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•
Her yıl yüzbinlerce insan kalp ve/veya solunum durması [kardiyopulmoner arrest (KPA)]
sonrası yeniden canlandırma [kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)] ile yaşama döndürülür.
Ne yazık ki KPR uygulanan bu hastaların
azımsanamayacak kısmında ciddi derecede beyin hasarı zaten meydana gelmiş olduğu için
hiçbir zaman tatmin edici derecede düzelme
sağlanamaz. Nörologlar bu hastaları sıklıkla
konsültan hekim konumunda çeşitli yoğun bakın üniteleri (YBÜ) veya acil servislerde ayırıcı
tanı ve/veya prognoz açısından değerlendirmek
durumunda kalır. Her ne kadar ülkemizde genellikle oldukça kötü prognoza sahip ve belki
de hiçbir zaman uyanamayacak olan bu hasta
grubuna uygulanacak tıbbi desteğin kesilmesi
veya azaltılması kanuni olarak söz konusu ol-

masa da prognozun belirlenmesi (prognostifikasyon) hasta yakınlarına verilecek mesaj ve
YBÜ’de olası yatış süresinin öngörülmesi gibi
pratik nedenlerle serebral koruma gerekli görünmektedir. Ayrıca altta yatan hastalığa yönelik invaziv prosedür veya ameliyat kararlarında da bu veri rol oynayabilir.
Son yıllara kadar KPR sonrası hastaneye
ulaşabilen hastalara medikal yaklaşım hemen
tamamen destekleyici nitelikte idi. 2002 yılında yayınlanan randomize, prospektif, kontrollü
çalışmalar KPA ritminin ventrikül fibrilasyonu
(VF) olan hastalarda terapötik hipoterminin
olumlu sonuçlarını ortaya koyunca bu yaklaşım belirgin olarak değişmeye başladı[1,2]. Bu
derlemede KPR’de nörolojik sistemlerdeki et-
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kilenmenin klinik ve patofizyolojik yönleri ile
profilaksi ve tedavi yaklaşımları güncel bilgiler
ışığında gözden geçirilmekte ve pratik uygulamaya dönük bir çerçeve çizilmesi amaçlanmaktadır.
KPR’DE SEREBRAL ETKİLENMENİN
NOZOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ
Her ölüm aslında bir kardiyak arresttir ve
bunların ancak çok küçük bir kısmında resüsitasyon şansı vardır. Yine de yeniden canlandırılan veya ölümden diriltilen bu hastaların sayısı yüzbinler seviyesindedir. İlk müdahale ile
spontan dolaşımı sağlanan olguların yaklaşık
%70’i ne yazık ki hastaneye varamadan kaybedilmektedir[3]. Hastaneden taburcu edilebilme
oranı ise ortanca olarak %8.4-10.7 olup, başlangıçtaki ritmin VF ve nabızsız ventrikül taşikardisi (VT) olan hastalarda biraz daha yüksektir (%17-21)[4,5]. Hastane içi KPA epidemiyolojisine yönelik veriler tüm dünyada net değildir. Kabaca yatak başına KPA oranı 0.3 olarak tahmin edilmektedir[6]. Hastane içi KPA
sonrası taburcu olabilme oranı ortalama %18
ve arrest ritmi VF/VT ise yine biraz daha yüksektir (%36)[6].
KPR’de yapılan çağdaş değişikliklerle kısa
dönemdeki sağkalım oranları artmıştır ancak
orta ve geç dönem prognozunda temel belirleyici nörolojik etkilenme olmaya devam etmektedir[1]. Nörolojik etkilenmenin özelliklerini incelemeden önce terminolojiyi biraz netleştirmekte yarar var. Sıklıkla kullanılagelen hipoksik iskemik ensefalopati (HIE) terimi yerine KPA
sonrası duruma özel bir antite olarak post-resüsitasyon ensefalopatisi (PRE) teriminin tercih
edilmesi daha uygundur. Bu KPA ile ilişkili olan
santral sinir sistemi (SSS) hasarını ifade etmek
üzere kullanılması önerilen genel terimdir[7].
PRE global serebral iskemi, pür serebral hipoksi veya HIE şekillerinde olabilir ve bu alt tiplerin patofizyolojik, prognostik ve terapötik yönlerden belirgin farklılıkları vardır[8].
KPA sonrası YBÜ’ye yatırılan hastalarda
taburculuk öncesi ölüm nedenleri sırasıyla
PRE (%38), kalp yetmezliği (%31), rekürren
kardiyak aritmiler (%10) ve uzak organ hasarları ile post-resüsitasyon sendromunun alt klinikleridir[9]. Beş yıllık süre içinde YBÜ’ye yatırılan KPA sonrası sağkalan hastalarda ölüm
nedenlerini araştıran bir diğer çalışmada,
ölüm nedenleri kardiyovasküler, nörolojik ve

çoklu organ yetmezliği olarak sınıflandırılmış,
genel hastane içi mortalite %57 olarak tespit
edilirken ölüm nedenlerinin %68’i nörolojik
olarak kategorize edilmiştir[10]. Yine Avrupa
Resüsitasyon Konsil Hipotermi Data Bankası’nın 2007 verilerine göre (650 hasta) hastane
içi mortalite hızı %48 olup, ölüm nedeni; %35
hipoksik-iskemik ensefalopati, %27 kardiyojenik şok, %10 aritmi ve sekonder kardiyak arrest, %6 sepsis ve kalanı diğer nedenlere bağlanmıştır[11]. Anlaşılacağı üzere son 30 yıl
içinde mortalite nedenlerinde belirgin değişme
olmamıştır.
KPR sonrası, akut tübüler nekroz, travmatik karaciğer hasarı ve şok karaciğeri, iskemik
kolit, pnömotoraks, kemik iliği embolisi, kolesterol embolizmi, kosta kırıkları, ventilatörle ilişkili pnömoni, sepsis ve daha birçok sistemik ciddi komplikasyon gelişebilir. Tüm vücut
iskemi reperfüzyon hasarı sonucu gelişen postresüsitasyon sendromu sepsis benzeri bir durum olup, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS), miyokardiyak ve adrenal disfonksiyon ile hiperkoagülopatiyle karakterizedir[12]. Bu sistemik bozuklukların tamamı
santral nörolojik yapıları ikincil etkilenimlere
hassas hale getirmektedir. Bu nedenle bu
komplikasyonlarla mücadele serebral korunma ve prognozda birincil önceliklerden biri
olarak düşünülmelidir.
Eve taburcu edilebilen hastalarda uzun dönemde demans ve benzeri kronisite gösterebilecek nörolojik komplikasyon oranlarının sık olmadığı (%6) ve hastaların yaklaşık üçte ikisinin bağımsız gündelik yaşam sürdürebileceği
gerçeği dikkate alınırsa kısa/orta vadede nörolojik komplikasyonlarla mücadelenin önemi
daha iyi anlaşılabilir[13,14].
Post-Resüsitasyon Ensefalopatisi
Fizyopatoloji
KPR sırasında nörolojik sistemleri etkileyen
başlıca iki olay global serebral iskemi ve hipoksidir. Çoğu kez bu ikisi birlikte bulunur[15].
Kardiyak arresti takiben 20. saniyede nöronal oksijen deposu sıfırlanır, Elektroensefalografi (EEG) izoelektrik hale gelir ve hasta bilincini kaybeder[16]. SSS ancak çok kısa bir süre
dolaşım arrestini tolere edebilir. Manyetik rezonans (MR) spektroskopi çalışmalarına göre
glikoz, fosfokreatinin ve ATP depoları en çok
beş dakika içinde (genellikle iki-dört dakika)
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sona erer[17]. Bu süre dokunun kurtarılabileceği kritik dönem olarak ele alınmalıdır[18].
Erken post-resüsitasyon dönemde global serebral kan akımı (SKA) ve oksijenin serebral
metabolizmada kullanım hızı (SMR-O2) önce
geçici olarak artar. On beş-otuz dakika arasında süren bu dönemi gecikmiş hipoperfüzyon
fazı izler. Bu fazda SKA ve SMR-O2 azalır.
SKA 1.5 ile 12 saat arasında bazal değerlerin
yaklaşık yarısına inmiştir. Bu azalmanın önemli bir özelliği heterojen ve yamalı tarz göstermesidir[19]. Özellikle ilk 12 saatlik dönemde serebral otoregülasyon eğrisi sıklıkla sağa şift
eder ve KPR sonrası hedef kan basıncı değerlerinin belirlenmesinde yol göstericidir[20].
PRE’nin ana histopatolojik bulgusu olan
nekrozun altında yatan temel mekanizma iskemidir. Pür veya tek başına hipoksinin belirgin
derecede serebral nekroz yapmadığı bilinmektedir[21]. Hatta ekstrem değerlerde (örneğin;
PO2< 20 mmHg) hipoksiye maruz kalmanın bile bir dereceye kadar tolere edilebildiği ve bariz nekroz görülmediği eskiden beri bilinmektedir[22,23]. Pür hipoksi durumunda SKA belirgin olarak artmakta ve bu metabolik artıkların
hızla yıkanmasını veya ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır[24]. Sonuç olarak, oksijen transferi sıkışmış olsa da nöronal hasar
azaltılmış olur. Bu durumda oluşan GABAerjik
yetmezlik ve bunun sonucu olan sinaptik disfonksiyon geri dönüşümlüdür[25]. Klinik olarak
da kan basıncının sıfırlanmadığı veya dolaşım
arrestine yol açmayan solunum arrestinin çok
daha iyi prognozlu olduğu zaten bilinen bir
olaydır[21]. Bu gözlemler nöronların ana besleyici olarak laktat kullandığı ve bu maddenin de
astrositler tarafından anaerobik metabolizma
ile üretilerek nörona sağlandığı hipoteziyle örtüşme gösterir[26].
Global iskemide başlangıçta masif olarak
eksitotoksik glutamat salınımı ve takiben astrositik geri alımındaki bozukluk sonucu ekstraselüler aralıkta çok yüksek düzeylere çıkan
glutamatın NMDA ve AMPA reseptörlerinin
aktive olması önemlidir. Bu yolla Ca2+ ve Na+
kanalları açılmasını takiben dışarıdan ve daha
sonra intraselüler sekestrasyon mekanizmalarının bozulmasıyla içeriden geliş ile bu iyonların intraselüler konsantrasyonları belirgin derecede yükselir. Daha önce neredeyse EEG aktivitesinin kaybı ile eş zamanlı olarak interstis-
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yel K+ zaten oldukça yüksek düzeylere çıkmış
ve hücre membranlarının depolarizasyonuna
yol açmıştır. Bu durum intraselüler ortama Na+
ve beraberinde Cl- ile suyun girmesini sağlar ve
sitotoksik ödem gelişir. İntraselüler asidoz, lipoliz ve serbest yağ asitlerinin oluşması, diğer
taraftan serbest radikallerin artması ve/veya
uzaklaştırılamaması ile sonuçta nöron ölümüne kadar giden çoğu enzimatik olan katastrofik
süreçlere girilmiş olur[23,27].
Ancak süreç bir kez başlayınca doku perfüzyonu geri getirilse de tam olarak durmaz ve
hatta daha da kötüleşebilir. Reperfüzyon hasarı adı verilen bu durumda hippokampal CA1
nöronları gibi hassas nöron popülasyonlarında
geç ölüm mekanizmaları yürürlüğe koyulur. Bu
hücrelerin özellikle nöritik çıkıntıları yani akson ve dendritler reperfüzyon sonucu gelişen
subselüler organel hasarına daha duyarlıdır.
Hücre gövdesi iskemiye daha dirençli ve SKA
restorasyonu sonrasında bazı rejeneratif değişikler meydana getirme kapasitesine sahip iken
nöritik çıkıntılardaki bu hasar sonucu bir açıdan geriye doğru ölüm (die-back) fenomeni
olarak da ele alınabilecek olan mekanizma ile
kaybedilir. Bu noktada endoplazmik retikulum
içinde katlanmamış protein yanıtı (unfolded
protein response) önemli olabilir. Bu sistemin
global iskemide anormal olarak aktive olduğu
ve hassas nöronlarda apopitozisi artırıp güçlendirdiği saptanmıştır[28].
Apopitozis PRE’de görülen ikinci çeşit nöron ölümü formudur. Ancak hemen daima hassas bölgelerde ve nöronal nekroz ile reaktif astrositoza ilaveten bulunur. Ek olarak multifokal
mikroinfarktlar ve birleşme eğilimi gösteren
panselüler nekroz laminar olarak veya border
zone arteryel alanlarda post-resüsitasyon dönemdeki mikrosirkülatuar değişikliklere sekonder olarak meydana gelir[29].
Post-resüsitasyon sendromunda perfüzyon
yetmezliği düzeltildiğinde oluşan sorunların
başında “no-reflow” fenomeni gelir. Ana arterlerde dolaşım sağlansa bile mikrovasküler düzeyde endotel ödemi ve lökosit-eritrosit agregasyonu ile blok oluşmakta ve doku hipoperfüzyonu devam etmektedir. Dahası dokuya gelen lökositler serbest oksijen radikali oluşumuna yol açmakta ve uzaklaştırılamayan bu maddeler hasarlanmaya sebep olmakta özellikle
mitokondrilerde sepsistekine benzer disfonksi-
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yon ortaya çıkmaktadır. Devam eden doku hipoksisinde dolaşımın durması sırasında koagülasyonun aktive olması ve bunun fibrinoliz artışı ile dengelenmemesi de rol oynar.
PRE’de lezyon dağılımı heterojendir ve fokal ve/veya difüz tutulum görülebilir. Öncelikli olarak hasarlanan bölgeler frontopariyetal
korteks, hippokampus, bazal ganglia, serebellum ve spinal korddur. Kortikal lezyon esas
olarak laminer nekroz olup 3., 4. ve 5. laminaların nispeten difüz tutulumuyla seyreder. Hippokampal CA1 alanı (Sommer sektörü) özellikle duyarlıdır ve geç dönemde kalıcı amnezi oluşuma yol açabilir[30]. İskemik miyelopati otopside hastaların yaklaşık %46’sında bulunur.
Hafif global iskemide lumbosakral spinal kord,
orta derecede iskemide ek olarak servikal spinal kord ve ciddi iskemide ise holokord nekrozu oluşur[31]. Alt torasik ve lumbar bölgede yer
alan Clarke kolonu ve ön boynuzdaki anterior
ve paramedian gruplardaki büyük nöronlar
özellikle hassastır. Medulla spinalisteki bu hassasiyet fonksiyonel gidişatı önemli ölçüde sınırlayıcı etki gösterir. Bahsedilen selektif ve topistik lezyon lokalizasyonu SSS dokusunun iskemiye karşı olan farklı seviyelerdeki hassasiyetini yansıtmaktadır. Ayrıca yüksek metabolik gereksinim ve eksitatör nörotransmitter reseptörlerinin dağılımı da burada rol oynar.
Genellikle yanlış bilindiği için bu noktada
PRE’de beyin ödeminin rolü ve mekanizmaları
üzerinde özellikle durmakta yarar var. Her şeyden önce PRE’de beyin ödeminin klinik olarak
rolü hala belirsiz ve büyük ölçüde tartışmalıdır.
PRE hastalarında papil ödem gelişmez. Ancak
nadiren iskemik papillopati görülebilir[19]. Kafa içi basınç (KİB) ölçümleri bu hastalarda net
sonuçlar üretmekten uzak olmakla beraber ancak çok az sayıdaki hastada KİB artışı veya görüntülemede difüz serebral ödem ve kitle etkisi saptanır. Bu grup hastaların çoğunda kardiyak arrest solunum yetmezliği sonucu gelişmiştir ve arrest öncesi hiperkapni ve asidoz muhtemelen etkilidir ama bu konu araştırılmamıştır[19]. Otopsi çalışmalarında hipoksik iskemik
grup PRE hastalarında gross beyin ödemi ve
serebral likefaksiyon izlenir. Bu durum sadece
“derin komada olan” ve “beş günden fazla yaşayan” hastalarda görülür. Oysa KPR sonrası
ilk 24 saat içinde ölen hastalarda bu tip bir
ödem görülmez. Bu bulgu beyindeki şişmenin

post-nekrotik bir fenomen olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla PRE’de beyin
ödemi olsa bile tedavi edilmesi için bir gerekçe
bulunmamaktadır. Bu hastalarda bu amaçla
kortikosteroid, ozmotik ajanlar, barbitürat-koması, hiperventilasyon veya beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajı ya da KİB monitörizasyonu
uygulamalarının yeri yoktur[32].
PRE spektrumu içerisinde ele alınması gereken bir antite de geç post-anoksik deteriorasyon (GAD)’dur. Bazı hastalar PRE nedenli
komadan erken dönemde uyanır ve iyileşmeye
başlar. Ancak izleyen dönemde apati, konfüzyon, yürüme bozukluğu, spastisite, inkontinans, hareket bozuklukları ve dizartri ile karakterize GAD sendromu gelişir. Bu hastalar
sıklıkla destekleyici tedavi ile düzelir ama rezidüel defisitlerin kalması kuraldır. Otuz yaş
üzerindeki kişilerde daha sık olan bu klinik
sendrom sıklıkla karbonmonoksit zehirlenmesi
gibi histotoksik hipoksi sonucu görülür ve kliniğe hakim tablo parkinsonizmdir. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu görülme sıklığı
%2.75 kadardır. Patolojik olarak sentrum semiovale (subkortikal traktuslar bölgesi)’de değişik derecelerde demiyelinizasyon, bilateral
pallidal nekroz ve yamalı kortikal nekroz (özellikle hipokampal) alanları görülür. Oligodendroglial apopitotik hasarın rol oynadığı belirtilmekle birlikte yeterli kanıt yoktur[33,34].
KLİNİK GÖRÜNÜM ve
PROGNOSTİFİKASYON
PRE, klinik olarak beyin ölümünden kişilik
değişikliğine kadar çok farklı klinik tablolarda
prezente olabilir. Beyin ölümü veya daha uygun bir terim olarak beyin kriterlerine göre
ölüm tablosunda solunum dahil olmak üzere
tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonlarında tam
ve kalıcı kayıp söz konusudur. Bu hastalarla ilgili yasalara göre medikal yaklaşım düzenlenmelidir. KPR sonrası komada kalan hastalarda
öncelikle tam bir nörolojik muayene yapılmalı
ve sinir sisteminin etkilenme derecesi belirlenmelidir. Geleneksel olarak 72 saatlik gözlem
süresini takiben muayene bulgularına göre
prognostifikasyon gerçekleştirilir[35]. Nörolojik
muayene bulgularına etki edebilecek sedatif ve
anestezik ilaçlar, hipotansiyon, hipotermi, fokal serebral iskemi, epileptik nöbet, elektrolit
anormallikleri, karaciğer ve böbrek yetmezliği
ve asidoz dikkate alınmalıdır.
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KPR sonrası komanın nasıl seyredeceğini
belirlemeye yönelik muayene ve laboratuvar
incelemelerine geçmeden önce değerlendirme
ölçütleri iyi anlaşılmalıdır. Bu amaçla sıklıkla
kullanılan yöntemlerden biri Glasgow-Pittsburg serebral performans kategorisi [Cerebral
Performance Category (CPC score)] ölçeğidir[36]. Bu ölçeğin en hafif seviyesinde (CPC
kategori-1) hasta uyanık olup çalışma ve normal gündelik yaşamına tekrar geri dönebilecek
derecede motor ve zihinsel kapasiteye sahiptir.
Bu hastalarda minör psikolojik sorunlar (psikoz, hafif kognitif yıkım vs.) ve hafif/orta nörolojik defisitler (hemiparezi, kranial sinir paralizileri, afazi vs.) bulunabilir. Hafif sakatlık
düzeyinde (CPC kategori-2) bilinç açıktır ama
hasta eski işine geri dönemez. Ancak yine de
desteklendiği ortamlarda çalışabilir. Giyim kuşam, yemek hazırlayabilme, kişisel hijyen, toplu taşım araçlarını kullanabilme gibi gündelik
yaşam aktivitelerini tam bağımsız veya minimal destekli olarak sürdürebilir. Bu hastalarda
hemipleji, epilepsi, ataksi, afazi ve kognitif bozuklar gibi çok değişik spektrumdaki nörolojik
bozukluklar bulunabilir. Bu iki kategori tüm
çalışmalarda ve bu makalede “iyi prognoz” kategorisinden anlaşılacak fonksiyonel durumu
ifade etmektedir. Ağır sakatlık durumundaki
hasta (CPC kategori-3) bilinci açık olsa da ciddi serebral hasar nedeniyle gündelik yaşam aktivitelerinin tamamında yardıma muhtaçtır.
Ancak en azından kısmen de olsa kognisyon
daima vardır ve değişik seviyelerde iletişim kurulması her zaman için mümkündür. Bu kategori ambulatuar ancak çok belirgin hafıza kaybından (amneztik sendrom veya demans) normal kognisyon ancak kuadripleji (“Locked-in”
benzeri tablo gibi) durumuna kadar değişen
spektrumdaki hastaları içerir. Persistan vejetatif durum, kronik koma ve minimal bilinçlilik
durumu (minimally consciousness state) hastaları ise CPC kategori-4 olarak sınıflanır. Klasik
ölüm ve beyin kriterlerine göre ölüm ise CPC
kategori-5’dir. Kötü prognoz teriminden CPC
kategorileri 3, 4 ve 5 anlaşılmalıdır.
Vejetatif durum (bitkisel hayat) hastanın
uyanık ama hiçbirşeyin farkında olmadığı durumu ifade eder. İnsan oluşa dair ağrı ve diğer
sıkıntıları olmayan bu hastaların otonomik
fonksiyonları intakt iken hiçbir bilişsel, istemli veya adaptif foksiyonları yoktur. Koordine
çiğneme ve yutma, verbalizasyon ve devamlı
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görsel takip görülmez. Amaca yönelik hiçbir
aktivite olmamalıdır. Bu tablo bir aydan uzun
sürerse “persistan” vejetatif durum, nontravmatik olgularda üç aydan uzun sürerse “kalıcı”
(permanent) vejetatif durum olarak adlandırılır. Eğer vejetatif durum PRE sonrasında meydana gelmiş ise EEG normal değildir[37]. Minimal bilinçlilik durumu ise vejetatif duruma
benzeyen ancak belirgin farklılıkları olan bir
kategoridir. Bu hastaların prognozu daha iyidir
ve bitkisel hayat için öngörülen veya kabul edilen yasal uygulamalar bu grup için geçerli değildir[38]. Minimal bilinçlilik durumunda bilinç
ağır derecede bozulmuş ama tam olarak kaybedilmemiştir. Kararsız ama nesnel olarak tekrarlanabilir şekilde hastanın kendi ve/veya
çevresinin farkında olduğuna dair davranışsal
yanıtlar ve kanıtlar belirlenir. Hasta ağrılı stimülusu lokalize edebilir, objelere uzanabilir ve
obje veya cisimlerin şeklini ve boyutunu anladığı izlenimini veren dokunma ve kaldırma gibi hareketler yapabilir. Kaşınma gibi otomatik
hareketler görülebilir. Bu kategorideki hastalar
ses kaynağının yerini lokalize edebilir. Verbal
komutlara yerinde olmayan, uygunsuz ve aralıklı olsa da bazı geçerli yanıtlar verebilir. Bu
hastaların görsel fiksasyon fonksiyonu intakttır ve devamlı vizüel takip yapabilirler. Uygunsuz ama koşullar ile anlaşılabilir vokalizasyon
ve el-kol hareketleri de yapabilirler. Koşullu ve
hatta emüsyonel/lenguistik içeriğe uygun ağlama veya gülme gibi yanıtlar gözlenebilir[38,39].
KPR sonrası komatöz durumda kalan hastalarda uyanma genellikle ilk 72 saat içinde
meydana gelir[7]. Ancak, uyanma çoğu zaman
makül (CPC kategori-1 ve 2) nörolojik sonucu
işaret etmez. Ağır derecede kognitif yıkım
ve/veya tam bağımlı sağkalım ile ya da kalıcı
vejetatif durum veya minimal bilinçlilik durumuyla sık karşılaşılır. Bu kötü gidişi azalttığına yönelik deliller olan hipotermi veya trombolitik tedavi gibi komplikasyon oranı göreceli
olarak yüksek ve zahmetli tedavi modalitelerini gündeme getirmeden önce hangi hastaların
uyanabilme şansının ihmal edilebilir düzeyde
az olduğunu belirlemek akılcı görünmektedir.
Ancak, unutulmaması gereken çok önemli bir
nokta prognostifikasyon için aşağıda belirtilen
klasik ölçütlerin hemen hemen hiçbirinin hiperakut dönemde yararlı olmadığı veya yönlendirici özelliklerinin düşük olduğunun bilinmesidir. Bu nedenle klinik başta olmak üzere birçok
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parametreyi kombine ederek karar vermek rasyonel olur[40].
KPR ortamının özelliklerinin prognostik
önemi üzerine birçok veri bulunmakla birlikte
anoksi zamanının beş dakikadan uzun olması,
KPR süresinin 20 dakikadan uzun olması, arrest ritminin şoklanamayan (asistol/nabızsız
elektriksel aktivite) tipte olması ve kardiyak
arrest nedeninin nonkardiyak olması gibi başlıca kriterlerinin yalancı pozitiflik oranları
%20-27 gibi yüksektir[41,42]. Yani bu durumların tespit edildiği hastaların önemli bir kısmında prognozun kötü olmama olasılığı vardır.
Hangi hastaya invaziv tedavi uygulamayalım
sorusuna yanıt olacak kriterin yalancı pozitiflik oranı %0 veya %0’a çok yakın olmalıdır.
Bununla birlikte altta yatan hastalığın kritiklik derecesi, komorbidite sayısının çokluğu ve
ağırlığı, post-resüsitasyon sendromunun yol
açtığı şok, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi
etkilerin varlığı ve derecesi, ileri yaş prognostifikasyonda ister istemez dikkate alınır. Vital
bulgulardan ateşin kötü prognostik olduğu
saptanmış olmakla birlikte tek başına bireysel
prognostifikasyonda kullanılmamalı ve daima
titizlikle tedavi edilmelidir[43]. Bu anamneze
dayalı kriterlerin avantajı erken dönemde kullanılabilir olmaları ise de yüksek yalancı pozitiflik oranları yararlılığı gölgeler[42].
Nörolojik muayenenin KPR sonrasında kötü prognozun öngörülmesinde en yararlı olan
kısmı motor yanıtlardır. Yetmiş ikinci saat sonunda Glasgow koma skorunun motor yanıt
bölümünde 2 veya daha düşük puanın (yani
refleks veya volunter fleksiyonun olmaması)
yalancı pozitifik değeri kabaca %0’dır [%95
güven aralığı (GA) %0-%3 arası)[42]. Beyin sapı reflekslerinin çıkarılamaması özellikle ışık
reaksiyonunun kaybı da benzer derecede çok
düşük yalancı pozitiflik gösterir[42,44,45]. Diğer
beyin sapı reflekslerinin (kornea refleksi ve
okulosefalik refleks gibi) olmaması da kötü
prognostiktir ama GA ışık reaksiyonu kaybına
göre daha geniştir[46-49].
KPA arrest sonrası sporadik epileptik nöbet
oluşu prognostik özellik taşımaz. Ancak status
epileptikus veya miyoklonik status olması
prognozun kötü olacağını işaret eder. Özellikle
EEG’de “burst-süpresyon paterni” ile birlikte
olan miyoklonik statusta hastanın yaşama şansı ihmal edilebilecek düzeydedir[46,50-52]. EEG

prognozda önemlidir. EEG’de aktivitenin kaybı ya da tama yakın süpresyonu (elektroserebral sessizlik), alfa koma (nonreaktif difüz alfa
aktivitesi), burst-süpresyon (orta yüksek voltajlı yavaş dalga veya karışmış diken aktivitesi
olup en az bir saniyelik sessiz dönem izler) ve
periyodik EEG aktivitesi (tipik olarak bir-iki
saniye intervallerlerle ortaya çıkan jeneralize
diken veya keskin dalga aktivitesi) şeklindeki
dört malign paterninden birinin tespit edilmesi prognozun kötü olacağını işaret eder[53-55].
Ancak yapılan meta-analizlerde EEG’nin yalancı pozitiflik oranı %3 (%95 GA %0.9-%11)
olarak tespit edilmiş olup istenen düzeyde değildir[42]. Bu nedenle “spot” EEG yapılması
prognostifikasyonda çok yararlı bir uygulama
olarak kabul edilmemektedir. EEG’nin prognostik değeri 24. saatten sonra yapılırsa ve takip EEG’ler alınırsa artar[56]. Eski bir tetkik
olsa da EEG’nin bu endikasyonda geniş hasta
popülasyonlarında denenmemiş olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak diğer önemli bir nokta KPA sonrası nonkonvülziv epileptik nöbetlerin sık olduğu ve kolayca gözden kaçırılabileceği gerçeğidir. Bunların saptanması amacıyla
EEG monitörizasyonu yapılmalıdır. Özellikle
nistagmus veya siklik pupil değişiklikleri saptanan, yüzde veya ekstremitelerde minör de olsa sıçrama, tremorvari veya fokal hareket görülen hastalarda nonkonvülziv status epileptikus düşünülmeli ve EEG ile ekarte edilmelidir.
Diğer taraftan EEG aktivitesine ilaç, sepsis ve
metabolik değişikliklerin etkisi fazladır ve bu
nedenle prognostifikasyon değeri somatosensöriyal evok potansiyellere (SEP) göre daha düşüktür[57]. Median sinirden yapılan SEP çalışmasında bilateral kortikal (N20) yanıtın kaybının yalancı pozitiflik oranı sekiz çalışmanın
meta-analizinde %0.7 (%95 GA 0.1-3.7) olarak
tespit edilmiştir[42]. Yani KPR sonrası 24 saat
ve daha sonrasında N20 cevabı yok ise hastanın tekrar bilincini kazanma şansı oldukça düşüktür. Ancak bunun tersi doğru değildir. Yani
SEP N20 var ise sensitivite %46 olup prognoz
açısından anlamı yoktur. Diğer bir deyişle
SEP’te N20 yanıtı alınan vakaların çoğunda
prognoz iyi olmayacaktır[58]. Diğer testler gibi
SEP için de elde olunduğu zaman önemli görünmektedir zira KPA sonrası başlangıçta varken tekrarlayan testlerde kaybolabildiğini gösteren çalışmalar vardır[59].
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Bu noktada kolayca yapılabilmeleri nedeniyle prognostifikasyonda serumda ölçülebilen
biyolojik parametrelerin önemine değinmekte
yarar vardır. Bu amaçla en çok çalışılan belirleyicilerden biri olan nöron spesifik enolaz
(NSE) glikolizde yüksek enerjili fosfat bağı
oluşan ve piruvata dönüşecek olan fosfoenolpiruvatın 2-fosfo-gliserat’tan elde olunduğu reaksiyonu katalizleyen enolazın gama izomeridir. Sadece nöronlarda bulunur. PROPAC çalışmasında 231 hastanın %60’ında KPR sonrası
birinci-üçüncü günlerde serum NSE düzeyi> 33
µg/L olup bunların hepsinde prognozun kötü
olduğu saptanmıştır[46]. Yalancı pozitiflik oranı yaklaşık %0’dır (%95 GA %0-3). Diğer çalışmaların tamamında da üçüncü güne kadar
serum NSE artışı ve bunun prognostik etkisi
gösterilebilmiş durumdadır. Ancak kesme değerleri 33-80 µg/L arasında değişmektedir. Yalancı pozitiflik oranı ise %0-11 arasındadır[42].
Bazı çalışmalarda tekrarlayan ölçümlerde düzeyinin düşmesinin iyi, düşmemesinin ise kötü
prognostik olduğu belirlenmiştir[60-62]. Bu konuda çalışılan diğer bir biyolojik parametre
S100 proteinidir. Ca++ bağlayan intraselülerastroglial bir protein olup iki alt tipinden
S100a (heterodimer form veya beta-alfa form)
melanosit ve glia, S100b (homodimer form veya beta-beta form) ise glia ve Schwann hücrelerinde bulunur. Fizyolojik olarak nöronal
farklılaşma ve proliferasyonda rolü olan bu
proteinin düzeyleri KPA sonrasında yükselir.
İlk yükselme kan beyin bariyeri bozulması,
astroglial hasar ve erken beyin ödemini işaret
eder. Elli sekiz hastada yapılan bir çalışma
başvuruda alınan kanda düzeyinin > 0.7 µg/L
olması halinde bilincin açılmayacağını (negatif
yordayıcı değer: %33-78) ve ilk 48 saatten sonra yükselmeye devam ederse kötü nörolojik sonucun 12.6 kat artacağını göstermiştir[61]. Meta-analizde PRE sonrası kötü progoz için median yalancı pozitiflik oranı %2 (%95 GA %0-54)
olarak tespit edilmiştir[42]. Diğer bir biyomarker olan kreatinin fosfokinaz beyin bandı
[CPK-BB] ise aynı enzimin miyokard bandı
(CPK-MB) ile yüksek oranda çapraz reaksiyon
gösterdiğinden dolayı sadece BOS’dan çalışılabileceği için kullanım pratikliğinden yoksundur[57]. Ayrıca BOS’daki düzeyleri de geniş
varyasyon gösterir ve kötü prognoz için yalancı pozitiflik değerleri %15 gibi yüksek ve ayrıca %95 GA da %0-33 gibi geniştir[42].
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PRE hastalarında beyin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) prognoz açısından önemli bilgiler verebilir. Beyin BT KPA’ya yol açabilecek nörolojik
nedenleri dışlamak amacıyla sıklıkla hiperakut
dönemde yapılmaktadır. Bu dönemde de genel
olarak normal bulunur. Üçüncü güne doğru difüz beyin ödemi belirginleşmeye başlar (Resim 1). Ayrıca sınır alan (watershed) infarktlar
ve kortekste selektif nekroza bağlı dansite
azalması gelişir. Gri cevher dansitesinin (“haunsfield” ünitesi değeri olarak) beyaz cevherdekine oranının 1.18 altında olmasının kötü
prognozu işaret ettiği bildirilmiştir[63,64]. MRG
görüntüleme hasarın detaylarını göstermesi
bakımından BT’ye üstündür. Literatürdeki ça-

A

B

Resim 1. KPA sonrası beyin BT; A: Arresti takiben altıncı saatte gri cevherde hafif dansite
azalması dışında normal görünüm; B: Kırk sekizinci saatte belirgin gri ve beyaz cevher dansite azalması, difüz sulkal silinme ve ventriküllerin obliterasyonu ile karakterize masif
beyin ödemi.
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lışmalar konvansiyonel görüntülemenin (T1,
T2) yerinin kısıtlı olduğu, FLAIR ve difüzyon
ağırlıklı görüntülemelerin ise kortikal değişikliklerin ortaya konulmasında değerli olduğunu
göstermektedir[8,34,65-68] (Resim 2). Ancak, görüntüleme yöntemlerinin prognostik değeri geniş hasta sayısı olan serilerde araştırılmamış
olduğu için prognostifikasyondaki yalancı negatif değerleri bilinmemektedir ve bu nedenle
büyük önem atfedilmemelidir.
TEDAVİ ve ÖNLEMLER
KPR sonrasında oluşmuş/oluşacak olan nöronal hasarlanmayı azaltmaya yönelik olarak
randomize kontrollü çalışmalarda denenen tiopental koma, lidoflazin (kalsiyum kanal blo-

kajı), magnezyum, benzodiazepinler, glukokortikoid, nimodipin ve benzeri farmakolojik tedavilerden olumlu sonuç alınamamıştır[32,47,6972]
. Oysa hayvan modellerinde NMDA antagonistleri (Dextrorphan, dizoclipine, magnezyum), kalsiyum 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
umutvar sonuçlar vermiş idi (detaylı derleme
için 73 no’lu kaynağa bakınız.). Klinik çalışmalarda gözlenen bu başarısızlığın nedenlerinden
biri KPR sonrası nöron/glia ölümünde rol oynayan mekanizmaların sayıca çokluğu ve

A

B

C

D

E

F

Resim 2. KPA sonrası beyin MR; üst panelde KPA arrest sonrası ikinci gün elde olunmuş MR’de (A)
FLAIR sekanslarda difüz kortikal ödem; Difüzyon (B) ve ADC (C) görüntülerde ise bu ödemin ağırlıklı olarak sitotoksik niteliği görülüyor (difüzyon parlak-ADC siyah); alt panelde ise farklı bir hastadan KPA sonrası ikinci gün (FLAIR, D) ve sekizinci gün (difüzyon, E ve ADC, F) alınmış iki MR’de
erken dönem FLAIR’de laminer nekrozun belirtisi olarak kortikal ödem ve kan beyin bariyeri yıkımının göstergesi olarak sulkal intensite artışı ile subakut difüzyon ve ADC görüntülerde kortikal hasar yanı sıra akut subkortikal masif anoksik demiyelinizasyon izleniyor.
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kompleks doğası olup, patofizyolojik basamakların birinin düzeltilmeye çalışılmasının olayın
bütününü değiştirememesi olarak görünmektedir. Buna rağmen bazı başarılı adımlar da atılmıştır. Bugün için olumlu olduğu izlemini veren iki tedavi modalitesi hafif-orta derece (kısaca “terapötik”) hipotermi ve son günlerde biraz daha tartışmalı hale düşmüş olan trombolitik tedavidir.
Terapötik Hipotermi
Hipoterminin iskemik dokuda hasarı azaltmasının altında yatan temel mekanizma metabolizma olan üzerine olan etkileridir[74]. Normalin altına doğru her bir °C azalımı ile hemen
neredeyse lineer olarak oksijen kullanımı %7
oranında azalır[75]. Diğer taraftan azalan her
derece başına yaklaşık %5 oranında kan basıncı düşmesi oluşmasına rağmen metabolizmadaki yavaşlama nedeniyle iskemi daha iyi tolere
edilebilir hale gelir. Hayvan deneylerinde 37°C
ile karşılaştırıldığında 25°C’de beyin volümü
yaklaşık %4 oranında daha azdır. Burada asıl
azalan SKA ve volümü olup BOS bölümü yaklaşık %32 oranında artış gösterir. Sonuçta intrakranial ve venöz basınçlar düşer[23]. Ayrıca
hipoterminin glutamat ve glisin gibi eksitatör
nörotransmitterlerin salımını azaltma, serbest
radikal toksisitesini baskılama, intraselüler
mediatör sistemlerinde olumlu etkiler oluşturma (örneğin; intraselüler kalsiyum sinyalizasyonu ve protein fosforilasyonunda rolü olan
CAM-kinaz II düzeyini ve inozitol fosfat hidrolizi yapan protein kinaz C’nin sitozolden

membrana translokasyonunu azaltıcı etkileri
gibi), ayrıca intraselüler asidozu azaltma,
anormal proteinlere bağlanıp onların atılımını
kolaylaştıran ubiquitin’in azalmasının önüne
geçme, anti-apopitotik etki ve anti-inflamatuvar etkileri ile daha başka mekanizmalar üzerinden iskemik nöron hasarını azalttığına ilişkin bulgular vardır[76-80].
Terapötik hipotermi ilk olarak 1997 yılında
22 hastane dışı KPA olgusunda uygulanmış ve
tarihsel kontrollere göre iyi sonuçlanımın %50
oranında arttığı görülmüştür. Aslında bu hipoterminin güvenlik ve uygulanabilirliğinin test
edildiği ilk pilot çalışma olup soğutma yüzeyden buz paketleri ile sağlanmıştır. Tedaviye
acilde başlanmış ve yoğun bakımda devam
edilmiştir[81]. Diğer bir pilot çalışmada 13 hastane dışı KPA olgusunda beş saat içinde
33°C’ye soğutucu battaniye ve alkol evaporasyonu ile inilebilmiş ve önemli yan etki görülmemiştir[82]. Ayrıca sağkalım ve iyileşme eğiliminin belirmiş olması dikkat çekicidir. Bu pilot
çalışmaları takiben üç randomize kontrollü çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların temel karakteristikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Avrupa’da yapılan “Hypothermia After
Cardiac Arrest (HACA)” çalışmasında 275
VF’ye bağlı kardiyak arrest sonrası komatöz
olarak sağkalan hastada mesane sıcaklığı hedefi 32-34°C olacak şekilde battaniye ve soğuk
hava ile uygulanan hipotermi yararlı bulunmuştur[83]. Terapötik hipoterminin etkinliği
açısından en sağlam kanıtı bu çalışma üretmiş

Tablo 1. Randomize kontrollü terapötik hipotermi çalışmaları.
HACA[83]

Bernard[84]

Hachimi-Idrissi[85]

Avusturya

Avusturalya

Avrupa

273

77

30

Yaş*

59 (51-68)

68 (57-75)

74 (66-79)

%VF

%92

%100

%0**

22 (16-30)

24 (17-32)

33 (27-37)

Yer
n

Spontan dolaşımı sağlama zamanı (dakika)*
Hedef °C
Sıcaklık ölçüm yeri
Hedefe ulaşma zamanı (dakika)*
Süre (saat)
Hipotermi uygulama metodu

32-34

33

34

Mesane

Pulmoner arter

Mesane

480 (240-960)

150 (65-240)

225 (90-240)

24

12

4’e kadar

Soğuk hava +
battaniye

Buz paketi
olay yerinde

Özel başlık

VF: Ventrikül fibrilasyonu.
* Ortalama ve parantez içinde %25-75 persentil değerleri verilmiştir. Bu değerler için 86 no’lu kaynaktan yararlanılmıştır.
** Bu çalışmaya sadece asistol/NEA olguları dahil edilmiştir.
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olup altıncı ayda bağımsız oluş ile belirlenen
iyi sonuçlanım hipotermi grubunda (%55) normotermi grubuna göre (%39) anlamlı olarak
yüksektir. Ayrıca hipotermi uygulaması ile
mortalite de azalmıştır [%41’e %55, rölatif
risk: 0.74 (%95 GA: 0.58-0.85), p= 0.02]. Bu çalışmada dolaşımın geri getirilmesini takiben
ortalama sekiz saat içinde hedef sıcaklık değerine ulaşılmıştır.
Daha küçük ölçekli diğer çalışmada 75
VF’ye bağlı KPA sonrası komatöz olarak yaşama döndürülen 75 hasta dahil edilmiş ve hedef
pulmoner arter sıcaklığı olan 33°C’ye 12 saat
boyunca vücut ve kafaya buz paketleri konulması ile ulaşılan bu çalışmada normotermi grubuna göre yaklaşık iki kat daha fazla iyi gidişat şansı olduğu saptanmıştır (%49’a %26,
p= 0.046)[84].
Üçüncü çalışmada ise asistol ve primer nabızsız elektriksel aktivite ile arrest olan 30 olguda sıvı gliserol içeren kask vasıtasıyla baş ve
boynun hedef mesane değeri 34°C olacak şekilde maksimum dört saat soğutulmuş ve hipotermi lehine olumlu etkinlik eğilimi tespit edilmiştir. Normotermik gruptaki tüm hastalar
kaybedilirken hipotermik gruptaki iki hasta iyi
ve bir hastada orta derecede düzelme ile taburcu edilmiştir[85].
Bu üç çalışmanın meta-analizinde hipotermi uygulanan grupta hastaneden nörolojik defisitsiz veya bağımsızlığa engel olmayacak derece defisitli olarak taburcu edilebilme oranları anlamlı olarak yükselmektedir (ortalama
1.68 kat ve %95 GA 1.29-2.07 arası). Yaş, cinsiyet, kollaps ile dolaşımın yeniden sağlanması
arasındaki süre, hipotermi tekniği de dikkate
alınarak yapılan bu analizde tedavi ile bir hastada iyi sonuç elde etmek için altı hastaya uygulama yapılması gerektiği ortaya konulabilmiştir[86].
Randomize kontrollü çalışmaların göreceli
olarak suni şartları ötesinde rutin klinik yaşamda da terapötik hipoterminin etkinliği
prospektif veri bankaları ile ortaya konulmuştur. Bu çalışmalardan Avrupa Resüsitasyon Şurası Data Bankası’nda toplanan 43’ü hastane
içi KPA ve 124’ü NEA/asistol olan toplam 462
hastadan %59’u endovasküler ve kalanı da yüzeyden uygulanan tekniklerle soğutulmuş, soğutma hızında 1.2°C/saat gibi yüksek bir değer
yakalanabilmiş iken komplikasyon oranları da

oldukça düşük (kanama %3, aritmi %6) seviyede kalmıştır[11]. Diğer data bankaları da benzer şekilde hipoterminin rutin klinik yaşamda
düşük risk ile uygulanabileceğini açıkça ortaya
koymuştur[87,88].
İnsanlarda Hipotermi Uygulama Metotları
Hedef sıcaklık değerine göre hipotermi hafif
(33-36°C), orta (28-32°C), derin (< 28°C) ve çok
derin (profound) (< 15 °C) olarak sınıflanmaktadır. 32°C altına inildiğinde ventriküler ektopi ve kardiyak aritmi sıklığı bariz olarak arttığı için YBÜ’de genel olarak hafif-orta derecede
hipotermi tercih edilir. Derin hipotermi ameliyat sırasında geçici sirkülatuar arrest esnasında kullanılır iken çok derin hipotermi travma
hastalarında kullanılan deneysel bir prosedürdür. Hipotermi uygulaması eksternal (yüzeyden
soğutma) ve internal (intravasküler) soğutma
olarak iki teknik ile yapılır[7].
Yüzeyden soğutma için buz paketleri ile sadece kafa ve boyna uygulama yapılması ucuz
ve cazip bir metodoloji olarak görünse de çoğu
kez etkili değildir[89]. Tüm vücudun soğutulması gereklidir. Yeni çalışmalarda buz paket/torbalarına ilaveten hipoterminin indüksiyonu için soğuk hava akımı kullanılmıştır[83,84]. Baş, boyun ve gövdeye yüzeyden uygulama ile sıcaklık azalması ortalama olarak
saatte 0.3-0.9°C arasındadır[7]. Bu yöntem uygulanırken hastanın özellikle altını da kapsama almak gerekir.
Yüzeyden soğutmanın diğer bir uygulama
şekli olan soğutucu kask Hachimi-Idrissi ve arkadaşlarının yaptığı randomize çalışmada kullanılmış idi[85]. Sıvı gliserolün kullanıldığı bu
sistem ile 225 dakika içinde hedef sıcaklık değerine inilebilmiştir. Ancak başka gruplarca
denenmemiş olan bu cihaz halen deneysel olarak ele alınmalıdır.
İntravasküler soğutma için endovasküler ısı
değiştiren kateterler kullanılır. Genel olarak
kateter sistemi içerisinden soğuk tuzlu su verilir ve bunun çevredeki kanı soğutması hedeflenir. İlk izlenim olarak daha başarılı görünse de
bu kateterlerin invaziv olması nedeniyle yüzeyden soğutma metodolojilerine göre etkinliğinin kafa kafaya karşılaştırma yapılarak belirlenmesi gereklidir. Özellikle bu cihazların
daha aza titreme (shivering) yaptığı iddiası ise
henüz kanıtlanamamıştır.
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Büyük volümde soğuk sıvı (4°C’de 0.9%
NaCl) infüzyonu ile bir saat içinde vücut sıcaklığı 2.5°C’ye kadar düşürülebilir[90]. Santral
venöz uygulama yerine periferden 30 cc/kg 4°C
ringer laktat verilmesiyle kardiyak arrest hastalarında vücut sıcaklığı 1.6°C azaltılabilmiştir[91]. Kim ve arkadaşları 2 L 4°C serum fizyoloji (SF)’ğin hızla verilmesinin 17 KPA hastasında hemodinamik etkilerini araştırdıklarında yarım saat içinde vücut ısısının 1.4°C indirilebildiği, ekokardiyografik olarak venöz basınç, pulmoner kama basıncı ve sol atriyum doluş basınçlarının değişmediğini saptamışlardır[92]. İntravenöz (IV) soğuk sıvı verilmesiyle
hedef sıcaklık değerine ulaşma zamanı kısalır
ancak hedefi geçerek ileri derecede soğutma
veya zaman içinde hedefte stabil kalmanın çoğu kez mümkün olmaması nedeniyle diğer metotlarla birlikte kullanılması, belki bir indüksiyon metodu olarak görülmesi daha akılcı
olur[93]. Örneğin; Polderman soğutucu battaniye ile birlikte 2.3 L buzlu (4°C) serum fizyolojiği 50 dakikada infüzyon yapmış ve vücut sıcaklığını bir saat içinde 36.9°C’den 32.9°C’ye indirmeyi sağlamıştır[94]. IV soğuk sıvı uygulamasıyla fazla volüm dahi verilse pulmoner
ödem, kardiyak aritmi veya ciddi yan etkiler
gözlenmemiş veya düşük oranda kalmıştır[90].
Terapötik Hipoterminin Komplikasyonları
Hipoterminin komplikasyonları özellikle
pnömoni olmak üzere infeksiyon, titreme, asidoz, kanama diskrazisi ve tekrar ısıtma esnasında hipotansiyon, trombositopeni, serum
amilaz düzeyinde yükselme, böbrek yetmezliği
ve kardiyak aritmilerdir[7]. Isıtma esnasında
muhtemelen SIRS nedeniyle rebound hipertermi nispeten sık (%22) görülür ve tekrar hipotermi uygulaması gereksinimi doğurabilir[95].
Bu arada özellikle 30°C altında defibrillasyonun ve anti-aritmik ilaçların başarısının düşeceği akılda tutulmalıdır[96,97]. Hasta tekrar arrest olursa resüsitasyona cevaplılıkta düşüş sorunu yaşanılabilir.
Terapötik hipotermi uygulamaları sırasında
istemeden hastanın 32°C altında soğutulması
nadir olmayarak görülür ve bu hastalarda
komplikasyon oranı yükselir ve tedavinin etkinliği düşer[95,98]. Buz paketleri ve soğutucu
battaniye ile soğutma yapılan bir çalışmada
hastaların %28’inde en az bir saat süreyle vücut ısısı 31°C, %13’ünde ise 30°C altına düş-
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müştür. Bu çalışmada hedefin ötesinde soğutulan hastalarda taburcu edilebilme oranı diğerlerine göre daha düşük (%30’a %58) olması
dikkat çekicidir[95]. Santral ve periferik kompartmanlarda sıcaklık değerlerinin dengelenmesinin zaman aldığı ve bunun fluktuasyonlarda rol oynadığı ileri sürülmüştür[90]. Bu nedenle internal soğutma metotları ile fluktuasyonların azalabileceği öngörülse de çalışmalar
bunu net olarak desteklememiştir[99].
Her KPR Olgusuna Terapötik Hipotermi
Uygulanmalı mı?
Bu soruya “evet” yanıtını verenler, VF veya
nabızsız VT ile hastane dışı KPA olgularında
terapötik hipoterminin etkinliğinin ikna edici
şekilde gösterildiğini ve hastane dışı asistol veya NEA ile KPA olan olgularda daha az ikna
edici düzeyde kalsa da terapötik hipoterminin
etkinliğini işaret eden yeterince kanıt olduğunu belirtirler. “The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)” ve “The
American Heart Association (AHA)”da da sorun muhtemelen bu şekilde ele alınmış ve hastane dışı VF veya nabızsız VT ile KPA olgularında dolaşım tekrar sağlanabilmesi durumunda terapötik hipotermi önerilmiştir[100,101]. Ayrıca diğer ritmlerde ve hastane içi KPA olgularının tedavisinde de bu opsiyonun dikkate
alınması gerektiği her iki kılavuzda da belirtilmiştir. Bu düşünceyi savunanlara göre ILCOR’un kardiyojenik şok, koagülopati ve dirençli aritmi durumunda hipotermi önermemesi de klinik bir veri değil, sadece teorik bir öngörü olup başlıca deneysel buluntulara dayalıdır ve aşılabilir. Başka bir tedavi mevcut değil
ve nörolojik disfonksiyon kardiyak arrest sonrası en önemli mortalite ve morbidite nedeni
iken ve hipotermi de bunu önleyebiliyor iken
neden herkese uygulanmasın? Bu son iki durum zaten arrest nedeni, arrest ritmi ve arrest
olunan yer ile değişmez[102]. Bu arada yoğun
bakımlarda uygulanan diğer tedavilerle kıyaslanınca hipotermi pahalı da değildir. Hipoterminin bugün için çok az merkezde uygulanmakta olması bu tedavinin yaygın olarak yani
her merkezde uygulamaz olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu kısıtlı kullanımın başlıca nedeni doktorların bir şekilde yeterli sağlamlıkta
veri olmadığını iddia etmesidir[1]. Oysa gerçekte bu uygulamaya sıcak bakılmamasının altında yatan ana etmen teknik zorluklar bulundu-
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ğu şeklindeki doktor ön yargısıdır. Ancak şu
nokta unutulmamalıdır ki doktorlar resüsitasyon kılavuzlarına da zaten pek fazla uymamaktadır[103,104]. Bu değiştirilmesi gereken
önemli bir eksikliktir.
Hipotermiye daima evet diyen görüşe göre
bu tedavi kolayca uygulanabilmektedir[23]. Örneğin; 2 L 4° SF verilmesi ile hipotermi hedefine yarım saatte varılabilmekte, daha sonra sedasyon ve nöromusküler kavşak blokajı ile beraber soğutucu battaniye uygulamasıyla tedavi
sürecinde hedef sıcaklıkta istenildiği kadar ve
sorunsuzca kalınabilmektedir[7,92]. Bu görüşü
savunanlara göre ayrıca ILCOR’un önerilerinde yer bulan sepsis veya ciddi infeksiyonu olan
hastalarda terapötik hipoterminin immünsüpresan etkisi nedeniyle zararlı olabileceği ya da
uygulanmaması gerektiği görüşü de tam olarak
doğru değildir[1,105]. Her ne kadar sepsiste hipotermi kötü prognozun bir göstergesi olsa da
bu nedensel bir faktör olarak değil hastalığın
ağırlığını işaret eden bir belirteç olarak ele
alınmalıdır[106]. Ayrıca ağır septik akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)’nda terapötik
hipotermi yararlı olma potansiyeli bulunan bir
tedavi modalitesi olarak gösterilmektedir[107].
Bu konuda yeterince destekleyici deneysel kanıt da bulunmaktadır[108]. Diğer taraftan
önemli bazı çalışmalarda hipotermi ile infeksiyon arasında olduğu savlanan doğrudan bağlantı da saptanamamıştır[109]. Randomize
kontrollü çalışmalarda hipotermi grubunda infeksiyon oranları istatisiksel düzeyde anlamlılık gösterecek şekilde artmamıştır[83,84]. İnfeksiyonun hastane dışı arrestlerde nadir olduğu
bir gerçek olmakla birlikte hastane içi KPA’de
de infeksiyon o kadar (%27) sık değildir[6]. Yani hipotermi infeksiyonu olan hastalarda da
uygulanabilir ve uygulandığında da kötüleşme
yapmaz. Öte yandan hipotermi ile koagülasyonun baskılandığı saptanmış olsa da aktif kanamanın önemli bir klinik sorun teşkil etmediği
kontrollü çalışmalarda belirtilmiştir[83,84].
Daima hipotermi görüşünü savunanların en
önemli dayanağı acil ve geniş endikasyonda
uygulandığı zaman terapötik hipotermi ile
kurtarılabilecek hayat sayısının çarpıcı derecede yüksek olmasıdır. Nedenine bakılmaksızın
tüm hastane dışı KPA’de terapötik hipotermi
uygulanabilseydi Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda yaklaşık olarak 52.000 hayat kur-

tarılmış olacaktı. Daha konservativ bir yaklaşım ile yani GA’nın alt sınırında yararlılık kabul edilirse bu sayı 12.600 fonksiyonel yaşama
denk gelecektir. Bu rakamın diğer kritik hastalık durumlarıyla karşılaştırıldığında oldukça
yeterli olduğu bilinmelidir. Örneğin; karşılaştırma için bütün ARDS olgularında akciğer koruyucu ventilasyon uygulanabilseydi, kurtarılacak yaşam ancak 17.000 dolayında olurdu
[1,4,6].
Tersi bir görüş olarak terapötik hipoterminin her hastaya uygulanamayacağını öne sürenler VF veya nabızsız VT ile hastane dışında
gelişen KPA olgularında terapötik hipoterminin etkinliğine ilişkin kanıt ikna edici olsa da
hastane dışı asistol veya NEA ile veya hastane
içi KPA olgularda bu şekilde bir datanın mevcut olmadığını söylerler. Onlara göre uygulama
tekniği de oldukça sofistike ve spesifiktir. KPA
sonrası hastaları 24 saat hipotermik, paralize
ve anestetik durumda tutmak birçok dezavantajı beraberinde getirmektedir.
Hipoterminin genellenmemesi gerektiği görüşünü savunanlar kontrollü çalışmaların birçok eksiklikleri olduğunu öne sürerler. Örneğin; Avusturalya’da yapılan çalışmada hastaların 12 saat hipotermide tutulması çift kör olarak gerçekleşmemiştir[84]. Ölüm genellikle 72
saat sonra derin komatöz hastalara verilen desteğin kesilmesi sonucu gerçekleşmiştir. Bu çalışma ayrıca randomize de sayılamaz. Hipotermi grubunun seçilmesi günün tek mi yoksa çift
sayı mı oluşuna göre yapılmıştır. Hastalar sadece ambulans vardığında VF’de tespit edilmiş
ve KPA sonrası spontan dolaşım geri getirilmiş
olup komatöz ise hipotermi uygulanmıştır. Dahası erkekler 18 ve kadınlar 50 yaşından küçük
ise tedavi uygulanmamıştır. Ayrıca epinefrine
rağmen sistolik kan basıncı 90 mmHg’dan az,
diğer koma nedeni varsa ve kabul eden hastanede yoğun bakım yatağı yok ise uygulama yapılmamıştır. Bu nedenle 33 ayda ancak 77 hasta çalışmaya alınabilmiştir. Öte yandan Avusturya çalışmasına (HACA) 5-15 dakika arasında müdahale edilip, en çok bir saat içinde dolaşımı geri getirilen, şahit olunmuş VF veya nabızsız VT olan KPA hastaları dahil edilmiştir[83]. Zaten spontan olarak hipotermik olanlar, 18 yaşından küçük ve 75 yaşından büyük,
komayı açıklayabilecek/katkıda bulunan başka neden(ler)in bulunduğu veya verbal yanıt
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verebilen hastalarla, yarım saatten uzun süredir ortalama kan basıncı 60 mmHg’dan düşük,
hipoksemik (15 dakikadan uzun süredir oksijen
satürasyonu %85 altında), terminal durumdaki
hastalar ile koagülopatisi bilinenler ise bu çalışmaya alınmamıştır. Sonuç olarak, son derece
seçilmiş bir çalışma grubunda tedavi denenmiştir. Dolayısıyla hasta toplama süreci beş yılı geçmiştir. Bu çalışma protokolü uygulanırsa
hastaneye gelen KPA hastalarının ancak %15’i
hipotermi için uygun bulunacaktır. HACA’da
ise bu sayı %8’de kalmıştır. Yani hipertemi tedavisi ancak küçük bir azınlığa uygulanabilmiştir. Olasılıkla bu rutin klinik uygulamada
da çok farklı olamaz. Ayrıca hipotermiyi rutin
tedavi olarak önermeyenler etkinlik açısından
en önemli kanıt(lar)ı sunan HACA çalışmasında kontrol grubunun hafif derecede de olsa hipertermik olmasının sonuçları yorumlanamaz
hale getirdiğini çünkü gözlenen yararın hipotermiden mi yoksa hipertermiden kaçınmadan
mı kaynaklandığının belli olamadığını iddia
etmektedirler[1,110]. Tedavinin genellenememesinin en önemli potansiyel nedeni tedavi penceresinin kısıtlı olması sorunudur. Kollaps zamanının yarım saati geçtiği durumlarda tedavi artık yararlı olmamaktadır[88]. Bu görüşü savunanlara göre geniş uygulama alanı olacak olan
bir tedavinin kullanımı kolay, kriterleri net ve
ikna edici olmalıdır ve hipotermi bu kriterleri
sağlamaz[111]. Optimal süre, uygulama yöntemi
ve hipoterminin derinliği tespit edilmiş değildir. Belirtildiği gibi sadece ateşi önlemek de aynı derecede sonuçlar verebilir[1].
Tüm verileri gözden geçirdikten sonra iki
görüşünde tam olarak doğru ya da yanlış olmadığı söylenebilir. Terapötik hipoterminin seçilmiş KPA hastalarında yararlı olabileceği kuşkusuz bir gerçektir. Bu tedavi bana göre ve bu
gün için KPA sonrası verbalizasyon olan yeterince iyi durumdaki hastalar; arrest ritmi şoklanamaz (asistol/NEA) olanlar; çok uzun resüsitasyon zamanı varsa; nonkardiyak nedenlerle
kardiyak arrest olmuş ise, çocuklarda; ağır
kardiyojenik şok; hayatı tehtid edici kardiyak
aritmi varsa ve bilinen koagülopati mevcut ise
uygulanmamalıdır. Sayılan bu durumlar yok
ise hipotermi rutindir.
Trombolitik Tedavi
Hastane dışı KPA olgularının yaklaşık
%50-70’inde neden masif pulmoner tromboem-
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boli (PTE) (%5) veya akut miyokard infarktüsü
(AMI)’dür (%65)[112-114]. Mekanizmaları farklılık gösterse de bu iki antitede trombolitik tedavinin etkinliği gösterilmiştir[115,116]. Trombolitik tedavinin yararı sadece büyük arterlerde trombotik oklüzyon olması durumuna sınırlı değildir. Ek olarak ana arterlerde tıkayıcı
trombus olmaması durumunda da mikrosirkülasyonu bloke eden mikrotrombusların (“noreflow” fenomeni) trombolitik tedavi ile kaldırılarak doku perfüzyonunun iyileştirilebileceği
gösterilmiştir[114,117,118]. Otuz yıldır yayımlanan klinik olgu raporu, olgu serileri ve küçük
ölçekli çalışmalarda kardiyak arrest sonrasında trombolitik tedavi uygulamasıyla hemodinamik stabilitenin iyileştirilebileceği ve uzun
dönem sağkalım ile iyi fonksiyonel sonuçların
artırılabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir[119]. Ancak Avrupa’da yapılan çok merkezli,
randomize çift kör “ThRombolysis In Cardiac
Arrest Trial (TROICA)” çalışması 1000 hastadan sonra futilite nedeniyle durdurulmuştur[120]. Bu durdurmanın nedeni primer sonlanma noktası olan birinci ay sonunda sağkalım oranları açısından trombolitik ajanın (tenecteplase) plasebo ile karşılaştırıldığında
farklı bulunmamış olmasıdır[114]. Ancak çalışmanın tam metni yayınlanmadığı için ikincil
sonlanımların (spontan dolaşım sağlanabilme
sıklığı, ilk gün sonunda sağkalım oranı, nörolojik ve genel fonksiyonel durum ve performans
gibi) nasıl değiştiğini ve tedavinin alt gruplarda olan etkilerini şu an için bilemiyoruz. Bu
durumda KPA sonrası trombolitik tedavinin
etkinlik ve güvenilirliği konusunda halen var
olan literatür bilgisini kısaca gözden geçirmekte yarar var. Çünkü beyinde mikrosirkülasyon
bloğunu potansiyel olarak çözme kapasitesinde
olan trombolitik uygulamasının sağkalan hastalarda fonksiyonel nörolojik gidişi olumlu etkileme olasılığı henüz yok sayılamaz.
Bu konudaki ilk prospektif çalışma ise 2001
yılında yayımlanmıştır[121]. Bu çalışmada 50
historik kontrol ile yapılan karşılaştırmada 40
KPA hastasında resüsitasyonun ilk 15 dakikasında spontan dolaşım sağlanamamış ise 50 mg
doku plazminojen aktivatörü ve 5000 ünite heparin bolus olarak verilmiştir. Yarım saat sonra spontan dolaşıma henüz ulaşılamamış ise
ikinci dozlar uygulanmıştır. Bu çalışma KPR
sırasında trombolitik tedavi uygulamasının kanama komplikasyon oranlarını belirgin derece-
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de artırmadığını ortaya koyması bakımından
önemlidir. Gerçekten de daha sonra yapılan çalışmaların hemen tamamında trombolitik tedavinin KPR sonrası ciddi kanama oranlarında
hafif derecede (%95 GA alt sınırı 1.25 olacak
şekilde yaklaşık 2.2 kat artış) artışa yol açabileceği yönünde işaret olsa da bu hiçbirinde istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşamamıştır[121-127,129]. Burada ciddi kanamadan transfüzyon gerekmesi, vücut boşluklarına kanama
(hemomediastinum gibi), intrakranial kanama
veya organa kanama anlaşılmalıdır. Bu arada
KPA sonrası trombolitik uygulaması ile ilişkilendirilen kanamaların çoğunluğu başarılı şekilde tedavi edilebilir[130].
Trombolitik tedavi uygulamasının yararlılığı küçük ölçekli çalışmalarda net olarak ortaya
konulamamıştır. Çalışmaların çoğunda hastane
dışı VF/VT-KPA olgularında KPR süresini değiştirmeksizin spontan dolaşım sağlayabilme
oranlarının trombolitik ajan kullanımı ile artırıldığı gösterilmiştir[121,123,125,128,131]. Ancak
bu etkiler nabızsız elektriksel aktivite ile arrest
olan hastalarda saptanmamıştır[132]. Trombolitik uygulaması ile ilk 24 saatte hayatta kalan
hasta oranı bir kaç çalışma dışında çoğunlukla
anlamlı düzeyde artsa da hastaneden taburcu
edilebilme oranlarında genellikle değişme olmadığı veya olumlu değişmenin istatistiksel
anlamlılık düzeyine çıkmadığı saptanmıştır[121,122,125,127,128,131,132]. Sadece bir çalışmada taburculuk oranında hafif bir artma tespit
edilmiştir (%95 GA alt sınırı 1.04) [122,125]. KPA
için trombolitik uygulamasının uzun dönem
fonksiyonel sonuçlara etkisi göreceli olarak daha az çalışılmış olmakla birlikte olumlu sonuçları genellikle istenen düzeyde değiştiremediği
belirtilmektedir[122,123,133-135].
Önemli bir not olarak hiperakut dönemde
bütün KPA hastalarına akut koroner plak rüptürü ve/veya trombozu nedenli AMI şüphesi
üzerinden acil koroner anjiyoplasti ile revaskülarizasyon tedavisinin rutin olarak uygulanmasının rasyoneli bulunmadığı bilinmelidir. Bu
yöntem Fransa’da test edilmiş ve 1762 hastadan ancak 85’i koroner anjiyoya alınabilmiştir[113]. Bu 85 hastadan da dokuzunda anjiyoda
koroner oklüzyon olduğu halde klinikte göğüs
ağrısı ve elektrokardiyografide ST elevasyonu
olmaması nedeniyle klinik belirtilerin hasta seçiminde yeterli duyarlıklıkta olmadığı da orta-

ya çıkmıştır. Sonuç olarak; hem AMI hem de
PTE ile ilişkilendirilen KPA sonrası sağkalan
hastalarda trombolitik tedavinin eski popülaritesi kalmamış durumdadır. Bu nedenle trombolitik ajan uygulaması veya mekanik revaskülarizasyon tedavisi seçenekleri ancak gösterilmiş ST yükselmesi olan AMI veya masif PTE’ye
rezerve edilmelidir[136-139]. Ancak bu hastaların acil şartlarda seçimi de sözü edilen birçok
nedenden ötürü güçtür.
Post-Resüsitatif Yoğun Bakım
KPA sonrası sağkalan hastaların tedavisine
YBÜ’de devam edilmelidir. Buradaki uygulamaların kalitesi halen nörolojik prognozun en
önemli belirleyicilerinden biri olma konumundadır[140]. Alanının deneyimli isimlerinden Dr.
Peter Safar bu süreci “uzamış yaşam desteği”
olarak tanımlamıştır[141]. KPA hastalarının yoğun bakım izleminde başlıca uygulamaları aşağıda özetlenmiştir ancak bu noktada sepsis
modelinde olduğu gibi genellikle kabul edilen
bir kılavuzdan söz etmek mümkün değildir.
Sepsisten benzeştirerek ventrikül fibrillasyonu
ile KPA olan hastalar için “Anoxic brain injury
bundle” kavramı getirilmeli ve çalışma(lar)a
konu edilmelidir [142,143]. Bu uygulama modeli
yukarıda özellikleri anlatılmış olan terapötik
hipotermi (altı saat içinde 32-34°C’ye inilerek
12-24 saat bu sıcaklıkta kalınması) ve genel
önlemler yanında sıkı glisemi kontrolü (normoglisemi hedefi olmalı) ve kontrollü hafif hipertansiyon (ortalama kan basıncı değeri 90100 mmHg) uygulamalarını mutlaka içermelidir. Şimdi kısaca yoğun bakımda serebral yönelimli uygulamalara değinelim.
1-Pozisyon: Boyun travmasının ekarte edildiği ve şüphe durumunda servikal immobilizasyonun sağlanmış olduğu bu hastalar yatak
başı 30° ve baş orta hatta olacak şekilde yatırılmalıdır. Bu durumda serebral venöz dönüş
maksimal olacaktır[87].
2- Damar Yolu: Resüsitasyon esnasında periferik ve santral yol takılırken yeterince steril
şartlar sağlanamamış ise en kısa sürede bu kateterler değiştirilmelidir[144]. Özellikle femoral
kateterlerin yüksek infeksiyon ve trombus formasyonu riski nedeniyle yakın takibi ve gerekirse daha erken değiştirilmesi önemlidir.
3- Serebral perfüzyonu optimizasyonu: Kan
basıncı sabit iken KİB artışı olduğunda sereb-
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ral perfüzyon azalır. KİB manipülasyonunda
en önemli unsur basıncı artıran provakatörleri
ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla yapılması gereken ilk iş KİB artışı krizlerinin önlenmesidir.
Ateş, hipoksi, hipertansiyon, epileptik nöbet,
intratorasik basınç artışı, ağrı, ajitasyon, hiponatremi ve hipotermi uygulaması yapılıyorsa
titreme bu bağlamda yakından izlenmeli ve
ivedilikle düzeltilmelidir[142]. Bilinmesi gereken nokta arrest sonrası komada kalan hastalarda yaygın beyin ödemi olduğu halde KİB değerlerinin genellikle yükselmediğidir[145,146].
Klinik veya radyolojik olarak KİB artışı gösterilmediği sürece antiherniasyon ve KİB’i düşürmeye yönelik ilaçlar uygulanmamalıdır. Belirgin kitle etkisi, herniasyon riski ve hidrosefali olmadıkça KİB monitörizasyonu da gerekmez. Antiherniasyon osmotik tedavi (%20
mannitol, hipertonik tuzlu su gibi) rutin olarak
önerilmez. Hiperventilasyon da beyin ödemini
tedavi amacıyla uygulanmamalıdır. Ayrıca steroid tedavisin bu yönden uygulama alanı yoktur. Sedatif ajanlar (barbitürat, morfin, fentanil, propofol) da refraktör KİB artışı olmadığı
sürece kullanılmamalıdır.
Serebral perfüzyon basıncını yeterli düzeyde sürdürebilmek ve global serebral iskemiyi
kötüleştirmemek için hipotansiyon önlenmelidir[7,97,142]. Post-arrest dönemde noninvaziv
kan basıncı ölçümleri genellikle istenilen doğruluktan uzaktır ve özellikle vazopressör titrasyonu yapılan hastalarda intra-arteryel ölçüm ve monitörizasyon gereklidir[144]. Beyin
ödemini provake etme riski olduğu için hasta
hipoglisemik olmadıkça dekstrozlu solüsyonlar
değil SF ve hatta gerekirse hipertonik solüsyonlar kullanılmalıdır. KPA sonrasında geçici
sol ventrikül disfonksiyonu sıktır[147]. Bu miyokardiyal yalpalanma (stunning) olarak bilinen durum ortalama 48-72 saat kadar sürer ve
gelişiminde resüsitasyon sırasında kullanılan
adrenalin miktarının belirleyici olduğu üzerinde durulmaktadır. Hipotansif hastalarda önce
volüm yükleme denemesi yapılmalı ve gerekirse düşük doz vazopressör ilave edilmelidir. Rutin olarak önerilmez ise de bu önlemlerin başarılı olmadığı hastalarda pulmoner arter kateteri ile titrasyonun yararlı olma potansiyeli vardır[35]. İyi nörolojik sonuç için post-resüsitasyon dönemde vazodilatör şok mutlaka önlenmelidir.
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KPA sonrası serebral perfüzyonun bozulmasında önemli olan iki patofizyolojik mekanizma, mikrovasküler disfonksiyon ve otoregülasyon bozukluğudur. Mikrovasküler disfonksiyonun nedeni “no-re-flow fenomeni” olup fokal tromboembolik olaylarda görülen şeklinden farklılık göstermez ve KPA sonrasında
trombolitik tedavi girişimlerinin başlıca teorik
alt yapısını oluşturur. Bu nokta makalede daha
önce ele alınmış idi. Diğer taraftan zamansal
değişim özellikleri tam olarak ortaya konulamamış olsa da özellikle akut süreçte serebral
otoregülasyon mekanizmasının tamamen ortadan kalktığı ya da otoregülasyon eğrisinin sağa
kaydığı saptanmıştır[20]. Bu nokta kan basıncı
hedefinin daha önceden düşünülene göre daha
yüksek değerlerde olması gerektiğini ifade
eder. Her ne kadar serebral otoregülasyon eğrisi sağa kaydığı için bu hastalarda kan basıncının yüksek tutulması teorik olarak önerilmiş
olmakla beraber hipertansiyon indüksiyonunun yararlı etkisi net olarak gösterilmiş değildir [148-151]. Ancak aradaki neden sonuç ilişkisi netleşmemiş olsa da arrest sonrası kan basıncı yüksek olan hastalar (ilk iki saat içinde vazopressör desteğine ihtiyaç kalmayanlar) diğerlerine göre daha iyi nörolojik gidişat göstermektedir[149]. Literatürde optimal kan basıncı
değeri konusunda uzlaşma sağlanamamıştır[7,142]. Derin sedasyon ve hipotermi gibi uygulamalar olmaksızın optimal koroner perfüzyon sağlayabilmek için önerilmiş olan ortalama
kan basıncının 65 mmHg üzerinde tutulması
görüşü yüksek olasıklıkla serebral perfüzyon
basıncını istenen düzeyde tutabilmek için yeterli değildir[20,142]. Ortalama kan basıncı hedefinin en azından ilk 24 saat boyunca 80-100
mmHg arasında olması gerektiği son yıllarda
daha çok vurgulanmaktadır[102]. Genellikle yapılan uygulama başlangıçta hızlı SF infüzyonu
ile ortalama kan basıncının önce 70 mmHg
üzerine çıkarma şeklindedir. Bu amaçla soğuk
(4°C) SF kullanımı bazı merkezlerde bir taraftan da hipotermi sağlamak amacıyla tercih
edilmektedir[91]. Büyük volümde soğuk SF uygulaması kalp yetmezliği, pulmoner ödem ve
hemodiyaliz hastalarında sakıncalı olup çoğu
kez güvenle uygulanamaz[23]. Sıvı uygulamasına rezistan hipotansiyon veya şok durumunda
ise ileri kardiyak yaşam desteği protokolüne
uygun olarak vazopressör ve inotroplar (dopamin 2-20 µg/kg/dakika; fenilefrin 0.2-1.2
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µg/kg/saat; epinefrin 2-20 µg/kg/dakika) kullanılmalıdır[101].
4- Serebral oksijenasyonu optimizasyonu:
KPA sonrası komada kalan hastalar mekanik
ventilasyona bağlıdır. Hem hipoksi hem de hiperkapni serebral hasarı artırdığı için önlenmelidir[101,144]. Hastaların normokarbik ve
normoksemik olarak izlenmesi önerilir[23]. Ancak bazı doktorlar özellikle ilk 24 saatte hastaların hiperoksik tutulmasının yararına inanmaktadır[102]. Mekanik ventilasyon parametreleri diğer durumlarda olduğu gibi sorunlara
yönelik ve hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır. Bu arada göğüs masajına bağlı kosta
kırıkları oluşan pnömotoraks ve endotrakeal
tüpün malpozisyonu dolaşımın geri getirilmesinden sonra unutulmadan kontrol edilmelidir.
5- Ateş kontrolü: Ateş kardiyak arrest sonrası serebral hasarı artırır. Vücut sıcaklığının
her 1°C artışında serebral metabolizma %8 artar ve arrest hastalarında fonksiyonel gidişatı
olumsuz etkiler[43,110]. Hipotermi uygulanmasa
bile bu hastalarda hipertermi mutlak suretle
kontrol edilmelidir. Ateş saptandığında infeksiyon odakları detaylı olarak taranmalıdır.
Özellikle KPA sonrasında sepsis sıktır. Başlıca
odaklar aspirasyon pnömonisi ile iskemik kolitis nedenli abdominal infeksiyonlardır. Ancak
klinik olarak sepsis teşhisi olmadıkça veya infeksiyon odağı gösterilememiş ise rutin olarak
veya profilaktik amaçlı antibiyotik tedavisi
önerilmez.
5- Glisemi kontrolü: Bütün risklerine rağmen ve formel olarak bu hasta grubunda çalışılmamış olsa da kardiyopulmoner arrest sonrası sağkalan tüm hastalarda aynen diğer kritik hastalarda olduğu gibi intensif kan şekeri
kontrolü önerilir[143]. Bu amaçla hedef 80-110
mg/dL arası olmalıdır. Bu noktada özellikle
idame sıvısı olarak dekstrozlu solüsyonlardan
kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır.
6- Epileptik nöbet kontrolü ve profilaksisi:
Epileptik nöbet ve miyoklonus arrest sonrası
sağkalan hastaların en az üçte birinde görülen
sık bir sorundur[152]. Klinik veya subklinik
(nonkonvülziv) epileptik status prognozu
olumsuz olarak etkiler[50]. Bu bağlamda daha
önce belirtildiği gibi nonkonvülziv status epileptikusun klinik özellikleri iyi bilinmeli ve gerektiğinde EEG yapılarak ekarte edilmelidir.

KPA sonrası status epileptikus tedavi ilkeleri diğer hastalardan farklı özellik göstermez
ve aynen uygulanmalıdır. Bu noktada miyoklonusun farklı özellikleri nedeniyle ayırt edilmesi gerekir[143]. Miyoklonus serebral metabolik aktiviteyi ve KİB’i artırmaz. Miyoklonik
status epileptikusun oldukça kötü prognostik
özellikleri olan ağır serebral hasarlanma olan
hastalarda görüldüğünü ve EEG’de sıklıkla
burst-süpresyon paterni olup en çok birkaç
gün içinde klinik ve EEG’nin süprese olacağını ifade etmekte yarar vardır[51]. Bu nedenle
miyoklonik statusun tedavi edilmeye çalışılmasının bir rasyoneli olmayabilir[52]. Erken
dönemde post-anoksik myoklonus (LanceAdams sendromu) görülebilmesi ise bu sendromun prognozunun standart antiepileptik uygulaması ile etkilenmediği gerçeğinden hareketle bu kuralı değiştirmez[153]. Bu arada KPA
sonrasında klinik veya EEG ile dokümente
edilmiş nöbeti olmayan hastaya profilaktik
amaçla antiepileptik tedavi verilmemelidir.
Ayrıca post-resüsitasyon sendromunun bir
parçası olarak bağırsak disfonksiyonu olduğu
ve bu nedenle per oral ilaç uygulamasının tamamen öngörülemez ilaç düzeyleri ile sonuçlanacağı ve kan düzeyi takibi yapılamayan antiepileptiklerin bu yolla verilmesinin tercih
edilmemesi gerektiği bilinmelidir.
SON SÖZ
Tüm bu anlatılanlardan sonra bulunduğumuz noktada terapötik hipotermi ve benzer nöroprotektif yöntemlerden kesinlikle yarar görmeyecek veya yüksek olasılıkla yarar görecek
olan hastaları çok erken dönemde saptamamıza yarayacak bir yönteme ihtiyacımız var. Çünkü tedavi agresif, zahmetli ve pahalıdır. Komplikasyon oranları da düşük değildir. Tedaviden
yararlanma durumunu kestirmemize yarayacak yöntem veya yöntemler bulunmadan her
gelene hipotermi uygulamamız sadece tıbbın
temel ilkelerinden biri olan “önce zarar verme”
kuralını çiğnememize değil, ayrıca ülke kaynaklarını hiçbir zaman düzelmeyecek bitkisel
hayatta veya ağır kognitif yıkımı olan yatalak
hastaların sayısını artırmak için harcamak suretiyle heba etmemize yol açacaktır. Dahası
hastaların azımsanmayacak bir kısmı tüm gayret ve masrafa karşın yine de kaybedilecektir[141]. Demek ki bireysel hasta temelinde önce
hedefler belirlenmelidir. Bu hedeflerin önemli
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bir kısmı nörolojiktir. Bu bağlamda iyi bir başlangıç noktası terimlerin son kertede belirleyici olduğu noktasından hareketle “kardiyopulmoner resüsitasyon” deyimini “kardiyoserebral resüsitasyon” olarak değiştirmektir[154].
Anlattığımız “anoksik beyin hasarı paketi
(bundle)” de hastanelerde sürekli gündemde
tutulmalı ve uygulanmalıdır. Bize göre KPA’yı
tümden bir kardiyovasküler sorun olarak düşünmek ciddi bir hatadır. Eğer zaman kas ise,
beyinsiz tek başına kasın hiçbir anlamı yoktur[141].
Bitirirken, PRE veya kullanılageldiği şekliyle anoksik beyin için “sepsisten sağkalım
kampanyası” örneğinde olduğu gibi bir “anoksik beyin hasarında kurtulma (sağkalım değil)
kampanyası” gündeme gelebilir mi? Bana göre
endüstrinin agresif pazarlama yapmasını gerektirecek metasal ürün bulunmadığı için bu
yakın gelecekte söz konusu olmayacaktır. Hipotermi ise aslında doğanın nöroproteksiyonu
olup söz konusu durumun aynen geçerli olduğu
ilk kez önerilmesinden ancak 50 yıl sonra bir
randomize çift kör kontrollü çalışmanın tamamlanabilmiş olmasından bellidir.
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