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Amaç:	  Cri$cal	  Care	  Medicine	  2002	  kılavuzunu	  revize	  etmek2r.	  	  
Yöntemler:	   Erişkin	   YBÜ’de,	   mul2disipliner,	   çoklu-‐kurumsal	   yapıileağrı,	   ajitasyon,	   sedasyon,	   deliryum	   yöne2mi	   için	   ACCM	   20-‐
personel	  verdi.	  Ekip	  4	  alt	  komisyona	  ayrıldı,	  6	  yıl	  boyunca	  tele	  konferanslar	  ve	  elektronik	  haberleşme	  yoluyla	  işbirliği	  yapN.	  Alt	  
komite	   (hPp://www.gradeworkinggroup.org),	   gözden	   geçirme,	   edisyon	   özetleme,	   klinik	   ifadeler	   geliş2rme	   (açıklayıcı)	   ve	  
Önerileri	   Değerlendirme,	   Geliş2rme,	   ilgili	   klinik	   sorular	   geliş2rilmesi	   için	   sorumlu	   oldu.	   Kütüphane	   ve	   web	   tabanlı	   >19,000	  
makale	  tarandı	  (	  YBÜ	  hastalarında	  ağrı-‐analjezi,	  ajitasyon-‐sedasyon,	  deliryum	  ve	  ilişkili	  klinik	  sonuçlar).	  Psikometrik	  testlerle	  de	  
ağrı-‐analjezi,	  ajitasyon-‐sedasyon	  değerlendirildi.	  Üyeler	  Aralık	  2010’a	  kadar	  durumlar	  için	  oy	  kullandılar.	  Kalite	  önerileri;	  yüksek:	  
(A),orta:	   (B),düşük/çok	  düşük	   (C).	  Öneri	   gücü;	  güçlü:	   (1)	   veya	   zayıf:	   (2),lehine:	   (+)	   veya	  aleyhine	   (–).	  Güçlü	  bir	   öneri	   (veya	  
aleyhine)	  riski,	  yük	  ve	  maliyet	  değerlendirildi.	  Tüm	  güçlü	  öneriler,	  “öneriyoruz	  (recommend)	  …”	   ifadesi	   ile	  belir2ldi.	  Zayıf	  bir	  
öneri,	  istenen	  veya	  istenmeyen	  etkileri	  açık	  değil	  şeklinde	  belir2ldi.	  Tüm	  zayıf	  öneriler,	  “tavsiye	  ediyoruz	  (suggest)	  …”ifadesi	  ile	  
belir2ldi.	  Yeterli	  kanıt	  yokluğunda	  veya	  konsensus	  oluşamadı	  ise	  öneri	  yok	  (0)	  ifadesi	  kullanıldı.	  Uzman	  görüşü	  olarak	  konsensus	  
kanıt	  yokluğu	  yerine	  kullanılmadı.	  Ekipte	  çalışmalar	  için	  potansiyel	  çaNşma	  olasılığı	  için	  tutarlı	  bir	  yöntem	  izlendi.	  Bu	  kılavuzun	  
gelişimi	  herhangi	  bir	  sanayi	  kuruluşundan	  fon	  almadı.	  	  
Sonuç:	   Bu	   kılavuz	   kri2k	   hastaların	   ağrı,	   ajitasyon	   ve	   deliryum	   yöne2mi	   için	   entegre,	   kanıta	   dayalı	   ve	   hasta	  merkezli	   bir	   yol	  
haritası	  sağlamaktadır	  (Crit	  Care	  Med	  2013;	  41:	  263–306).	  	  !
GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER 
1. Ağrı ve Analjezi 

a. Ağrı insidansı 
i. Erişkin, tıbbi, cerrahi ve travma YBÜ hastaları rutin olarak hem dinlenme durumunda hem de rutin YBÜ 

bakım sırasında ağrı çeker (B).  
ii. Erişkin kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ağrı yaygındır ve tedavisi yetersizdir; kadınlar kalp cerrahisi 

sonrası erkeklerden daha çok ağrı çeker (B).  
iii. YBÜ girişimlerine bağlı ağrı erişkin YBÜ hastalarında sık görülür (B).  

b. Ağrı Değerlendirimi 
i. Rutin olarak tüm erişkin YBÜhastalarında ağrı izlemini tavsiye ediyoruz (+1B).  
ii. Davranışsal Ağrı Ölçeği (BPS) ve Kritik-Bakım Ağrı Gözlem Aracı (CPOT) kendini ifade edemeyen, 

motor fonksiyonu olan ve davranışları gözlemlenebilen erişkin yoğun bakım hastalarında tıbbi, cerrahi 
veya travma (beyin hasarı hariç) sonrası ağrı için en geçerli ve güvenilir davranışsal ağrı skoru izleme 
yöntemidir. Diğer YBÜ hasta gruplarında ve Fransızca veya İngilizce dışında yabancı dillere 
çevrilmesinde bu ölçeklerin kullanılması ileri doğrulama testleri gerektirir (B).  

iii. Erişkin YBÜ hastalarında vital bulguları (veya vital bulguları içeren gözlemsel ağrı ölçeklerini) ağrı 
değerlendirilmesi için tek başına kullanılmasını tavsiye etmiyoruz (–2C).  

iv. Ancak, bu hastalarda vital bulguların, daha ileri ağrı değerlendirmeye başlamak için bir işaret olarak 
kullanılabileceğini tavsiye ediyoruz (+2C).  

c. Ağrı tedavisi 
i. Erişkin YBÜ hastalarında göğüs tüpü çekilmeden önce ağrıyı hafifletmek için preemptif analjezi ve/veya 
non-farmakolojik girişimler (örneğin, relaksasyon) uygulanabileceğini öneriyoruz (+1C).  
ii. Erişkin YBÜ hastalarında diğer invaziv ve potansiyel olarak ağrılı girişimler öncesi de preemptif 
analjezik tedavisi ve/veya ilaç dışı girişimlerin uygulanmasını öneriyoruz (+2 C).  
iii. Kritik hastalarda non-nöropatik ağrı tedavisinde intravenöz (IV) opioidleri tercih edilen ilk basamak 
ilaç sınıfı olarak öneriyoruz (+1 C).  
iv. Mevcut IV opioidler benzer ağrı şiddetleri için titre edildiğinde eşit derecede etkilidir (C).  
v. Kullanılan opioid miktarını azaltmak (veya tamamen ortadan kaldırmak) ve opioid ile ilgili yan etkileri 
azaltmak için non-opioid analjezikleri tavsiye ediyoruz (+2C).  
vi. Nöropatik ağrı tedavisinde IV opioidlere ek olarak enteral gabapentin veya karbamazepin verilmesini 
öneriyoruz (+1A).  



vii. Abdominal aort anevrizması ameliyatı sonrası analjezi için torakal epidural anestezi/analjezi 
kullanımını öneriyoruz (+1B).  
viii. Abdominal aort anevrizması cerrahisi sonrası epidural opioidler parenterale üstün olmadığı için 
analjezide parenteral opioid yerine lomber epidural kullanımiçin herhangi bir önerimiz yoktur (0,A).  
ix. İntratorasik veya nonvasküler abdominal cerrahi sonrası torakal epidural analjezi kullanımına yönelik 
yetersiz ve çelişkili veriler nedeniyle bu moda ilişkin herhangi bir öneride bulunmuyoruz (0,B).  
x. Travmatik kaburga kırığı olanlarda torakal epidural analjezi kullanımını tavsiye ediyoruz (+2B).  
xi. Dahili YBÜ hastalarında nöroaksiyel/bölgesel analjezinin sistemik analjeziye üstünlüğüne dair delil 
yetersizliği ve çelişkili veriler nedeniyle bu moda yönelik herhangi bir önerimiz yoktur (0, Kanıt yok).  

2. Ajitasyon ve Sedasyon  
a. Sedasyon derinliğine karşı klinik sonuçlar  

i. Erişkin YBÜ hastalarında hafif düzeyde sedasyon sağlanması klinik sonuçları (örneğin, mekanik 
ventilasyon ve YBÜ kalış süresinin [LOS] kısalması) iyileştirmektedir (B).  

ii. Hafif düzeyde sedasyon sağlanması fisyolojik stres yanıtı artırır, ancak miyokardial iskemi insidansı artışı 
ile birlikte değildir (B).  

iii. Bu hastalarda sedasyon ve psikolojik stres derinliği arasındaki ilişki belirsizdir (C).  
iv. Erişkin YBÜ hastalarında klinik olarak kontrendike olmadıkça sedatif ilaçların, derin değil, hafifdüzeyde 

sedasyon oluşturacak şekilde kullanılmasını öneriyoruz (+1B).  
b. Sedasyon derinliği ve beyin fonksiyonlarının monitörizasyonu 

i. Richmond Ajitasyon-Sedasyon Skalası (RASS) ve Sedasyon-Ajitasyon Skalası (SAS) erişkin YBÜ 
hastaları için en kullanışlı ve güvenilir sedasyon değerlendirme gerecidir (B).  
ii. Non-komatöz, nonparalize erişkin YBÜ hastalarında beyin fonksiyonunu nesnel yöntemlerle (örneğin, 
işitsel uyarılmış potansiyeller [AEPs], Bispektral İndeksi [BIS], Narcotrend İndeksi [NI], Hasta Durum 
Indeksi [PSI] veya durum entropi[SE]) izlemeyi önermiyoruz. Bu monitörler subjektif sedasyon skorlama 
sistemlerinin yerini almada yetersizdir (–1B).  
iii. Beyin fonksiyonu objektif ölçümleri (örneğin, AEPs yanıtları, BIS, NI, PSI veya SE) nöromüsküler 
bloker alan erişkin YBÜ hastalarında sübjektif sedasyon değerlendirmelerine yardımcı olarak tavsiye 
ediyoruz, çünkü subjektif sedasyon değerlendirmeleri bu hastalarda yapılamaz (+2B).  
iv. Biz EEG monitorizasyonu bilinen ya da şüphelenilen ya nöbetleri olan erişkin YBÜ hastalarında 
nonkonvülsif nöbet aktivitesini izlemek, ya da kafa içi basınç artışı ile erişkin YBÜ hastalarında burst 
(patlama) supresyonu sağlamak için elektrosupresif ilaç titrasyonu için kullanılmasını öneririz (+1A).  

c. Sedatif Seçimi 
i. Mekanik ventilasyon tedavisindeki erişkin YBÜ hastalarında klinik sonuçları iyileştirmek için 
nonbenzodiazepin sedatiflerle (propofol veya deksmedetomidin) sedasyon stratejilerinibenzodiazepin 
sedatiflerle (midazolam veya lorazepam) sedasyona tercihi tavsiye ediyoruz (+2B).  

3. Deliryum  
a. Deliryuma eşlik eden sonuçlar 

i. Deliryum erişkin YBÜ hastalarında artmış mortalite ile ilişkilidir (A).  
ii. Deliryum erişkin YBÜ hastalarında YBÜ ve hastane LOS artışı ile ilişkilidir (A).  
iii. Deliryum erişkin YBÜ hastalarında post- YBÜ kognitif bozukluk gelişimi ile ilişkilidir (B).  

b. Deliryum saptanması ve monitörizasyonu 
i. Erişkin YBÜ hastalarında rutin deliryum monitörizasyonunu öneriyoruz (+1B).  
ii. YBÜ Konfüzyon Değerlendirme Yöntemi (CAM-ICU) ve YB Deliryum Tarama Kontrol Listesi 
(ICDSC) erişkin YBÜ hastalarında en yararlı ve güvenilir deliryum monitörizasyonu gereçleridir (A).  
iii. Rutin deliryum monitörizasyonuerişkin YBÜ hastalarında uygulanabilirdir (B).  

c. Deliryum risk faktörleri 
i. YBÜ’de4 temel risk faktörü pozitif ve anlamlı olarak deliryum gelişimi ile ilişkilidir: mevcut demans, 
alkolizm ve/veya hipertansiyon öyküsüve gelişte yüksek hastalık şiddeti skoru (B).  
ii. Koma YBÜ hastalarında deliryum gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür (B).  
iii. Bu hastalarda opioid kullanımı ile deliryum gelişimi arasında ilişki açısından veriler çelişkilidir (B).  
iv. Erişkin YBÜ hastalarındabenzodiazepin kullanımı deliryum için bir risk faktörü olabilir (B).  
v. Bu kişilerdepropofol kullanımı ile deliryum gelişimi arasındaki ilişki açısından veri yetersizdir (C).  

vi. Deliryum gelişme riski olan mekanik ventilasyondakibuhastalarda, sedasyon için dexmedetomidin 
infüzyonu benzodiazepin infüzyonuna göre daha düşük deliryum prevalansı ile ilişkili olabilir (B).  

d. Deliryumu önleme 
i. Erişkin YBÜ hastalarında deliryum sıklığını ve süresini azaltmak için uygun olduğunda erken mobilize 

edilmesini öneriyoruz. (+1B).  



ii. Bu hastalarda deliryum insidans veya süresini azalttığına yönelik yeterli veri olmadığı için herhangi bir 
farmakolojik deliryum önleme protokolü önermiyoruz (0,C).  

iii. Bu hastalarda deliryum insidans veya süresini azalttığına yönelik yeterli veri olmadığı için herhangi bir 
non-farmakolojik ve farmakolojik kombinasyonlu deliryum önleme protokolü önermiyoruz (0,C).  

iv. Bu kişilerdedeliryumu önlemek için haloperidol veya atipik bir antipsikotik tavsiye etmiyoruz (–2C).  
v. Bu hastalarda etkinliği gösterilmediği için deliryumu önlemede dexmedetomidin önermiyoruz (0,C).  

e. Deliryum tedavisi  
i. Haloperidol’ün erişkin YBÜ hastalarında deliryum süresini azalttığına dair yayın yoktur. (Kanıt yok).  
ii. Atipik antipsikotiklerbu hastalarda deliryum süresini azaltabilir (C).  
iii. Bu hastalarında deliryum süresini azaltmak için rivastigmin verilmesini önermiyoruz (–1B).  
iv. Torsades de pointes için ciddi riski olan hastalarda antipsikotik kullanımı önermiyoruz (yani, bazal QTc 

aralığının uzaması, QTc aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alan hastalarda, ya da bu aritmi öyküsü 
olan hastalar) (–2C).  

v. Alkol ve benzodiazepin çekilmesine bağlı olmayan deliryumda, deliryum süresini azaltmak için 
benzodiazepin infüzyonuna göre dexmedetomidin sürekli infüzyonunu tavsiye ediyoruz (+2B).  

4. YBÜ Sonuçlarını İyileştirmeye Yönelik Ağrı, Ajitasyon ve Deliryum Yönetim Stratejileri  
a. Erişkin YBÜ hastalarında mekanik ventilatörde (MV) ikensedasyonda günlük kesinti veya rutin 

kullanılacak hafif bir sedasyon hedef seviyesini öneriyoruz (+1B).  
b. Erişkin YBÜMV hastalarında analjezi-ilk sedasyon kullanılmasını tavsiye ediyoruz (+2B).  
c. Hasta bakım faaliyetlerinin kümelenmesi, hastaları korumak için geceleri uyaranları azaltma,ışık ve 

gürültü kontrol stratejileri ileuyku döngülerini optimize ederek bu hastaların uykusunun teşvik 
edilmesini öneriyoruz (+1C).  

d. Erişkin YBÜ hastalarında uykuyu teşvik etmek için özel MV modlarını kullanmaya yönelikyeterli kanıt 
bulunmadığından herhangi bir önerimiz yoktur (0, Kanıt yok).  

e. Erişkin YBÜ’de ağrı, ajitasyon, deliryum yönetimi için eğitimi de içeren disiplinler arası bir YBÜ ekip 
yaklaşımı, basılı ve/veya bilgisayarlı protokolleri, order formları ve YBÜ kalite kontrol listelerini 
kullanmanızı öneriyoruz (+1B).  

Bundan önceki kılavuzlar yayımlandığından bu yana, YBÜ’ne alınan hastaların fiziksel ve psikolojik rahatını 
sağlamak için anlayışımızda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (1). YBÜ hastalarında ağrı, sedasyon, ajitasyon ve 
deliryumu ölçmek için geçerli ve güvenilir yatakbaşı değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, 
klinisyenlerinhastaları daha iyi yönetmesine, non-farmakolojik ve farmakolojik girişimlerin sonuçlarını 
değerlendirmeye olanak sağlamıştır (2, 3). YBÜ hastalarında ağrı, ajitasyon ve deliryum (PAD) tedavisinde 
uygulanan ilaçlara yönelik klinik farmakoloji bilgimizin artışı bu ajanlarla kısa ve uzun süreli maruz kalmanın 
sonuçlarını değerlendirme yetisini artırmıştır (4–6). Bu ilaçları uygulama ve titrasyon yöntemlerinin ilaç seçimi 
kadar hasta sonuçlarını etkileyebileceğini öğrendik (7–16). Çoğu YBÜ hastası için, hafif bir sedasyon düzeyi 
korunurken hasta konforunu sağlayan güvenli ve etkili bir strateji klinik sonuçların iyileşmesi ile ilişkilidir (9–13, 
16–20).  

Kritik hastalarda ağrı, ajitasyon, anksiyete ve deliryumun giderilmesi yeterli uç organ perfüzyonu ve fonksiyonunu 
koruyarak kardiyopulmoner stabiliteninsürdürülmesi gibi diğer klinik yönetim hedefleri ile çakışabilir (21, 22). 
Bazıları düzenleyici kurumlarca yaygın kabul edilmiş artan sayıda"kanıta dayalı" demetler ve klinik algoritmalar ile 
yönetim hedefleri daha dakarmaşık hale gelebilir (23–30). Son olarak, dünya çapında kültürel, felsefi ve uygulama 
normlarındaki büyükdeğişkenlikyansıra insan gücü ve kaynakların ulaşılabilirliğikanıta dayalı uygulamaların 
yaygın kullanımını güçleştirmektedir (31–36).  

Bu klinik uygulama rehberlerinin amacı erişkin YBÜ hastalarında klinik sonuçları iyileştirmek için PAD 
yönetiminde için en iyi uygulamaları önermektir. İlgili yayınlar, titiz objektif, şeffaf ve tarafsız olarak 
değerlendirilmiştir. Biz bu kanıtları yatak başında uygulanabilecek ilgili ifadeler ve öneriler geliştirmek için YBÜ 
hastalarında, aile üyeleri, bakıcılar, vergi mükellefleri, düzenleyici kurumlar ve önemli YBÜ klinik sonuçlarının 
değerleri ve tercihlerine karşıdengeledik.  

Bu kılavuzların kapsamı entübe (veya değil) yetişkin, tıbbi, cerrahi ve travma YBÜ hastalarında, kısa ve uzun 
süreliPAD yönetimini içerir ve sadece, ASA kılavuzlarında ayrıntılı açıklanan prosedürler için analjezi ve bilinçli 
sedasyon konusunu ele alır (37).American College Critical Care Medicine (ACCM) şu anda pediyatrik YBÜ 
hastaları için analjezi ve sedasyon ayrı kılavuzlarıgeliştiriyor.  

Kılavuzların bu sürümüpsikometrik PAD izleme araçlarına daha büyük bir önem vermektedir ve YBÜ hastalarında 
PAD yönetimi için farmakolojik ve non-farmakolojik yaklaşımları içerir. Ayrıca, kritik hastalarda hastalık sürecinin 
daha iyi anlaşılmasını yansıtan deliryumuönleme, tanı ve tedavisine de önemli bir vurgu vardır. Bu 
kılavuzlarklinisyenlere YBÜ’dedaha entegre bir PAD yönetimiyaklaşımınayardımcı olmak içindir. Klinisyenler bu 



kılavuzlarıbireysel hasta bakım ihtiyaçlarına, kendi yerel sağlık sistemi kurallarına ve mevcut kaynaklarına adapte 
etmelidir. Bu kılavuzlar yasaklayıcı veya mutlak uygulanması gerekli demek değildir.  

YÖNTEM 
ACCM 20 üyeli multidisipliner görev takımı, PAD yönetimi uzmanlığı ile 2002 "Kritik Yetişkin Sedatif ve 
Analjezikler Sürekli Kullanım Klinik Uygulama Kılavuzu" (1) revizyonu gerçekleştirdi. Alt komiteler dört alt konu 
alanına ayrıldı: ağrı-analjezi, ajitasyon-sedasyon, deliryum ve ilgili YBÜ sonuçları. Her alt komite belirlenen ilgili 
klinik soruları, ilgili sonuçları ve literatürü değerlendirdi, görüş ve tavsiyeler hazırladı ve makalenin ilgili 
bölümünü hazırladı.  

Literatür incelemeyi kolaylaştırmak için, alt komiteler kapsamlı birilgili anahtar kelimeler listesi hazırladı. 
Profesyonel bir kütüphaneci (CK, Cincinnati Üniv. ) bu anahtar kelime listesini genişletti ve düzenledi; tıbbi konu 
başlığı (MeSH) terimleri geliştirildi (Supplemental Digital Content 1, http://links.lww.com/CCM/A590) ; ilgili 
klinik veri tabanları arandı; veRefworks yazılım ile bir elektronik, Web-tabanlı, şifre-korumalıveri tabanıgeliştirildi 
(Bethesda, MD). Tüm aramalara 8 veri tabanı dahil edildi: PubMed, MEDLINE, Cochrane Database Sistematik 
derlemeler, Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAHL, Scopus, ISI Web of Science ve International 
Pharmaceutical Abstracts. Arama parametreleri: basılı (veya baskıda) erişkin insanda (>18 yaş) sadece-İnglizce 
makaleler, Aralık 1999 (arama limiti 2002 kılavuzları) -Aralık 2010.30 hastadan az çalışmalar, editörialler, 
daraltılmış derlemeler, olgu sunumları, hayvan veya in vitro çalışmalar ve editöre mektuplar çıkarıldı. Haftada 2 
kez otomatik tarama yapıldı ve ilgili makalelerkılavuza Temmuz 2012’de alındı, ancakAralık 2010 sonrası 
makaleler değerlendirmeye alınmadı. 2002 kılavuzu kaynakları da veri tabanına alındı ve Aralık 1999 öncesi 
literatür taraması hedeflendi. >19,000 kaynak Refworks veri tabanına alındı.  

!

!
Kılavuzun 2012 sürümündeki görüş ve öneriler Grading of Recommendations, Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE) metodolojisi ile geliştirildi, kanıtların kalitesi ve klinik uygulamada öneri gücü 

TABLE	  1.	  Factors	  That	  Affect	  the	  Quality	  of	  Evidencea	  

Level	  of	  
Evidence	  

Quality	  of	  
Evidence	   Type	  of	  Evidence	   Defini2on	  

A High High	  quality	  RCT Further	  research	  is	  unlikely	  to	  change	  our	  confidence	  in	  the	  es2mate	  
of	  effect.	  

B Moderate
RCT	  with	  significant	  limita2ons	  
(downgraded)	  b,	  or	  high-‐quality	  
OS	  (upgraded)	  c

Further	  research	  is	  likely	  to	  have	  an	  important	  impact	  on	  our	  
confidence	  in	  the	  es2mate	  of	  effect	  and	  may	  change	  the	  es2mate.	  

C Low OS
Further	  research	  is	  very	  likely	  to	  have	  an	  important	  impact	  on	  our	  
confidence	  in	  the	  es2mate	  of	  effect	  and	  is	  likely	  to	  change	  the	  
es2mate.	  

RCT	  =	  randomized	  controlled	  trial;	  OS	  =	  observa2onal	  study.	  	  
aAdapted	  from	  GuyaP	  et	  al	  (40).	  	  
bRCTs	  with	  significant	  limita2ons:	  1)	  study	  design	  limita2ons	  (planning,	  implementa2on	  bias)	  ;	  2)	  inconsistency	  of	  results;	  3)	  indirectness	  of	  
evidence;	  4)	  imprecision	  of	  results;	  5)	  high	  likelihood	  of	  repor2ng	  bias.	  	  
cHigh-‐quality	  OS:	  1)	  large	  magnitude	  of	  treatment	  effect;	  2)	  evidence	  of	  a	  dose-‐response	  rela2onship;	  3)	  plausible	  biases	  would	  decrease	  
the	  magnitude	  of	  an	  apparent	  treatment	  effect.	  

TABLE	  2.	  Factors	  That	  Affect	  the	  Strength	  of	  RecommendaTonsa	  

Considera2ons	   Effect	  on	  Strength	  of	  Recommenda2on	  

Quality	  of	  evidence	   Lower	  quality	  of	  evidence	  reduces	  the	  likelihood	  of	  a	  strong	  recommenda2on,	  
and	  vice	  versa	  

Uncertainty	  about	  the	  balance	  between	  
desirable	  and	  undesirable	  effects	  

Higher	  degree	  of	  uncertainty	  about	  the	  balance	  between	  risks	  and	  benefits	  
reduces	  the	  likelihood	  of	  a	  strong	  recommenda2on,	  and	  vice	  versa	  

Uncertainty	  or	  variability	  in	  values	  and	  
preferences	  

Wide	  variability	  in	  values	  and	  preferences	  across	  groups	  reduces	  the	  likelihood	  
of	  a	  strong	  recommenda2on,	  and	  vice	  versa	  

Uncertainty	  about	  whether	  the	  interven2on	  
represents	  a	  wise	  use	  of	  resources	  

A	  higher	  the	  overall	  cost	  of	  treatment	  reduces	  the	  likelihood	  of	  a	  strong	  
recommenda2on,	  and	  vice	  versa	  

aAdapted	  from	  GuyaP	  et	  al	  (40).	  



derecelendirildi (http://www.gradeworkinggroup.org) (38–40). Alt komiteler, tüm klinik soruları “tanımlayıcı” veya 
“eylemlilik” açısından GRADE Çalışma Grubu üyeleri (R. J. , D. C. , H. S. , G. G. ) ile birlikte çalıştı. Onlar 
eyleme geçebilme sorularını Nüfus, Girişim, Karşılaştırma, Çıktıların biçimi ve klinik karar vermeyi yapılandırdı 
ve klinik sonuçlar klinik karar oluşturmak için her girişim kritik, önemli veya önemsiz olarak sınıflandırdı. Kanıt 
değerlendirmeye sadece önemli ve kritik sonuçlar ve geliştirilen önerilere sadece kritik sonuçlar alındı.  

Alt Komite üyeleri ilgili makaleler için veri tabanı aradı ve grubun gözden geçirmesini kolaylaştırmak için PDF'leri 
yükledi. İki alt komite üyesi bağımsız olarak her çalışmanın bulgularını bir GRADE kanıt profili ile kanıtların 
kalitesini değerlendirdi. Kanıt kalitesi çalışma tasarımı ve özel çalışma özelliklerine dayanarak, yüksek (Seviye A), 
orta (B düzeyi) veya düşük/çok düşük (C seviyesi) olarak değerlendirilmiştir (Tablo 1). Eğer belirli bir sonuç ile 
ilgili çoklu çalışmalar farklı sonuçlar göstermişse ve konuyla ilgili yayınlanmış bir sistematik derleme yok ise, ilgili 
literatürün bir meta-analizi bir GRADE Çalışma Grubu üyesi (R. J. ) tarafından yapıldı.  

Alt komiteler her soru için kanıt profillerini birlikte yorumladı, nominal grup tekniği kullanılarak, delil genel 
kalitesini (tanımlayıcı ve eylemlilik olarak her iki soru için), önerinin gücünü (sadece eylemlilik soruları için) 
saptadı ve diğer üyelerce incelenmek üzere delil özetleri hazırladı. Önerilerin gücü, güçlü (1) veya zayıf (2), ve 
lehine (+) veya karşısında (-) olarak tanımlandı, kanıtların kalitesi, riskleri ve tüm kritik sonuçların yararlarına 
dayalı değerlendirme yapıldı (Table 2) (41, 42). “Bir öneri yok” (0) delil yetersizliğinden veya alt komite üyeleri 
arasında fikir birliği eksikliği nedeniyle kullanıldı. Kanıtların desteklemediği yalnız uzman görüşüne dayanan 
uzlaşma görüşleri kullanılmadı. Lehine (+1) veya karşısında (+1) güçlü bir öneri görev üyelerinin çoğunluğunun 
yararı risklerden fazla (ya da tersi) olduğuna inandıklarını ifade eder ve hastalar ve vergi mükelleflerinin çoğunluğu 
bunu destekledi. Girişimin lehine (+2) veya karşısında (–2) zayıf bir öneri girişimin yararının risklerinden biraz 
daha fazla (ya da tersi) olduğunu ifade eder. Ancak görev üyeleri kanıtın kalitesinden emin değildirler. Bu bilgi 
temelinde, çoğu kişi bu aksiyonu sürdürebilir (veya tersi), ancak önemli sayıda hasta ve mükellef alternatif bir 
yöntem seçebilecektir (40, 43, 44). Bu kılavuz boyunca, tüm güçlü öneriler için, “Öneriyoruz…-recommend” ve 
tüm zayıf öneriler için “Tavsiye ediyoruz…-suggest” ifadesi kullanılmıştır.  

Tüm görüşler için grup uzlaşma ve önerileri bir anonim oylama düzenlemesi ile modifiye Delphi yöntemi 
kullanılarak elde edilmiştir (41, 45). Çalışma üyeleri, alt komitelerin GRADE Kanıt Özetlerini, görüş ve önerilerini 
gözden geçirdi, oyladı ve online elektronik survey ile yorumladı (E-Survey, http://www.esurvey.com, Scottsdale, 
AZ). Her soruya “kanıtların gücü” için konsensüs oy çoğunluğu (>% 50) gerekli idi. Önerilerin gücü şöyle 
tanımlandı: Bir girişimin (ya da karşılaştırıcı) “lehine” bir öneri tüm gücü üyelerinin en az %50oyu gerektirdi, 
%20’den az oy “karşısında”; bu oy eşiğini aşamayanlara “öneri yok” dendi. “Güçlü” bir öneri için en az%70 oy 
gerekliydi, daha az oy “zayıf” bir öneri olarak sınıflandı. Uzlaşma sağlanması için bu yöntem GRADE Çalışma 
Grubu tarafından ileri sürülmüştür ve kılavuz önerilerinin oluşturulmasında adalet, şeffaflık ve anonimlik sağlamak 
için 2008 Sepsis KılavuzlarıPaneli kabul edildi (46, 47). Yoklama sonuçları ve yorumları daha sonra özetlendi ve 
inceleme için tüm PAD kılavuz görev gücü üyelerine dağıtıldı. Bir tur oylama konsensüs için başarısız olunca grup, 
ek tartışma ve ikinci ve/veya üçüncü tur oylama oluşturdu. Tüm sorular için yoklama Aralık 2010 itibariyle 
tamamlanmıştır. Her deyim ve öneri için görev gücü üyeleri yorumlarıyla birlikte son oylama dağılımı Ek Dijital 
İçerik 2’de özetlenmiştir (http://links.lww.com/CCM/A591).  

Görev gücü üyeleri ilgi tabloların gerekli, yıllık, çatışma görüşlerini tamamladı. Önemli potansiyel çatışma 
görüşleri (örneğin, makale yazarlıkları) ile bu kanıtları gözden geçirmek ve sınıflandırma alt komitenin kanıt 
ifadeleri ve ilgili sorular için önerilere bakarak kendileri çözdüler. Tüm görev gücü üyeleri tüm sorular için sonuç 
kanıt gücü ve önerilerin gücünü anonim olarak oyladılar. Hiçbir fon veya destek kullanılmamıştır.  

Psikometri Analizler 
Bu kılavuzlar yatakbaşı davranışsal değerlendirme araçları kullanarak görüş ve öneriler içermektedir: 1) ağrı 
saptama ve değerlendirmek, 2) sedasyon ve ajitasyon derecesi ve derinliği değerlendirmek, 3) Erişkin iletişim 
kuramayan kritik hastalarda deliryum saptamak. Bugüne kadar, YBÜ hastalarında bu araçların kullanımı ile ilgili 
psikometrik özellikleri (geçerlik ve güvenirlik) ve fizibilite karşılaştırmalı değerlendirmesi henüz yayınlanmadı. 
Ölçek güvenilirliği zamanla ağrı, sedasyon veya deliryum puanları (test-tekrar test güvenilirliği) veya gözlemcinin 
arasında (görüşmeciler arası güvenilirlik) bir ölçek kullanımının genel doğruluk anlamına gelir (48). Geçerlilikbir 
test ya da ölçek sonuçlarından elde edilebilir sonuçlar anlamına gelir (örn, bir deliryum değerlendirme aracı aslında 
deliryumusaptar mı?) (49). Geçerlilik testleri içiniçerik, kriter ve ayırt etme doğrulama şeklinde belirli stratejiler 
vardır. Belirli bir bağlamda belirtilen kişilerle belirli bir amaç için kullanılan bir aracın güvenilir ve geçerli olduğu 
gösterilebilir (48, 49). Fizibilite klinisyenlerin klinik ortamda (örn, YBÜ) belirli bir ölçek uygulanabilirliğinin 
kolaylığını ifade eder.  

Görev gücü, erişkin YBÜ hastalarında davranışsal ağrı skalalarının (BPSs) psikometrik özelliklerini değerlendirdi 
ve kendi analizlerini daha önce yayınlanmış prosesle karşılaştırdı (50). Sedasyon ve deliryumun psikometrik 
özelliklerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için benzer skorlama sistemleri mevcut değildi ve ağrı skalaları için 
kullanılanlardan farklı stratejileri vardı. Üç psikometrik test uzmanı (DS, CJ, CW), görev gücü için sedasyon ve 
deliryum değerlendirmek ve karşılaştırmak için benzer bir puanlama sistemi geliştirmiştir (48).  

Ağrı, sedasyon ve deliryum ölçeklerinin psikometrik özellikleri değerlendirildiği temeller: 1) madde seçimi ve 
içerik doğrulama, 2) güvenilirlik, 3) geçerlilik, 4) fizibilite ve 5) hasta sonuçları üzerinde ilgisi veya etkisi. 



Psikometrik ham puanlar ağrı için 0-25, sedasyon için 0-18 ve deliryum için 0-21 için arasında değişmektedir. Her 
kriter puan değişimleri ele alınarak ve tüm üç etki alanında sonuçların yorumlanmasını kolaylaştırmak için ağırlıklı 
puan 0-20 arasında oluşturuldu. Kullanılan üç psikometrik skorlama sisteminin bilgileri EkDijital İçerik 3 (http://
links.lww.com/CCM/A592) 'de özetlenmiştir. Ölçeklerde15-20 ağırlıklı puanları çokiyi ile 12-14,9 orta, 10-11,9 ek 
çalışmalarla kanıtlanması gerekli kabul edilebilir bazı psikometrik özelliklerin varlığı ve 0-9,9 çok az psikometrik 
özellikler rapor edilmesi ve/veya kabul edilemez sonuçlar ifade eder. Erişkin YBÜ hastalarında orta ve çok iyi 
psikometrik özellikleri (ağırlıklı puan ≥12) kullanım için yeterince geçerli ve güvenilir ölçekler olarak kabul edilir. 
Her ölçek için kanıt kalitesi, psikometrik analizler için uyarlanmış değişikliklerle GRADE sisteminde benzer 
kategorileri kullanarak değerlendirildi. Tüm çalışmalar gözden geçirildi, tüm ölçekler ve skorlar iki yorumcu 
tarafından bağımsız olarak değerlendirildi.  

Ağrı ve Analjezi 
 YBÜ Hastalarında Ağrı sıklığı. Ağrı Araştırmaları Uluslararası Birliği, ağrıyı “gerçek veya potansiyel doku 
hasarı ile ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal deneyim" olarak tanımlar (51). Bu tanım ağrının sübjektif 
doğasını vurgular ve yalnızca yaşayan kişi tarafından bildirildiğinde var olabileceğini düşündürür. Kritik 
hastalar YBÜ’de kalış sırasında bazen ağrı çekerler (52) ve büyük bir stres kaynağı olarak tanımlarlar (53–
56). Ancak, birçok kritik hasta bilinç düzeyi düşüklüğü, MV, sedatif ve nöromüsküler bloker ajanların 
yüksek dozda kullanımı nedeniyle ağrısını ifade edemeyebilir (söz veya işaret ile) (57). Oysa, hastanın 
ağrısını güvenilir değerlendirmek etkili bir ağrı tedavisi için temeldir. Ağrı Çalışmaları Uluslararası 
Birliği’nin de belirttiği gibi, "sözlü iletişimin yeterli olmaması ağrı bulunma olasılığını ve uygun şekilde 
tedaviye ihtiyacı olduğu ihtimalini ortadan kaldırmaz" (58). Bu nedenle, klinisyenler, hastanın azalmış 
iletişim yeteneklerine adapte edilmiş, güvenilir değerlendirme yöntemleri kullanarak ağrıyı tespit 
etmelidirler. Bu gibi durumlarda, klinisyenlerağrıgöstergesi olan hastaların davranışsal tepkilerini ve motor 
fonksiyonun yerindeliğini değerlendirmelidir (59). Erişkin kritik hastada ağrıyı saptama, ölçme ve yönetme 
önemli önceliklerdendir ve >20 yıl araştırma konusudur (60).Buna rağmen, önemli ağrı insidansı hala tıbbi 
ve cerrahi yoğun bakım hastalarında≥%50’dir (61, 62).  

Hastalar dinlenme durumunda, cerrahi, travma, yanık veya kanserle ilişkili, ayrıca da prosedürel ağrı yaşıyor 
olabilirler (61, 63-70). Bu Sağlık Politikası ve Araştırma Ajansı tarafından 20 yıl önce akut ağrı tedavisinde 
yayınlanan ilk uygulama kılavuzunda vurgulandı (71). Prosedürlere bağlı ağrı yaygındır ve yetersiz tedavisi birçok 
YBÜ hastaları için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir (68).  

!
 YBÜ hastalarında giderilmeyen ağrının önemli ve uzun süreli olumsuz fizyolojik ve psikolojik sonuçları vardır. 
Yıllardır, YBÜ hastalarının en büyük endişe nedeninin ağrı olduğu ve bunun da uyku yetersizliğinin başlıca sebebi 
olduğu bilinmektedir (72). Yeni çalışmalar, YBÜ’den taburcu ama hala hastanede yatan hastalarda, %82 (n = 75) 

TABLE	  3.	  Pharmacology	  of	  Opiate	  Analgesics	  (1,	  128,	  440,	  472)	  

Equi-‐Analgesic	  
Dose	  (mg)	  

Opiates IV PO Onset	  
(IV)	  

EliminaTon	  Half-‐
Life	  

Context-‐SensiTve	  
Half-‐Life	  

Metabolic	  Pathway	  

Fentanyl	   0.1	   N/A	   1–2	  min	   2–4	  hr	   200	  min	  (6	  hr	  infusion)	  
;	  300	  min	  (12	  hr	  
infusion)	  a	  

N-‐dealkyla2on	  CYP3A4/5	  
substrate	  

Hydromorphone	   1.5	   7.5	   5–15	  
min	  

2–3	  hr	   N/A	   Glucuronida2on	  

Morphine	   10	   30	   5–10	  
min	  

3–4	  hr	   N/A	   Glucuronida2on	  

Methadone	   N/Ac	   N/Ac	   1–3	  d	   15–60	  hr	   N/A	   N-‐demethyla2on	  CYP3A4/5,	  
2D6,	  2B6,	  1A2	  substrate	  

Remifentanil	   N/A	   N/A	   1–3	  min	   3–10	  min	   3–4	  min	   Hydrolysis	  by	  plasma	  
esterases	  

PO	  =	  oral;	  N/A	  =	  not	  applicable;	  IBW	  =	  ideal	  body	  weight.	  	  
aAter	  12	  hrs,	  and	  in	  cases	  of	  end-‐organ	  dysfunc2on,	  the	  context-‐sensi2ve	  half-‐life	  increases	  unpredictably.	  	  
bMay	  increase	  dose	  to	  extend	  dosing	  interval;	  hydromorphone	  0.5	  mg	  IV	  every	  3	  hrs,	  or	  morphine	  4–8	  mg	  IV	  every	  3–4	  hrs.	  	  
cEquianalgesic	  dosing	  tables	  may	  underes2mate	  the	  potency	  of	  methadone.	  The	  morphine-‐	  or	  hydromorphone-‐to-‐methadone	  
conversion	  ra2o	  increases	  (i.	  e.	  ,	  the	  potency	  of	  methadone	  increases)	  as	  the	  dose	  of	  morphine	  or	  hydromorphone	  increases.	  The	  
rela2ve	  analgesic	  potency	  ra2o	  of	  oral	  to	  parenteral	  methadone	  is	  2:	  1,	  but	  the	  confidence	  intervals	  are	  wide.	  	  
dQTc	  is	  the	  Q-‐T	  interval	  (corrected)	  of	  the	  electrocardiographic	  tracing.	  



hastanın endotrakeal tüp ile ilgili rahatsızlık veya ağrı (56) ve %77 (n = 93) hastanın YBÜ’de kalış sırasında orta 
veya şiddetli ağrı hatırladığını (73) göstermiştir. YBÜ’de çıktıktan 1 hafta sonra, kalp cerrahisi uygulanan hastaların 
%82’sinde (n = 120) YBÜ kalışta en yaygın travmatik anı ağrıdır; 6 ay sonra,% 38 ile hala en travmatik YBÜ anısı 
ağrıdır (74). Granja ve ark. (75) YBÜ sonrası 6. ayda hastaların%17’si (n = 313) YBÜ’de şiddetli ağrı yaşadığını ve 
%18 hastada travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) yakalanma riskinin yüksek olduğunu kaydetti. Schelling ve 
ark (25) YBÜ’de ARDS tedavisi görmüş 80 hastayı uzun süreli izlem (ortanca, 4 yıl) anket çalışması yapmıştır. 
Normal kontroller ile karşılaştırıldığında, medikal ve cerrahi hastalarda YBÜ’de kronik ağrı (%38), TSSB 
semptomları (% 27) daha yüksekti, yaşamın kalitesi ise düşüktü (% 21).  

Ağrıya stres yanıt YBÜ hastasında zararlı olabilir. Dolaşımda artan katekolaminler, arterioler vazokonstriksiyona 
yolaçarak doku perfüzyonunu bozabilir ve doku O2 basıncını azaltabilir (76).Ağrı ile ayrıca hiperglisemi, lipoliz ve 
protein substratı temin etmek üzere kas yıkımı ile sonuçlanan katabolik hipermetabolizma da tetiklenir (77). 
Katabolik stimülasyon ve hipoksi ayrıca yara iyileşmesini de bozar ve yara enfeksiyonu riskini artırır. Ağrı, 
sitotoksik T hücre sayısında ve nötrofil fagositik aktivitede azalma ile natural killer hücre aktivitesini baskılayarak 
bağışıklık sisteminin önemli bir işlevini baskılar (80). Akut ağrı, kronik, inatçı, genellikle nöropatik ağrı gelişimi 
için de risk faktörüdür (81). Erişkin YBÜ hastalarında giderilmeyen akut ağrı kısa ve uzun vadeli sonuçları ile 
yaygın ve zararlıdır. Yeterli belirlenmesi ve ağrı tedavisi için odaklanmış dikkat gerekir.  

 YBÜ Hastalarında Ağrı Değerlendirme. Kritik hastalarda ağrı tedavisi tekrarlanabilir bir ağrı değerlendirmesi 
yapmak ve ağrı tedavisinde terapötik müdahalelerin yeterliliğini belirlemek için zamanla hastalarını izlemek için bir 
hekimin becerisine bağlıdır. Ağrı ifade eden bir hasta "altın standart" olarak kabul edilir ve klinisyenler her zaman 
bunu dikkate almalıdır. Chanques ve ark (82) >100 YBÜ hastasında0-10 arası görsel yatay sayısal ölçeğinin ağrı 
şiddetini değerlendirmede en geçerli ve uygulanabilir olduğunu gösterdi. Ağrısını ifade edemeyen kritik hastalarda 
klinisyenler ağrıyı değerlendirmek için yapılandırılmış, geçerli, güvenilir ve uygun araçları kullanmalıdır (83). 
YBÜ hastalarında ağrı etkili, tekrar edilebilir şekilde ve düzenli olarak değerlendirilmelidir. Hiçbir objektif ağrı 
monitörüyoktur, ama ağrı göstergeleri olarak öncelikle hastaların davranışlarına konsantre geçerli ve güvenilir 
başucu ağrı değerlendirme araçları mevcuttur.  

Davranışsal ağrı değerlendirme araçları hakkında derlemeler yayınlanmış olsa da, YBÜ hastalarında geliştirilmesi, 
geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda güncelleştirilmiş bir tartışma gereklidir (50, 84). Ağrı ölçeklerinin 
psikometrik özelliklerinin süreçlerinin ayrıntılı, sistematik incelemesi (geçerlik ve güvenirlik) klinisyenlerin ağrı 
skalalarını benimsemeye ve YBÜ hastalarında kullanımını standardize etmeye teşvik edebilir. Son çalışmalar 
davranışsal ağrı ölçekleri uygulanması YBÜ ağrı yönetimi, analjezik ve sedatif ajanların kullanımı klinik sonuçları 
iyileştirmiş, MV ve YBÜ kalış sürelerinin kısalmasını sağlamıştır (2, 3, 85).  

Ağrı Tedavisi. Fentanil, hidromorfon, metadon, morfin ve remifentanil gibi opioidler kritik hastalarda ağrı yönetimi 
için birincil ilaçlardır (Tablo 3) (62). Uygun opioid ajan ve dozaj seçimi, ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik 
özellikleri de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Nörolojik toksisite potansiyeli nedeniyle YBÜ hastalarında 
meperidinden genellikle kaçınılır (52).  

!  
Lokal-bölgesel anestezikler (örn, bupivakain), NSAIDs (örn, ketorolak, ibuprofen), IV asetaminofen ve 
antikonvülsanlar gibi analjezikler veya ağrı modüle edici ilaçlar opioid ihtiyacını azaltmak için adjuvan olarak 
kullanılabilir (Tablo 4). Ancak, kritik hastalarda güvenlik profili ve ağrı yönetimi için tek ajan olarak etkinliği 
yeterli çalışılmamıştır. Non- YBÜ çalışmalardan çıkarılan farmakolojik tedavi prensipleri, kritik hastalar için uygun 
olmayabilir (52).IV asetaminofen ABD’de onaylanmış, majör veya kardiyak cerrahi sonrası YBÜ hastalarında ağrı 
için opioid ile bağlantılı olarak kullanıldığında, güvenli ve etkili olduğu gösterilmiştir (80, 86–89).Tek başına 
opioid ile iyi sonuç alınmayannöropatik ağrıda, mide-bağırsak yeterli emilim ve motilite ile YBÜ hastaları enteral 
gabapentin, karbamazepin ile tedavi edilebilir (90, 91).  

Ağrı tedavisinde analjezik dozaj yöntemi deönemlidir. Sürekli ya da aralıklı IV stratejileri, ilaç farmakokinetiği, 
sıklığı ve ağrının şiddeti ve/veya hastanın ruhsal durumuna bağlı olabilir (92). Opioidler ve diğer ağrı kesici 



ilaçlarınenteral uygulaması yeterli GİS emilim kapasitesi ve motilitesi olan hastalar ile sınırlandırılmalıdır. Bölgesel 
veya nöroaksiyel (spinal/epidural) yöntemler de seçilmiş cerrahiler sonrası kullanılabilir (93, 94).  

Ağrı yönetimi için müzik terapisi ve gevşeme teknikleri gibi tamamlayıcı, ilaç dışı girişimler, opioid koruyucu ve 
analjezi arttırıcı olabilir; maliyeti az, temini kolay ve güvenlidir. Bu hastalarda ağrı yönetimi için multimodal 
yaklaşım önerilse de, ilaç dışı girişimlerin etkinliği üzerinde az sayıda çalışma da yayınlanmıştır (52, 95).  

YBÜ’ne kabul tanısınabakılmaksızın, erişkin hastalarda ağrı sık görülür. Ağrı YBÜtedavisine (örn, erken 
mobilizasyon, MV’den ayırma) katılan hastalarda önlenebilir. Böylece, klinisyenler hastalarda analjezik tedavinin 
yetersiz, aşırı dozajı ya da olumsuz sonuçlarının engellenmesi için ağrıyı sıklıkla yeniden değerlendirmeli ve 
dikkatle titre etmelidir. Hastanın ifadesi veya sistematik davranışsal ölçeklerle kritik hastalarda rutin ve 
tekrarlanabilir ağrı değerlendirmesini yapılmalıdır. Ağrı, şiddetinin artması beklenmeden erken ve uygun şekilde 
tedavi edilmelidir (52).  

Ağrı ve Analjezi: Sorular, Görüşler ve Öneriler.  

1. Ağrı İnsidansı 

a. Soru: Erişkin hastalarda YBÜ’denonprosedürelağrı var mı ve varsa, hangi olaylar veya durumlar ağrı ile 
ilgili? (tanımlayıcı)  

Cevap: Erişkin, tıbbi, cerrahi ve travma YBÜ hastaları dinlenme ve rutin YBÜ bakım sırasında ağrı çekerler 
(B), Erişkin kalp cerrahisi sonrası ağrı yaygındır, tedavisi yetersizdir ve kadınlarda daha fazladır (B).  

Gerekçe: Tıbbi, cerrahi ve travma YBÜ hastaları istirahatte bile önemli ağrı hissederler (61, 63, 73). Bu nedenle, 
tüm erişkin YBÜ hastalarında ağrı değerlendirilmelidir. İstirahatte ağrıvarsa majör bir klinik tanı sendromu 
düşündürmelidir. Kalp cerrahisi sonrası, ameliyat, öksürük ve solunum bakımı ile ilgili ağrı yaygındır ve tedavisi 
yetersiz kalır; kadınlarda erkeklerden daha fazladır (73, 96–98).Böylece, kalp cerrahisi sonrası aktivite ağrısı 
değerlendirilmeli, tedavi edilmelidir. Ağrı ihtiyaca göre yönetilmeli vekadınlara özel dikkat edilmelidir (97).  

b. Soru: Erişkin YBÜ hastalarındaprosedürlere bağlı nedir? (tanımlayıcı)  

Cevap: Prosedürlere bağlı ağrı erişkin YBÜ hastalarındayaygındır (B).  

Gerekçe: Göğüs tüpü çıkarılması veya yara bakımı gibi cerrahi olmayan işlemlerle ilişkili ağrı erişkin YBÜ 
hastalarında yaygındır (68, 99). Genellikle orta düzeydedir (68), ağrı işlem öncesi ağrı düzeyinden ve kullanılan 
analjeziklerden etkilenir (100). Hastaların %25'ten azı işlem önce analjezik alır (68). İşlem ağrısı yaşla birlikte 
değişir ve non-Caucasian’larda, Caucasian’lardan daha fazladır (64, 66, 68). Cerrahi hastalar ile cerrahi 
olmayanlar arasında ağrı işleme göre değişir (64, 66). Hemodinamik değişiklikler işlem ağrısı ile korele 
değildir (99). Mevcut bilgiler preemptif analjezinin yararları olduğunu göstermektedir, ancak işlem ağrısı ve 
preemptif tedavi eksikliği riskleri belirsizdir.  

2. Ağrı Değerlendirme 

a. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında ağrı değerlendirmeleri rutin yapılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

TABLE	  4.	  Nonopiat	  Analjeziklerin	  Farmakolojisi	  (1,	  91,	  132,	  440)	  

Nonopiates	  (Route)	   Onset	   EliminaTon	  Half-‐Life	   Metabolic	  Pathway	   AcTve	  
Metabolites	  

Ketamine	  (IV)	   30–40	  sec	   2–3	  hr	   N-‐demethyla2on	   Norketamine	  

Acetaminophen	  (PO)	  
Acetaminophen	  (PR)	  

30–60	  min	  
variable	  

2–4	  hr	   Glucuronida2on,	  sulfona2on	   None	  

Acetaminophen	  (IV)	   5–10	  min	   2	  hr	   Glucuronida2on,	  sulfona2on	   None	  

Ketorolaca	  (IM/IV)	   10	  min	   2.4–8.6	  hr	   Hydroxyla2on,	  conjuga2on/	  
renal	  excre2on	  

None	  

Ibuprofen	  (IV)	   N/A	   2.2–2.4	  hr	   Oxida2on	   None	  

Ibuprofen	  (PO)	   25	  min	   1.8–2.5	  hr	   Oxida2on	   None	  

Gabapen2n	  (PO)	   N/A	   5–7	  hr	   Renal	  excre2on	   None	  

Carbamazepine	  immediate	  
release	  (PO)	  

4–5	  hr	   25–65	  hrs	  ini2ally,	  then	  
12–17	  hr	  

Oxida2on	   None	  

PO	  =	  orally;	  PR	  =	  rectally;	  max	  =	  maximum;	  IM	  =	  intramuscular;	  N/A	  =	  not	  applicable.	  	  
aFor	  pa2ents	  >	  65	  yr	  or	  <	  50	  kg,	  15	  mg	  IV/IM	  every	  6	  hrs	  to	  a	  maximum	  dose	  of	  60	  mg/day	  for	  5	  days.	  



Cevap: Biz rutin olarak tüm erişkin YBÜ hastalarında ağrıyı rutin monitörize etmeyi öneriyoruz (+1B).  

Gerekçe: Bu hastalarda rutin ağrı değerlendirmeleri klinik sonuçların iyileşmesi ile ilişkilidir. Özellikle 
protokollerle yapılan ağrı değerlendirimi, analjezik kullanımı, YBÜ yatış ve MVsüresinde azalma ile 
ilişkilidir (3, 62). Ağrı değerlendirimiözellikle kapsamlı bir ağrı yönetimi protokolü parçası ise uygun tedavi 
için esastır. Kanıt kalitesi orta düzey olmasına rağmen tüm YBÜ hastalarında rutin ağrı değerlendirimi güçlü 
bir şekilde önerilir, çünkü yararları riskleri hafifletir.  

b. Soru: Kendini ifade edemeyen kritik erişkin hastalarda ağrı için en geçerli ve güvenilir davranışsal ölçekler 
nelerdir? (tanımlayıcı)  

Cevap: Davranışsal Ağrı Ölçeği (BPS) ve Kritik Bakım Ağrı Gözlem Aracı (CPOT) kendini ifade edemeyen, motor 
işlevi sağlam ve davranışları gözlenebilen tıbbi, cerrahi sonrası veya travma (beyin hasarı hariç) erişkin 
YBÜ hastalarında en geçerli ve güvenilir davranışsal ağrı ölçekleridir. Diğer YBÜ hasta gruplarında bu 
ölçekler Fransızca ve İngilizce harici dillere çevrilerek ileri doğrulama testleri gerekir (B).  

!  
Gerekçe: Toplam 6 adet davranışsal ağrı ölçeği analiz edildi: BPS; BPS-Non-entübe (BPS-NI) ; CPOT; Non-Verbal 

Ağrı Skalası (NVPS),başlangıçta revize edilmiş (NVPS-I, NVPS-R) ; Ağrı Davranış Değerlendirme Aracı 
(PBAT) ve Ağrı Değerlendirme, Girişim ve Notasyon (PAIN) Algoritması. Tablo-5’debu psikometrik 
skorlamalar özetlenmiştir. Gözlemsel çalışmalar, biraz sınırlı olsa da BPS (3-12 toplam puan) ve CPOT (0-8 
toplam puan) ölçekleri tıbbi, postop ve travma YBÜ hastalarında iyi psikometrik özelliklere sahiptir: 
Görüşmeciler arası güvenilirlik (101-109),ayırt edici geçerlilik (101, 102, 104, 107, 109, 110) ve ölçüt geçerliği 
(103-105, 109, 110). Postoperatif YBÜ erişkinlere nosiseptif işlemler için CPOT puanı>2 ise %86 duyarlılık ve 
%78 özgüllük taşır (111, 112). Ağrılı işlemler sırasında nonverbal erişkin YBÜ hastalarında tanımlayıcı 
istatistik temelinde BPS için benzer bir cutoff puanı (>5) verilmiştir (62). Kısa, standart eğitim oturumları için 
CPOT ve BPS YBÜ’ne başarıyla uyarlanabilir (2, 85). Bunların düzenli kullanımı YBÜ hastalarında daha iyi 
ağrı yönetimi ve klinik sonuçların iyileşmesine yol açabilir (2, 3, 85). BPS-NI, BPS’den türetilmişnon-entübe 
YBÜ hastaları için uyarlanmıştır (113), ancak bugüne kadar sadece 30 hastada test edilmiştir ve psikometrik 
özelliklerini desteklemek için çalışmalar gereklidir. NVPS (114), NVPS-R (115), PBAT (116) ve PAIN (117) 
psikometrik özelliklerini incelemek için daha fazla çalışmalar gereklidir.  

c. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında ağrı değerlendirimi için vital bulgular kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Biz erişkin YBÜ hastalarında vital bulguların (veya vital bulguları içeren gözlemsel ağrı ölçekleri) ağrı 
değerlendirilmesi için tek başına kullanılmasını tavsiye etmiyoruz (-2C),ancak vital bulguların, dahaileri 
ağrıdeğerlendirimi için bir işaret olarak kullanılabileceğini (+2C) tavsiye ediyoruz.  

Gerekçe: Tıbbi, postop ve travma YBÜ hastalarında gözlemsel çalışmalar ağrı değerlendirme amacıyla vital 
bulguların geçerliliği açısından tutarsız kanıtlarla birlikte önemli sınırlamalar içermektedir. Kritik hastalar ağrılı 
işlemlere maruz kaldığında vital bulgularda artış eğilimi olsa bile, bu artışlar ağrı için güvenilir belirleyiciler 
değildir (66, 101, 105, 107, 110). Vital bulgular, ağrılı veya ağrılı olmayan işlemler sırasında artabilir (109), veya 
ağrılı işlemlerde stabil kalabilir (99). Vital bulgular ağrı ya da hastanın kendi ifadesi ile ya da davranışsal ağrı 
skorlarıkorele değildir (101, 105, 107, 110). Ancak, vital bulgular ağrı, distres veya diğer faktörlerle 
değişebileceğinden, bu hastalarda ayrıca ağrı değerlendirmelerini gerçekleştirmek için bir işaret olabilir (118).  

3. Ağrı Tedavisi 



a. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında işleme bağlı ağrı preemptif tedavi edilmeli midir? (uygulanabilir)  

Cevap: Göğüs tüpü çıkarımı öncesi ağrıyı hafifletmek için preemptif analjezi ve/veya non-farmakolojik girişimleri 
(örn, gevşeme) öneriyoruz (+1C). Diğer invaziv ve potansiyel olarak ağrılı işlemler için de preemptif analjezik 
ve/veya ilaç dışı girişimlerin uygulanabileceğini tavsiye ediyoruz (+2C).  

Gerekçe: Göğüs tüpü çıkarmaağrısınınpreemptif farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemlerle tedavisini güçlü 
şekilde öneriyoruz. Göğüs tüpü çekilmesi öncesi IV morfin ve gevşeme (119), topikal valdekoksib (120), IV 
sufentanil veya fentanil (121) alan hastalarda ağrı skorları önemli ölçüde daha düşüktür. Bu çalışmalara göre, 
arzu edilen sonuçları istenmeyen etkilere ağır basmaktadır. Çoğu YBÜ hastasının diğer ağrılı prosedürlere de 
preemptif farmakolojik ve/veya non-farmakolojik tedavi isteyeceğini varsayabiliriz.  

b. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında ne tür ağrı kesici ilaçlar verilmelidir? (uygulanabilir)  

Cevap: IV opioidleri kritik hastalarda non-nöropatik ağrı tedavisinde ilk basamak ilaç sınıfı olarak tercihedilmesini 
öneriyoruz (+1C). Tüm IV opioidler benzer ağrı şiddeti için titre edildiğinde eşdeğer etkilidir (C). Nöropatik 
ağrı tedavisi için, IV opioidlere ek olarak, enteral gabapentin ya da karbamazepin kullanımını öneriyoruz 
(+1A). Opioid analjezik ihtiyacını azaltmak (veya tamamen ortadan kaldırmak) ve opioid ile ilgili yan etkileri 
azaltmak için non-opioid analjeziklerin kullanımını tavsiye ediyoruz (+2C).  

Gerekçe: Non-nöropatik ağrı için, kanıtlar ağrı yoğunluğunu azaltmada opiat bazlı rejimkullanımını destekler (87, 
90, 91, 122–136). Maliyet ve kaynak kullanımı haricinde, tüm IV opioidler ağrı şiddetine göre titre edildiğinde 
benzer analjezik etkinlik gösterir ve benzer klinik sonuçlar ile ilişkili (örn, MV süresi, LOS). Non-nöropatik 
ağrı için oral, IV asetaminofen (87), IV veya rektal siklooksijenaz inhibitörleri (122, 123, 135) ya da IV 
ketamin (132, 137) opioidlere ek olarak kullanılabilir. Nonopioidlerin kullanımı, opioidlerin dozunu ve yan 
etkilerin görülme sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Nöropatik ağrısı olan mekanik ventilasyon uygulanan 
hastalarda, IV opioide oral gabapentin veya karbamazepin eklenmesi, tek başına IV opioid kullanımına göre 
daha iyi analjezi sağlar (90, 91). Opioid ve nonopioid arasında doğrudan karşılaştırmaların eksikliği özellikle 
yoğun bakım hastalarında, nonopioid analjezik etkisi ile ilgili sonuçları engellemektedir.  

c. Soru: Göğüs ve karın cerrahi geçiren veyatravmatik kosta kırıkları olan (MV veya non-MVhastaları dahil) 
erişkin kritik hastalarda hangianaljezi yöntemi (nöroaksiyel veya parenteral) önerilir? (uygulanabilir).  

Cevap: Abdominal aort cerrahisi sonrası postoperatif analjezide torakal epidural anestezi/analjezi öneriyoruz (+1B). 
Abdominal aort anevrizması cerrahisi sonrası postop analjezi için parenteral opioid yerine lomber epidural 
kullanımının üstünlüğüne yönelik kanıt eksikliği nedeniyle herhangi bir önerimiz yoktur (0,A). Intratorasik veya 
nonvasküler abdominal cerrahi uygulanan hastalarda yetersiz ve çelişkili kanıtlar nedeniyle torakal epidural 
analjezi kullanımı için herhangi bir önerimiz yoktur (0,B). Travmatik kosta kırığı için torakal epidural analjeziyi 
tavsiye ediyoruz (+2B). Tıbbi YBÜ hastalarındanöroaksiyel/bölgesel analjezinin sistemik analjeziden 
üstünolduğuna dair delil yetersizliği nedeniyle herhangi bir önerimiz yoktur (0, Kanıt Yok).  

Gerekçe: Yüksek kaliteli kanıta göre abdominal aort cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif epidural kateter 
yerleştirilerek torakal epidural anestezi/analjezi uygulanması yalnız parenteral opioide göre üstün bir ağrı 
tedavisi sağlar; torakal epiduralin nadir komplikasyonlarıpostop kalp yetmezliği, enfeksiyonlar ve solunum 
yetmezliğidir (138, 139). Bu hastalarda yüksek kaliteli kanıta göreparenteral opioid ile karşılaştırıldığında 
lomber epidural analjezinin ek yararı yoktur (139–141). Araştırma tasarımındaki bazı eksikliklerintorasik veya 
damar dışı abdominal cerrahi geçiren hastalarda torakal epidural analjezi kullanımını önermeyi zorlaştırır (142–
149). Kaburga kırığı olan hastalara epidural analjezi, özellikle öksürük veya derin nefes alma sırasında ağrı 
kontrolünü iyileştirir, pnömoni insidansını düşürür, ancak hipotansiyon riskini artırır (150, 151). Medikal yoğun 
bakım hastalarında nöroaksiyel/bölgesel analjezi kullanımını destekleyen kanıt yoktur.  

Ajitasyon ve Sedasyon 
Sedasyon endikasyonları. Ajitasyon ve anksiyete kritik hastalarda sıklıkla görülür ve kötü klinik sonuçlar ile 
ilişkilidir (152–156). Sedatifler,ajitasyonu ve onun olumsuz sonuçlarını tedavi etmek için YBÜ’de yaygın uygulanır 
(157). Ağrı, deliryum, hipoksi, hipoglisemi, hipotansiyon veya alkol ve diğer uyuşturucuların çekilmesi gibi 
ajitasyonun altta yatan olası nedenlerinin kesin tanısı ve tedavisi önemlidir. Hasta konforu, yeterli analjezi 
sağlanması, sık reoryantasyon ve normal uyku düzeni korumak için çevre optimizasyonu da dahil olmak üzere, 
anksiyete ve ajitasyonu azaltmak için çabalar, sakinleştirici ilaçlardan önce denenmelidir.  

Sedatiflerhafif (örn, hasta uyandırılabilir ve basit komutları yapabilir) veya derin sedasyon (örn, ağrılı uyaranlara 
yanıt vermeyen) için titre edilebilir. Çalışmalar erişkin YBÜ hastalarında uzun, derin sedasyonun olumsuz 
sonuçlarını ve hafif sedasyonun yararlarını göstermiştir (10, 14, 15, 20, 158). Sedasyon skalaları, sedatif 
kullanımını en aza indirmek için tasarlanmış sedasyon protokolleri ve nonbenzodiazepin ilaçların kullanımı, MV, 
YBÜ ve hastane kalış süresi kısalması, deliryum ve uzun süreli kognitif bozukluk azalması da dahil olmak üzere 
YBÜ hasta sonuçlarının iyileşmesi ile ilişkilidir (7-10, 12, 13, 18, 19, 159–162).  

Sedatiflerin Klinik Farmakolojisi. Tarihsel olarak, benzodiazepinler (yani, midazolam ve lorazepam) ve propofol 
YBÜ hastalarının sedasyonunda yaygın olarak kullanılmıştır. 2002 kılavuzumidazolamıyalnızca kısa süreli 
sedasyon, lorazepamıuzun süreli sedasyon ve propofolü dearalıklı uyanma gerektiren hastalarda için önerir (1). 



Sedasyon uygulamalarını değerlendiren son çalışmalar YBÜ’de sedasyon için midazolam ve propofolünhalen 
baskın kaldığını, lorazepam kullanımının azaldığını ve barbitüratlar, diazepam ve ketamininnadir kullanıldığını 
göstermektedir (62, 163–166). Deksmedetomidin, 2002 kılavuzların tamamlanmasından kısa süre önce ABD’de 
onaylandı, artık daha sık YBÜ sedasyonunda uygulanıyor (166–168). YBÜ’de reçete edilen sedatiflerin klinik 
farmakoloji Tablo 6'da özetlenmiştir.  

Benzodiazepinler. Beyinde neuronalγ-aminobutyric acid A (GABAA) reseptörlerini aktive ederler. Anksiyolitik, 
amnestik, sedatif, hipnotik, antikonvülsan etkileri vardır, ancak analjezik etkileri yoktur (169, 170). 
Amnestiketkileri sedatif etkilerinin ötesine uzanır (171). Potens, lorazepam>midazolam>diazepam şeklindedir. 
Midazolam ve diazepam, lorazepama göre yağda daha çok çözündüğünden sedatif etki daha çabuk 
başlar;lorazepamın dağılma volümü daha geniştir. Yaşlı hastalar önemli ölçüde benzodiazepin sedatif etkilerine 
karşı daha duyarlıdır (171). Benzodiazepinlerözellikle opioidler gibi diğer kardiyopulmoner depresanlarla birlikte 
verildiğinde solunum depresyonu ve sistemik hipotansiyona yol açabilirler (172). Benzodiazepine bağlı 
kardiyopulmoner instabilite görülme olasılığı altta yatansolunum yetmezliğive/veyakardiyovasküler instabilitesi 
olan kritik hastalarda daha fazladır (172). Uzun süreli kullanımda benzodiazepinlere tolerans gelişir.  

Tüm benzodiazepinler karaciğerde metabolize edilir. Karaciğer işlev bozukluğu ve diğer hastalık durumlarında, 
yaşlı hastalarda ve karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemleri ve/veya glukuronid konjugasyonunu inhibe eden 
diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında benzodiazepin klirensi azalır (173–175). Böbrek yetmezliğindelorazepam 
eliminasyon yarı ömrü ve klinik etki süresi uzar (176, 177). Midazolam ve diazepam aktif metabolitleri, özellikle 
böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, uzun süreli uygulama ile birikebilir (178). Benzodiazepin klirensi 
yaşla birlikte azalır (175, 179, 180).  

Benzodiazepin sedasyonundan kurtulma, uzun süreli uygulama (periferik dokuların doyması), ileri yaş, karaciğer 
disfonksiyonu ya da böbrek yetersizliği hallerinde gecikebilir (171, 175, 181). Lorazepamınpotensi ve yavaş 
klirensi nedeniyle, kısa süreli sedasyondan (1-2 gün) kurtulma midazolamdan daha uzun sürer. Ancak, YBÜ 
hastalarında bu ilaçların uzun süreli kullanımı ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalarda değişkenlik görülmekle birlikte 
lorazepamdan uyanma, midazolama göre daha kısa bulunmuştur (171, 175, 182–184). Diazepamın etki süresi 
periferik dokuların doygunluğu ve böbrek yetmezliği olanlarda aktif metabolitlerin birikimi nedeniyle daha uzun 
sürer (185).  

Lorazepam parenteral formlarıseyreltici olarak propilen glikol içerir ve YBÜ hastalarında toksisiteye neden olabilir 
(186–190). Propilen glikol toksisitesi, metabolik asidoz ve akut böbrek hasarı olarak gerçekleşir. Bu durum kritik 
hastalarda sık görüldüğünden, lorazepam ilişkili durum göz ardı edilebilir. İlk çalışmalarda sürekli infüzyon 
(örneğin, 15-25 mg/saat) ile çok yüksek dozlardalorazepamalan hastalarda biriktiği düşünülse de mevcut deliller, IV 
1mg/kg/gün’e kadar düşük toplam dozda da propilen glikol toksisitesi olabileceğinigöstermektedir (191). Serum 
osmol gap güvenilir tarama ve izleme aracı olarak kullanılmıştır; lorazepam verilen hastalarda 10-12 mOsm/L’den 
büyük birosmol gap önemli propilen glikol birikimine işaret edebilir (187, 191).  

!  
Propofol. Propofol SSS’de GABAA, glisin, nikotinik ve M1 muskarinik reseptörleri gibi birçok reseptöre 
bağlanarak sinirsel iletimin kesilmesine yol açan bir IV sedatiftir (192–194). Sedatif, hipnotik, anksiyolitik, 
amnestik, anti-emetik ve anti-konvulsiftir, ancak analjezik etkisi yoktur (195, 196). YBÜ hastalarında, hafif 
sedasyon seviyelerinde propofolün amnestik etkisi benzodiyazepinlerden daha azdır (197). Propofolün lipid 
çözünürlüğü yüksektir, kan-beyin bariyerini hızla geçer ve sedasyon etki başlangıcı kısadır. Yüksek lipid 



çözünürlüğü nedeniyle periferal dokulara da hızla dağılır. Bu hızlı redistribüsyon yüksek hepatik ve ekstrahepatik 
klirens ile birlikte, kısa süreli propofol uygulamasını takiben etkinin hızla sonlanmasına neden olur. Kısa süreli 
etkisi propofolün nörolojik değerlendirmeler için sık sık uyanmalar gerektiren hastalarda yararlı olabilir ve günlük 
sedasyon kesinti protokollerini kolaylaştırabilir (183, 198, 199). Ancak, uzun süreli propofol çevresel dokularda 
doygunluğa ve etki uzamasına neden olabilir (198).  

Propofol doza bağımlı solunum depresyonu ve sistemik vazodilatasyon nedeniyle hipotansiyona neden olur. Diğer 
sedatif ve opioid ilaçlarla birlikte propofol verildiğinde bu etkiler daha belirgin olabilir. Propofol ile 
kardiyopulmoner instabilitenin bazal solunum yetmezliği ve/veya kardiyovasküler instabilitesi olan hastalarda 
ortaya çıkması daha olasıdır. Diğer yan etkiler içine hipertrigliseridemi, akut pankreatit ve miyoklonus sayılabilir 
(200-204). Propofol, yumurta lesitin ve soya fasulyesi yağı içeren %10 lipit emülsiyonu içinde eritilir, yumurta 
veya soya fasulyesi alerjisi olan hastalarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bazı propofol formülasyonları da 
sülfit koruyucu içerir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir (196).  

Propofol nadiren propofol infüzyon sendromuna (PRIS) neden olabilir. PRIS belirti ve bulguları çeşitlidir ve 
metabolik asidoz, hipertrigliseridemi, vasopressor kullanımı artan hipotansiyon ve aritmilerle kötüleşebilir. PRIS’te 
bazen akut böbrek hasarı, hiperkalemi, rabdomiyoliz ve karaciğer disfonksiyonu da bildirilmiştir (205, 206). Olası 
PRIS mekanizmaları mitokondrial disfonksiyon, yağ asidi oksidasyon bozukluğu, karbonhidrat 
metabolizmasınınyağ substratları üretimi ve propofol metaboliti birikimidir (207). PRIS sıklıkla uzamış yüksek doz 
(>70 µg/kg/dk) kullanımına bağlıdır, ancak düşük doz infüzyonlarında da görülebilir (208, 209). PRIS insidansı %1 
kadardır (210). Mortalite yüksektir (%33’e kadar) veinfüzyon kesildikten sonra da görülebilir (202). Tablo 
çeşitliliği, tanısal özellik eksikliğive nadir görülmesi yaşamı tehdit eden PRIS’in tanısını güçleştirir. 
Şüphelenildiğinde erken tanı ve infüzyonun kesilmesi çok önemlidir. Tedavi destek tedavidir.  

Dexmedetomidin. Selektifα2-reseptör agonistidir; sedatif, analjezik/opioid dozu azaltıcı ve sempatolitik 
etkilidirancak antikonvülzan etkisi yoktur (211, 212). Diğersedatiflerden farklı olarakhastalar daha kolay 
uyandırılabilir ve minimal solunum depresyonu yapar (213, 214). Sedasyon etkisi IV infüzyon ile 15 dk’da başlar 
ve pik etki 1 saatte görülür (167, 215). Sedasyon başlangıç IV yükleme dozu ile hızlandırılabilir, ancak bu kritik 
hastalarda hemodinamik instabiliteye yol açabilir (216). Dexmedetomidin is hızla periferik dokuya dağılır ve 
karaciğerde metabolize olur (217). Karaciğer normal ise eliminasyon yarı ömrü yaklaşık3 saattir (215). Ciddi 
karaciğer işlev bozukluğu olanlarda klirensi bozulur, etki uzayabilir ve dozları azaltılmalıdır (218). 
Dexmedetomidin ABD’de YBÜhastalarında sadece kısa süreli sedasyon için (<24 saat) 0.7 µg/kg/saat maksimum 
dozda (işlem için sedasyon dozu 1.0 µg/kg/saatekadar) onaylı olsa da birçok çalışmadaha yüksek dozlarda (1.5 µg/
kg/saate kadar) dexmedetomidin infüzyonunun >24 saat (28 güne kadar) etkin ve güvenli olduğunu göstermiştir 
(216, 219–222).  

Deksmedetomidin'in en sık görülen yan etkileri hipotansiyon ve bradikardidir (223). IV yükleme dozları 
hipotansiyon veya hipertansiyona neden olabilir (215, 224). Solunumu primer olarak baskılamadığından entübe 
olmayan YBÜ hastalarında ABD'de onaylanmış tek sedatiftir ve gerektiğinde ekstübasyon sonrasında 
infüzyonsürdürülebilir (225–227). Ancak, deksmedetomidin orofaringeal kas tonusu kaybına yol açarak entübe 
olmayan hastalarda hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir, bu nedenle hipoventilasyon ve hipoksemi açısından 
sürekli solunum izlemi gereklidir (225). Opioid dozunu azaltıcı etkisi kritik hastalarda yararlıdır (219, 220, 224, 
228). Analjeziketki mekanizmasıtartışmalıdır (229), α-2 reseptörleri omurilik dorsali ve supraspinal bölgelerde 
bulunur, nonspinal analjezik etkinliği belirlenmiştir (230). Yeni bir çalışmada deksmedetomidin sedasyonunun 
midazolama göre YBÜ hastalarında daha düşük deliryum prevalansı olabileceğini düşündürmektedir (220).  

Ajitasyon ve Sedasyon: Sorular, Açıklamalar ve Öneriler.  

1. Sedasyon Derinliği ve Klinik Sonuçları 

Soru: Erişkin YBÜ hastalarında sedasyon hafif düzeyde mi tutulmalıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında hafif sedasyon düzeylerinin sürdürülmesi klinik sonuçları iyileştirmiştir (örneğin, 
daha kısa MV ve YBÜ yatış süresi) (B). Hafif sedasyon fizyolojik stres yanıtı artırır, ancak miyokard iskemi 
insidansında artışa yol açmaz (B). Bu hastalarda sedasyon derinliği ve psikolojik stres arasındaki ilişki 
belirsizdir (C). Biz, klinik olarak kontrendike değilse, YBÜhastalarında hafifsedasyonu derin sedasyona tercih 
ediyoruz (+1B).  

Gerekçe: YBÜ hastalarında MV süresi, YBÜ kalış süresi, fizyolojik stres ölçümleri ve post- YBÜ psikolojik stres 
değerlendirmelerini içeren sedasyon derinliği ile klinik sonuçlar arasındaki doğrudan ilişkiyi araştıran 13 
çalışmainceledik (10, 14, 15, 20, 158, 231–238). Beş çalışmada derin sedasyonunMV süresi ve YBÜ kalışı 
uzattığı gösterilmiştir (10, 14, 15, 20, 158). Üç çalışmada, hafif sedasyon düzeylerinde fizyolojik stres artışına 
kanıt olarak katekolamin düzeyleri ve/veya oksijen tüketimi artışı gösterildi (232, 235, 236), bir çalışmada bu 
gösterilemedi (233). Bunun klinik önemi belirsizdir çünkü bu hastalarda, miyokardiyal iskemi gibi fizyolojik 
stres belirteçleri yükselmesi ve klinik sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (232–234).  

Sedasyon derinliği ile YBÜ sonrası psikolojik stres arasındaki ilişkiyi 4 çalışmada incelenmiştir (20, 231, 237, 
238). Bir çalışma, günlük sedasyonda kesinti yapılmasının olumsuz psikolojik sonuçlara neden olmadığını gösterdi 
(231), diğer bir çalışmadahafif sedasyon düzeylerinde butür olayların insidansının düşük bulundu (20).Üçüncü bir 



çalışma derinsedasyon düzeylerininhatırlama insidansını azalttığı göstermiştir, ancak bu sanrısal anılar hafif 
sedasyon seviyeleri ile korele değildi (238). Ancak, 4. çalışmada, uyanıklık dönemleri stresli YBÜ anıları ile ilişkili 
bulunmuştur (237). YBÜ sedasyon ve post- YBÜ psikolojik stres derinliği arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
kanıtların genel kalitesi düşüktür ve bu çalışma sonuçları çelişkilidir. Böylece, YBÜ hastalarında hafif bir sedasyon 
düzeyini sürdürmenin genel yararları risklerinden daha öndedir.  

!  !

!  
2. Sedasyon Derinliği ve Beyin Fonksiyonu İzleme 

a. Sedasyon Ölçekleri 

Soru: Hangi öznel (subjektif) sedasyon skalaları mekanik ventilasyondaki erişkin yoğun bakım hastalarında 
sedasyon derinlik ve kalitesi değerlendirilmesinde en geçerli ve güvenilirdir? (tanımlayıcı)  

Cevap: Richmond Ajitasyon-Sedasyon Skalası (RASS) veSedasyon-Ajitasyon Skalası (SAS) en yararlı ve güvenilir 
sedasyon derinlik ve kalitesi ölçüm aracıdır (B).  

Gerekçe: Erişkin YBÜ hastalarında sedasyon derinliği ve ajitasyon izlemi için çeşitli öznel sedasyon skalaları 
vardır ve bunların psikometrik özellikleri iyi tarif edilmiştir. Ama test edilen psikometrik özelliklerin kümülatif 
derecesi ve kanıt kalitesi ölçekler arasında değişkendir. Erişkin YBÜ hastalarında sedasyon derinliği ve kalitesini 
değerlendirmek için geliştirilmiş 10 subjektif sedasyon ölçeğinin psikometrik özelliklerini inceledik: 1) 
Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAA/S) ; 2) Ramsay Sedation Scale (Ramsay) ; 3) New 
Sheffield Sedation Scale (Sheffield) ; 4) Sedation Intensive Care Score (SEDIC) ; 5) Motor Activity Assessment 
Scale (MAAS) ; 6) Adaptation to the Intensive Care Environment (ATICE) ; 7) Minnesota Sedation Assessment 
Tool (MSAT) ; 8) Vancouver Interaction and Calmness Scale (VICS) ; 9) SAS; ve 10) RASS. Biz 2,805 hastayı 



içeren 27 çalışmayı gözden geçirdik (2, 239–264) :26 tanesi gözlemsel çalışma, biri önceden skorlanmış hasta 
sedasyon seviyelerinin videoları değerlendirmek için kör ve randomize çalışma idi (253). Tablo 7’de,bu10 
sedasyon ölçeğinin psikometrik puanları özetlenmiştir.  

RASS ve SAS en yüksek psikometrik puanları (yani inter-rater güvenilirlik, yakınsak ya da diskriminant 
doğrulama) verdi ve çalışmaya katılan sayısı çoktu. Ölçekler, YBÜ klinisyenlerindeyüksek derece görüşmeciler 
arası güvenilirlik gösterdi (240,	   262,	   263).	  Ölçekler çeşitli klinik durumlarda farklı sedasyon seviyelerini ayırt 
etmeyi başardı (246,	  250,	  258,	  261).Bu ölçeklerin sedasyon skorları ile EEG veya BİS indeks değerleri arasında 
orta-yüksek korelasyonlar bulundu (244,	   246,	   258).Ekolarak, RASS sürekli olarak sakinleştirici ajanların amaca 
yönelik kullanımının uygunluğunu göstererek yararlılığında bir konsensüs gösterdi (2,	  246,	  254).	   

ATICE, MSAT ve VICS kaliteli psikometrik kanıt sunar, ancak bazı psikometrik özellikler (örn, yakınsak veya 
diskriminant doğrulama) test edilmedi (242, 243, 249, 259, 260). MAAS, SEDIC, Sheffield, Ramsay ve OAA/S 
ölçekleri düşük kanıt kalitesi sunar; YBÜ hastalarında sedasyon kalitesi için psikometrik testlerin geçerlik ve 
güvenirliği tekrar çalışılarak doğrulanmalıdır (239, 241, 242, 245, 247–249, 251–253, 255, 261, 262, 264).  

Özetle, sedasyon ölçeklerin psikometrik özelliklerinin karşılaştırmalı değerlendirmesinde RASS ve SAS en geçerli 
ve kritik hastalarda kullanım için güvenilir olduğu ortaya çıktı, ATICE, MSAT ve VICS ise orta derece geçerli ve 
güvenilir oldu. Kalan ölçeklerin kritik hastalarda sedasyon derinliğinin belirlenmesinde güvenilirlik ve geçerliliğini 
değerlendirmek için ek testler gereklidir.  

b. Nörolojik izleme 

i. Soru: Nöromuskuler bloker ajan (NMB) almayan nonkomatöz YBÜ hastalarında sedasyon derinliğini 
değerlendirmek için objektif beyin fonksiyonu ölçümleri (örn, işitsel uyarılmış potansiyeller [AEPs], bispektral 
indeks [BIS], Narcotrend Index [NI], Patient State Index [PSI]veya state entropy [SE]) yapılmalı mıdır? 
(uygulanabilir)  

Cevap: Bu ölçümleri (AEPs, BIS, NI, PSI veya SE) bu hastalarda önermiyoruz, çünkü bu objektif izlem yöntemleri 
subjektif sedasyon skorlama sistemlerinin yerine geçmek için yetersizdir (–1B).  

ii. Soru: Bu objektif ölçümleri (AEPs, BIS, NI, PSI, SE) NMB alan hastalarda yapmalı mıyız? (uygulanabilir)  

Cevap: NMB alan erişkin YBÜ hastalarında subjektif sedasyon değerlendirmeleri elde edilemediğinde objektif 
beyin fonksiyonu izleme yöntemleri (AEPs, BIS, NI, PSI, SE) yardımcı olarak kullanılabilir (+2B).  

iii. Soru: Nonkonvülsif nöbet aktivitesini saptamada EEG monitorizasyonu ve erişkin YBÜ hastalarında bilinen ya 
da kuşkulu nöbet içinburst supresyon elde etmede elektrosupresif ilaç kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Erişkin YBÜhastalarında, bilinen ya da şüpheli nöbette nonkonvülsif nöbet aktivitesini izlemek için EEG 
monitorizasyonunu ve kafa içi basınç artışı olanlardaburst supresyon elde etmede elektrosupresif 
ilaçkullanılmasını öneriyoruz (+1A).  

Gerekçe: Bu hastalarda skorlama sistemleri ile sedasyon izlemini karşılaştıran 18 çalışmayı inceledik (244, 248, 258, 
265– 279). Objektifmonitörlerham ve işlenmiş EEG ve AEP idi. İşlenmiş EEG monitörleri (örn, bir algoritma ile 
ham EEG sinyallerinin bir indekse dönüşümü) içinde Bispectral Index (BIS) ve Bispectral Index XP (BIS-XP 
SE), NI ve PSI sayılabilir. Genel kanıtlar çelişkilidir. AEP veya işlenmiş EEG sinyallerine dayalı objektif 
sedasyon monitörleri (BIS, NI, SE, PSI) için 15 orta kalite çalışma bulundu, bunlar subjektif sedasyon 
değerlendirmelerine yardımcı olabilir (244, 248, 258, 266, 267, 271– 273, 276, 278–283).Ancak, bu çalışmaların 
çoğu EMG sinyallerininobjektifölçümlerle sedasyon skorları arasındaki korelasyonu olumsuz etkilediğini 
bildirdi. Orta kalite ek 5 çalışma sedasyon derinliğini değerlendirmedeobjektifmonitörlerin subjektif skorlama 
sistemlerine üstünlüğü olmadığını gösterdi (268–270, 277, 284). Çoğu çalışmada, objektif monitörler sadece derin 
ve hafif sedasyon seviyelerini ayırt eder, fakat değerlerspesifik sedasyon skorlarıylaiyi korele değildir ve EMG 
sinyal artifaktlarından olumsuz etkilenmiştir. Bazı çalışmalar, bilinen nöbeti veyanöbet riski olan (travmatik 
beyin hasarı, intraserebral kanama, serebral vasküler atak, açıklanamayan bilinç kaybı) erişkin YBÜ 
hastalarında nonkonvulzifnöbet aktivitesini saptamada sürekli EEG izleminin kullanışlı olduğunu bildirmektedir 
(275, 281). Sürekli EEG izlemiKİBA olan kritik hastada burst supresyona ulaşmak için elektrosupresif 
medikasyon titresinde de yararlıdır (275, 281).  

3. Sedatif Seçimi 

Soru: Benzodiazepin sedasyonu yerine non-benzodiazepin sedasyon erişkin MV hastalarında kullanılabilir mi? 
(uygulanabilir)  

Cevap: MV uygulanan kritik hastalarda benzodiazepin (midazolam veya lorazepamın) yerine nonbenzodiazepin 
sedasyon stratejileri (propofol veya dexmedetomidin) klinik sonuçları iyileştirebilir (+2B).  

Gerekçe: Genel olarak, YBÜ hastalarında sedatif ajan seçimi: 1) her hasta için sedasyon hedefi ve endikasyonu 
belirlenmeli; 2) hasta özelinde ilacın etki başlama, bitiş süreleri ve yan etkileri gibi klnik farmakolojisi bilinmeli; 3) 
ilaç maliyeti değerlendirilmeli. YBÜ’de sedasyon sonuç çalışmaları tipik olarak benzodiazepin (midazolam veya 



lorazepam) ile nonbenzodiazepin (propofol veya dexmedetomidin) karşılaştırılmalarıdır. Literatürü incelediğimiz 
sırada, YBÜ’de sadece 2 düşük kalite çalışma propofol ile dexmedetomidin sedasyonunun klinik sonuçlarını 
karşılaştırmıştı (285, 286). Ketamin veya diğer sedatifleri karşılaştıran çalışma yoktu. Çoğu çalışma sürekli 
benzodiazepin-bazlı sedatif rejimin, uzamış MV bağımlılığı, YBÜ kalış süresi uzaması ve deliryum gelişmesi gibi 
istenmeyen klinik sonuçlara neden olduğunu bildirmektedir (29, 183, 220, 286–293). Ancak, bu bulgular sürekli 
tekrar edilmemiştir (197, 222, 285, 294–297).  

İncelediğimiz 1551 YBÜ hastası içeren 13 çalışmada benzodiazepin (midazolam veya lorazepam) ile 
nonbenzodiazepin (propofol veya dexmedetomidin) sedayonu karşılaştırmasının klinik sonuçlarında YBÜ kalış 
sürelerinde fark yoktu (183, 197, 220, 222, 285, 286, 292–298).Ancak, orta-yüksek kalitede 6 çalışmadan yaptığımız 
meta-analizde benzodiazepin sedasyonunun YBÜ kalış süresini diğer gruba göre yaklaşık0.5 gün artırabileceğini 
bulduk (p = 0.04) (Fig. 1) (183, 197, 220, 222, 292, 295–297).Az sayıda veri, benzodiazepin sedasyonu ile MV 
süresinin uzayabileceği yönündedir (183, 220, 292, 298), mortalite açısından fark yoktur (220, 222, 285, 295). YBÜ’de 
benzodiazepin sedasyonu maliyetini inceleyen 6 çalışma vardı (194, 222, 286, 294, 299, 300) ;sadece 1 çalışma 
dexmedetomidine göre pahalı olduğunu söylemiştir (örn, midazolam infüzyonu) (300).  

YBÜ hastalarında midazolam veya lorazepam ile propofol sedasyonu karşılaştırıldığında, propofol daha kısa MV 
süresi ile ilişkili olabilir, ancak bu etki hasta gruplarında farklılık gösterdi ve mutlaka bu anlama gelmeyeceği 
şeklinde yorumlandı (183, 197, 291, 292, 294–297). Self-ekstübasyon açısından benzodiazepin ile propofol sedasyonu 
insidansında belirgin bir fark yoktu (183). Propofol ile diğer sedatifleri karşılaştıran 16 RCT’den üretilen bir 
sistematik derleme mevcuttur (291). Bu meta-analiz propofol ile midazolam karşılaştırmasına sınırlandığında 
mortalite farkı yoktur, propofol ile MV süresinde hafif bir azalma vardır, ancak YBÜ kalışta fark yoktur. 
Sedasyonda propofol veya benzodiazepin kullanıldığında deliryum ilişkisi açık değildir. İlgili sadece 2 çalışma 
vardır (285, 286). Her iki çalışmada, hastalar rasgele propofol, midazolam veya dexmedetomidin almış ve deliryum 
insidansı benzer bulunmuş, ancak kanıt değeri düşüktür.  

!  
Figure 1. ICU length of stay meta-analysis of high and moderate-quality studies comparing benzodiazepine to nonbenzodiazepine 
sedation. CI = confidence interval; IQR = interquartile range. L/D = lorazepam vs. dexmedetomidine; L/P = lorazepam vs. propofol; 
M/P = midazolam vs. propofol; M/D = midazolam vs. dexmedetomidine; SD = standard deviation.  

Sedasyon için deksmedetomidin veya benzodiazepin (midazolam veya lorazepam) alan YBÜ hastalarında sonuçları 
karşılaştıran 5 çalışmayı inceledik (220, 222, 285, 286, 293). Dört çalışmadan 3’ünde MV süresi gruplarda farksızdı 
(222, 285, 286),ancak, en geniş çalışmada fark bulundu: dexmedetomidinile 3.7 gün, midazolam ile 5.6 gün (220). 
Dexmedetomidinile self extubasyon benzodiazepin grubuna göre daha az değildi (222). Beş çalışmanın 4’ünde 
YBÜ kalış süresi farksızdı (220, 222, 285, 286). Beş çalışmada, “Maximizing Efficacy of Targeted Sedation and 
Reducing Neurological Dysfunction Çalışması”nın bir subgrup analizi dahil, dexmedetomidin veyabenzodiazepin 
verilenlerde deliryum değerlendirildi (220, 222, 285, 286, 298). Deliryum, görülme sıklığı, prevalans ve 
deliryumsuz gün sayısı açısından incelendi. Üç çalışma dexmedetomidin lehine idi (286, 288, 300),ancak sadece 
biri yüksek kalitede çalışmaydı (220). Subgrup analizi çalışması sadece septik hastalardadexmedetomidin 
lorazepamdan üstün bulundu (298). Bir çalışmada benzodiazepin kullanımı ile deliryum arasında ilişki bulunmadı 
(222). Birçok düşük kaliteli çalışmada deliryum dexmedetomidin grubunda yüksek oldu, ancak deliryum 
ölçümünde tutarsızlık dahil ciddi metodolojik kusurları vardı (285).  

Deksmedetomidin ile propofol veya midazolamıkarşılaştıran 2 yüksek kaliteli, randomize, çift-kör çalışma kılavuz 
için oylama yapıldıktan sonra yayınlandı (301). Her 2 çalışmada MV süresi, YBÜ ve hastane kalış süreleri bakıldı. 



Midazolamda MV süresi uzun olması dışında gruplarda fark yoktu. Bu sonuçlar, benzodiazepin ile 
nonbenzodiazepin tabanlı sedasyon karşılaştırmaları için daha önce yayınlanan veri analizi ve bunu takip eden 
öneriler ile tutarlıdır.  

Özetle, güncel literatür benzodiazepin ile nonbenzodiazepin tabanlı sedasyon arasında bazı farklılıklar gösterir. 
Orta-yüksek kaliteli çalışmalardan yaptığımız meta-analiz benzodiazepin sedasyonunda YBÜ kalış süresi artışı 
gösterdi. Orta-yüksek kaliteliverilerdeMV süresi için propofol lorazepam’dan (183),deksmedetomidin 
midazolam’dan (220) üstün bulundu. Benzodiazepinlerin karşılaştırmalı deliryojenik etkilerinin klinik önemi 
belirsizdir, bir yüksek-kaliteli çalışmada benzodiazepinlerin deksmedetomidin'den daha yüksek risk 
oluşturabileceği belirtildi (220). Deliryumu önleme veya tedavisi için ek öneriler, bu kılavuzların Deliryum 
bölümünde bulunabilir. Deksmedetomidin, midazolam infüzyon göre YBÜ’den hasta naklinde etkilidir ve YBÜ 
kaynak kullanımında avantajlı olabilir (300). YBÜ sedasyonunda propofol ve deksmedetomidinin üstünlüklerine 
rağmen benzodiazepinler özellikle anksiyete, nöbet ve alkol veya benzodiazepin çekilme tedavisinde ajitasyon 
yönetiminde önemini korumaktadır. Benzodiazepinler ayrıca, derin sedasyon, amnezi veya diğer sedatif ajanların 
kullanımını azaltmak için kombinasyon tedavisi gerektiğinde de önemlidir (166, 302).  

Deliryum  
 YBÜ Hastalarında Deliryum Epidemiyolojisi.  

Deliryum akut başlangıçlı bir serebral disfonksiyon sendromudur ve başlangıçtaki zihinsel durumda değişiklik ya 
da dalgalanma, dikkatsizlik, dezorganize düşünce ya da bilinç düzeyinde değişiklik ile karakterizedir (303–309). 
Deliryumun ana özellikleri: 1) bilinç düzeyinde bozukluk (çevre farkındalığında düşme),odaklanmada azalma, 
dikkat azalması; 2) kognisyon değişiklikleri (hafıza kaybı, dezoryantasyon, konuşma bozukluğu) veya algı 
bozukluğu (halüsinasyon, delüsyon) (310). Bu hastalarda halüsinasyon ve hayal görme olduğu sanılır ancakbu 
belirtiler tanı için gerekli değildir. Deliryum ile ilişkili yaygın diğer semptomlar uyku bozuklukları, anormal 
psikomotor aktivite ve duygu bozukluklarıdır (korku, kaygı, öfke, depresyon, apati, öfori). Deliryumdaki hastalar 
ajite (hiperaktif deliryum),sakin ya da uyuşuk (hipoaktif deliryum), olabilir, ya da iki alt tip arasında dalgalanır. 
Hiperaktif deliryum sıklıkla halüsinasyonlar ve hezeyanlar ile ilişkilidir, hipoaktif deliryum ise konfüzyon ve 
sedasyon karakterizedir ve sıklıkla YBÜ hastalarında yanlış teşhis edilir.  

Deliriyum kritik hastada major sağlık sorunu olarak kabul edilir, erişkin MV hastalarında >%80 görülür ve ABD’de 
yılda4-16 milyar USDmaliyeti vardır (311–314). Geçen dekatta, YBÜ’de deliryum çalışması çok yapıldı (315–
319). Ancak kritik hastada altta yatan patofizyoloji çok iyi anlaşılamadı (320–322).  

 YBÜ Hasta Sonuçlarına Deliryumun Etkisi. Deliryum, akut beyin disfonksiyonu göstergesidir, mortalite artışı, 
hastane kalış süresinin uzaması, bakım maliyetinde artış, demans benzeri uzun süreli kognitif yetersizlik gibi kötü 
klinik sonuçlar için önemli bir bağımsız belirteçtir (313, 320–324). YBÜtakım çalışmasıdeliryum insidansı ve 
sonuçlarına etki eder (220, 222, 325–329). Kritik bakım uzmanları deliryumun, öngörülebilir önlenebilir, 
saptanabilir ve tedavi edilebilir yönlerini anlamak için çalışmaktadır.  

Deliryumu Önleme, Saptama ve YBÜ Hastalarında Tedavisi. Deliryum hastalık kaynaklı bir sendrom olabilir 
(örn, ağır sepsiste organ disfonksiyonu), nedeni ya da nedenlerinin zamanında belirlenmesi deliryum insidansı, 
şiddeti ve süresini azaltmak için gereklidir. Iyatrojenik (örn, sedatif ve opioid ilaçlaramaruziyet) veya çevresel (örn, 
uzun süreli fiziksel sınırlamalar veya hareketsizlik) faktörler de YBÜ hastalarında deliryuma katkıda bulunabilir. 
YBÜhastalarında tanımlanabilir ve önlenebilir risk faktörleri ve neden olan ya da alevlendiren tedavi girişimleri 
değerlendirilmelidir. Deliryum önleme stratejileri farmakolojik olmayan (örn, erken mobilizasyon), farmakolojik ve 
kombine yaklaşımlardır. Geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı ile deliryum saptanması sonuçların 
iyileşmesine katkı sağlar.  

Deliryumortaya çıktıktan sonra şiddetini ve süresini azaltmak için sıklıkla çeşitli ilaçlar verilir. YBÜ hastalarında 
deliryum tedavisi için antipsikotik ajanların etkinliği veya güvenilirliğine ilişkin hiçbir çift-kör, randomize, plasebo-
kontrollü çalışma bulunmamasına rağmen, bu ilaçların uygulanması çeşitli uluslararası kılavuzlarda önerilmekte ve 
çoğu intensivist tarafından da kullanılmaktadır (164, 330–339). Bu kılavuzların önceki sürümünde, deliryum 
tedavisi için haloperidol kullanımı önerisi sadece bir olgu serisine dayanıyordu (C düzeyi öneri). Bu veriler 
kılavuzların bu sürümü için kanıt standardına uygun değildi. Yakın zamanda YBÜ hastalarında deliryum tedavisi 
için haloperidol güvenliği ve etkinliğini doğrulayan prospektif bir çalışma yoktur. Diğer antipsikotik ilaçların 
kullanımı ile ilgili veriler de benzerdir. Yeni bir Cochrane derlemesi deliryum için YBÜ hastalarındaantipsikotik 
kullanımına olur vermedi (340). Diğer hastalarda da haloperidol kullanımına yönelik sağlam veriler eksiktir. YBÜ 
hastalarında deliryum tedavisinde haloperidol dahil olmak üzere genel olarak antipsikotik kullanma güvenliğini ve 
etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.  

İlaç ve/veya Alkol Yoksunluğuna Bağlı Deliryum. YBÜ kalış süresince, kritik hastalarda uyuşturucu veya alkol 
yoksunluğuna bağlı deliryumun bir alt kategorisi gelişebilir ve bu genellikle hiperaktif türdür. Yoksunluk belirtileri 
ani kesilmesinin sonucu olabilir: 1) yasadışı veya reçeteli ilaçları kronik kullananlar; 2) YBÜ bakımının bir parçası 
sedatif veya opioidlerin rutin uygulanması; 3) kronik etanol kullanımı. Uyuşturucu ve alkol yoksunluğunun 
patofizyolojisi, tanı ve tedavisinin ayrıntılı bir incelemesi, bu kılavuzların kapsamı dışındadır. Klinisyenler daha 
fazla detay için diğer klinik uygulama kılavuzlarına bakmalıdır (341–343).  



Yüksek doz narkotik veya sedatiflere uzun süreli maruziyetile hastalarda fizyolojik bağımlılık gelişebilir ve ilacın 
ani kesilmesi, ilaç yoksunluk belirtilerine neden olabilir (344). Akut opioid yoksunluk belirtileri terleme, 
piloereksiyon, midriyazis, lakrimasyon, burun akıntısı, kusma, ishal, abdominal kramplar, taşikardi, ateş, hızlı 
solunum, hipertansiyon, esneme, huzursuzluk, sinirlilik, kas ağrısı, ağrıya artmış duyarlılık ve anksiyete sayılabilir. 
Semptomların opioid kesildikten <12 saat sonra veya opioid antagonisti nalokson, ya da nalbufin gibi miks agonist/
antagonistleri verilmesi ile görülebilir (345, 346). YBÜ’deuzun süre kullanılanbenzodiazepin aniden kesildiğinde 
veya benzodiazepin reseptör antagonisti flumazenil verildiğinde anksiyete, ajitasyon, titreme, baş ağrısı, terleme, 
uykusuzluk, bulantı, kusma, miyoklonus, kas krampları, hiperaktif deliryum ve nöbetler gibi yoksunluk 
semptomları görülebilir (344, 347, 348). Yedi gün boyunca deksmedetomidin infüzyonu alan erişkin 
YBÜhastalarında ilacın kesilmesinden sonra 24-48 saat içinde, en sık bulantı, kusma ve ajitasyon şeklinde 
yoksunluk belirtileri gelişebilir (349). Midazolam ile deksmedetomidin YBÜ’de sedasyon etkilerini prospektif 
olarak karşılaştıran engeniş çalışmada, ilaçların kesilmesi sonrası yoksunluk insidansında fark görülmüştür 
(deksmedetomidin: % 4,9; midazolam: % 8.2; p = 0.25) (220). Kritik hastalarda opioid ve sedatif yoksunluk 
belirtileri gözden kaçabilirya da alkol veya yasadışı ilaç kesilmesi gibi diğer sebeplere bağlanabilir.  

Geçtiğimiz on yıl içinde, erişkin YBÜ hastalarında opioid ve sedatif ajanların çekilme insidansına yönelik az sayıda 
yayın yapıldı. Çalışmaların çoğu retrospektiftir ve çeşitli sedatif ve analjezik ajanları alan hastalarda ilaç çekilmesi 
için özel insidans ve risk faktörlerini belirlemek zordur (344, 350). Küçük bir prospektif çalışmada midazolam veya 
propofol infüzyonu ile eş zamanlı sufentanil infüzyonu kesilmesi sonrasıyoksunluk belirtileri için erişkin YBÜ 
hastaları değerlendirilmiştir (351). Süfentanil/midazolam grubuna7.7 gün, süfentanil/propofol grubuna3.5 gün 
sedasyon sağlandı. Yoksunluk belirtileri midazolam grubunda (% 35) propofol grubuna (% 28) göre daha sık 
görüldü. Bu hastalarda ilaç yoksunluğu için özel öneriler bulunmasa da hastalar bu açıdan günler içinde dikkatli 
yönetilmelidir.  

Etanol (ETOH) bağımlılığı tüm yatan hastalarda%15-20 kadardır (352). ETOH bağımlılığı olan yatan hastaların,
%8-31’inde, özellikle cerrahi ve travma hastalarında, nörolojik ve otonomik disfonksiyon belirtileri ile Alkol 
Çekilme Sendromu (AWS) gelişir (353–355). AWS belirtileri hafiften hayatı tehdit eden dereceye dek değişir (356). 
Yatan hastada görülen AWS’de %15kadar jeneralize tonik-klonik nöbetler,%5 deliryum tremens (DTs) görülür, SSS 
(ajitasyon, deliryum ve nöbetler) ve hiperadrenerjik semptomların (hipertansiyon, taşikardi, aritmiler) hayatı tehdit 
eden bir kombinasyonu görülebilir (357). Şiddetli AWS olan YBÜ hastalarında persistandeliryumnedeniyle uzun 
süreli ventilatör bağımlılığı ve YBÜ kalış süresi uzaması görülebilir (353–355).  

Önceki etanol bağımlılığı YBÜ’de sıklıkla göz ardı edilir veAWS veya DTsriskini belirlemeyi zorlaştırır. AWS veya 
DTsiçin tarama araçları kritik bakım ortamında tam olarak onaylanmamıştır. Deliryumun alkol yoksunluğu veya 
diğer nedenlere bağlı geliştiğini ayırmak zor olabilir. YBÜ hastalarında özellikle hedef ajitasyon, psikoz ve 
otonomik hiperaktivite için gereken dozaj ile AWS semptomlarınınsemptom-odaklı tedavisi AWS şiddeti ve 
süresiniazaltır (358). Benzodiazepinler,etkinlik ve güvenlikleri belirsiz olsa da, alkol yoksunluk tedavisinde temel 
dayanak olarak kabul edilir (320). Benzodiazepin ile deksmedetomidinin şiddetli AWS semptomlarında tedavi 
güvenliği ve etkinliğini karşılaştıran çalışma yoktur. YBÜ hastalarında AWS tanısı ve deliryum yönetimi halen 
zordur. Alkol bağımlılarında yoksunluk önlenmesi, alkol yoksunluk ölçme araçlarının geçerliliğini açıklamakya da 
kritik bakım ortamında bunun tedavisi bu kılavuzların kapsamı dışındadır.  

Deliryum: Sorular, Açıklamalarve Öneriler.  

1. YBÜ Hastalarında Deliryum Sonuçları 

Soru: Erişkin YBÜ hastalarında deliryum ile ilişkili sonuçlar nelerdir? (tanımlayıcı)  

Cevap: Deliryum erişkin YBÜ hastalarında mortalite artışı (A), uzamış YBÜ ve hastanede kalış (A) ve post- YBÜ 
bilişsel bozukluk gelişimi (B) ile ilişkilidir.  

Gerekçe: Pek çok prospektif kohort çalışma, deliryum gelişen hastalarda YBÜ’de ve çıktıktan sonra kötü sonuç 
riskinin arttığını göstermiştir. Bu risk, önceden var olan yandaş hastalık, yaş, hastalık şiddeti ve eşlik eden diğer 
değişkenlerden bağımsızdır. YBÜ mortalitesi ile deliryum arasındaki ilişkiyi 11 prospektif kohort çalışma, 
çeşitli zaman noktalarında incelemiştir: YBÜ çıkış (n = 5), hastaneden taburcu (n = 4), 30 gün (n = 1), 3 ay (n = 
1 ), 6 ay (n = 3) ve 12 ay sonra (n = 1) (318, 319, 321, 322, 359–365). Tüm çalışmalar bir veya daha fazla 
YBÜgününde görülen deliryumu sınıflandırdı; 3 çalışma deliryum süresi ile mortalite arasındaki ilişkiyi 
inceledi (320, 321, 366). 15 çalışmanın 11’inde deliryum mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi oldu üç 
çalışmada kanıt yüksek kalitede idi (320, 321, 366). Deliryum süresi (koma düzeltilmesinden ve bazı 
durumlarda psikoaktif ilaç maruziyetisonrası) 6 ve 12 aylık mortalite oranları ile anlamlı bulundu. İki kohort 
çalışmada, deliryum süresi sürekli her gün için %10 ölüm risk artışı habercisiydi (değişkenler için düzeltme ve 
uygun bir zamana bağımlı değişken olarak deliryum tedavi edildikten sonra) (320, 321).  

Dokuz prospektif kohort çalışma, ≥1 günlük deliryumdaMVsüresi, YBÜkalış süresi ve YBÜve/veya hastanede 
kalış süresiarasındaki ilişkiyi incelemiştir (318, 319, 322, 323, 360, 361, 363, 364, 367). Deliryum,4 çalışmada 
YBÜ’de kalış ve 4 çalışmadada MV süresi için bağımsız bir belirleyici oldu (318, 319, 360, 363, 364, 367). Bu 
sonuç değişkenlerinin ikisi de bir tedavi veya bağımsız değişken (bu durumda, deliryum) için “immortal time 
bias” açısından özellikle risk altındadır ve günlük sonuç ölçümlerini (bu durumda, MV veya YBÜ kalış süresi) 



değiştirebilir (368). Bu nedenledeliryum ve hastanede kalış süresi arasındaki belirleyici ilişki 9 çalışmanın 
7’sinde güçlü idi (318, 319, 322, 323, 361, 364, 367), buna immortal time bias’tan sorumlu 3 yüksek kalite 
çalışma da dahildir (318, 322, 368).  

İki prospektif kohort çalışma YBÜ’de deliryum ve sonraki bilişsel bozukluk arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
Orta kalite bir çalışma ≥1 YBÜgünündehastaneden taburcu olurken deliryum varlığı ileyüksek bilişsel işlev 
bozukluğu insidansı arasında bir ilişki tanımladı (322). Orta kalite yeni bir prospektif kohort çalışmada, YBÜ 
hastalarında deliryum süresi arttıkça 3 ve 12 ayda bu hastalarda anlamlı olarak daha fazla bilişsel bozukluğu ile 
ilişkili bulunmuştur (324).  

2. Deliryum Saptama ve İzleme 

a. Soru: YBÜ hastasında deliryum rutin olarak yatak başı deliryum aracı ile izlenmeli mi? (uygulanabilir)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında deliryum için rutin izlem öneriyoruz (+1B).  

Gerekçe: Deliryum MV ve non-MV YBÜ hastalarında sık görülür (14, 220, 222, 308, 309, 359, 360, 369, 
370-379). Hastalarda hiperaktif deliryumdan çok hipoaktif formu görüldüğünden YBÜ personeli 
genellikle deliryum varlığını tanımakta eksik kalır (372, 380). Deliryum entübe ve non-entübe hastalarda 
güvenilir ve geçerli araçlarla YBÜ’desaptanabilir. Çoğu çalışmada, geçerli ve güvenilir bir deliryum 
değerlendirme aracı kullanıldığında, deliryum saptama iyileşmiş, korkmuş ve dezoryante hastalar 
yeniden değerlendirilmiştir (367, 381). Deliryum izleme mantığı şunları içerir:1) orta-yüksek 
risklibilgilendirilmiş hastaların çoğu deliryum için izlem ister; 2) deliryumunyüksek-kalitekohort 
verileriizlem yapılmazsa yüksek oranda yanlış deliryumoranları bildirir; 3) klinisyenler bu kılavuzlarda 
önerilen değerlendirme araçlarını kullanarak, büyük bir ölçekte YBÜ deliryum izleme programlarını 
başarıyla hayata geçirdi; 4) sorumlular çoğu YBÜ’de yüksek-kaliteli bakımın bir parçası olarak 
deliryum değerlendirmesini rutineadapte edebilir (254, 372, 374, 382, 383). Orta derece kanıtlara 
dayanarak, orta-yüksek deliryum riski için (örn, hastalar: alkolizm, kognitif bozukluk, ya da 
hipertansiyon başlangıç öyküsü ile; ağır sepsis veya şok ile; MV; parenteral sedatif ve opioid ilaç alan) 
hastalar rutin monitörize edilmelidir. Hemşire vardiyası başına en az bir kez izlenmelidir.  

b. Soru: Tıbbi ve cerrahi MV ve non-MV yoğun bakım hastalarında deliryum izlenmesinde kullanılabilecek 
araçların geçerlilik ve güvenilirliği için güçlü kanıt var mı? (tanımlayıcı)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında YBÜ Konfüzyon Değerlendirme Metodu (CAM-ICU) ve YBÜ Deliryum Tarama 
Kontrol Listesi (ICDSC) en geçerli ve güvenilir deliryum izleme aracıdır (A).  

Gerekçe: YBÜ hastalarında kullanılmak üzere 5 deliryum izleme aracı değerlendirildi: Cognitive Test for 
Deliryum (CTD), CAM-ICU, Deliryum Detection Score (DDS), ICDSC, Nursing Deliryum Screening 
Scale (Nu-DESC). Tablo 8’de bunların psikometrik özellikleri karşılaştırılmıştır. CAM-ICU (308, 359, 
371–374, 384–387) ve ICDSC’nin (309, 371) çok iyi psikometrik özellikleri (geçerlik ve güvenirlik) olduğu 
gösterilmiştir veMV ve non-MV YBÜ hastalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. >20 dile çevrilmiş 
ve dünyada yaygın kullanılmaktadır (315). CAM-ICU ve ICDSC YBÜ hemşireleri ve İntensivistlerce 
yüksek güvenirlikte bulunmuştur (308, 309, 373). Deliryum için Amerikan Psikiatri Derneği kriterlerine 
göre de duyarlık ve özgüllüğü yüksek bulunmuştur (319, 359, 379). CAM-YB ve ICDSC ile saptanan 
deliryum varlığı doğrulaması, YBÜ ve hastane kalış süresi artışı gibi klinik sonuçlarla (318, 319, 322, 
323, 360, 361, 363, 364, 367) ve yüksek mortalite riski ile (318, 319, 321, 322, 359–365)ilişkili 
bulunmuştur. Literatür değerlendirmemize göre YBÜ hastalarında deliryumu algılamak için, CAM-ICU 
ve ICDSC geçerli, güvenilir ve uygulanabilir araçlardır (254, 309).CTD ve Nu-DESCbizim analizimizde 
12 asgari ağırlıklı psikometrik puana ulaşırken, bu araçların bazı psikometrik özellikleri görüşmeciler 
arası güvenilirlik dahil klinik fizibilitesi için test edilmelidir. YBÜ hastasında deliryum saptanması için 
DDS’nin (347) geçerliliği, güvenilirliği veklinik fizibilitesi açısından ileri psikometrik testleri 
yapılmalıdır. 2010 yılındadeliryum izleme araçları için literatür inceleme ve analizini tamamlamamızdan 
bu yana klinik pratikte deliryum değerlendirme araçlarının duyarlılık, özgüllük ve güvenilirliğine 
yönelik birkaç ek çalışma yayınlanmıştır (391–394). Beş YBÜ deliryum tarama aracına ait bir meta-
analiz, CAM-ICU ve ICDSC’ı tutarlı deliryum, tespiti için en duyarlı ve spesifik araçlar olduğunu buldu 
(392). CAM-ICU ile ICDSC’ı karşılaştıran çalışmalardan yapılan başka bir meta-analizher ikisinin de 
duyarlık ve özgüllüğünü yüksek buldu (393). Farklı YBÜ tipleri için bu araçların performanslarına 
yönelik ek çalışmalar gereklidir (391, 394).  
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c. Soru: Rutin deliryum izleme uygulaması, klinik pratikte uygulanabilir mi? (tanımlayıcı)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında rutin deliryum izleme klinik pratikte mümkündür (B).  

Gerekçe: Orta-kalite kanıtlar rutin deliryum izlemenin klinik pratikte uygulanabilir olduğunu gösterir. Çok 
merkezli, >2.000hasta içeren birçok uygulama çalışması >%90 deliryum izleme uyum oranları gösterdi. YBÜ 
hemşire ve doktorları, deliryum izleme araçlarını eğitimli uzmanların kullanmasının daha güvenilir olduğunu 
gösterdi (254, 372, 374, 382, 383). Çalışmalar deliryum izlemenin YBÜ’de mümkün olduğunu göstermesine 
rağmen, hekim eksikliği önemli bir engeldir (395). Bu engeli aşmak için insan faktörü ve YBÜ kültürünü 
değiştirmeye odaklı başarılı stratejiler gerekir (316). Yeni bir çalışmada (bu kılavuz hazırlandıktan sonra 
yayınlandı), >500 YBÜ hastasında (tıbbi, cerrahi ve kardiyak) ve 3 yıllık süre içinde >600 YBÜhemşiresi dahil, 
rutin deliryum izlemenin klinik pratikte mümkün olduğunu göstermiştir (394).  

3. Deliryum Risk Faktörleri 

a. Soru: YBÜ’de deliryum gelişimi ile ilişkili temel risk faktörlerinelerdir? (tanımlayıcı)  

Cevap: YBÜ’de deliryum gelişimi ile ilişkili pozitif ve anlamlı 4 temel risk faktörü vardır: mevcut demans; 
hipertansiyon ve/veya alkolizm öyküsü; kabulde hastalık şiddetinin yüksek olması (B).  

İki ya da daha fazla multivariable analizler ile rapor edilen temel risk faktörleri: mevcut demans (329, 375, 396); 
bazal hipertansiyon öyküsü (318, 397); günde 2, 3 ya da daha fazla içki içilmesi olarak tanımlanan alkolizm (318, 
396); kabulde yüksek hastalık şiddeti (318, 328, 329, 398). Yaş, YBÜ dışında deliryum için en önemli risk 
faktörlerinden biri olarak tespit edilmiş olmasına rağmen, sadece iki çalışmada YBÜ hastalarında anlamlı (328, 
398), 4 çalışmada (318, 375, 396, 399) önemsiz olarak rapor edildi. Yaş ile YBÜ hastalarında deliryum gelişimi 
arasındaki ilişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırma gereklidir.  

b. Soru: Koma yoğun bakımda deliryum gelişimi için bir risk faktörü mü? (tanımlayıcı)  

Cevap: Koma, YBÜ hastalarında deliryum gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür. YBÜ hastalarında çeşitli 
koma alt tipleri (ilaç, yapısal, nörolojik, tıbbi nedenli) ve deliryum arasında kesin ilişki için daha fazla çalışma 
gerekir (B).  

Gerekçe: Çeşitli raporlar YBÜ hastalarında komanındeliryum için bağımsız bir risk faktörü olduğu göstermiştir 
(318, 399). Koma üç kategoriye ayırır: Tıbbi koma (primer nörolojik nedenli), sedatif-kaynaklı koma ve çok 
faktörlü koma (tıbbi ve sedatif-kaynaklı koma). Bu çalışmada, sedatif-kaynaklı koma ve çok faktörlü koma 
deliryum gelişimi ile ilişkili, ancak tıbbi koma anlamlı değildi (318).  

c. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında deliryum gelişimi ile ilişkili tedaviye bağlı (kazanılmış) risk faktörleri (opioidler, 
benzodiazepinler, propofol ve deksmedetomidin) hangileridir? (tanımlayıcı)  

Cevap: Bu hastalarda; opioid kullanımı ile deliryum gelişimi arasındaki ilişki için veriler çelişkilidir (B). 
Benzodiazepin kullanımı deliryum gelişimi için bir risk faktörü olabilir (B). Propofol kullanımı ile 
deliryum gelişimi arasındaki ilişki için yeterli veri yoktur (C). MV yapılan erişkin YBÜ hastaları 
deliryum gelişimi için risk altındadır, sedasyon için uygulanan deksmedetomidin infüzyonu 
benzodiazepin infüzyonuna göre daha düşük bir deliryum prevalansı ile ilişkili olabilir (B).  



Gerekçe: Opioidlerin dahil edildiği çalışmatasarımları çok çeşitlidir. Bazı çalışmalarda sadece ilaçlar (288, 328, 
397, 398),diğerlerinde sadece ilaç sınıfları rapor edildi (363) ve diğerlerinde opioidlerle sedatifler veya 
analjezikler kombine edildi (318, 329, 396). Çalışma sonuçları daçok çeşitlidir. Çalışmaların çoğu opioid ile 
deliryum riski arasında bir ilişki olmadığını bildirdi (288, 318, 328, 329, 363, 396–398). Bir çalışmada yanık 
hastalarında opioidin deliryum riskini azalttığı bulundu (400). Sadece tek bir yüksek kaliteli çalışma YBÜ 
hastalarında propofol ile deliryum riski arasındaki ilişkiyi ele aldı ve anlamlı bir ilişki bulunmadı (328). 
Benzodiazepinler birkaç deliryum risk faktörü çalışmasına dahil edildi. Opioidlerde olduğu gibi, çalışma 
tasarımları büyük ölçüde değişiyordu. Bazı orta kalite çalışmalarbenzodiazepin kullanımı ile deliryum gelişimi 
arasında güçlü bir ilişki bildirdi (288, 328), ancak diğerleri anlamlı bir ilişki bulamadı (318, 363, 396–399). 
Deksmedetomidin ile benzodiazepin sedasyonunu karşılaştıran iki RCT’de deksmedetomidin grubunda 
deliryum düşük (~%20) bulundu (220, 298). Bu veriler her nekadar benzodiazepinlerinsebep, 
deksmedetomidinin koruyucu olduğu anlamına gelmese de, literatür benzodiazepinlerin YBÜ’de deliryum 
gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir. Deksmedetomidinin YBÜ hastalarında deliryum 
riskini azaltıp azaltmadığı araştırılmaktadır.  

4. Deliryumun Önlenmesi 

a. Soru: YBÜ’de deliryum sıklığı ve süresini azaltmak için non-farmakolojik bir deliryum protokolü kullanılmalı 
mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında deliryum insidansı ve süresini azaltmak için mümkün olduğunda erken 
mobilizasyon yapmayı öneriyoruz (+1B).  

Gerekçe: Erken mobilizasyon başlangıçta fonksiyonel sonuçları iyileştirmek amacıyla non-farmakolojik bir 
müdahale olarak YBÜ ortamında incelenmiştir. İlk çok merkezli randomize kontrollü (RCT) erken 
mobilizasyon çalışması (326) vebir sonraki uygulama çalışmasında (401),araştırmacılar deliryum insidansı, 
sedasyon derinliği, hastane ve YBÜ kalış sürelerinde çarpıcı azalmalar, MV’siz gün sayısında ise artış kaydetti. 
Bu çalışmalar erken ve agresif mobilizasyonun YBÜ hastalarına zarar vermeksizin deliryum insidansını ve 
süresini, YBÜ ve hastane yatış süreleri ve hastane masraflarını azaltabileceğini gösterdi. YBÜhariç daha geniş 
hedefli, yüksek-kaliteli nonformakolojik protokoller yatan hastalarda olumlu sonuçlar vermiştir (402), bu çok 
yönlü müdahaleler YBÜ ortamında yeterli incelenmemiştir.  

b. Soru: Deliryum sıklığı ve süresini azaltmak için YBÜ’debir farmakolojik deliryum önleme protokolü 
kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Erişkin YBÜ hastalarında deliryum süresini azalttığını gösteren zorlayıcı veriler bulunmadığından, 
farmakolojik bir deliryum önleme protokolüne yönelik önerimiz yoktur (0, C).  

Gerekçe: Prospektif, kör olmayan bir RCT, yatan hastada GİS cerrahisi sonrası uyku-uyanıklık döngüsünü korumak 
için bir nokturnal farmakolojik rejimin kritik bakıma uygulanabilirliğini değerlendirdi (403). Daha yeni bir 
prospektif, plasebo-kontrollü, kör, randomize çalışma deliryum önlemek için yaşlı cerrahi YBÜ hastalarında 
profilaktik düşük doz haloperidolün deliryumu önlemede yararlı olduğunu gösterdi (404). Ancak, bu hastalar çok 
ağır değildi ve çoğuna MV uygulanmadı. YBÜ hastalarında farmakolojik deliryum önleme protokolü kullanımının 
güvenliği ve etkinliğini belirlemek için ileri çalışmalara gereksinim vardır.  

c. Soru: Kombine ilaç dışı ve farmakolojik deliryum önleme protokolü deliryum sıklığı ve süresini azaltmak için 
yoğun bakımda kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Bu hastalarda deliryum insidansını azalttığı gösterilmediği için bir önerimiz yoktur (0, C).  

Gerekçe: Bir çalışmada YBÜ hastalarında PAD yönetimi için multidisipliner bir protokol etkisi değerlendirdi. Bu 
protokol ile yönetilen hastalarda subsendromal deliryum insidansı azaldı, ancak deliryum azalmadı, ağrı kontrolü 
iyileşti ve toplam YBÜ maliyetlerinde%15 azalma görüldü (327, 405). Subsendromal deliryum YBÜ hastalarında 
ICDSC <4 puan olanlardır ve deliryum olmayanlara göre klinik sonuçları daha kötüdür (319). Kombine 
farmakolojik ve non-farmakolojik protokollerin YBÜ hastalarında tam deliryum sıklığı ve süresini azaltıp 
azaltmadığını belirlemek için ileri araştırmalargereklidir.  

d. Soru: YBÜ hastalarındadeliryumu önlemek için profilaktik haloperidol veya atipik antipsikotikler kullanılmalı 
mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Bu hastalarda deliryumu önlemek için haloperidol veya atipik antipsikotikleri önermiyoruz (–2C).  

Gerekçe: YBÜ hastalarına profilaktik antipsikotik verilmesi için yeterli örneklem ya da etki büyüklüğü olan yüksek 
kaliteli çalışma yoktur. Orta kalite yeni bir çalışmaprofilaktikdüşük doz IV haloperidolün yaşlı postop 
hastalarda deliryum görülme sıklığını azaltabileceğini göstermiştir (404). Bu verilerin düşkün YBÜ hastalarına 
daha geniş kitlelere uygulanabilir olup olmadığı belirsizdir. İyi tasarlanmış, ama yeterince güçlü olmayan, çok 
merkezli birRCT, deliryum profilaksisi içinhaloperidol veya ziprasidon'un plasebo ile karşılaştırıldığında 
herhangi bir faydası olmadığını ortaya koydu (370). Orta-kalite bir çalışma kardiyak cerrahi sonrası hemen 
uygulanan tek doz dilaltı risperidonun deliryum insidansını azalttığını öne sürdü (406). YBÜ hastalarında 



deliryum önlenmesinde tipik ve atipik antipsikotiklerin güvenliği ve etkinliğini tanımlamak için daha fazla 
araştırma yapmak gereklidir.  

e. Soru: YBÜ’de deliryumu önlemek için profilaktik deksmedetomidin kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Veri yetersizliği nedeniyle herhangi bir önerimiz yoktur (0, C).  

Gerekçe: Kardiyovasküler YBÜ’de dexmedetomidin ile deliryum profilaksisine yönelik bir çalışmada (n = 
306),deliryum dexmedetomidin grubunda 2 gün, morfin grubunda ise 5 gün sürdü (p = 0.03),ancak deliryum 
prevalansı önemli drecede düşmedi (%9’a karşı %15, p = 0.09) (407). Daha fazla veri elde edilinceye kadar net bir 
yarar olmadan tedavi riskleri verilen deksmedetomidin ile deliryum profilaksi için hiçbir öneri sunmuyoruz.  

5. Deliryum Tedavisi 

a. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında haloperidol tedavisi deliryum süresini kısaltır mı? (tanımlayıcı)  

Cevap: Yayınlanmış veri yok (Kanıt Yok).  

b. Soru: Erişkin YBÜ hastalarında atipik antipsikotiklerle tedavideliryum süresini kısaltır mı? (tanımlayıcı)  

Cevap: Atipik antipsikotikler bu hastalarda deliryum süresini kısaltabilir (C).  

Gerekçe: YBÜ hastalarınadeliryum için quetiapine verilenküçük bir prospektif, randomize, çift-kör, plasebo-
kontrollü çalışmada (n=36) deliryum süresinde bir azalma vardı (408). Deliryumuhaloperidol ile tedavi edilen 
hastalara ayrıca 12 saatte bir quetiapine 50 mg veya plasebo verilerek randomize edildi. Önceki 24 saat içinde 
birden fazla doz haloperidol verilenlerde quetiapine dozu 50 mg kadar arttırıldı. Tüm hastaların gerektikçe 2 saatte 
bir IV 1-10 mg haloperidol almasına izin verildi. Haloperidol kullanımında gruplar arasında anlamlı fark 
görülmedi. Tek başına haloperidol tedavisi ile ilgili karşılaştırılabilir verileryoktur. Kritik hastalarda deliryum için 
antipsikotik tedavinin yararını test eden yeterince güçlü, dikkatle tasarlanmış, çok merkezli, plasebo-kontrollü 
çalışmalara ihtiyaç vardır.  

c. Soru: Kolinesteraz inhibitörleri (rivastigmin) deliryum süresini kısaltmak için kullanılmalı mı? (uygulanabilir)  

Cevap: YBÜ hastasında deliryum süresini kısaltmak için rivastigmin verilmesini önermiyoruz (–1B).  

Gerekçe: Bir kolinesteraz inhibitörü olan Rivastigmin, orta yaşlı demanslı hastaların deliryum tedavisinde yararlı 
olabilir. Ancak, bir çalışmada kritik hastalarda plasebo ile karşılaştırılan rivastigmin, gereksiz ve potansiyel zararı 
nedeniyle durduruldu (409). Çalışmada, rivastigmin ile tedavi edilen 104 hastada daha şiddetli ve daha uzun süren 
deliryum vardı ve mortaliteye daha yüksek bir eğilim gözlendi. Başka bir çalışmada, (kılavuz önerilerinden sonra 
yayınlandı) elektif kardiyak cerrahi geçiren hastalarda deliryum profilaksisi için perioperatif rigastigmin (n = 120, 
>65 yaş) uygulandı. Postop deliryum insidansı üzerine hiçbir etkisi görülmedi (410).  

d. Soru: Torsades de pointes riski yüksek hastalarda haloperidol ve atipik antipsikotiklerden sakınılacak mı? 
(uygulanabilir)  

Cevap: Torsades de pointes riski yüksek hastalarda (örn, mevcut uzun QT intervali, QT intervalini uzatan ilaç alımı 
veyaaritmi öyküsü olan hastalar) antipsikotik kullanımını önermiyoruz (–2C).  

Gerekçe: Torsades de pointes antipsikotik kullanımı ile bağlantılı tehlikeli bir komplikasyondur. IV haloperidol alan 
(411, 412) ve uzamış QT aralığı ile ilişkili aritmi (413, 414) bildiren olgu sunumları vardır. QT uzaması olmaksızın 
da torsades bildirilmiştir (415, 416). Torsades ayrıca ziprasidon (417) ve risperidon (418) gibi atipik antipsikotik 
alan hastalarda meydana gelmiştir ve son raporlar bu riski yükselten ilaç etkileşimleri açısından uyardı (419). Kanıt 
kalitesi düşük olsa da, bu komplikasyon ile ilişkili morbidite ve mortalite yüksektir.  

e. Soru: MV yapılan, deliryumu olan ve sürekli sedatif infüzyonu alan erişkin YBÜ hastalarında, deliryum süresini 
kısaltmada dexmedetomidin benzodiazepinlerden üstünmü dür? (uygulanabilir)  

Cevap: Alkol veya benzodiazepin çekilmesine bağlı olmayan deliryumda, deliryum süresini kısaltmak için 
sürekli IV dexmedetomidin infüzyonu benzodiazepin infüzyonuna tercih edilebilir (+2B).  

Gerekçe: Dexmedetomidin ile benzodiazepin sedasyonlarını karşılaştıran 2RCT’de dexmedetomidin ile günlük 
deliryum prevalansında azalma daha fazla (~20%) olmuştur (220, 370, 420). Bu verilere görebenzodiazepinile 
sedasyonda dexmedetomidine göre deliryum riskinin arttığı söylenemez ve bu konuda daha ileri araştırmalara gerek 
vardır. Ancak bu 2 klinik çalışmanın verileri (deliryum riski yüksek hastalar),gözlemsel çalışmalarda deliryum risk 
faktörü verileri ikiye katlanmıştır ve benzodiazepinler YBÜ’de deliryum için bir risk faktörü olabilir. Bu 
bulgularalkol veya benzodiazepin çekilmesine bağlı olmayan deliryumda dexmedetomidin kullanımını ön plana 
çıkarır. YBÜ hastasında deliryum süresini kısaltmak amacıyla propofol gibi diğer nonbenzodiazepin sedatiflerin 
kullanımında risk ve yarar açısından öneri oluşturmak için veri yeterli değildir.  

YBÜ Sonuçlarını İyileştirmek için PAD (Ağrı, Ajitasyon, Deliryum) Yönetimi 
Entegre PAD Protokolleri Kullanımı YBÜ Bakımını Optimize Eder. Kritik hastada PAD yönetimi maliyet azaltma 
stratejilerinin gelişimine katkıda bulunabilir, YBÜ sonuçlarını iyileştirebilir ve hastaların kendi tedavilerine 



katılımını sağlayabilir (9-13, 16-20). Bu kılavuzların uygulanması YBÜ hekimlerine önemli sorunlar getirir. 
Başarılı bir strateji kanıta dayalı, kuruma özel, entegre PAD protokolü ve PAD değerlendirme, tedavi ve 
önlenmesine yönelik multidisipliner ekip çalışması ile oluşturulur. Protokolleryatak başı “en iyi uygulamaları” 
kanıta dayalı hale dönüştürür, uygulama farklılıklarını ve tedavide gecikmelerien aza indirir (2, 3). Protokolize 
yaklaşım aynı zamanda hasta sonuçlarını iyileştirir ve kalite çalışmalarına kılavuzluk eder (13, 327, 421, 422).  

Bu avantajlara rağmen, entegre PAD protokollerin kullanımı yaygın değildir. ABD’de YBÜ’lerin sadece %60’ında 
PAD protokolleri uygulamaya konmuştur ve kurumsal olsa daprotokole uyum düşüktür ve hasta sonuçlarını negatif 
etkiler (163, 199). Sistematik ağrı değerlendirme ve yönetiminin önemi >20 yaşiçin vurgulansa da verilere göre: 1) 
ağrılı girişimler için preemptif analjezi YBÜ hastalarında sadece %20 kullanılır; 2) ağrı ve rahatsızlık hala hasta 
stresinin önde gelen nedenidir; 3) en az%40 YBÜ hastası hala orta-ağır derece ağrı bildirir (2, 60, 73, 423). İlacın 
indüklediği koma birçok YBÜ’de “insani” terapötik hedef olarak görülmüştür. Ancak bu strateji mortaliteyi, MV ve 
YBÜ kalış süresini uzatır, olası uzun-süreli nöropsikolojik disfonksiyona yol açar (75, 238, 287, 318, 424–426). 
Sedatifleri en az kullanma ve sedasyon derinliğini minimize etme gibi YBÜ sedasyon stratejilerinin yayınlanmış 
yararlarına rağmen pratiğe tam yerleşmemiştir.  

Rutin ağrı ve sedasyon değerlendiren YBÜ protokolleri, ağrı yönetimi ve sedasyonu en aza indirme stratejileri ile 
(örn, günlük sedatif kesme veya hafif düzey sedasyon hedefli protokoller) deliryum izlemi ve önlenmesi, sedasyon 
komplikasyonlarından sakınmada belki en iyi stratejidir. Protokoller hemşire ve diğer YBÜ çalışanları ile iletişime 
de izin verebilir, uygun ağrı ve sedasyon yönetimi amaçlarını tanımlamaya ve her hastada tedavi stratejilerinin 
etkinliğini değerlendirmeye yardım eder (3, 14, 62, 259, 427, 428). YBÜ’de rutin deliryum izleminin etkisi tam 
olarak değerlendirilmiş olmasa da, deliryum erken tanısı hasta güvenlini sağlar, neden olan reversibl faktörleri 
tanımlar ve etkin deliryum tedavisine olanak sağlar. Deliryum erken tanı ve tedavisi hastanın uyanık olmasına izin 
verebilir, MV weaning için uygun kooperasyon ve erken mobilizsayon çabalarına olanak sağlar. Ancak, deliryum 
sadece hekimi ile yeterli iletişim kurabilen hastalarda tanınabilir. Bunun için optimal ağrı yönetimi vehafif düzey 
sedasyon esastır.  

Sedasyon Derinliğinin Tanımlanması. Kritik hastada sedasyonu minimize etmek açıkça yararlı olsa da, “hafif” 
veya “derin” sedasyontanımına ilişkin konsensüs yoktur. YBÜ hastasında ağrı, ajitasyon ve deliryum yönetimi için 
kapsayıcı hedefler, yetersiz veya aşırı tedaviye bağlı kısa- veya uzun-dönem komplikasyonlardan sakınırken, 
sürekli hasta güvenliği ve konforuna odaklanmalıdır. Geleneksel olarak, YBÜ analjezi ve sedasyon hedefleri MV 
uygulanabilmesi, hasta ve çalışan hasarını önleme ve uygunsuz tedaviye bağlı ağrı, anksiyete, ajitasyon ve 
deliryumdan sakınmaya odaklanmıştır. Kasatrofisi, güçsüzlük, pnömoni, MV bağımlılığı, tromboembolikhastalık, 
sinir basısı, bası ağrısı ve deliryum gibi aşırı sedasyon komplikasyonlarından sakınma da önemlidir (11, 325, 326, 
429). Koma olmaksızın yeterli hasta konforu sağlayan sedasyon protokollerinin yerleşmesi için “hafif” veya 
“derin” sedasyon terimlerine daha net tanımlamalar önerilmiştir.  

Bu kılavuzların prensipleri: 1) ağrı, sedasyon derinliği ve deliryumgeçerli ve güvenilir değerlendirme araçları 
kullanarak sık izlenmelidir; 2) ağrı için yeterli ve preemptif tedavi verilmelidir; 3) gerekliyse sedasyon verilmelidir; 
4) hastanın tepki verebilmesi ve uyanabilmesine izin veren sedatiftitrasyonu yapılmalıdır (örn, üç komut yapması 
istenir: gözünü aç, göz bağını sürdür, el sık, dilini çıkar, ayak parmağını oynat) (15, 16, 326).  

Tepki ve farkındalık derecesi "uykulu ama uyandırılabilir" olmanın ötesine geçer ve hastanın kendi ifadesi ile ağrı 
değerlendirimi, weaning ve ekstubasyonda hastanın eşlik etmesi, deliryum değerlendirimi ve erken mobilite 
sağlamak için esastır. Hastaların sürekli uyanık, koopere ve sakin olması için sedasyon titrasyonunun mu, yoksa 
daha derin sedasyon sağlanarak günlük uyandırmaların mı daha iyi olduğu belirsizdir (16, 430). Son tahlilde, her iki 
stratejinin de derin sedasyon insidansı ve ilişkili riskleri azalttığı gösterilmiştir (431).  

Sonuçlar: Sorular, Açıklamalar ve Öneriler.  

1. Klinik Sonuçları İyileştirmek için Sedasyon Stratejileri 

a. Soru: Erişkin MV uygulanan YBÜ hastalarında günlük sedatif kesintisini içeren bir protokol mü yoksa hafif 
sedasyon seviyesini içeren bir protokol mü kullanılmalıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Biz her ikisinin de kullanılabileceğini öneriyoruz (+1B).  

Gerekçe: Kör olmayan 5 RCT (n=699) günlük sedasyon kesintisini araştırdı (14–16, 432, 433). Sadece biri (432) 
tıbbi YBÜ hastalarında sınırlı kalmıştı; karşılaştırıcı olarak hafif sedasyon hedefli tek bir pilot çalışma vardı (16). 
Düşük kaliteli bir çalışma zararlı olduğunu savundu, ancak ciddi metodolojik sorunları vardı (433). Günlük 
sedasyon kesintisi verileri hastanın MV süresini azalttığını (veya yaşayanların MV’siz gün sayısı arttı) ve YBÜ 
kalış süresini azalttığını gösterdi.  

Protokollere alternatif bir strateji hafif sedasyon uygulama (Günlük sedasyon kesintisiz) ile 3730 hastalık 11 kör 
çalışmada tarif edilmiştir. Veriler bu yaklaşım ile hasta MV süresinin kısaldığını (veya hayatta kalanlar için 
ventilatörsüz gün sayısı artar) göstermektedir (7–13, 18, 19, 434). Protokolizasyonun YBÜkalış süresi üzerine etkisi 
açısından veri yetersizdir (7–13, 17–19, 327, 434). İki çalışmada çelişkili veriler muhtemelen kontrol grubu 
sedasyon uygulamalarının benzerliği ile ilgili idi (18, 19). Hasta:hemşire=1:1 ya da sedasyon minimizasyonu gibi 
sağlık sistemleri muhtemelen yararlı değildir (435). Deliryum prevalansı, VİP, hasta konforu ve YBÜ’de maliyet 



üzerine etkileri açısından günlük sedasyon kesintisi veya hafif sedasyon seviyesini korumak için protokolizasyonun 
etkisi konusunda kesin sonuçlara varmak için yeterli veri yoktur.  

Özetle, günlük sedasyon kesintisi tıbbi YBÜ hastalarında klinik yararlı, ancak alkol bağımlısı ya da tıbbi YBÜ’ne 
alınmayan hastalarında ise yararı belirsizdir. Cerrahi, travma, nörolojik ve nöroşirürji hastalarda bu stratejinin 
etkinliğini ve güvenilirliğini araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. Protokollerle yönetim stratejileri (örneğin saatlik 
titrasyon) ile derin sedasyon kaçınmak da klinik fayda ile ilişkili, ancak sedasyon protokolizasyonu ile günlük 
sedatif kesinti kombinasyonununek yararları olup olmadığı belirsizdir (16).  

b. Soru: MV uygulanan YBÜ hastalarında öncelikle analjezi-sedasyon mu sağlanmalıdır (örn, analgosedasyon) ya 
da sedatif-hipnotik-bazlı sedasyon mu uygulanmalıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Önerimiz bu hastalardaöncelikle analjezi-sedasyon uygulanmasıdır (+2B).  

Gerekçe: YBÜ hastasında analjezi-sedasyon desteklenir, çünkü ağrı sıklığı ve rahatsızlık ajitasyona neden olurve 
standart hipnotik sedatifler klinik ve kaliteli yaşam sonuçlarına negatif etki yapar. 630 YBÜ hastasında 4 kör 
çalışma, ilk-analjezi yaklaşımını inceledi (436–439). Bir orta-kaliteli çalışma, ilk analjezi-sedasyon ile 28 günlük 
dönemde MV’siz gün sayısında artış ve YBÜ yatış süresinde azalma bildirdi (439). İlk analjezi-sedasyonunsedatif-
hipnotik sedasyona başka üstünlüğü yoktur. Her iki strateji de %97 oranında optimal analjezi ve sedasyonsağlar 
(436, 438). Bir çalışmadaself ekstübasyon ve VİP oranlarına bir zarar olmadı ama ajite deliryum insidansı ilk 
analjezi-sedasyon grubunda daha yüksekti (439). Bu tedavi etkisi altında deliryum, self ekstübasyon, VİP, mortalite 
ve YBÜ bakım maliyetleri ile ilgili kesin sonuçlara varmak için verileryeterli değildir.  

 YBÜ hastalarında opiat kullanımının ilk analjezi-sedasyona üstünlüğüne yönelik yüksek kaliteli çalışma verileri 
azdır (127, 134, 407). Klinisyenler opioid tedavisi kararını verirken farmakoloji, güvenlik ve maliyet etkinliğine 
dayanmalıdır (440). Kolay titre edilebilen kısa etkili analjezikler ile sık nörolojik değerlendirme kolaylaşabilir. ilk 
analjezikyaklaşım faydaları opioidlerin, solunum, GİS motilite azalması ve enteral beslenmeyi zorlaştırması ile 
dengelenmelidir (134, 441). İlaç kesilmesiyle ağrı nüksü ve çekilme belirtileri beklenebilir (130). Dahası, ilk 
analjezi tedavisi alan hastaların %18-70’i diğer geleneksel sedatif ajanlarla takviye gerektirir (436–439).  

Veriler ilk analjezi-sedasyonun ek yararlarını bildirse de, bu stratejinin rolü tam açık değildir,çünkübirorta-
kaliteçalışma (439) 1:1 hemşire-hasta oranı ve hastanın oturabilmesi gerektiğini ve ilk analjezi-sedasyon ile 
klasik GABA bazlı sedasyon stratejilerinin karşılaştırıldığı verilerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Öncü 
veriler ilk analjezi-sedasyonun uzun süreli psikolojik fonksiyona olumsuz etkisi olmadığı yönündedir (442). 
Bu veriler doğrulanmalı ve ilk analjezi-sedasyonun deliryum, self-extubasyon, VİP, mortalite, YBÜ bakım 
maliyeti ve uzun süreli kognitif fonksiyona etkisi belirlenmelidir. Bu çalışmalar opioid primer analjezik 
olarak yapılmış olsa da kritik hastada opioid-nonopioid kombinasyonlu multimodal analjezi yaklaşımı ile 
ileri çalışmalar yapılmalıdır (52).  

c. YBÜ hastasında uyku sağlanması 

i. Soru: YBÜ’de uyku sağlanması için nonfarmakolojikyöntemler kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Hastanın çevresi (ışık, gürültü, bakım hizmetlerini kümeleme) ayarlanarak ve uyaranları azaltarakgece rahat 
uyku ortamı sağlamayı öneriyoruz (+1C).  

Gerekçe: Uyku bozukluğu insan için zararlıdır ve ABD YBÜ’de uyku kesilmesiyaygındır (443, 444). Hastaların az 
sayıda tam uyku döngüleri vardır, çevresel etkenlerle (gürültü, ışık, fiziksel uyaran) sık sık uyanırlar ve az sayıda 
hızlı-göz-hareketli uyku dönemleri mevcuttur (443, 445–448). Uyku bozukluğu doku tamirini ve hücresel immun 
işlevi bozarve iyileşmeyanıtını etkileyebilir (449). Kritik hastalarda, uyku bozukluğudeliryum gelişimine katkıda 
bulunabilir (450–454) ve fizyolojik stres düzeyini artırır (455, 456).  

Uyku bilimi YBÜ için geçen dekatta çok gelişmedi. Kritik hastada az sayıda çalışma sedatiflerin uyku üzerine 
farmakolojik etkisini tanımladı, biz YBÜ’de uyku için nonfarmakolojikgirişimlere odaklandık. İki yeni çalışma (n > 
30, prospektifkohort, önce/sonraçalışma dizaynı) gündüz ve gece uyku düzeni ve hasta bakım işlemlerinin 
kümelenmesi rahatsızlığı azaltırve uyku durumunu iyileştirir (457, 458). Diğer tanımlayıcı çalışmaMV’li hastalarda 
kesintisiz uyku sağlanmadığını doğruladı (459). Bu bulgularla, hemşireler uyku düzeni için zaman seçimi 
yapmalılardır (günlük banyo zamanı gibi),ışıklar kapatılmalıgürültü azaltılmalıdır. Dinlenme periyodları planlanan 
3 çalışmada, kesintisiz zaman periyodları için uygun saatler 2–4 AM (458), 12–5 AM (457) ve 3 AM (459) idi.  

Diğer çalışma, hemşireli ev bakımı hastalarında indirekkanıtlargündüz ışığına maruziyet miktarı hospitalize yaşlı 
hastanın uyku derinliği ve kalitesini etkileyebileceği yönündedir (460). Bu veriler YBÜ hastasında doğrulanmalıdır. 
Işık ve gürültüye karşı göz bandı ve kulak tıkacı yararı araştırılmaya muhtaçtır (461). Yüksek doz sedatiflerve MV 
YBÜ’de uyku düzenini bozabilir (459, 462). Hafif sedasyonun YBÜ’de uykuya katkısı olup olmadığı belirsizdir.  

ii. Soru: YBÜ MV hastasında spesifik modların uyku düzeni açısından yararı var mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: Kanıt yetersizliği nedeniyle bu konuda herhangi bir önerimiz yoktur (0, Kanıt yok).  



Gerekçe: İki küçük çalışma (n < 30) santral apne riskini azaltan MV modlarının erişkin YBÜ hastasında uyku 
kalitesini iyileştirdiğini gösterdi (463, 464). Bu bulgular daha geniş, iyi-kurgulanmış prospektif klinik çalışmalarla 
doğrulanmalıdır.  

2. YBÜ Analjezi, Sedasyon ve Deliryum Kılavuzlarının Uygulamaya Girmesi Stratejileri 

Soru: Sedasyon protokolleri ve kılavuzların YBÜ’de uygulamaya sokulmasında interdisipliner eğitim ve davranış 
stratejileri kullanılmalı mıdır? (uygulanabilir)  

Cevap: İnterdisipliner YBÜ ekip yaklaşımını öneriyoruz. Preprinted ve/veyakomputerize protokoller ve order 
formları ve PDA kılavuzları ve protokollerin uygulamaya girmesi ve YBÜ kontrol listeleriiçin eğitim yapılmasını 
öneriyoruz (+1B).  

Gerekçe: 2,887 hastalık 12 kör olmayan çalışma verileriprotokole dayalı bir veya daha fazla girişimin YBÜ’de 
hasta konforunu artırdığını, MV süresini kısalttığını (veyayaşayanlarda MV’siz gün sayısı artışı (7–10, 12, 13, 18, 
19, 159–162) ) göstermiştir. Protokollerin YBÜ’de kalış üzerine etkisi verileri tutarsızdır, 2707 hastalık 11 
çalışmada az sayıda veri girişimlerin zararlı olmadığı yönündedir (7–10, 12, 13, 18, 19, 159, 160, 162).  

Self-extubasyon açısından bu girişimin bir zararı yoktur. Son olarak, hastaların tanımlanan sedasyon hedeflerine 
zaman ayırmada hasta yada hemşire memnuniyeti açısından bir öneri sunmak için veri yetersizdir. Veriler bir veya 
daha fazla girişimin (örn, eğitim, ek personel, elektronikanımsatıcılar) MV süresini azaltmadayararlı olduğunu 
bildirmekle beraber genel yararı belirsizdir. YBÜ’ne bir sedasyon protokolünün entegre edilmesi için bir veya daha 
fazla stratejinin yerleştirilmesi düşük risk ve minimal maliyetile ilişkilidir.  

Yatakbaşı Bakımda Bu Önerilerin Uygulanmasını Kolaylaştırmak İçin Araçlar 
Bu kılavuzlarda vurgulanan kanıtlar ile YBÜ pratiği arasındaki açığı kapatmak YBÜ hekimleri için zordur (465, 
466) veçok yüzlü interdisipliner yaklaşım en iyi yoldur (4, 467). Klinik pratik kılavuzlarınca desteklenen bu 
önerilerlokal pratiğe ve kaynak durumuna uydurulmalıve kuruma özel protokol ve order setleri için şablon olarak 
kullanılmalıdır. Başarılı yerleştirmeiçin eğitimin artırılmasını, lokla yöneticilerin düşüncelerine aktarma, kullanımın 
hatırlanması, sağlık görevlilerinin özel pratik geri dönüşleri, sürekli protokol değerlendirme ve modifikasyon 
gereklidir (7–10, 12, 13, 18, 19, 159–162, 468). Klinik karar destek araçlarına elektronik tabanlı kılavuzlar 
eklenmesi yatakbaşı bilgi aktarımı ve uygulamayı sağlayabilir (465, 466). Bu çabayı desteklemek içinbu kılavuz 
önerilerini özetleyen bir cep kartı (Fig. 2) ve PAD bakımı için bir şablon geliştirdik (Fig. 3) (469).  

Bakım demetleri VİP, kateter ilişkili KDİ ve sepsis gibi karmaşık YBÜ sorunlarının yönetimi için yatakbaşı pratik 
kılavuzların uygulanmasını kolaylaştırmıştır (470, 471). Bir bakım demeti hasta sonuçlarını iyileştirmeye yönelik 
unsurlar içerir. Elementler: kolay yerleştirilmeli, yararlı olmalı, bilimsel ve klinik yönden desteklenmeli ve sağlık 
sistemi ve hasta grubuna hitap etmelidir (31). Herbir demet uyarlandığında, ölçülebilirve bir veya daha fazla 
spesifik hasta sonuçları ile ilişkilendirilebilmelidir. Kalite güvencesi verilerisağlık çalışanına geri bildirim 
verebilmeli ve istenen şekilde demet oluşturmak için hızlı dönüştürme iyileştirmesine olanak vermelidir. Bu PAD 
Bakım Demetlerisistematik tanımaya ve entegre PAD yönetimive bu stratejilerin etkinliğinin değerlendirilmesine 
dayalıdır (Fig. 3).  

ÖZET 
Bu kılavuzun amacı erişkin YBÜ hastasında optimize PAD yönetimini için en iyi Pratik uygulamayı tanımlamaktır. 
Bu kılavuzlar kanıta dayalı GRADE metodolojisi kullanılarak titiz, objektif, şeffafve yansızdeğerlendirme çalışması 
ile gerçekleştirildi. Açıklama ve öneriler kanıt kalitesi yansıra önemli klinik sonuçlar, değerler ve YBÜ 
paydaşlarının tercihleri dikkate alınarak geliştirildi. Bu kılavuzların kanıta dayalı, kritik hastada PAD yönetimine 
entegre en iyi uygulama protokollerinin geliştirilmesinde Pratik bir yol haritası olacağına inanıyoruz.  
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Figure 2. A, Pocket card operationalizing the PAD guideline recommendations (front side). (Continued. )  
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!
Figure 2 (Continued). B, Pocket card summarizing specific pain, agitation, and deliryum (PAD) guideline statements and 
recommendations (back side). BPS = Behavioral Pain Scale; CPOT = Critical-Care Pain Observation Tool; RASS = Richmond 
Agitation and Sedation Scale; SAS = Sedation-Agitation Scale; EEG = electroencephalography; CAM-ICU = Confusion 
Assessment Method for the ICU; ICDSC = ICU Deliryum Screening Checklist; ETOH = ethanol; LOS = length of stay; HTN = 
hypertension.  



!  
Figure 3. A, ICU pain, agitation, and deliryum (PAD) care bundle (469). B, ICU PAD care bundle metrics; NRS = Numeric Rating 
Scale; BPS = Behavioral Pain Scale; CPOT = Critical-Care Pain Observation Tool; nonpharmacologic therapy = relaxation therapy, 
especially for chest tube removal; IV = intravenous; AAA = abdominal aortic aneurysm; NMB = neuromuscular blockade; RASS = 
Richmond Agitation and Sedation Scale; SAS = sedation- Agitation Scale; brain function monitoring = auditory evoked potentials 
(AEP), Bispectral Index (BIS), Narcotrend Index (NI), Patient State Index (PSI), or State Entropy (SE) ; DSI = daily sedation 
interruption (also referred to as Spontaneous Awakening Trial [SAT]) ; ETOH = ethanol; nonbenzodiazepines, propofol (use in 
intubated/mechanically ventilated patients), dexmedetomidine (use in either intubated or nonintubated patients) ; SBT = 
spontaneous breathing trial; EEG = electroencephalography; ICP = intracranial pressure; CAM-ICU = Confusion Assessment 
Method for the ICU; ICDSC = ICU Deliryum Screening Checklist. 


