeli olarak uyanmaya başlar. Bu
iyileşme vejetatif durum veya minimal bilinç
durumundan öteye geçemeyebileceği gibi tam
uyanıklıkla da sonlanabilir[55].
Vejetatif Durum
Hastalar uyanıktır ancak kendilerinin ve
çevrelerinin farkında değildir[56,57]. Düşünce
ve his olmaksızın hastalar gelişmelerine devam
edebilir[56]. Akut travmatik veya travmatik olmayan beyin hasarını takiben bir ay boyunca
devam eden durumlar “inatçı vejetatif durum”
olarak adlandırılır ve geri dönüşümsüz değildir[58]. “Kalıcı vejetatif durum” ise geri dönüşsüzdür ve travmatik olmayan beyin hasarını
takiben üç ay, travmatik beyin hasarını takiben
12 ay süren vejetatif durumlar için kullanılır.
Bunlar difüz beyin hasarı olan veya postanoksik olaylardan etkilenen hastalar için çok daha
geçerlidir[59,60].
Herşeye rağmen kardiyak arrest olmaksızın
gelişen ve üç aydan fazla vejetatif durumda kalan hastalarda kısmen de olsa bir iyileşmeye
rastlanabilir[55].
Minimal Bilinç Durumu
Bu hastalar vejetatif durum değildir ancak
sürekli bir iletişim de kuramazlar. Bu durumdaki hastalar çok az da olsa kendilerinin ve
çevrelerinin farkındadır. Basit emirleri yerine
getirirler, refleks olmadan istemli hareketlerde
bulunurlar ve basit cevaplar verebilirler[55].
Bu durumdan çıkmak ise fonksiyonel olarak objeleri kullanabilmek ve iletişim kurabil-
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mekle olur[61]. Ancak bazı hastalar bu durumdan çıkamazlar. “Akinetik mutizm” de minimal bilinç durumunun alt kategorilerinden biri olarak tanımlanabilmektedir[62].

9.

Akinetik mutizm; konuşma, hareket ve düşüncenin, motor yolların ve uyanıklık seviyesi
korunmuş olmakla birlikte, ileri derecede yetersiz olması halidir[63]. Yapısal olarak akinetik mutizm, frontal korteks, limbik sistem,
özellikle de septum ve anterior cingulum ve paramedian mezodiensefalik retiküler formasyonun ağır hasarlanması sonucudur[64].

10. Cohen PJ, Alexander SC, Smith TC, et al. Effects of
hypoxia and hypocarbia on cerebral blood flow and
metabolism in conscious men. J Appl Physiol
1967;23:183-9.

Kilit (Locked-in) Sendromu
Kortikospinal ve kortikobulbar yolların bütünlüğünün bozulması sonucu gelişen kuadripleji ve anartri durumudur[4]. Gözler açıktır,
çevrelerinin farkındadırlar, afazi veya hipofazi,
kuadriparezi veya kuadripleji ve vertikal veya
lateral göz hareketleri veya üst göz kapağının
hareketi (evet/hayır cevabı için) mevcuttur[58].
Göz veya göz kapağının hareketleri iletişimin
temel metodudur.
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