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PATOFİZYOLOJİ 

• Beyin parankimi (%80) 
 

• Beyin omurilik sıvısı (%10)  
 

• Kan (%10)  



Monro-Kelly Doktrini 

• Kafa içi hacim görece 
sabittir 
 

• Sıvı ve katı elemanlarla 
doludur 
 

• Elemanlardan birinin 
hacim artışı diğerlerinin 
azalması ve KİBAS ile 
sonuçlanır 
 



PATOFİZYOLOJİ 

       İntrakraniyal Basınç Artışı 
 

      Beyin Kan Akımının Azalması  
                             
                Yaygın İskemi  
                                 
                  Beyin Ölümü 

 



KİBAS Nedenleri 

• Travmatik beyin hasarı (en sık neden!) 
 
 



KİBAS Nedenleri 
• Kafa içi yer kaplayan normal elemanların hacim 

artışı 
– Beyin: Beyin ödemi 
– BOS: Hidrosefali 
– Kan hacminde artış  

• Yer kaplayan lezyonlar 
– Tümör          - Hematom 
– Abse  - Kist 

• İdiyopatik 
– Benign intrakraniyal hipertansiyon 

 



“Beyin ödemi (BÖ)” 
• Sitotoksik BÖ 

– travmatik beyin hasarı 
– diffüz aksonal hasar 
– hipoksik-iskemik hasar 
– su entoksikasyonu 

 
Vazojenik BÖ 

– tümör 
– kanama; enfarkt 
– abse 
– MSS enfeksiyonu 

 
İnterstisyel BÖ 

– hidrosefali 



“Kafaiçi hipertansiyon (KİH) -  klinik yakınmalar” 
 

– Baş ağrısı 
•Gece uykudan uyandırma 
•Öksürük, miksiyon ve defekasyonla şiddetlenme 
•Yineleyen ve lokalize 
•Sıklık ve şiddetinde giderek artma 

– Bilinç değişikliği 
– Kişilik değişikliği 
– Kusma 
– Büyüme bozuklukları 
– Ense sertliği 
– Fokal nörolojik defisit 



“KİH - klinik bulgular” 
 
- papilödem 
 
- retinal kanama 
 
- makrosefali, sütürlerde açılma, fontanel bombeliği 
 
-   kraniyal sinir felçleri 
  en sık 3. kraniyal sinir (anizokori) 
 
-   bilinç değişikliği 
  irritabilite             koma 
 
- Cushing triadı (geç dönem bulgusu):  

- sistemik hipertansiyon +  bradikardi  + düzensiz solunum  
 



Glasgow koma skoru 
Eye opening 
Spontaneous 4 
Response to verbal command 3 
Response to pain 2 
No eye opening 1 
Best verbal response 
Oriented 5 
Confused 4 
Inappropriate words 3 
Incomprehensible sounds 2 
No verbal response 1 
Best motor response 
Obeys commands 6 
Localizing response to pain 5 
Withdrawal response to pain 4 
Flexion to pain 3 
Extension to pain 2 
No motor response 1 



Pediatrik Glasgow Koma 
Skoru 

Eye opening 
Spontaneous 4 
Response to verbal command 3 
Response to pain 2 
None 1 
Best motor response 
Spontaneous (obeys verbal command) 6 
Withdraws in response to touch (Localizes pain) 5 
Withdraws in response to pain 4 
Abnormal flexion in response to pain (Decorticate 
posture) 

3 

Abnormal extension in response to pain (Decerebrate 
posture) 

2 

None 1 
Best verbal response 
Smiles, oriented to sound, follows objects, interacts 
(Coos, babbles) 

5 

Cries, irritable 4 
Cries in response to pain 3 
Moans in response to pain 2 
None 1 
Pediatric GCS Total 3 to 15 



Papil Ödemi 



  KİBAS  TEDAVİSİNDE BAŞARI 

• Hastane dışında  ve/veya acildeki tedavi 
 

• Çocuk yoğun bakım  ünitesindeki tedavi 
 

• Rehabilitasyon  ünitesindeki Tedavi  



 

HASTANE 
DIŞI/ ACİL 
SERVİS  

YOĞUN 
BAKIM 
ÜNİTESİ 
 

REHABİLİTASYON 
ÜNİTESİ 

BEYİN 
ÖDEMİ 
 
SEKONDER 
İSKEMİ 

İskemi 
 
Depolarizasyon/ yayılan depresyon 
 
sitotoksisite 
 
Mitokondriyal hasarlanma 
 
Apopitozis tetikleyicileri 
 

 
    GEÇİCİ       FAKTÖRLER    

 

Geriye kalan 
devreleri korumak 
 
Yeni devreler 
yada  nöronlar 
yaratmak 

Sekonder  
hasarlar 

Cerrahi kitle 
lezyonu 



İkincil İskemik Hasarı Önle!!! 

Birincil Hasar O2 

eksiitotoksisite 

enflamasyon 

O2 

O2 

O2 

O2 

O2 

Beyin ödemi İKB SPB 

İSKEMİ Hipotansiyon
Hipoksi 



Sekonder Hasarı Artıran Durumlar 

• Sistemik olaylar  
   Hipoksi 
   Hipotansiyon 
   Anemi 
   Asidoz 
   Hiperkapni 
   Hipokapni 
   Hipertermi 
   Hiperglisemi 
   Hipoglisemi 
 

 



Sekonder Hasarı Artıran Durumlar 

• Santral olaylar 
   Ödem 
   Hematom 
   Kanama 
   Vazospazm 
   Hidrosefali 
    



Hastane Dışında veya Acilde Tedavi 
• Hasarlanma sonrasında erken müdahele çok 

önemlidir  
 

• Hastane dışında ve acil serviste  yapılan yanlış 
girişimler hasarın artmasına neden olur  
 

• Özellikle hipotansiyon ve hipoksiye dikkat  
                 Kokoska ER, J Pediatr Surg 1998;33:333-338 
             White JR, Crit Care Med 2001;29:534-540  

 



İLK DEĞERLENDİRME 

İlk amaç: 
 
• Kardiyopulmoner stabilizasyonu 
 
• Yeterli kan basıncı ve ventilasyonu sağlamak 

 
• Hasta stabil hale geldiğinde beyin tomografisi 



• İKB artışı olan hastayla karşılaşıldığında 
ilk olarak havayolu sağlanmalıdır  
 



Entübasyon endikasyonları 

• Refrakter hipoksi 
 

•  Hipoventilasyon 
 

• Glasgow koma skoru ≤ 8 
 

• GKS’unun 2-3 değer düşmesi 
 

• Apne 
 

• Havayolunu koruyucu refleksleri yok ise 
 

•  Hiperventilasyon gerektiren akut herniasyon  
 
 



Hızlı ardışık entübasyon 
 

• Entübasyon sırasında lidokain, pentotal, etomidat 
ve midazolam kullanılabilir 
 

• Tüm hastalara, entübasyon sırasında İKB artışını 
önlemek için 1 mg/kg lidokain verilmelidir  
 

• Ketamin kullanılmamalıdır! 
 

• Paralizi için roküronyum veya veküronyum tercih 
edilebilir  



Havayolu Yönetiminde Önerilen Anestezikler 

• ARTMIŞ İKB VE NORMAL KVS  
                 Pentotal/ midazolam 
 
• ARTMIŞ İKB VE ANORMAL KVS 
                 Etomidate 
     
                  Guldner G, Acad Emerg Med 2003;10:134-139

  

 
                       



 
 
 
 

   ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA YÖNETİM 



Beyin Kan Akımı 



İntrakraniyal Basınç Monitorizasyonu 

 
• Çocuk yoğun bakım ünitesine devredilirken  

değerlendirme için mutlak iki ek işlem  yapılır  
       İlki bilgisayarlı beyin tomografisi  
     İkincisi ise İntrakraniyal basınç    
       monitorizasyon probunun yerleştirilmesi  
 
• İKB monitorizasyonunda ventriküler kateter 

seçilmişse gerektiğinde BOS drenajı 
sağlanabilmektedir  

  
                   



İntrakranial Basınç İzlemi 



İntrakraniyal Basınç Monitorizasyonu 

• Normal değerleri 1-10 yaş arası 3-7 mmHg ve süt 
çocukluğunda 1.5 – 6 mmHg 
 

• 8 yaş ve üstü İKB’ın 20 mmHg, 1-8 yaş 18 mmHg 
ve 1 yaş altında 15 mmHg üstü İKB artışı olarak 
kabul edilmesini önerenler var 
 

• BPB’ı 66, 63 ve 53 değerleri 11-16, 7-10,  ve 2-6 
yaş için minimum değerler olarak kabul 
edilmektedir  

                   



Değerlendirme  

Kanıt  seviyesi Çalışma türü 
I İyi kalite Randomize kontrollü çalışma (RKÇ) 
II Orta veya az kaliteli  RKÇ 
II İyi kalite kohort 
II İyi kalite vaka kontrol çalışması 
III  Orta veya az kaliteli RKÇ veya kohort çalışması 
III Orta veya az kaliteli vaka kontrol çalışması 

III Vaka serileri, bilgi bankası, registry 



Serebral Perfüzyon Basıncı  
2003 kılavuzu 2012 kılavuzu 
Seviye II –SPB >40mmHg tutulmalı Seviye III-SPB en az 40 mmHg 

olması düşünülmeli 

Seviye III – SPB 40 ila 65 mmHg 
arasında olması yaşa bağlı optimal 
limitleri muhtemelen temsil eder; 
sütçocuğu ve yenidoğanda istisnalar 
olabilir 

Seviye III- SPB limiti 40-50 olması 
düşünülmeli;  

Seviye III – İleri serebral 
monitorizasyon bazı durumlarda 
optimal SPB tesbiti için faydalı 
olabilir. 
Seviye III- hipotansiyon 
engellenmelidir. 



2012 kılavuzu 
Seviye III-Ciddi beyin travmasında İKB monitörizasyonu düşünülebilir 

İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu  



Kraniyal BT 
 

• Beyin ödemini saptanması 
 

• Beyin ödemi nedenlerinin gösterilmesi 
(Tümör, kanama…) 
 

• Tedaviye yanıtın takibi 
 

  



2012 kılavuzu 
Seviye III-Nörolojik kötüleşme yok ise veya KİBAS’ı artmıyorsa yatıştan 
24 saat sonra rutin BBT tekrarı cerrahi girişim için endike olmayabilir. 

Nöro-görüntüleme 



• Sebebi uzaklaştırma 
– Hidrosefali→VP şant 
– Kitle→Kitleyi çıkart 
– Abse→Abseyi boşalt 
 

• Genel tedavi prensipleri 





Genel önlemler 
 

• Tüm hastaların vital bulguları 
yakından takip edilmelidir  
 

• Hipotansiyon, hiperkarbi ve hipoksi 
önlenmelidir  



Genel önlemler 
 

• Ortalama arter basıncını (OAB) normal düzeyde 
tutabilmek için izotonik sıvı (%0.9 NaCl) verilmeli 
 

• Övolemi sağlanmaya çalışılmalı  
 

• Gerekirse vasopresörler başlanmalı  
 
 



 
• Ateş yükselmesi ile mücadele etmek  

 
• Asit-baz ve elektrolit dengesinin 

düzeltilmesi  
Uygunsuz ADH 
Serebral Tuz kaybı 
 
 
 

 



Ateş 
• Ateşin 1°C’deki artışı metabolik hızı % 10-13 oranında artırır 

ve vazodilatasyona neden olur 
  
• Ateşin indüklediği serebral kan damarlarının dilatasyonu 

serebral kan akımını artırır ve bunun sonucu İKB artabilir 
 

• Ateş ile kötü nörolojik prognoz arasında önemli bir ilişki 
olduğu bilinmekte 
 

•  Bu nedenle İKB artış riski olan hastalarda, ateş antipiretik  
    ve soğutucu battaniyelerle kontrol edilmelidir  

                   



Glikoz Kontrol 



Glikoz Kontrol 

Ciddi travması olan hastalarda kan şekerini  
110-180 mg/dl arasında tutunuz 



2012 kılavuzu 
Seviye III-Yeterli veri olmaması nedeniyle, glikoz kontrolündeki hedef 
klinisyene bırakılmıştır 

Glikoz Kontrol 



Endikasyon varsa cerrahi GKS  ≤ 8 

Yaşa uygun serebral perfüzyon basıncını sağla 

Evet 

Hayır 

Evet 

İKB monitorizasyonu 

↑ İKB ? 

Evet 

Sedasyon analjezi 
Yatak başını 30° kaldır 

Evet Hayır 
↑ İKB ? 

Evet 

Ventrikülostomi varsa 
BOS drene et 

↑ İKB ? 

Hayır Evet 

Evet 

Nöromüsküler blokaj 

Hayır Evet 
↑ İKB ? 

İKB tedavisini 
dikkatlice kes 



↑ İKB 
? 

Evet 

Hiperosmolar  tedavi –%3 salin 
infüzyonu 

Gerekli ise 
Mannitol 

Evet 

Hayır 

↑ İKB 
? 

Evet 

Hiperventilasyon 
(PaCO2 32-35 

mmHg 

↑ İKB 
? 

Hayır 

Evet 

Evet 

İkinci basamak tedaviler 



1.basamak tedaviye rağmen İKB 
BBT’de cerrahi lezyon yok ? 

Ventrikülostomi çalışıyor mu ? 
BBT’de sisternalar açık mı? 

Aktif EEG, barbitüratlara medikal 
kontrendikasyon yok? 

Kurtarılabilecek hasta ? 
BBT’de ödem bulguları ? Lumbar drenajı düşün Yüksek doz barbitürat 

tedavisi düşün 

Tek taraflı ödem İki taraflı ödem 

Duraplastiyle birlikte çift taraflı 
dekompresif kraniektomi düşün 

Duroplastiyle birlikte tek taraflı 
dekompresif kranioektomi düşün 

Hipotermi bulguları ? 
İskemi bulguları yok ? 

 

                 Hipotermi  ? 

Hiperventilasyonu düşün 
(PaCO2 < 30 mmHg) 
(Serebral kan akımı, juguler venöz O2 
satürasyonu, arteriel-juguler venöz O2 
monitorizasyonu düşün) 



KİBAS Tedavisinde Sedasyon,  Analjezi ve  
Kas Gevşeticilerin Kullanımı  

• Bu ajanların kullanımı 2 ana nedenden ötürüdür:  
Birincisi acil entübasyon  

            Diğeri ise İKB artışının kontrolü  
 

• Aspirasyon gibi uyarılar İKB artırır 
 

• Ağrılı ve zararlı uyarılar ve stres sempatik tonusun artmasına ve 
hipertansiyona ve etkili bölgelerde beyin ödeminin artmasına  
 

• Sedatif ve analjezikler mekanik ventilatör desteğini 
kolaylaştırmakta  

    
    

 
 



Beyin Ödemi Tedavisinde Sedasyon,  Analjezi 
ve Kas Gevşeticilerin Kullanımı  

• Kas gevşeticiler  
  Hava yolu ve intratorasik basıncı azaltmaları 
  Titremeyi önlemeleri 
  Ventilatöre karşı solunum direncini  
        azaltmaları  nedeniyle 
               İKB’ı azaltırlar 



Beyin Ödemi Tedavisinde Sedasyon,  Analjezi 
ve Kas Gevşeticilerin Kullanımı  

• Kas gevşeticiler  
  İstemsiz ekstübasyona ikincil gelişebilecek hipoksemi 
  Nöbetlerin gözden kaçması 
  Nozokomiyal pnömoni 
  Kardiyovasküler yan etkiler 
  İmmobilizasyon stresi (eğer kas gevşetici yeterli  
          sedasyon ve analjezi verilmeden kullanılmışsa) 
  Çocuk yoğun bakım ünitesinde kalışın uzaması 
  Polinöropati ve myopati riski 
      
      Kas gevşeticilerin riskleri 



Analjezi,  sedasyon ve NM Blokaj 

2003 kılavuz 201 2 kılavuz 
S III- prognostik data olmadığından, 
sedatif, analjezik ve NMB ajanlarının 
tür ve doz seçimi tedavi eden uzmana 
bırakılmalıdır.  
Fakat sedatif ve analjezik ajanların 
ağır TBH’lı çocukların üzerindeki 
etkisi değişken olabilir,  
öngörülemeyebilir. 

S III- Ağır KIBAS kontrolünde 
Etomidat  kullanımı düşünülebilir. 
Fakat adrenal baskılama riski 
değerlendirilmelidir. 

S III- KIBAS kontrolünde Tiyopental  
kullanımı değerlendirilebilir. 

Veri yetersizliği nedeniyle endikasyon, 
ilaç seçimi ve  kullanım dozajı tedavi  
eden uzmanın seçimine bırakılmalıdır. 
FDA pediatrik ağır TBH da propofol 
infüzyonunu önermemektedir. 



Konvülziyonların Önlenmesi 

• Konvülziyon görülme riski travma sonrası % 15-20 
 

• Konvülziyonlar serebral metabolik hızı ve İKB’ı 
artırabilir  
 

• Profilaktik antiepileptik kullanımı tartışmalı 
 

• Ciddi travmalı hastaların % 50’sinde nöbetler 
subklinik olup ancak devamlı EEG monitorizasyonu 
ile ortaya çıkmaktadır  
 



Konvülziyonların Önlenmesi 

• Yapılan pediatrik travma hastaları içeren bir 
çalışmada, 7 günden önce başlanan profilaktik 
antikonvulsif ilaçların yaşam oranını iyileştirdiği 
gösterilmiştir  
 

• Ancak 7 günden sonra başlandığında böyle bir etki 
görülmemiştir  
 

  Orliaguet G, et al. Ped Anesthesia 2008;18:455-461 



Nöbet Profilaksisi 

2003 kılavuz 201 2 kılavuz 
S II- Ağır TBH olan pediatrik 
hastalarda nöbet profilaksisi geç 
posttravmatik nöbetleri engellemek 
için önerilmemektedir. 

S III- Ağır TBH olan pediatrik 
hastalarda erken posttravmatik 
nöbetleri engellemek için fenitoin 
profilaksisi düşünülebilir.  

S III- Kafa travması sonrası nöbet 
riski artmış olan küçük çocuk ve 
infantlarda erken nöbetlerin 
engellenmesinde profilaktik 
antiepileptik ajan kullanımı tedavi 
opsiyonu olarak düşünülebilir. 



Baş Pozisyonu  
• 15-30◦‘lik baş pozisyonu beyin perfüzyon basıncını 

kötüleştirmeden intrakraniyal basınçta azalmaya neden olur 
 

• Başın yükseltilip orta hatta tutulması jugüler venöz  dolgunluğu 
ve BOS’u azaltarak intrakraniyal basıncı azaltmaktadır 
 

• Başı yükseltilen hastalarda mutlak kan basıncı ve İKB 
transdüseri aynı düzeyde tekrar kalibre edilmelidir 



KİBAS Tedavisinde BOS Drenajı 

• BOS drenajının amacı intrakraniyal sıvı 
miktarını azaltarak İKB’ı azaltmaktır 
 

• GKS <8 ve artmış İKB’ı olan 22 çocukta 
ventriküler drenaj tedavisi uygulanmış ve 
BOS drenajının basınç-hacim indeksini 
arttırdığını ve İKB’ı azaltığını bildirmişlerdi 

                        
                                           Shapiro K, J NeuroSurg 1992 
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2012 kılavuzu 
Seviye III- EVD ile BOS drenajı düşünülebilir.  
Dirençli KİBAS’da EVD fonksiyone ise, BBT’de bazal 
sisternalar açık ise, kitle lezyonu veya şift yok ise lumbar 
drenaj düşünülebilir. 

KİBAS Tedavisinde BOS Drenajı 



KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Mannitol ) 

• İki mekanizma ile İKB’ı azaltır  
 1. Rheolojik etki  
  Mannitol infüzyonunu takiben hızla plazma   
         volümü genişler ve hematokrit ve kan  
         viskositesi azalır 
 
         Bunun sonucunda kan akım hızı artar ve  
         beyine oksijen sunumu artar 
  
    Bu rheolojik etki beynin otoregülasyonuna  
         bağlıdır 
  



KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Mannitol ) 

 2. Osmotik etki 
  
 Bu etki nedeniyle  hücreler arası mesafeden   
      damar içine su geçişi olur 
 
 Bu etki 15-30 dakikada başlar ve 1-6 saat devam 

eder 
 
 Bu etki için kan-beyin bariyerinin sağlam olması 

gerekir 
  
     
  



KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Mannitol ) 

         Mannitol alan hastalarda hesaplanan osmalite değil, ölçülen  
      osmalite önemlidir 
 
      Mannitol İV bolus İKB’ı 1 ile 5 dakika’da düşürür. 
       
      Pik etkisi 20-60 dakikada ortaya çıkar 
      
     Acil İKB azaltma dozu 1gr/kg’dır.  
     
     Uzun dönemli düşmede istenen doz 0.25-0.5 gr/kg’dır.    
      
     Kontrendikasyon 
   Ağır böbrek yetmezliği 
   Dehidratasyon 
   Pulmoner ödem 



KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Hipertonik Salin ) 

Osmotik su çekici etkisi  
Vazoregülatör etki 
 Vasküler endotelin mikrosirkülasyonunu etkiler 
 Lökosit yapışıklığını önler 
 İnflamatuvar yanıtı modüle ederek endoteliyal hücre ödemin azaltır 
 Nörovasküler yol aracılığı ile renal vasküler direnci azaltır 
Hemodinamik 
 Ortalama arteriyel basınçda iyileşme 
İmmünomodülatör 
 Lökosit aderensini ve göçünü azaltır 
 PG salınımını değiştirir 
 Kortizol ve ACTH düzeylerini arttırır 
 



Hipertonik 
salin 

Hemodinami 
iyileşir.(plasma  hacım 

ekspansiyonu) 
Ekspansiyonu) 

 
Vazoregülasyon 
(vasküler endotel) 

Hücresel  modülasyon 
(immünolojik ve 

eksitotoksik 

↓ serebral 
ödem 

↑serebral  
perfüzyon ↓  intrakranial  

basınç 

Sekonder hasarlanmanın önlenmesi 



KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Hipertonik Salin ) 

• HS saline 6-10 cc/kg bolus veya 0.1 – 1 cc/kg/saat   
       devamlı infüzyon olarak verilebilir 
•  Osmolarite sınırı 360-365 mOsm/L dir 
•  Çalışmalarda en yüksek ortalama serum Na   
       konsantrasyonu 155-170 mEq/L, osmolaritesi ise 360   
       mOsm/L civarında seyretmiş  
• Yan etki 

• Rebound intrakraniyal basınç artışı 
• Böbrek yetmezliği, konvülziyon, akut hemolitik reaksiyon   
• Santral pontin miyelinozisis, kalp yetmezliği   
• Subaraknoid hemoraji, koagülopati   
                              Doyle JA, J Trauma 2001;50:367-389 

 









Hiperosmolar Tedavi 

2003 kılavuzu 201 2 kılavuzu 
S III- hipertonik salin (HS-%3) ağır 
travmatik  beyin hasarında KIB ( 
kafa içi basınç) kontrolü için 
etkilidir; etkili infüzyon dozu 0.1-
1ml/kg/saat arasındadır. KİB 
<20mmHg tutacak minimal doz 
titrasyonu yapılmalıdır. 

SII – Hipertonik salin KIBAS’lu 
pediyatrik ağır TBH tedavisinde 
kullanımı  değerlendirilmelidir , etkin 
dozlar akut kullanımda 6.5-10 ml/kg 
arasındadır. 

S III- Mannitol TBH sonrası KİB 
kontrolü sağlamada etkilidir. Etkili 
bolus dozu 0.25 ila 1 g/kg 
arasındadır.  

SIII- Hipertonik salin kullanımı 
pediyatrik ağır TBH tedavisinde 
mutlaka değerlendirilmeli , etkili 
infüzyon KIB <20mmHg için 0.1-
1ml/kg/saat arasında mimimal doz 
kullanılmalıdır.; serum ozmolaritesi 
360 mOsm/L altında tutulmalıdır. 
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S III- Övolemi sıvı replasmanı 
yapılarak sağlanmalı; bu hastalarda 
mesane rüptürünü önlemek için foley 
kateter  tavsiye edilir 

*Mannitol KIBAS’da sıklıkla 
kullanılsa da kılavuz için inklüzyon 
kriterine giren bir çalışma 
bulunamamıştır. 

S III- Osmolarite mannitol ile 
320mOsm/L  altında tutulmalı, HS 
ile 360 mOsm/L  altı tolere edilebilir 
 ( mannitol ile beraber kullanılsa da) 

Hiperosmolar Tedavi 





   KİBAS Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımı 

• Klinik uygulamada, steroidlerin posttravmatik ödemi 
azalttığı ve yetişkinlerde olumlu sonuçlar verdiği 
bilinmektedir 
 

• Ama normal beyin ödeminde tedavi olarak 
önerilmemektedir 
 

• Genellikle primer veya metastatik beyin tümörü, ciddi 
menenjitlerde steroid kullanılmaktadır 
 

• Ayrıca komplike serebral abse ve kitlede vazojenik 
ödem varsa kullanılabilir  

     



Kortikosteroidler 
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S III-  Ağır TBH olan çocuklarda 
KIB azaltımı veya prognozun olumlu 
etkilenmesi için steroid kullanımı 
önerilmemektedir.  
2 adet Klass 2 çalışma etkinliğini 
gösterse de vaka sayısı azlığı 
nedeniyle kullanımı 
desteklenmemektedir. 

S II- Kortikosteroidlerin  KIBA 
azaltımı veya prognoza katkısı olmadığı 
için kullanımı önerilmemektedir. 



  
    KİBAS Tedavisinde Hiperventilasyon  

  
• Sedasyon-analjeziye-nöromüsküler blokaj-BOS drenajı ve 

hiperosmolar terapiye dirençli İKB artışı durumunda hafif 
hiperventilasyon (PaCO2 32-35mmHg)  
 

• HPV ile oluşan hipokapni serebral vazokonstrüksiyona ve 
İKB’da azalmaya neden olmaktadır 
 

• Daha dirençli vakalarda ağır hiperventilasyon (PaCO2 27-
30mmHg)  

      Serebral kan akımı, juguler venöz oksijen    
              saturasyonu veya beyin dokusu oksijen  
              monitorizasyonu  gerekmektedir  

 
 

 



Effect of hyperventilation on regional cerebral blood 
flow in head- injured children 23 TBIa,  GKS< 8 

Critical Care Medicine 1997 

PaCO2  45  
IKB 44 mm Hg 
CPP 54 mm Hg 
CBF: 59 mL/min/100 g 

15 dk hiperventilasyon 
PaCO2  30  
IKB 15 mm Hg 
CPP 82 mm Hg 
CBF: 14 mL/min/100 g 

Xe-BT 

İskemi için CBF< 14 mL/min/100 g 



Hiperventilasyon 
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S III- Çocuklarda hafif veya 
profilaktik hiperventilasyon  ( PCO2 
<35mmHg) uygulanmamalıdır. 

S III- İlk 48 saatte profilaktik ileri 
hiperventilasyonun  (PCO2 <30mmHg) 
engellenmesi düşünülmelidir. 

S III- Sedasyon, analjezi , 
nöromusküler blokaj, BOS drenajı ve 
hiperozmolar tedaviye direçli 
vakalarda hafif hiperventilasyonun 
(PCO2 30-35mmHg) daha uzun süreli 
uygulanması düşünülebilir. 

S III- Refrakter KIBAS için 
hiperventilasyon kullanılıyorsa, 
serebral iskemi değerlendirmesi için 
ileri nöromonitorizasyon 
düşünülmelidir. 

S III- PCO2 <30mmHg tutan agressif 
hiperventilasyon refrakter KIBA 
ikincil etap yaklaşımda düşünülebilir. 
 ( ek monitorizasyon önerisi) 
S III- Herniasyon veya akut 
nöro.kötüleşme durumunda klinik 
etkiye titre edilen hiperventilasyon 
gerekebilir. 



     KİBAS Tedavisinde Hipotermi 

• Mutlak olarak hipertermiden kaçınılmalı 
 

• Teropatik hipotermi kullanılması  
 

     Serebral metabolizma ↓ 
      İnflamasyon ↓ 
      Lipid peroksidasyon ↓ 
      Uyarılabilirlik ↓ 
      Hücre ölümü ↓ 
      Akut nöbet ile oluşan sekonder hasarlanmada ↓ 

  
 
 



• Çok merkezli  çalışmada, hipotermi 8 saat içinde 
başlanmış ve 24 saat uygulanmış 
 

• Hipotermi uygulananlarda kötü prognoz % 31 iken    
     uygulanmayanlarda % 22 imiş 
 



• Mortalite oranı da kontrollü hipotermide daha yüksek 
bulunmuş (% 21-12) 
 

• Hipotermik grupda daha fazla hipotansiyon ve vazoaktif 
ilaç ihtiyacı olmuş. 

 

Adelson PD, 340 hasta almayı planladıkları çalışma;  
77.ci hastada etkili olmadığı için sonlandırılmış (2011) 



Isı Kontrolü 
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S III – Erişkinlerden alınan 
sonuçlara göre ağır TBH olan 
çocuklarda hiperterminin önlenmesi  

S II- Ağır TBH sonrası erken 
başlayan  24 saat süreli orta 
derecede hipotermi (32-33 °C) 
uygulamaktan kaçınılmalıdır. 

S III- Çocukta klinik data 
olmamasına rağmen , refrakter KIBA 
da hipotermi uygulanması 
değerlendirilebilir. 

S II-Ağır TBH sonrası 8 saat içinde 
başlanıp 48 saate kadar orta 
derecede hipotermi (32-33 °C) 
uygulanması değerlendirilmelidir  
S II- Herhangi bir nedenle 
hipotermi oluşturulmuşsa, saatte 0.5 
° C’den hızlı ısıtılmamalıdır 
S III- Ağır TBH sonrası erken 
başlanıp 48 saat  orta dereceli 
hipotermi (32-33 °C) uygulaması 
düşünülebilir. 



 
 

KİBAS Tedavisinde Barbitürat Kullanımı 
 

• Erken dönemde profilaktik olarak kullanılması 
önerilmemektedir 
 

• Etki mekanizması  
   Serebral metabolizmayı azaltır 
   Vasküler tonus değişikliği yapar 
 
•  Barbitüratların direk nöroprotektif etkisi, İKB’ı      
     düşürücü etkisinden bağımsızdır  
 
• Burst supresyon  paterninin monitorizasyonu  



 
 KİBAS Tedavisinde Barbitürat Kullanımı 

 
• Barbitürat koması sadece tedaviye refrakter İKB 

artışında düşünülmelidir 
 

• Çünkü yüksek dozlarla ilişkili ciddi komplikasyonlar 
gelişebilir 
 

• Birkaç gün boyunca nörolojik değerlendirmeyi 
zorlaştırır  



 
  KİBAS Tedavisinde Barbitürat Kullanımı 

 
• Terapotik rejimler  
   Pentobarbital  
 Yükleme dozu: 5-10 mg/kg, 30 dakikada 
 İdame dozu: 1 mg/kg/saat 
 
   Thiopental 
 Yükleme dozu: 3-10 mg/kg 
 İdame dozu: 3-5 mg/kg/saat 
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S III- Yüksek doz barbitürat tedavisi hemodinamik olarak stabil olan 
maksimum tedaviye rağmen dirençli KİBAS ‘lı hastalarda düşünülebilir. 
 
Yüksek doz barbitürat kullanılırsa invazif arteryel basınç monitorizasyonu 
ve SPB yeterliliği sağlanılmalıdır. 
 

Barbitüratlar 



Dekompresif  kraniektomi 

• Çocuklarda KİBAS’a yönelik dekompresif kraniektomi 
yapılmasına dair çelişkili sonuçlar vardır  
 

• Yakın zamanda yapılan bir Cochrane derlemesinde erişkinlerde 
dekompresif kraniektominin yararlı olduğuna dair bir kanıt 
olmadığı ancak çocuklarda İKB artışının kontrolünde yararlı 
olduğu bildirilmiştir  
 

• Kafa travmasını takiben ilk 24 saat içinde yapılan kraniektomi 
prognozu iyi yönde etkilemektedir 
 



• Yoğun medikal tedaviye yanıt vermeyen beyin ödemi ve 
intrakraniyal basınç artışı olan çocuk hastalarda  

• Çocuklar dekompresif kraniektomi için değerlendirilirken 
4 soru sorulmalıdır: 

 
 Dekompresif kraniektomi İKB’ı başarılı bir şekilde kontrol edecek mi? 
 Dekompresif kraniektomi klinik sonuçları iyileştirir mi? 
 Hangi cerrahi teknik uygulanacak? 
 Hangi hastalar dekompresif cerrahi için uygundur? 

 



• Dekompresif kraniektominin önerildiği durumlar; 
  
  Tomografide diffüz beyin ödemi 
  Hasarlanmadan sonra ilk 48 saat 
  Cerrahiden önce inatçı İKB  
  (>40mmHg, fakat kalıcı olmayacak) 
  Hasardan sonra GKS>3 olması 
  Sekonder klinik kötüleşme 
  Beyin herniasyon sendromunun gelişmesi 
 



155 hasta (15-59 yaş 
arası), ciddi difüz beyin 
hasarı  ve intrakranyel 
hipertansiyonu olan ve ilk 
basamak tedaviye cevap 
vermeyen hastalar 
bifrontotemporoparietal 
dekompresif kraniektomi 
veya standart bakima 
 randomize edilmis: 

N Engl J Med. 2011 Mar 25. 
[Epub ahead of print] 

http://www.rescueicp.com/frameset4.html
http://www.rescueicp.com/frameset4.html


NeuroRehabilitation. 2012;30(3):219-23. doi: 10.3233/NRE-2012-0748. 
Decompressive craniectomy in pediatric traumatic brain injury: a review of the literature. 

Weintraub D, Williams BJ, Jane J Jr. 
 

Source 
Department of Neurological Surgery, University of Virginia Health System, Charlottesville, VA, USA. 

 
 

BACKGROUND:  
Pediatric traumatic brain injury accounts for approximately 37,000 hospitalizations and 2,685 deaths in the 

United State annually. The 2003 guidelines consolidated and summarized the body of literature on this 
subject. Among the material covered was the role of surgical management of elevated intracranial 

pressure. Here we review the guideline recommendations, recent literature on the topic, and important 
recent results in the adult population. 

METHODS:  
A Medline literature review was performed to identify studies published since 2000 addressing 

decompressive craniectomy in the pediatric and adult populations. Important articles included in the 2003 
guidelines were also reviewed. All references were reviewed to identify additional relevant studies. 

RESULTS:  
There is little new data that addresses the key issues for investigation proposed in the 2003 pediatric 

guidelines. The only randomized trial in the pediatric population remains a 2001 study, which 
demonstrated a benefit of decompressive craniectomy. One recent randomized trial in adults 

demonstrated no benefit of the procedure and an additional randomized trial in adults is underway. No 
pediatric randomized trial is planned. Smaller, non-randomized series appear to support the practice. 

CONCLUSION:  
Based on the only randomized trial in children and the abundance of smaller studies, it is our 
belief that decompressive craniectomy does provide a benefit in terms of the management of 

intracranial hypertension and overall outcome in children. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weintraub%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22635127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22635127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jane%20J%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22635127


2012 kılavuzu 
Seviye III-Ağır TBH lı çocuk erken nörolojik kötüleşme veya herniasyon 
bulguları gösteriyor veya erken dönem medikal tedaviye cevap vermiyor 
ise duroplastili dekompressive kraniyektomi düşünülebilir. 
 

Dekompressif Kraniyektominin 



GKS ≤ 8 
Serebral BT: Diffüz lezyon veya ödem 

İKB Monitorizasyonu yap 
BPB > 40-60 mmHg (yaşa uyumlu) 

İKB ↑ ? Düşük veya Normal İKB İKB ↑  

İlk Basamağı Uygula 
 
1. BOS drenajı 
2. Sedasyon (± paralizi) 
3. Başı yükselt 
4. PaCO2  35-38 mmHg 
5. O2 sat. ≥ 92 

 

Düşük/N İKB 
Dikkatli olarak İKB 
tedavisini azalt 
Bir tedavi ile devam et 
 

İKB ↑  BBT tekrarla  Düşük/N İKB 
 

SONUÇ 



İKB ↑  BBT tekrarla  Düşük/N İKB 
 

İkincil tedaviye geç 
1. Mannitol (0.25-1 g/kg/İV 4-6, 

osmolarite 320-325’e kadar ver 
2. HS (1-6 cc/kg bolus veya 0.1-1.0 

cc/kg infüzyon) osmolarite 360-365’e 
kadar 

3. Hafif hiperventilasyon (32-35 mmHg)  
4. Barbitürat koma 
 

Artmış İKB  BBT tekrarla  

Üçüncül Tedavi 
1. Dekompresif kraniyektomi 

veya temporal lobektomi 
2. Hiperventilasyon PaCO2   

< 30 mmHg (geçici kullan) 
 

Düşük/N İKB 
 

SONUÇ 



 
Optimal yatak  
Başı  monitorizasyon  

Optimal 
sedasyon? 

BOS 
drenajı? 

Optimal  
Serebral 
perfüzyo
n basıncı 
? 

PEDİATRİDE  ÇALIŞMALAR NEREDE? 

Kas gevşetici Optimal  
OSM? 

Optimal beyin 
ve kor ısısı ? 

 
 
 
Optimal 
görüntüleme 
serisi  Optimal   

PCO2? 

Standart 
tedavilerimiz 
hasarlanmış 
beyini nasıl 
etkiliyor ? 

Beslenme ? 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Baş Başa Verilerek  
Tedavilerin Karşılaştırılması Yapılmalı  

Optimal ikinci 
basamak tedavi 
var mı? 

Yaşa bağlı önemli 
faktörler neler? 
Apopitozis? 
Plastisite? 
Vasküler 
disregülasyon? 
Rejenerasyon? 
 

BOS  
Doku O2 

BIS  

Diğer  
Jugüler  

MR ? 
BT? 

Metabolik 
harita  



TEŞEKKÜRLER 



 
   Diğer Tedavi Modaliteleri 

• Sekonder tedavilerden biri lumbar drenaj 
uygulaması 
 

• Basal sisternaları açık ve ventriküler drenaj 
çalışan hastalarda uygulanabilir 
 

• Bu konu ile ilgili yeterli veri yoktur 



              Diğer Tedavi Modaliteleri 

                     İndometazin  
 

Hiperventilasyona benzer şekilde, serebral vazokonstrüksiyon  
yaparak serebral kan akımını azaltır ve bunun sonucu İKB’ı  
düşürür 
 
Hayvanlarda ve pretermlerde yapılan randomize kontrollü  
çalışmalarda refrakter hipertansiyonda, indometazin çok  
çabucak İKB’ı azalttığı gösterilmiş 
 
Hiperventilasyondaki gibi aşırı vazokonstrüksiyona bağlı  
serebral iskemi riski yüksek    



• İKB-hedefli  
– İKB < 20 mmHg tut 
– Kan basıncı normal 

tut,  hipertansiyonu 
tedavi et 

 



• BPB-hedefli 
– BPB > 70 mmHg 
– Volüm genişletici 
– Vasopresörler 

 



• Lund terapi 
     -BPB> 50 mmHg 

-Hipertansiyonu agresif  
 tedavi et 



Robertson CS et al.  
Critical Care Medicine (1999) 

• 189 kafa travmalı 
erişkin hastada 
 



Robertson CS et al.  
Critical Care Medicine (1999) 

• 189 kafa travmalı 
erişkin hastada 

• Randomize olarak 
– İKB-hedefli 

• BPB > 50 mmHg 
• PaCO2 25-30 torr 

– BPB-hedefli 
• BPB > 70 mmHg 
• PaCO2 35 torr 

 



Robertson CS et al.  
Critical Care Medicine (1999) 

• Sonuçlar 
– BBP grubunda daha az 

jugüler desaturasyon 
– Nörolojik prognozda 

fark yok 
– BPB grubunda ARDS 5 

kat daha fazla 
görülmüş 



• İKB-hedefli 
 
 

• BPB-hedefli 
 
 

• Lund terapi 
 



6. Sinir Felci 



Beyin Ödemi Tedavisinde Sedasyon,  Analjezi ve 
Kas Gevşeticilerin Kullanımı  

• İdeal ajan nasıl olmalıdır?  
  Etkisi hızlı başlamalı ve hızlı sonlanmalı 
  Etkisi kolay titre edilebilmeli 
  Metabolizması iyi tanımlanmış (tercihen son organ   
           fonksiyonundan bağımsız) 
  Vücutta ne birikmeli ne de aktif metaboliti olmalı 
  Antikonvülzan etki göstermeli 
  İlaç-ilaç etkileşimi olmamalı 
  Nörolojik muayene bulgularını etkilememelidir  
• İKB artışı???? 
   Tobias, Ped Emerg Care 1994;10:89-90 

Albanase J, Anesthesiology 1993;79:493-497 



• Kan Beyin Bariyeri’nin bozulduğu bölgelerde 
mannitol hücreler arası mesafeye geçerek 
etkinin tersine dönmesine neden olabilir 

 
• Mannitol kullanımı esnasında akut tübüler 

nekrozdan sakınmak için serum 
osmolaritesinin 320-325 mOsm/L üzerine 
çıkmamasına özen gösterilmelidir 

 
          Kautmann AM, J Neurosurg 1992;77:584-589 

KİBAS Tedavisinde Hiperosmolar Tedavi 
(Mannitol ) 



   KİBAS Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımı 

     Menenjitde steroid konusunda, 
       Amerikan Pediatri Birliği Hib menenjitinde  
        antibiyotiklerin 1 saat öncesi veya beraberinde     
        önermekte 
      
        Bir saatten sonra başlamanın etkisi yok 
      
        Pnömokok menenjitinde ise, 6 haftalıktan büyük  
        çocuklarda kar-zarar oranına bakılarak kullanılmasını  
        öneriyor 
      
       Deksametazon 0.15 mg/kg doz 2-4 gün  



BOS drenajı 

• Seviye III 
• EVD ile BOS drenajı düşünülebilir 
• Dirençli KİBA: EVD fonksiyone ise , CT de 

bazal sisternler açık ise , kitle lezyonu 
veya şift yok ise lumbar drenaj 
düşünülebilir. 





Beslenme desteği 

• İstirahatteki enerji gereksiniminin %130-160’ı 
karşılanmalı 
 

• Beslenme ilk 72 saatte başlamalı 
 

• 7 gün içinde tam beslenmeye geçilmeli 



 Tedavinin amacı 
 

• İntrakraniyal basıncı düşürmek ve 
ikincil iskemik hasarı önlemek için 
yeterli serebral perfüzyon basıncı 
sağlamaktır. 



  
    KİBAS Tedavisinde Hiperventilasyon  

 
• Hiperventilasyon iyatrojenik iskemi riskini 

arttırabilir  
 

• Hiperventilasyona eşlik eden respiratuvar 
alkaloz, hemoglobin-oksijen disosiyasyon 
eğrisinin sola kaymasına neden olur 
 

 





  
    KİBAS Tedavisinde Hiperventilasyon  

 
• Hiperventilasyon iyatrojenik iskemi riskini 

arttırabilir  
 

• Hiperventilasyona eşlik eden respiratuvar 
alkaloz, hemoglobin-oksijen disosiyasyon 
eğrisinin sola kaymasına neden olur 
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