‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Sürekli T›p E¤itimi Etkinlikleri
‹ç Hastal›klar›nda Aciller
Sempozyum Dizisi No: 29 • Mart 2002; s. 191-214

Bilinç Bozukluklar›
Doç. Dr. Sabahattin Saip, Prof. Dr. Aksel Siva

Acil polikliniklere başvuruların %3-5’i bilinç bozukluğu nedeniyledir.
Bunların çoğunda hayatı tehdit eden bir neden olabileceğinden,bu hiç azımsanmıyacak bir orandadır. Yine bunların çoğunda non-travmatik nedenler sorumludur. Asıl nedenin tanınması her zaman kolay değildir. Bu nedenle bilinç
bozukluğu gösteren bir hasta ile karşılaşabilecek her hekimin ister pratisyen,
ister uzman olsun, non-travmatik bilinç bozuklukları hakkında genel temel
bilgilere sahip olması ve bu tür hastalara belirli bir yaklaşım alışkanlığını edinmesi gerekmektedir. Bu hastalarda nadir olmayarak bilinç bozukluğu yanında vital fonksiyonlarla ilgili aksaklıklar da bulunabileceğinden bir yandan ayırıcı tanıya gidecek ip uçlarını değerlendirirken, gerekli tanı yöntemlerini hızla uygularken, diğer yandan da nonspesifik ve varsa spesifik tedavilerin bir an
önce başlanmasının önemi açıktır.
TANIM
"Bilinç" ve "Bilinçlilik" kişinin kendisinden ve çevresinden haberdar olma
durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu haberdar olabilme durumu öncelikle
hastanın "uyanık" olmasını, ondan sonra da dış ve iç çevresinden gelen uyarıları doğru olarak almasını, algılamasını ve değerlendirmesini gerektirmektedir. Bunlardan "uyanıklık" hastanın "bilinç düzeyini", diğerleri de "bilinç içeriği"ni tayin etmektedir. Görüldüğü gibi bilincin biri "düzey" diğeri "içerik" olmak üzere iki komponenti bulunmaktadır. Nitekim "bilinç bozukluklarından"
söz edildiği zaman bunların sadece birinin, ya da her ikisinin birden etkilendiği durumlar belirtilmektedir.
Bilinç düzeyinden sorumlu anatomik yapılar bulbus alt kısmından mezensefalonun üst kısmına kadar uzanan ve dorso-medial yerleşimli, aralarında
multisinaptik bağlantılar olan nöron topluluklarından oluşan retiküler formasyonun beyin sapının üst yarısındaki bölümü ile onun yukarıya yönelik
projeksiyonlarıdır. Pons üst yarısındaki paramedian bölgelerle, mezensefalik
tegmentumda yer alan assendan retiküler aktivasyon sisteminin (ARAS) bi-
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Tablo 1. Glasgow koma skalas›
Göz açma

Motor yan›t

Sözlü yan›t

Spontan

4

Sözlü uyar› ile

3

A¤r›l› uyar› ile

2

Hiç

1

Sözlü uyar›lara uyar

6

A¤r›y› lokalize eder

5

Normal fleksiyon

4

Anormal fleksiyon

3

Ekstansiyon

2

Hiç

1

Oryante

5

ﬁaﬂk›n, düzensiz konuﬂma

4

Uygunsuz, anlams›z sözler

3

Anlaﬂ›lmaz sesler

2

Hiç

1

Tablo 2. Bilinç ve bilinç de¤iﬂiklikleri: Tan›mlar
Bilinçlilik: Kiﬂinin uyan›k, kendisi ve çevresinden haberdar oldu¤u durumdur.
Delirium ya da konfüzyonel durum: Çevreden haberdar olma halinden geçici azalma ile giden akut veya subakut yerleﬂimli durumdur. Semptomlar etkilenmiﬂ haf›za, alg› ve yarg› kusuru ile hezeyanlar içerir. Ciddi ve ajitasyonla giden deliryum s›kl›kla toksik ve infeksiyöz hastal›klarda görülür. Hastalar huzursuz ve gürültücüdür. Ço¤unda özellikle görsel halüsinasyonlar görülür. Uyku-uyan›kl›k döngüsü bozulabilir. Uzam›ﬂ konfüzyonel durumlar demans›n
erken döneminden güçlükle ay›rdedilir.
Somnolans, letarji: Uyku hali. Sözlü uyaranlarla uyan›kl›¤›n korunabildi¤i durum.
Stupor: Ancak sürekli ve ﬂiddetli d›ﬂ uyaranla kesilebilen yan›ts›zl›k, patolojik uyku halidir.
Koma: Kiﬂinin iç ve d›ﬂ uyaranlardan haberdar oldu¤una dair bir bulgunun olmad›¤›; gözlerinin kapal› oldu¤u, uykuya benzer, fakat uyand›rman›n mümkün olmad›¤› durumdur.
Vejetatif durum: Uyku-uyan›kl›k döngüsünün korundu¤u; fakat biliﬂsel aktivitelerin olmad›¤›, ciddi beyin hasar›n› yans›tan bir durumdur. Otonomik ›s› kontrolü, yutma, çi¤neme, solunum ve dolaﬂ›m›n düzenlenmesi s›kl›kla korunmuﬂtur. Davran›ﬂsal yan›tlar ise; içten gelen
ajitasyon ve a¤lama tarz›nda duygusal tepkiler yada ilkel motor reflekslerden öteye gitmez.
‹çe kilitlenme: Merkezi ve periferik motor yollar›n a¤›r hasar›n›n tüm iletiﬂimi engelledi¤i ender bir durumdur. Hastalar asl›nda bilinçlidirler, ancak iletiﬂimleri olmad›¤›ndan bunu belli
edemezler. Göz aç›p kapama ile çevredekilerle iliﬂkilerini sürdürebilirler. Bu duruma a¤›r motor polinöropati veye kortikospinal yollar›n iki tarafl› kesilmesi yol açabilir.
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linçle ilgili kısmının üç ana projeksiyon sistemi olduğu kabul edilmektedir.
Bunların ilki talamusun retiküler çekirdeğine, buradan da spesifik talamik çekirdekler üzerinden kortekse yayılmaktadır. İkincisi hipotalamus üzerinden
limbik sistem ve ön beyne, sonuncusu da doğrudan diffüz bir şekilde neokortekse yayılım göstermektedir. Talamik retiküler çekirdeklerin korteks üzerinde inhibitör etkilerinin olduğu ve ARAS’in bu etkiyi kolaylaştırarak ya da engelleyerek, uyku- uyanıklığı sağladığı öne sürülmüştür. Bu fonksiyon sadece
serebral korteksin ARAS’tan uyarı almasıyla değil, aynı zamanda retiküler
formasyonla olan (kortikofugal) geri bağlantıları ile kontrol ve modüle edilebildiği de bilinmektedir.
Serebral hemisferlerin primer sensoriyel alanları ve bunlara ait assosiasyon korteksleriyle, bunları birbirlerine bağlayan birleştirici (intra ve inter-hemisferik) yollar ve bunlarla ilişkili subkortikal çekirdekler, yani serebral hemsiferlerin çok büyük bir bölümü bilinç içeriğinden sorumlu anatomik yapılardır. Ancak gerek bilinç düzeyinden gerekse bilinç içeriğinden sorumlu yapıların intakt olmaları yeterli değildir. Bunların metabolik yönden de intakt (tam
ve yeterli) durumda olmaları gerekmektedir. Bunun için de serebral kan akımının, pH ve ısısının, ayrıca hücrelere enerji sağlayacak olan glikoz ve oksijen
içeriğinin yeterli olması, ara ve diğer maddelerin de eksiksiz taşınmaları gerekmektedir. Ayrıca sentez, membran aktivitesi ve nörotransmiter fonksiyonlarını bozabilecek endojen veya eksojen kökenli toksik-metabolik maddelerin
olmaması/uzaklaştırılması normal bilincin korunması için elzemdir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilinç ya sorumlu anatomik yapıları etkileyen lezyonlar, ya da bu yapıların işleyişini olumsuz etkileyen metabolik nedenler veya bunların birlikte görülmeleri sonucunda değişik derecelerde etkilenmektedir.
Bilinç düzeyi her zaman aynı oranda etkilenmediğinden, aynı zamanda
prognozu belirlemek ve de klinik takibin standart yapılabilinmesi için uluslararası kabul gören skalalar oluşturulmuştur. Bunlardan en çok kabul göreni ve
yaygın kullanılanı 1974 yılında geliştirilmiş olan Glasgow koma skalasıdır.
Tablo 1’de de görüleceği gibi bu değerlendirme hastanın spontan ya da değişik uyarılara (sözlü, ağrılı) verdiği göz açma ve göz hareketleri, motor hareketleri ve sözlü yanıtları puanlanarak hesaplanmaktadır. En az 3, en çok 15 puan
söz konusudur. Düşük puan bilinç düzeyinin de düşük olduğuna işaret eder.
Bilinç bozukluklarının değişik derecelerde görülmesinden, değişik klinik
tablolar bilinç düzeyi ve içeriğine göre tanımlanmışlardır. Tablo 2’de kısaca bu
klinik tanımlar açıklanmaktadır.
Bilinç bozukluklarını esas veya ağırlığı olan nedene göre "Anatomik Kökenli Bilinç Bozuklukları (ABB)" ve "Metabolik Kökenli Bilinç Bozuklukları
(MBB)" olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Anatomik kökenli olanları sorumlu lezyonun yerleşimine veya etkilenen yapılara göre supratentoriyel ve-
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Tablo 3. Bilinç bozukluklar›n›n fizyopatolojik s›n›flamas›
ABB

MBB

Supratentoriyel

‹nfratentoriyel

Primer

Sekonder

a. Lateral/santral
transtentoriyel
herniasyon

a. ‹ntra-aksiyal
beyin sap›
lezyonlar›

‹ntrakraniyal

Ekstrakraniyal

b. Bihemisferik
yap›sal lezyonlar

b. Ekstra-aksiyal
lezyonlar ve/veya herniasyon
(assendan tt.
ve/veya tonsiller)

• Serebral nörönal • Serebral anoksi
hiperaktivite
• ‹skemi
• ‹ntrakraniyal
• Hipoglisemi
hipertansiyon
• Osmolarite, pH,
›s› de¤iﬂiklikleri
• Endojen/eksojen
toksinlerin varl›¤›

ya infratentoriyel olarak, metabolik kökenli olanları ise bilinç bozukluğuna
yol açan olayın sadece intrakraniyal olmasına (primer) veya sistemik bir olaya sekonder olarak ortaya çıkmasına (sekonder) göre alt gruplarda inceleyebiliriz. (Tablo 3)
ANATOM‹K KÖKENL‹ B‹L‹NÇ BOZUKLUKLARI
ABB, bilinç düzeyi/içeriği ile ilgili yapıların ya doğrudan yıkımı (primer
ABB), ya da bası altında kalarak (Sekonder ABB) fonksiyonlarını geçici veya
kalıcı olarak yitirmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan supratentoriyel olanlar genellikle transtentoriyel herniasyona yol açarak diensefalik yapıları ve üst beyin sapını basıya uğratmakta ve böylece ARAS’ın fonksiyonunun
bozulmasına/yitirilmesine neden olmaktadır. Nitekim büyükçe bir intraserebral hematom özellikle ortaya çıktığı hemisferde bir yandan kendi kitlesi ile,
diğer yandan da çevresinde gelişecek ödem nedeniyle ileri derecede genişlemeye yol açacaktır. Böylece bir yandan kısmi bir transfalsiyal herniasyon ve o
hemisferde aynı düzeyde posterior lateral deplasman oluşurken, öte yandan
daha belirgin olarak aşağı doğru transtentoriyel bir herniasyon gelişecektir.
Sonuçta bir yandan diensefalik yapılar sıkışacak, diğer yandan üst beyin sapının gerek horizontal (lateral), gerekse vertikal (aşağı doğru) yönlerde yön değiştirmesi ve/veya torsiyonu sonucu ARAS ve projeksiyonları etkilenecek ve
bilinç bozukluğu ortaya çıkacaktır. Herniasyon gelişimi sırasında kimi zaman
posterior serebral dolaşımı sağlayan çeşitli arterlerin bası altında kalması, serebral hemisferlerin arka kısımlarında, diensefalik yapılarda ve beyin sapında
iskemik değişikliklerin oluşmasına ve hasarın daha da artmasına neden olacaktır. Bunun yanında beyin sapının basısı ve torsiyonu ise buradaki arteriyel
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ve venüllerde yırtılmalara ve kanamalara (Duret hemorajileri) yol açarak durumu daha da kötüleştirecektir.
Supratentoriyel ABB yapan nedenlerin başında bizim de klinik deneyimimizde en çok karşılaştığımız primer intra-serebral hemorajiler gelmektedir.
İntraserebral hematomların çok ani gelişmeleri nedeniyle kitle etkileri kompanse edilememekte ve transtentoriyel herniasyon erkenden gelişmektedir.
Öte yandan normal intrakraniyal basıncın çok üstündeki bir basınçla kanamanın ortaya çıkışı kafa içi basıncında ani bir artışa ve onun olumsuz sonuçlarına da yol açmaktadır.
Hematomlardan sonra ikinci sıklıkta rastlanan ABB’na yol açan neden serebral infarktlardır. Özellikle geniş serebral infarktlar bir yandan ödem gelişimine ve böylece herniasyona, diğer yandan da infarkt bölgesi ve onunla ilişkili karşı serebral hemisfer alanlarının metabolik depresyonuna yol açarak bilinci kötü yönde etkilemektedirler. Bunların dışında bilinçle ilişkili yapıları etkileyen fokal infarktlar (ör: talamik); venöz sinüs trombozları, travma anamnezi alınamayan/bilinmeyen veya ihmal edilebilecek denli hafif olan hastalarda karşılaşılabilen subdural hematomlar diğer vasküler supratenteriyal
ABB’na yol açan nedenler arasında sayılabilir. Bunlardan özellikle "Subdural
hematom" olasılığı bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda muhakkak ayırıcı tanıya dahil edilmelidir. Bizim deneyimimizde de akut gelişen veya ilerleyici inmeyi (SVH) andıran klinik tablolarla gelen yaşlı hastalar arasında ihmal edilmeyecek sayıda ve bir kısmı tekrar içine kanamış tek veya iki taraflı kronik
subdural hematom olgularıyla karşılaşılmıştır. Bu olasılığın düşünülmesi ve
tanınması söz konusu hastaların (hatta belki de sekelsiz olarak) yaşama dönmelerini sağlarken, tanının atlanması ise kaybedilmelerine yol açacaktır. Postpartum dönemde bilinç bozukluğu ile gelen bir hastada öncelikle sepsis gibi
metabolik bir neden düşünülse de, serebral venöz sinüs trombozu ya da arteryel infarkt gibi anatomik olasılıklar da unutulmamalıdır.
ABB ile gelen ve özellikle genç olan hastalarda, serebral abse veya epidural ampiyem gibi otojen intrakraniyal komplikasyonlar da ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
İntrakraniyal tümörlerin önceden başka bir belirti vermeden akut/subakut
bilinç bozukluğu ile ortaya çıkması genellikle beklenmemekle birlikte bazen o
güne dek kompanse kalmış kitlelerin epileptik bir nöbete yol açmaları veya
(özellikle neo-vaskülarizasyonu belirgin glial tümörlerin) içine kanamaları sonucu aniden dekompanse olarak bilinç bozukluğuna neden olmaları olasıdır.
Bunun yanısıra pineal bölgeye metastaz yaparak serebrospinal sıvı yollarının
çok kısa süre içinde tıkanmasına bağlı gelişen akut hidrosefali sonucu birkaç
gün içinde ilerleyici başağrısı, somnolans ve konfüzyon tablosu ile acil servisimize getirilen akciğer tümörlü hasta intrakraniyal kitleye bağlı bilinç bozukluklarına bir diğer örnek olarak gösterilebilir.
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Görüldüğü gibi supratentoriyel ABB, genellikle fokal lezyonlar ve/veya
onlara sekonder olarak gelişen diensefalik ve üst beyin sapı ve/veya hasarı sonucu ortaya çıkmaktadır. Eş zamanlı bihemisferik etkilenmelerle (örneğin iki
hemisferin büyük bölümlerini etkileyen infarkt) gelişen anatomik kökenli supratentoriyel bilinç bozukluklarıyla pratikte karşılaşılması çok nadirdir. Buna
karşılık infratentoriyel ABB’nın arasında primer nedenler (beyin sapı hemorajisi, beyin sapı infarktı, beyin sapı demiyelinizasyonu..), yani doğrudan üstbeyin sapı hasarına yol açan intrensek olaylar göreceli olarak önemli bir yer tutmaktadır. Bunların dışında serebellar hematom veya infarktlar, abse, tümör
vb. gibi kitle lezyonları, travmatik nedenler (posterior fossanın epidural veya
subdural hematomları) ARAS’ın yer aldığı beyin sapı tegmetumuna bası yaparak (sekonder olarak) anatomik kökenli bilinç bozukluğuna yol açabilmektedir. Tablo 4’te acil servislerde karşılaşılan başlıca ABB’ları sıralanmıştır.

Tablo 4. Akut/subakut geliﬂen ve ABB’lar›na yol açan baﬂl›ca nedenler
Supratentoriyel nedenler

‹nfratentoriyel nedenler

• ‹ntraserebral hematom

• Beyin sap› infarktlar› veya kanamalar›

• Sub/epi-dural hematomlar

• Beyin sap› demiyelinizasyonu

• Geniﬂ/fokal bilinçle do¤rudan infarktlar

• Serebellar infarkt/hematom/kitleler

• Dural venöz sinüs trombozlar

• Posterior fossan›n epi/sub-dural kanamalar›

METABOL‹K KÖKENL‹ B‹L‹NÇ BOZUKLUKLARI
Bilinç bozukluklarının bir diğer etyolojik ana grubunu, merkezi sinir sistemini (MSS) diffüz veya multifokal olarak etkileyen çeşitli metabolik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkanlar oluşturmaktadır. Sorumlu metabolik değişim
kimi zaman sadece kafa içinde sınırlıdır ve doğrudan MSS’ni etkilemektedir.
Bunlar primer metabolik bilinç bozuklukları ("primer-MBB") alt grubu oluşturmaktadırlar. Kimi zaman da sistemik, yani ekstrakraniyal bir neden MSS’ni
dolaylı olarak etkileyerek bilinç bozukluğuna yol açmaktadır. Görece olarak
daha sık karşılaşılan bu sistemik nedenler sekonder-metabolik bilinç bozuklukları ("sekonder-MBB") alt grubu içinde yer almaktadırlar.
Primer Metabolik Bilinç Bozukluklar› (Tablo 5)
Acil servislerde en çok karşılaşılan primer MBB nedenleri arasında, epilepsi nöbeti sonrası değişik süre ve derecelerde gözlenen bilinç değişiklikleri
(post-iktal konfüzyon tabloları vb.) ve daha nadir olarak status epileptikus
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tablosu ile getirilen hastalar önemli bir yer tutar. Bu hastalardan özellikle nonkonvülzif (kompleks semptomatolojili parsiyel veya absans tipi) nöbetlerin
statusu tanı ve ayırıcı tanı açısından güçlük yaratabilir. Subaraknoid kanama
(SAK)’lı hastalar acil servislere kimi zaman sadece şiddetli bir başağrısı ile
başvurabildikleri gibi bazen de derin koma tablosu içinde getirilirler. İntraserebral kanama -belirgin anatomik- komponenti olmayan SAK’lı hastalarda bilinç bozukluğu kısmen kimyasal menenjit ve intrakraniyal basınç artışı sonucu oluşan metabolik değişimlere bağlanabilir. Meningo-ensefalitlerde ortaya
çıkan bilinç değişikliği ise inflamatuar-toksik tablo, bozulan vasküler otoregülasyon, serebral ödem ve KİBAS sonucu gelişen metabolik ağırlıklı multi-faktöryel nedenlidir. Subakut kişilik-davranış değişikliği şeklinde bilinç bozukluğu gösteren hastalarda herpes simpleks ensefaliti gibi tedavi seçenekleri varolan ve yaşamı tehdit edebilecek olasılıklar atlanmamalıdır. O güne dek belirgin klinik belirtiler vermemiş demanslı hastalar bazen araya giren bir infeksiyon ya da minör travma gibi nedenlerle -dekompanse olarak- bilinç bulanıklığı gösterebilirler.
"Psikiyatrik yanıtsızlık" ve diğer psikiyatrik kökenli bilinç bozukluklarına
bağlı farklı klinik tablolarla acil servislere getirilen hastalarda altta yatan organik bir neden dışlanmadan kesin tanıya gidilmemelidir.

Tablo 5. Akut/subakut geliﬂen ve MBB’›na yol açan baﬂl›ca nedenler
• Status epileptikus, postiktal konfüzyon dönemi
• Subaraknoid kanama (non-anatomik)
• Menenjit/ensefalit
• Dekompanse demansiyel sendromlar
• Psikojenik bilinç bozukluklar›

Sekonder Metabolik Bilinç Bozukluklar›
"Bilinç bozukluğu" gösteren hastaları izleyen hekimler sık olarak bir "Nöroloji" uzmanının konsültasyonuna gerek olduğunu düşünmektedirler. Oysa
pratikte bu hastaların önemli bir bölümünde "bilinç bozukluğu" sistemik bir
hastalığın sonucu ortaya çıkan, sadece özelliği nedeniyle ön planda dikkati çeken birçok semptomdan biridir. Dolayısı ile "bilinç bozukluğu" ile getirilen bir
hastada iyi bir öykü, dikkatli bir fizik ve nörolojik muayene ile genel değerlendirmeye gidilmeli ve gerekli konsültasyonlara bundan sonra karar verilmelidir.
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Sekonder olarak serebral metabolizmanın etkilenmesine yol açarak bilinç
bozukluklarına neden olan çeşitli durumları, hastalık ve sendromları birkaç
ana grupta toplayabiliriz:
1. Oksijen, substrat veya metabolik ko-faktörlerin yoksunlu¤u
a. İskemi
b. Hipoksi
c. Hipoglisemi
d. Ko-faktör yetmezliği
2. Beyin-d›ﬂ› organ hastal›klar›
a. Endokrin olmayan organların hastalıkları
b. Endokrin organların hiper veya hipo-fonksiyonu
c. Diğer sistemik hastalıklar (DM, kanser, porfiri, sepsis vd.)
3. S›v›, elektrolit denge bozukluklar›
4. Is› regülasyonu bozukluklar›
5. Eksojen toksinler
Bilinç bozukluklarına yol açan diffuz, multifokal ve metabolik ekstrakraniyal-sistemik nedenler Tablo 6’da daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir, pratikte en sık karşılaşılanların yanına (*) şeklinde yıldız işareti konmuştur.
Bilinç bozukluğuna yol açabilecek kranyum dışı ve sistemik nedenlerin bu
kadar çok olmasına karşılık pratikte en sık karşılaştıklarımız kardiyo-vasküler
nedenler (MI, kardiyak aritmiler ve arrest, senkoplar, şok), hipoglisemi, daha
seyrek olarak hiperglisemi, çeşitli infeksiyonlar, sepsis ve intihar amacıyla ya
da yanlışlıkla aşırı dozda sedatif-trankilizan veya nöroleptik ilaçların alınması, ya da Anadolu’da özellikle kırsal kesimde tarım ilaçlarıyla veya mantarla
olan zehirlenmelerdir. Acil servislerde çalışanların çok iyi bildikleri bir grup
hasta ise genellikle gece ya da sabaha karşı getirilen "sızmış-sarhoşlar"dır, ancak bu tanıyla getirilenlerin bir köşede ayılmalarını beklemeden önce ayrıntılı
bir muayeneleri ve laboratuar olarak incelenmeleri gerekir. Zira nadir olmayarak bu kişilerde geçirilmiş kafa travmasına bağlı bir epi/subdural hematomla
ya da hipoglisemi, karaciğer yetmezliği veya hemorajik diyatez gibi bilinç bozukluğuna (sızmanın ötesinde) yol açan anatomik ve/veya metabolik nedenlerle karşılaşılabilir. Bunların "atlanması", basit bir "sarhoşluk" olgusu olarak
değerlendirilen bir kişinin anlaşılmayan ölümünün nedeni olabilir.
B‹L‹NÇ BOZUKLU⁄U ‹LE GET‹R‹LEN HASTANIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE TANI
‹lk Yaklaﬂ›m (Tablo 7)
Bilinç bozukluğu nedeniyle acil servislere getirilen veya bulunduğu yerde
görülen hastada ilk yaklaşım:
1. Hastan›n vital bulgular›n›n de¤erlendirilmesi ve gerekiyorsa bunların
düzeltilmesidir. Bilinç bozukluğu bazen sadece somnolans ve/veya konfüz-
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Tablo 6. Sekonder MBB’na yol açan baﬂl›ca nedenler (Plum ve Posner, 1980’den
k›smen de¤iﬂtirilerek)
I.

Oksijen, çeﬂitli madde veya metabolik KO-faktörlerin yoksunlu¤u
1. Serebral iskemiye yol açarak BB’na yol açan nedenler
A. Kalp at›m hacminin düﬂmesine yol açarak serebral kan ak›m›n› azaltan nedenler
*a. Miyokard infarktüsü-kardiyojenik
*b. Stokes-Adams sendromu, kardiyak arrest, kardiyak aritmiler
c. Konjestif kalp yetmezli¤i
d. Aort stenozu
e. Akci¤er infarkt›
B. Sistemik dolaﬂ›mda direncin düﬂmesine ba¤l› olarak serebral kanak›m›n› azaltanlar
*a. Senkop
b. Düﬂük kan hacmi (hipovolemik ﬂok)
C. Yayg›n veya multifokal vasküler direnç art›ﬂ›na ba¤l› olarak serebral kan ak›m›n›n
azalmas›
a. Hipertansif ensefalopati
b. Hipervizkozite sendromlar›
c. Hiperventilasyon sendromlar›
D. Yayg›n (intrakraniyal) küçük damar t›kan›klar›na yol açarak serebral kan ak›m›n›
azaltan hastal›klar
a. Dissemine intravasküler koagülasyon
b. SLE
c. Subakut bakteriyel endokardit
d. Ya¤ embolisi
e. Kardiyo-pulmoner bypass
2. Serebral hipoksiye yol açarak BB’na neden olan durumlar(kan ak›m› normal O2
içeri¤i az)
a. Anemi
b. Karbon monoksit zehirlenmesi
c. Methemoglobinemi
d. Alveolar hipovantilasyon
e. Atmosfer O2 bas›nc›n›n düﬂtü¤ü durumlar
*3. Hipoglisemi
Eksojen/endojen insüline ba¤l›, karaci¤er hastal›¤›, vd
4. Serebral dolaﬂ›mda ko-faktör yetersizlikleri, thiamine (B1), niacin, pyridoksine (B6),
cyanocobolamin (B12), folik asit
II. Beyin d›ﬂ› organ hastal›klar›
A. Endokrin olmayan organlar›n hastal›klar›
*a. Karaci¤er yetmezli¤i (hepatik koma)
b. Böbrek yetmezli¤i (üremik koma/dializ ensefalopatisi)
c. Pankreas (ekzokrin pankreatik ensefalopati)
B. Endokrin organlar›n hipo veya hiper-fonksiyonu
Hipofiz, tiroid (miksödem/tirotoksikoz), paratiroid, adrenal (addison, cushing,
feokromositoma), pankreas (diabet/hipoglisemi)
C. Di¤er sistemik hastal›klar
*a. Diabet (hipoglisemi, non-ketotik hiperglisemik koma)
*b. ‹nfeksiyon hastal›klar›/sepsis
c. Kanser (toksik-metabolik ensefalopati, limbik ensefalopati,vd.)
d. Porfiri
III. S›v›-elektrolit denge bozukluklar›
a. Asidoz/alkaloz (metabolik veya respiratuar)
b. Su sodyum (hiper/hipo-natremi)
c. Di¤erleri (magnezyum, kalsiyum, fosfor)
IV. Is› regülasyonunu bozulmas›
a. Hipertermi (infeksiyon hastal›klar›na ba¤l› ateﬂ/güneﬂ çarpmas›)
b. Hipotermi
V. Eksojen zehirler (‹ntoksikasyonlar)
a. Alkol
b. Sedatif veya psikotrop ilaçlar; barbitüratlar, tranklizanlar, trisiklik antidepresanlar vd.
c. Morfin-eroin zehirlenmeleri
d. Mantar zehirlenmeleri
e. Tar›m ilaçlar›, organik fosfat bileﬂikleri ile oluﬂan zehirlenmeler
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yonla şekillenebilir ve bu hastalarda çoğunlukla vital fonksiyonlarda önemli
bir aksama olmaz. Buna karşılık bilinç bozukluğu ağırlaştıkça kimi zaman neden olarak, kimi zaman ise sonuç veya olayın gelişimine paralel olarak vital
fonksiyonlarda da bozulmalar gözlenebilir. Bu durumdaki hastalarda ilk yapılması gereken reanimasyon prensiplerinin uygulanmasıdır. Yani öncelikle
hava yolunun açılması, yeterli oksijenasyon ve solunumun sağlanması ve dolaşımın yeterli düzeyde tutulmasıdır.

Tablo 7. BB nedeniyle getirilen hastalar›n de¤erlendirilmesi
1. Vital fonksiyonlar: Solunum ve dolaﬂ›m, gerekiyorsa reanimasyon prensipleri uygulanmas›
2. Hastan›n genel görünümü (etyoloji için ipuçlar›)
3. Öykü-olay›n baﬂlang›c›, geliﬂimi, öncelik ve eﬂlik eden faktörler
4. Fizik ve nörolojik muayene
5. Laboratuar incelemeleri ve EKG
6. Beyin görüntüleme yöntemleri ve BOS incelemesi (özel durumlarda)

2. Genel görünüm: Hastanın ilk getirildiği/götürüldüğü sıradaki görünümü kimi zaman bilinç bozukluğunun nedenini ortaya çıkarmada önemli ipuçları verebilir. Örneğin bilinç bozukluğu-koma tablosu akut olarak gelişen bir
hastada erken muayenede pupillaların dilate olması öncelikle hastanın bir
kardiyak arrestten geçmiş olabileceğini düşündürtmelidir. Öte yandan komadaki bir hastanın üstünün kusmuk veya idrar içinde olması daha çok akut gelişen intrakraniyal bir kanamayı akla getirmelidir. Travma izi/izleri intrakraniyal travmatik bir komplikasyona, kollarda iğne izleri madde bağımlılığına
işaret edecektir.
Bunların dışında hastanın cinsiyeti, yaşı, dış görünümü, giyimi de kimi zaman etyolojik nedeni açığa çıkartmada yol gösterici olabilir. Yine hastanın cebinde bulunabilecek bir ilaç (örn. antiepileptik bir ilaç; bir insülin flakonu ya
da sublingual bir nitrat preparatı bilinç bozukluğunun nedenini hemen aydınlatabilir).
3. Öykü (Tablo 8): Vital fonksiyonları değerlendirilen ve gerektiği takdirde bu yönde ilk girişimlerde bulunulan hastalarda bundan sonra etyoloji ve
hastanın durumunu belirlemek üzere öykü alımına ve ayrıntılı fizik ve nörolojik muayeneye geçilmelidir.
Bilinç bozukluğu içindeki hasta acil servislere ya yakınlarınca getirilir,ya
da evinde, işyerinde, topluma açık yerlerde veya sokakta bu halde bulunarak
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Tablo 8. BB ile getirilen hastalarda tan›ya varmada önem taﬂ›yan öykü özellikleri
1. BB’nun ortaya ç›k›ﬂ› - zamansal özelli¤i (akut, subakut, tedrici)
2. BB’nun geliﬂiminden önce nörolojik yak›nmalar›n olup olmad›¤›, varsa ne olduklar›
3. BB’na eﬂlik eden semptomlar
4. Sistemik bir hastal›¤›n varl›¤› ya da bilinen organ yetmezli¤inin varl›¤›
5. Psikiyatrik özellikler
6. ‹laç, alkol vb, toksik madde ba¤›ml›l›¤›
7. Travma öyküsünün varl›¤›

komşuları, çevredekiler ya da polis gibi kendisi hakkında az veya hiçbir bilgi
sahibi olmayan kişilerce getirilir. Bu son durumda hasta ve olayın gelişimi
hakkında bilgi almak güç, hatta olanaksız olabilir. Bu durumda olayın aydınlatılması, sağaltılması için gerekli ve son derece önemli tek ipuçları hastanın
genel görünümü bölümünüde belirttiğimiz bazı özellikler olacaktır. Buna karşılık hastanın somnolan olduğu ve bilinç içeriğinin korunduğu durumlarda
kendisinden, bilinç bozukluğu, öykü veremeyecek durumda olan hastalarda
ise yakınlarından bilgi alınmalıdır. Böyle bir öyküde özellikle öğrenilmesi gereken bazı bilgiler vardır. Buların başında bilinç bozukluğunun nasıl yerleştiği (akut-subakut veya tedrici), öncesinde hastanın başağrısı, başdönmesi, çift
görme veya bir beden yarısında uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi (nörolojik bir
olay lehine/subtentoriyel, supratentoriyel lokalizasyon) bir yakınmasının
olup olmadığı öğrenilmelidir. Öte yandan hastanın psikiyatrik yönden ne durumda olduğu (ör. bir intihar girişimini düşündürtecek bir olayın ya da depresyonun veya geçirilmiş psikotik atakların varlığı), alkol, ilaç ya da toksik
madde bağımlılığının olup olmadığı soruşturulmalıdır. Hastanın özgeçmişi,
sistemik bir hastalığının veya organ yetmezliğinin varlığı yönünden bilgi edinilmelidir (DM; MI; KOAH; Karaciğer, böbrek yetmezliği; infeksiyon vb.). Belirli risk grupları içinde olan kişilerde AIDS olasılığı da gözardı edilmemelidir.
Öyküde olaydan hemen önce ya da yakın zamanda geçirilmiş bir kafa travmasının (akut ya da kronik subdural/epidural kanama yönünden) bulunması ise
bilinç bozukluğunun nedenini açığa çıkartmaya yarayabilecektir.
4. Muayene:
Fizik Muayene
Bilinç bozukluğu olan bir hastada gerek ayırıcı tanının yapılmasında, gerekse acil-ilk tedavinin yönlendirilmesinde genel fizik muayenede bakılması
gerekenler solunum, kardiyovasküler sistem (kalp atımları, nabızlar, arteryel
kan basıncı), ateş ve cildin durumudur. Ayrıca organomegali ve lenfadenopati varlığı da araştırılmalıdır. Bu muayene sırasında rastlanacak olan çeşitli pa-
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tolojik bulgular gerek tanı, gerekse prognoz açısından ve hastanın değerlendirilmesi ile tedavisinin yönlendirilmesinde büyük önem taşır.
Aşağıda bilinç bozukluğu nedeniyle getirilen hastaların fizik muayenelerinde saptanabilecek belirtiler ve bunların ayırıcı tanı özellikleri özetlenmiştir.
BB’nın erken tanısında yararlanılabilecek fizik muayene özellikleri-ipuçları
A. Solunum de¤iﬂikliklerinin akla getirdikleri:
• Cheyne-Stokes solunumu:
KIBAS, Santral tt herns. erken dönemi, bilat. serebral inf.
Serebral hipoksi, hipertansif ensefalopati.
•

Hipervantilasyon:
Santral nörojenik hv, metabolik asidoz/resp alkaloz, psikj.

• Hipovantilasyon:
Bulbus lezy, resp. asidoz/metb alk,
Akc hast, sedatif ilaçlar, MG!, Botulinium intoks.
• Apneik solunum:
Pons inf, hipoglisemi, anoksi, ağır menenjit
• Ataksik solunum:
Bulbus lezy, sedatif etkili ilaçlar
B. Kalp at›m h›z› de¤iﬂikliklerinin düﬂündürttükleri:
•

Bradikardi:
KIBAS, MI vd kard. nedenler, miksödem, hipotermi, sepsis!

•

Taﬂikardi:
Hipoglisemi, infeksiyon, hipotansiyon/şok, kard. nedenler;

•

Aritmi:
MI vd kard.nedenler, intoks. (anti-kolinerjik ilaç!)

C. Arteyel kan bas›nc› de¤iﬂikliklerinin anlam›:
•
pati
•

Hipertansiyon: İntraserebral kanama, SAK, KİBAS, hipertansif ensefaloHipotansiyon:
Kard. nedenler, şok, alkol-barb vb intoks., dis.aort anevrz, vd.

D. Beden ›s›s› de¤iﬂikliklerinin anlam›:
• Hipertermi
İnfeksiyon, sıcak çarpması, atropin vb maddelerle intoks. Malign
nörojenik hipertermi/nöroleptik malign sendr.
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Hipotermi
Donma, şok tablosu, akol intoks. hipoglisemi, hipotiroidi,
İntrakraniyal patoloji!

E. Deri bulgular›na ait de¤iﬂikliklerinin anlam›:
‹kterik: Karaciğer hastalığı;
Siyanotik: Akciğer hastalığı;
Pembe renk: CO intoksikasyonu.
Peteﬂiler - ekimozlar: Kanama diyatezi
Battle sign vd: Travma
Kollarda i¤ne izi: Toksikomani
Kuru: Sıcak çarp, atropin vb intoksikasyonu, hiperosmolar-nonketotik
koma
Islak: Hipoglisemi, infeksiyon
Nörolojik Muayene
A. Bilinç durumu:
Bilinç bozukluğu ile gelen hastanın gerek bilinç düzeyi gerekse bilinç içeriği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler, bilinç düzeyi için hastanın verbal (sözlü) uyarana, bağırmaya, sarsılmaya ya da ağrılı uyaranlara vereceği
sesli veya motor yanıtlara göre yapılacaktır. Bilinç içeriği muayenesinde ise
hastanın zaman, yer ve kişi oryantasyonu, dikkati, bellek ve soyut düşünce
fonksiyonları, hastanın duruşu, davranışları-çevresindeki kişilerle ve sağlık
personeliyle ilişkileri değerlendirilmelidir. Ancak hastanın bilinç düzeyindeki
değişiklikleri değerlendirirken, hastanın afazik, ağır depresyon yada katatonide olabileceği ve bu durumların bilinç muayenesini güçleştireceği ve tam bir
değerlendirmeye varılmasını engelleyebileceği unutulmamalıdır.
B. Meningeal ‹rritasyon bulgular›, ense sertli¤i (Tablo 9):
Bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda önemli bir muayene de ense sertliğinin aranmasıdır. Ancak kranyo-servikal travma geçiren hastalarda bu muayeneye (olası bir medulla spinalis hasarını mekanik olarak artırma nedeniyle) asla başvurulmamalıdır. Nitekim böyle hastalarda okülosefalik refleks de bakılmamalı, entübasyonun gerektiği hallerde de çok dikkatli olunmalıdır.
Ense sertliğinin varlığı (pasif boyun hareketlerine dirençli olması) bilinci
bozuk bir hastada akla ilk önce menejit, subaraknoid kanama bir de tonsiller
herniasyonu getirtmelidir. Bu tür hastalarda ense direnci genellikle başın önarka yöndeki, yani fleksiyon-ekstansiyon hareketlerinde ortaya çıkar, buna
karşılık sağa-sola yani yanlara hareketlerinde ise fsazla bir dirençle karşılaşılmaz. Yanlara baş boyun hareketlerindeki kısıtlılıklar daha çok kemik-eklem
patolojilerini düşündürtmelidir.

203

• Sabahattin Saip, Aksel Siva

Tablo 9. Ense sertli¤ine yol açan durumlar
A.

‹ntrakraniyal nedenler
Meningeal irritasyon

B.

•

Subaraknoid hemoraji (SAK)

•

Menenjit (bakteriyel, viral, kimyasal, karsinömatöz)

Ekstrakraniyal nedenler
•

Servikal vertebralarda fraktür, disloks

•

A¤›r servikal osteoartrit

•

A¤›r anksiyete,

•

Katatoni

•

Tetanus

Ense sertliği nedeniyle ayırıcı tanı açısından lomber ponksiyon (LP) yapılması düşünülen hastalarda kesin kontrendikasyon oluşturması nedeniyle tonsiller herniasyon olasılığı her zaman dışlanmalıdır. Klinik uygulamada LP öncesi her hastada beyin görüntüleme yöntemlerine (acil nöroloji ve nöroşirurjide ilk yapılması gereken BT’dir) başvurulması gerekir. Ancak bu olanağın
sağlanamadığı durumlarda LP yapılması özellikle menenjit olasılığı nedeniyle önem taşıyorsa tonsiller herniasyonun klinik olarak dışlanması için (alt) beyin sapı bulgularının bulunmadığından emin olunmalıdır.
Derin komada olan hastalarda ense sertliğine yol açan bir durum sözkonusu olsa dahi refleks kavsinin bozulmasına bağlı olarak ense sertliği alınmayacaktır. Buna karşılık ajite bir koma tablosu ile gelen ya da genel olarak kas tonusu artmış (ör. deserebrasyon postüründeki) bir hastada ense sertliğinin olup
olmadığını değerlendirmek olası değildir. Öte yandan bir bebekte anterior
fontanelin kabarmasının menenjit tanısında ense sertliğine göre daha anlamlı
bir belirti olabileceği unutulmamalıdır.
C. Nöro-oftalmolojik muayene:
Bilinç bozukluğu (BB) nedeniyle getirilen bir hastada pupillalar, fundus ve
gözküresi hareketlerinin muayenesi gerek hastanın başvuru sırasındaki MSS
durumunu ve prognozu, gerekse koma nedenini aydınlatmak açısından büyük önem taşır.
1. Pupillalar: BB ile getirilen bir hastada pupillaların çapları, ışığa yanıtları ve şekillerinin muayenesi önemlidir (Tablo 10).
Pupillaların çapı, şekil ve ışık yanıtlarının normal olması beyin sapının
(özellikle-mezensefalon-pons) bütünlüğünü koruduğunu gösterir. Normal
koşullarda pupillaların çapı kişinin bulunduğu ortamın ışık yoğunluğuna göre 2-6 mm. arasında değişir, ışık ve konverjans ile daralırlar, şekilleri dairesel
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Tablo 10. BB olan hastalarda pupilla de¤iﬂikliklerinin anlam›
A. ‹izokorik Pupillalar
Miozis

Midriazis

a. Anatomik nedenler

a. Anatomik nedenler

1. Santral tip tt herniasyon erken dönemi

1. Tt. hern. mezensefalik dönemi

2. Akut hidrosefali krizi

2. Mezensefalik lezyonlar

3. Pons kanamas›
b. Metabolik nedenler

b. Metabolik nedenler

1. Morfin-eroin intoksikasyonu

1. Anoksi-iskemi

2. Baz› metabolik ensefalopatiler

2. Atropin- skopolamin
(vd.antikolinerjik) intoksikasyonu

B. Anizokorik Pupillalar
Unilateral miozis (Horner send.)

Unilateral midriazis

1. ‹psilateral geniﬂ hemisferik lezyon,

1. Lateral(unkal) tip tt herniasyon

diensefalik bas›
2. ‹psilateral karotis arter disseksiyonu

2. Unilateral mezensefalik lezyon
3. Epilepsi nöbeti
4. Kavernöz sinüs trombozu

ve kenarları yuvarlaktır (geçirilmiş travma veya uveit sekeli nedeniyle düzensiz ve ışığa yanıtsız olabilecekleri unutulmamalıdır). Uykuda pupuillalar miyotiktir. Fizyolojik (santral) anizokori denen durumda iki pupilla arasındaki
çap genellikle 1 mm.den fazla değildir, ışık ve konverjansla bu fark daralan
pupillalarda iyice azalır veya kaybolur, ayrıca göz kürelerinin hareketleri normaldir, göz kapaklarına ait bir asimetri/düşüklük de yoktur.
Tablo 10’da bilinç bozukluğu nedeniyle getirilen hastalarda karşılaşılabilecek pupilla değişiklikleri ve bunların ayırıcı tanı özellikleri özetlenmiştir.
2. Fundus muayenesi: BB ile gelen bir hastada fundus muayenesi de büyük
önem taşır; papilla stazı intrakraniyal hipertansiyona yol açan durumları veya ağır sistemik hipertansiyon-hipertansif ensefalopatiyi düşündürtecektir.
Papiller-peripapiller subhiyaloid kanamalar intraserebral-subaraknoid bir kanamaya işaret edebilir. Retina kanamaları daha çok sistemik hipertansiyonu,
kan diskrazilerini veya diğer kanama eğilimi gösteren hastalıkları ve onların
serebral hemorajik komplikasyonlarını akla getirecektir.
3. Göz kapaklar› ve kürelerinin (oküler) hareketleri (Tablo 11): Bilinç bozukluğu ile getirilen bir hastada kooperasyon kurulamayacak derecede bilinç kaybı
varsa göz kapaklarının durumu, refleks spontan oküler hareketler, okülosefalik ve okülovestibüler reflekslerin muayenesi tam bir nörooftalmolojik muaye-
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Tablo 11. BB ile gelen bir hastada göz küresi hareketlerinin anlam›
1.

Yüzen göz küresi hareketleri
• Bilateral serebral hemisfer lezyonlar›/beyin sap› sa¤lam
• Hafif metabolik koma

2.

Periodik alternan ping-pong bak›ﬂ
• Bilateral serebral infarktlar
• Serebellar-vermian hemorajiler

3.

Primer pozisyonda diskonjuge oküler deviasyon
• Eski strabismus
• Beyin sap› yap›sal lezyonu

4.

Göz kürelerinin lateral tonik deviasyonu
• Hemipleji ile ters yönde: ‹psilateral hemisferik (anatomik) lezyonlarda
• Hemipleji ile ayn› yönde: Kontralateral talamik veya pons lezyonu

5.

Göz kürelerinin vertikal tonik deviasyonlar›

Aﬂa¤› yönelik
Anatomik
Metabolik
• Pons lezyonu
• Hepatik koma
• Hipoglisemi

Yukar› yönelik
Anatomik
Metabolik
• Mezensefalon • Global iskemi
• Pons lezyonu
• Kardiyak arrest

ne için gereklidir. Bu muayeneler sonucu MSS’nin yapısal bütünlüğü, etyolojik olası nedenler ve prognoz hakkında bilgi sahibi olmak olasıdır.
D. Motor sistem ve taraf bulgular›:
Bilinç bozukluğu ile getirilen bir hastada hemiparezi/plejinin varlığı öncelikle anatomik bir lezyonun varlığını düşündürtmelidir. Hastayla kooperasyon kurulabilir ise muayene ve böylece güç kayıplarını saptamak kolaydır.
Ancak bilinci kapalı hastalarda da çoğu zaman taraf bulgularını ortaya çıkartmak güç değildir. Yattığı yerde hastayı spontan hareketlerin varlığı ve eğer
varsa bunların simetrik ya da asimetrik olmaları açısından gözlemek yeterli ip
uçlarını verebilir. Nitekim sadece bir tarafta hareketlerin varlığı veya bir tarafta diğerine göre daha belirgin olmaları karşı tarafta pareziyi düşündürtecektir. Öte yandan pipo-içer manzarası (paretik tarafta yanağın soluk alıp verme
ile belirgin şişmesi), tek taraflı plantar ekstansör yanıt (Babinski), bir tarafta
derin tendon reflekslerinin artışı gibi bulgular kontralateral hemisferik bir lezyona işaret edecektir. Komadaki bir hastada bir bacağın-ayağın dışa rotasyonu o tarafta bir hemiplejiyi düşündürtür, bununla beraber böyle bir hastada
düşme ve ipsilateral femur boynu kırığı ayırıcı tanıya dahil edilmelidir. Yatak
başında bu ayrımı yapmaya yarayacak basit bir yöntem steteskopun çanını
simfisis pubis üzerine koymak ve sonra muayene çekici ile sırasıyla her iki patellaya vurmak olacaktır. Eğer kırık yoksa her iki tarafta da aynı ses duyulacaktır, ama bir tarafta kırığın varlığı sesin iletimini engelleyeceğinden bacağın
eksternal rotasyonda olduğu kırık tarafta steteskopla ses daha az duyulacaktır, ya da hiç alınmayacaktır.
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Bir tarafta yakalama refleksinin varlığı, kontralateral frontal lob lezyonunu ya da bilateral serebral hemisfer disfonksiyonunu gösterir.
Taraf bulgularının varlığı genellikle anatomik kökenli bir bilinç bozukluğunu düşündürür. Bununla birlikte daha önceden geçirilmiş hemiparezisi
olan ya da bir tarafta ileri derecede karotis veya orta serebral arter stenozu bulunan bir hastada gözlenen bilinç bozukluğunun nedeni metabolik kökenli olsa dahi taraf bulgularının ortaya çıkması beklenebilir.
E. Postüral de¤iﬂiklikler:
Komayla gelen hastalarda ağrılı uyaranlarla (örneğin supraorbital bası, tırnak köküne bası vb.) ortaya çıkan veya spontan olarak gözlenen hipertonik
fleksiyon ve ekstansiyon postürleri değişik anlamlar taşır. Eğer üst ekstremitelerde fleksiyon-addüksiyon, altta ekstansiyon postürü var ise dekortikasyon
yanıtı-söz konusudur ve daha çok hemisferik lezyonlara işaret eder. Buna karşılık deserebrasyon durumunda üst ekstremitelerde ekstansiyon-pronasyon
altta da gene ekstansiyon postürü vardır. Genelde deserebrasyon postürünün
dekortikasyona göre daha kaudal, yani beyin sapı lezyonlarıyla ilişkili olduğunu kabul eden görüşler olmakla beraber pratikte desrebrasyon postürü gerek supratentoriyel ve infratentoriyel anatomik bütünlüğü bozan lezyonlarda
(ör. kafa travması, serebral kanamalar, bilateral MCA infarktları, transtentoriyel herniasyon, pons lezyonları, serebellar kanamalar vb.), gerekse metabolik
kökenli komalarda (ör. hepatik koma, hipoglisemi, anoksi, intoksikasyonlar
vb) ortaya çıkabilir. Anatomik lezyonlarla beraber gözlenen deserebrasyon
postürü genellikle olumsuz bir prognoza işaret etmekle beraber metabolik kökenli olaylarda gözlenen deserebrasyon postürünün özel prognostik bir anlamı yoktur, koma reverzibl olabilir ve hasta normale dönebilir.
Diagonal postürler: Bir taraf ekstremitesinde dekortikasyon, diğer tarafta ise
deserebrasyon postürünün gözlenmesi sadece anatomik olaylarda gözlenir ve
genellikle supratentoriyal, nadiren beyin sapı lokalizasyonuna işaret eder. Buna karşılık her iki üst ekstremitede ekstansör, alt ekstremitelerde zayıf fleksör
yanıt ise alt pons (vestibüler çekirdekler) düzeyinde bir etkilenmeyi gösterir.
Santral tip transtentoriyel herniasyonu olan bir hastada MSS’nin rostrokaudal, yani yukarıdan aşağı ilerleyici fonksiyon yıkımında ağrılı uyarana sırasıyla önce lokalizasyon yanıtı (erken diensefalik faz), ardından dekortikasyon
yanıtı (geç diensefalik faz) sonra deserebrasyon yanıtı (mezensefalik-üst pontin faz), daha sonra üstte ekstansör, altta zayıf fleksör yanıt (alt pontin-bulber
faz) ve en son olarak da ağrıya tam yanıtsızlık-flask ekstremitelerle (bulber
faz) şekillenen postürel yanıtlar alınır. Bu postürel durumlar birinden diğerine değiştikçe prognostik açıdan da tablo giderek ağırlaşır ve geriye dönüş olanaksızlaşır.
F. ‹stemsiz hareketler:
Bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda gözlenen istemsiz bazı hareketlerin
etyolojik değeri yadsınmaz.
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Miyoklonus: Stupor veya komadaki bir hastada miyoklonus gözlenmesi genellikle komanın metabolik bir nedene bağlı olduğunu düşündürür. Multifokal miyoklonik atımlar üremi, karbondioksit ensefalopatisi, hiperosmolar-hiperglisemik komalar vb. durumlarda gözlenir. Daha yaygın bilateral massif jeneralize miyoklonilerin varlığı ise ağır anoksiyi düşündürtmelidir.
Tremor: Flapping tremor veya asteriksis şeklindeki (hastanın kolu gergin
tutulduğunda elinde veya parmaklarında gözlenen) bir tremor ise öncelikle
hepatik komayı düşündürür, gene vücutta yaygın tremorların varlığı sepsis
vb. metabolik komaları akla getirmelidir. Bunlara karşın motor epilepsi ise öncelikle anatomik kontralateral hemisferik lezyonlara işaret eder. Bununla beraber hipoglisemi, sepsis vb. bazı metabolik olaylarda da fokal nöbetler nadir
olmakla beraber ortaya çıkabilir.
B‹L‹NÇ BOZUKLU⁄U ‹LE GELEN HASTALARDA BAﬁVURULACAK LABORATUAR
‹NCELEMELER‹ VE D‹⁄ER TANI YÖNTEMLER‹
Bilinç bozukluğu ile acil servise getirilen bir hastada damar yoluna girildikten sonra kan sayımı ve biyokimyasal inceleme için örnek kan alınır. Nötrofilik bir lökositoz bakteriyel bir infeksiyonu, bazen de serebral bir hemorajiyi gösterebilir, lökopeninin saptanması ise bir kan hastalığını ya da immün bir
yetmezliği açığa çıkartabilir. Üre yüksekliği; elektrolit değişiklikleri; CPK,
transaminaz yükselmeleri komadaki bir hastada sistemik-metabolik nedenlere dikkati çekecektir. Bilinç düzeyi dalgalanmalar gösteren hastalarda öncelikle metabolik komalar düşünülmeli, karaciğer enzimleri anlamlı bir yükselme
göstermese dahi hepatik koma veya diğer hiperamonyemi nedenlerini dışlayabilmek için amonyak düzeyi bakılmalıdır.

Tablo 12. BB nedeniyle acil servise getirilen hastada yap›lmas› gerekli laboratuar
incelemeleri
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•

Tam kan say›m›, formül, sedimantasyon

•

Biyokimya (kan); AKﬁ, üre, kreatinin, elektrolitler, enzimler
(CPK, SGOT, SGPT, GGT), osmolarite, pH, PO2, PCO2, HCO3, NH3

•

Tam idrar tahlili

•

Kan ve idrarda toksik madde taramas›

•

EKG

•

Görüntüleme - BT -

•

BOS incelemesi

•

EEG
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BB nedeniyle acil servislere getirilen hastalarda gerek hastanın durumunu
değerlendirmek gerekse ayırıcı tanısı açısından yapılması gerekli laboratuar
incelemeleri ve başvurulabilecek diğer tanı yöntemleri Tablo 12’de verilmiştir.
Arteryal kan alınabilir ve ölçümleri yapılabilirse kanın pH, osmolarite, oksijen, karbondioksit ve bikarbonat değerlerini saptamak bazen etyolojik, ama
çoğu zaman hastanın o sıradaki vital durumunu değerlendirmek, izlemek ve
prognoz açısından çok yararlı bilgiler verecektir.
İdrar (komadaki hastada foley kateterle alınarak) dansite, glikoz, aseton,
kan ve albumin değerlendirilmelidir. Düşük dansiteli ve yüksek protein gösteren bir idrar üremik komayı akla getirir. Subaraknoid hemorajilerde birkaç
gün sonra proteinüri görülebileceği unutulmamalıdır. Diabetik komadaki hastalarda idrarda glikoz ve aseton çıkacak, dansite ise yüksek bulunacaktır. Ağır
serebral hasarla giden anatomik komalarda da hiperglisemi ve glikozüri ortaya çıkabilir. Eğer laboratuar olanakları sağlanabilirse ve hastada bir intoksikasyon olasılığı varsa kanda (ve idrarda) toksik madde taraması aydınlatıcı
bilgiler verebilir. İntoksikasyon olasılığı olan hastalarda midenin yıkanması ve
gastrik sıvı incelenmesi de kimi zaman yararlı olabilir.
Bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda en kısa sürede EKG (gerek BB’na yol
açabilecek kardiyak bir patolojiyi açığa çıkartmak, gerekse kalbin o sıradaki
durumunu değerlendirmek amacıyla) yapılmalıdır.
Bilinç bozukluğuna yol açan nedenin yapısal olabileceği düşünülüyor veya meningeal irritasyona neden olan bir durumun varlığı söz konusu ise ya da
bu olasılıkların dışlanması gerekiyorsa ve hastanın genel durumu-vital fonksiyonları yeterli ise o zaman beyin görüntüleme yöntemlerine en kısa sürede
başvurmak yararlı olacaktır. Acil nörolojide kraniyal BT ilk tercih edilecek inceleme yöntemidir ve kranial nontravmatik-travmatik acil durumların değerlendirilmesinde MR’dan üstündür.
Meningeal irritasyon bulguları olan hastalarda beyin görüntüleme yöntemlerine başvurularak kitlesel bir lezyon dışlandıktan ve tonsiller herniasyon
olasılığı bulunmadığından emin olduktan sonra LP yapılmalıdır. LP her zaman hasta yan yatar durumda iken (tercihan 20-22 no’lu iğne ile) yapılmalı ve
açılış basıncı, BOS rengi-kıvamı; hücre-şeker-protein tayini yapılmalıdır. Menenjit şüphesi varsa santrifüjden sonra sediment gram boyası ile boyanarak
bakteri ve mantar aranmalı, kültür ve antibiyogram da istenmelidir.
EEG sadece bazı özel durumlarda yararlıdır. Çoğu metabolik komada
EEG’de yaygın değişiklikler beklenir. Hızlı aktivite ilaç intoksikasyonları (ör.
barbitürat), yavaş aktivite sistemik metabolik ensefalopatileri düşündürür.
Böyle bir hastada trifazik dalgaların varlığı ise öncelikle hepatik veya üremik
ensefalopatiyi akla getirecektir.
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Alfa koma denilen durum anoksi ya da pons lezyonlarını düşündürür. Öte
yandan EEG psikojenik komanın tanınmasında da önem taşır.
Nedeni bilinmeyen akut-subakut gelişen BB’nda akla gelebilecek ilk olası
tanıların listesi Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 13. Nedeni bilinmeyen akut-subakut geliﬂen BB’nda akla gelecek ilk olas› tan›lar
•

Hipoglisemi

•

‹ntoksikasyonlar

•

Hepatik ensefalopati-hiperamonyemi

•

‹nfeksiyonlar (sepsis, A‹DS ensefalopatisi)

•

Non-konvulsif status epileptikus

•

Viral ensefalit

B‹L‹NÇ BOZUKLU⁄U ‹LE GET‹R‹LEN B‹R HASTAYA ‹LK YAKLAﬁIM TEDAV‹
Bilinç bozukluğu ile acil servislere getirilen veya bulunduğu yerde görülen bir hastada öncelikle vital fonksiyonların acilen değerlendirilmesi ve hastanın respiratuar/kardiyo-vasküler yönden stabil hale getirilmesi gerekmektedir (Tablo 14). Özetle bu hastalara (durumlarına göre) reanimasyon prensiplerinin gerekli olanları sırasıyla uygulanmalıdır. Buna karşılık vital fonksiyonlarla ilgili bir sorunu olmayan, hafif somnolan ve/veya konfüzyonda olan bir
hastada ise yapılacaklar daha çok tanıya yönelik ve semptomatik olacaktır.
Derin koma ve solunum sorunlarıyla (ör. yüzeyel, düzensiz, zorlamalı, vb.
solunum) gelen bir hastada bir yandan solunum yolu açılmalı, hasta aspire
edilmeli, kusmuk ve sekresyonun trakeobronşial alana gitmesinin engellenmesi amacıyla hasta lateral pozisyonda yatırılmalıdır. Gerekirse hasta entübe
edilmeli, duruma göre ve yoğun bakım olanakları varsa hasta böyle bir servise kaydırılmalıdır. Bilinci kapalı hastaya yaklaşımdaki tanıya yönelik akış
şeması Şekil 1’de verilmiştir.
Damar yoluna girilirken, I.V. kanüller (no. 20 veya 22) tercih edilmeli, kan
sayımı, glikoz, elektrolitler, karaciğer ve böbrek fonkiyon testleri ile toksik
madde tarama için kan alınırken ardından glikoz öncesi 100 mgr thiamine
(özellikle kronik alkoliklerde gelişebilecek serebral komplikasyonları, Wernicke ensefalopatisi gelişme olasılığını engelemek amacıyla) verilmelidir. Bundan
sonra hipoglisemi koması olasılığına karşı (kan sonuçlarını beklemeden) %30
veya %50’lik dekstrozdan 50-100 cc I.V. verilmelidir. Hasta hipoglisemide ise
ve süre hipogliseminin etkisi kalıcı komplikasyonlara neden olacak kadar geçmemişse hasta hemen açılacaktır. Diabetik ve hiperosmolar komadaki bir has-
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tada bu miktarda verilecek glikozun mevcut MSS hasarında anlamlı bir artışa
yol açması beklenmez, buna karşılık eğer hasta hipoglisemide ise glikoz verilmesindeki herhangi bir gecikmenin irreversibl bir ensefalopati tablosuna yol
açabileceği unutulmamalıdır.
Acil girişimde bulunulan hastaların varsa kravat ve kemerleri hemen çözülmeli, tercihan hasta (acil servis veya bulunulan ortamın ısısı uygunsa) tamamıyla soyulmalıdır.

Tablo 14. BB ile acil servise getirilen hastada ilk yap›lmas› gerekenler
1.

Hava yolunun aç›lmas›, yeterli oksijenasyonun sa¤lanmas›

2.

Yeterli sistemik dolaﬂ›m›n sa¤lanmas›, damar yoluna girilmesi (‹.V. kanül veya cutdown)

3.

‹ncelemeler için kan al›nmas›

4.

100 mgr ‹.V. thiamine verilmesi

5.

50 cc. %50 dekstroz ‹.V. bolus yap›lmas›

6.

Kafa içi bas›nç art›ﬂ› söz konusu ise tedavisi
• Hipervantilasyon
• Hiperosmolar ajanlar (%20 mannitol)
• Furasemid 20 mgr ‹.V.
• Steroidler (kitlesel lezyonlar›n varl›¤›nda)
• Cerrahi dekompresyon
• Baﬂ›n bedene göre 15-30 derece daha yukar›da tutulmas›
• Barbitürat

7.

Epileptik nöbetler varsa durdurulmas›

8.

Kan›n asit-baz dengesinin düzeeltilmesi (santral pontin miyelinolizis tehlikesi nedeniyle
kan sodyumunun günde 15 mosm’den daha fazla bir de¤iﬂiklik yap›lmamal›d›r)

9.

Mesaneye foley katater koyulmas› (dolu bir mesane çok yavaﬂ boﬂalt›lmal›d›r)

10. ‹nfeksiyonun varl›¤›nda tedavisi
11. Beden ›s›s›ndaki aﬂ›r› de¤iﬂikliklerin (41 dereceden yüksek ve 35 dereceden düﬂük)
tedavisi
12. ‹ntoksikasyon söz konusu ise spesifik antidotlar›n verilmesi
• Naloxone 0.4-2 mg ‹.V. (morfin vd. narkotik zehirlenmelerinde)
• Phyzostigmine (trisiklik antidepresanlar vd. antikolinerjik etkili ilaçlarla entoksikasyon)
13. Varsa ajitasyonun kontrlü
• Diazepam
• Haloperidol
14. Gözlerin korunmas›/korneal erozyona karﬂ›, komada ve gözleri aç›k olan hastalarda göz
merhemi ve gözlerin merhemle kapat›lmas›S
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Kafa içi basınç artışı ve/veya herniasyon bulguları gösteren hastalarda kafa içi basıncını en hızlı düşürecek yöntem hipervantilasyon (HV)’dur. Hastanın kendisi HV’de değilse uygulanacak destekli HV ile PaCO2 düşücek ve

Bilinci kapal› hastaya
algoritmik yaklaﬂ›m

Entübasyon
‹ntravenöz infüzyon
Kateter (üriner, NGT)
Kan ve idrar örne¤i

Öykü ve genel görünüm
Travma yok

Travma var

Ense sertli¤i

Görüntüleme (BT)
Nöroﬂirurji konsültasyonu

Var

Yok

Görüntüleme (BT)

Nörolojik muayene

Hemoraji
bulgular›
Subaraknoid
Hemoraji
(Anjiyo, MRI)

Normal

Normal

Lomber
ponksiyon

Olas› toksik veya
metabolik neden

Anormal
(Taraf bulgular›, nörooftalmolojik bulgular)
Görüntüleme (BT-MR)
Normal

Anormal

Nöroﬂirurji
konsültasyonu
Ayr›nt›l› sistemik
inceleme
Subaraknoid
hemoraji veya
menenjit

ﬁekil 1. Bilinci kapal› hastaya algoritmik yaklaﬂ›m
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Olas› erken
enfarkt
Hemorajik, iskemik SVH,
venöz sinüstrombozu, YKL
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böylece oluşan vazokonstriksiyon ile serebral kan akımı azalarak basınçta kısmi bir düşme sağlanacaktır. Ancak bu etki geçicidir. Uzun süreli kullanımı yoğun bakım koşuları dışında uygun değildir. Bu nedenle (ör. ambu ile) hastaya
HV yaptırılırken, hemen hiperosmolar ajanlar da verilmelidir. Bu amaçla
%20’lik mannitol solüsyonu kg. başına 0.75-1.5 gr arasında değişen dozlarda
kullanılmalı ve belirli aralıklarla mannitolün hızlı perfüzyon şeklinde verilmesi de sürdürülmelidir. Bizim uygulamamız genellikle erişkin bir kişide başta
250-300 cc %20 mannitolü hızla vermek, ardından 4 ya da en fazla 6 saatlik
aralarla 100-150 cc olarak bu tedaviyi tekrarlamaktır.
Mannitol uygulaması uzun süreli bir tedavi değildir ve süre uzadıkça (1-2
günü geçerse) kanın osmolaritesi ve elektrolitlerinin kontrolü ve yakın takibi
gerekecektir. Mannitol verilen hastalarda hipnotik sıvılar verilmemeli ve fizyolojik serumla diürez veya diğer yolla olan sıvı kayıpları telafi edilmelidir.
Genelde osmaliretinin 300-310 mOsm/L sınırları esnasında tutulmasına çalışılmalıdır.
Bilinç bozukluğu ile getirilen ve beyin ödeminin-intrakraniyal hipertansiyonun varolduğu veya gelişeceğinin beklendiği hastalarda steroidlerin kullanımı tartışmalıdır. Eğer hastada bilinç bozukluğunun nedeni tümör veya abse
gibi kitlesel bir lezyon ise steroid kullanımının kesin endikasyonu vardır. Bu
tür hastalarda genellikle mannitol ile beraber dexamethasone 8 mgr. I.V. verilmekte, daha sonra her 6 saatte bir dexamethasone 4-8 mgr (1-2 cc) I.V. veya
I.M. olarak tekrarlanmaktadır. Serebral infarkt, hemoraji ve anoksi gibi nedenlerle gelen hastalarda ise genel eğilim steroidlerin verilmemesidir. Herniasyon
sendromlarında dekompressif tedavi tartışmalı bir konu olmakla beraber bazı
yeni çalışmalarda bu yöntemin yaşam kurtarıcı olduğu vurgulanmaktadır. Bu
uygulamaların erken herniasyon belirtileri gösteren geniş serebral (ör. MCA)
infarktı olan, geniş serebellar infarkt veya hematomu ya da neoplazisi olan
hastalarda etkili olabileceği bildirilmektedir.
Bilinç bozukluğu ile gelen hastalarda kan pH; elektrolit değerlerinin saptanması ve bunlara ait bozuklukların düzeltilmesi önem taşır. Hiponatremik
(Na <120 mosm) hastalarda serum sodyumunu normal değerlerine getirirken
günde 15 mosm’ün üstünde bir düzeltmeye gidilmemesi önerilmektedir. Aksi takdirde bu hastalarda santral pontin miyelinolizis denilen ve genellikle
kronik alkolikler, malabsorbsiyon ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda da
gözlenebilen pons tabanında miyelin yıkımı ile giden ve alt kraniyal sinirlerin
tutulumu, flask tetrapleji, içe kitlenme veya koma tablosu ile şekillenen klinik
tablo ile karşılaşabileceği bildirilmiştir.
Ajite hastaların kontrolünde öncelikle bilinç bozukluğuna ve ajitasyona
yol açan tablonun ondan sonra da hiperaktivasyonunun kontrolü önem taşır.
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Bu amaçla diazepamın (5-10 mg İ.M.) kullanımını savunanlar olmakla birlikte
biz daha çok haloperidolü (1-2 mg İ.M.) seçmekteyiz.
Bilinç bozukluğu ile getirilen ve tansiyonu yüksek hastalarda antihipertansif tedavi bilinç bozukluğunun nedenine, hastanın hipertansiyon öyküsünün
olup olmadığına ve AKB’nın o sıradaki değerlerine göre değişir. Genellikle serebral infarkt veya hemorajik serebrovasküler bir olayla gelen, kronik hipertansiyon öyküsü olan ve sistolik AKB değeri 220 mmHg’yı geçmeyen hastalarda tansiyonu düşürme yoluna gidilmez (akut infarkt alanı çevresindeki iskemik bölge-penumbraya gelen kollaterallerdeki perfüzyonu vazoregülasyon
yetersizliği nedeniyle olumsuz yönde etkileyerek infarkt alanında genişlemeye yol açacağından dolayı). Buna karşılık sistolik AKB 240-250 mmHg’nın üstünde ise tüm beyinde perfüzyon ve vasküler ektravazasyonda artışa yol açarak beyin ödemini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle bu hastalarda
AKB’nı bir miktar aşağı çekmek gerekecektir. Öte yandan tanı hipertansif ensefalopati ise bu durumda AKB’nı kontrollü düşürmek tek tedavidir. Antihipertansif tedavide sublingual nifedipin (bilinç açıksa kapsülleri çiğnemek veya bilinç kapalı ise kapsülleri delip dil altına sıkmak) uygulamada ilk adım
olabilir. Bizim tecrübemizde bu uygulama sistolik kan basıncında 30-40
mmHg, diastolide ise 10-15 mmHg’lik bir düşme sağlanmaktadır. Bununla beraber kimi zaman sistolik kan basıncında 70-80 mmHg gibi istenmeyen düşmeler de gözlenebilmektedir. Kontrollü tansiyon düşürmede en iyi ve etkili
bir ajan sodyum nitroprussid olup damar içine girdiği anda etkin olan, çıkarıldığında etkinliği biten bu ajan perfüzyon halinde verilmektedir.
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