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Kardiyopulmoner resüsitasyon esnasında indüklenen bilinç durumu

Kardiyopulmoner resusitasyon esnasında indüklenen bilinç (KPRİB) yüksek 
kaliteli KPR esnasında spontan göz açıklığı, çene tonusu, ekstremite ve/veya 
gövde hareketleri, emirlere uyma, ağrı algısı, konuşma şeklinde tarif edilmiştir. 
Bu bilinç durumu göğüs basısı kesintisi esnasında devam etmez (1).
KPRİB görülen hasta popülasyonunda, görülmeyenlere kıyasla daha yüksek 
oranda spontan dolaşımın geri dönüşü (SDGD) görülmüştür (2). Literatürde 
KPRİB hasta sayılarına ait net veriler yer almamaktadır. Yapılan bir çalışmada 
uzmanlarının çoğunun KPRİB’i en az bir kez gözlemlediğini göstermektedir (3).
Bu olgu sunumunda acil serviste görülen bir KPRİB vakasının sunulması 
amaçlanmıştır.

46 yaşında bilinen astım ve diyabetes mellitus öyküsü olan kadın hasta bir gün 
önce başlayan retrosternal göğüs ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. 
Koroner arter hastalığı ile ilgili aile öyküsüne sahipti. Başvuru esnasında hasta 
Glasgow koma skalası 15, genel durumu iyiydi. Hastadan elektrokardiyogram 
(EKG) ve vital bulguları alınma esnasında hastanın genel durumundaki ve 
bilincindeki ani bozulma sonrasında nabız kontrolünde nabız alınamaması 
üzerine göğüs kompresyonu başlatıldı. Kaydedilen ilk ritim asistoli görüldü. Her 
üç dakikada bir 1 mg adrenalin intravenöz (IV) verildi. Hasta crush entübe edildi. 
Resusitasyonun ikinci dakikasında hastada KPRİB görüldü. Hastanın gözlerini 
spontan olarak açabildiği, entübasyon tüpüne ve göğüs basısına direnç 
gösterdiği, spontan solunum çabası gösterdiği ve başını ve kollarını hareket 
ettirdiği gözlemlendi. Hastanın ilk kan gazı sonuçları Tablo 1’de özetlendi. 
Resüsitasyon, hava yolunun sağlanması takiben eş zamanlı göğüs 
kompresyonları ve manuel ventilasyon ile devam etti ve her iki dakikada bir 
ritim ve nabız kontrolleri yapıldı. KPR sırasında monitörde ventriküler fibrilasyon
görülmesi üzerine 200 Joule ile defibrile edildi. Ritim ventriküler fibrilasyon
olarak devam etmesi üzerine üçüncü şoktan sonra 300mg, beşinci şoktan sonra 
150 mg amiadoron IV verildi. Ventriküler fibrilasyon devam eden hastaya 
toplamda 13 defa defibrilasyon uygulandı. 53. dakikada göğüs kompresyonları 
ritmin doğrulanması için kesildiğinde hastada SDGD sağlandı ve nodal ritim 
görüldü. Çekilen ardışık EKG’sinde D2-D3-aVF derivasyonlarında ST elevasyonu, 
D1-aVL derivasyonlarında ST depresyonları görüldü. Hastaya 180 mg ticagrelor, 
60mg enoksaparin sodyum, 300 mg asetilsalisilik asit verildi. Hastanemizde 
perkütan koroner girişim imkânı olmadığı için sevk sırasında kapı-balon zamanı 
aşılacağı için alteplaz 15mg IV bolus, 45 mg IV (30 dakikada) ve 30 mg IV (60 
dakikada) olacak şekilde verildi. Hipotansif seyreden hastaya 10 mcg/dk
norepinefrin ve 10 mcg/kg/dk dobutamin IV infüzyon başlandı. Sonrasında 
nabız alınamadığı için göğüs kompresyonları tekrar başlatıldı.19. dakikada SDGD 
sağlandı. Sonrasında hasta perkütan koroner girişim için sevk edildi ve işleme 
alındı.

Kardiyopulmoner resusitasyon
esnasında indüklenen bilinç vakalarının 
insidansı bilinmemektedir(1). KPRİB 
geçiren hasta popülasyonu çoğunlukla 
genç erkeklerdir. Aynı zamanda bu 
hastalarda ventriküler fibrilasyonun
daha yüksek oranda görüldüğü 
bildirilmiştir (4). Bizim hastamızda da 
dirençli venriküler fibrilasyon
görülmüştür.
112 adet KPRİB vakasında hastalar 
spontan göz açıklığı (%20,5), çene 
tonusu (%20,5), konuşma (%29,5) ve 
vücut hareketi (%87,5) sergilediği 
raporlanmıştır (2). Doan ve ark yaptığı 
çalışmada ise en yaygın belirti ajitasyon 
(%34,6), inleme (%19,2), göz açma 
(%15,4) olduğu bildirilmiştir. (%76,9) (5) 
Bizim vakamızda da ajitasyon, aktif vücut 
hareketleri, spontan göz açma 
gözlemlenmiştir.
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Giriş

Olgu sunumu

Tartışma

Sonuç
KPRİB hastalarında SDGD olduğunun düşünülmemesi ve göğüs 
kompresyonunun sekteye uğratılmaması, değinilmesi gereken önemli bir 
noktadır.

Tablo 1
Ph 7,51
PCO2 26 mmHg
PO2 89,2 mmHg
HCO3 21,1 mmol/L
SBE -1,5 mmol/L
Laktat 1,1 mmol/L
WBC 10,35 u/L
Nötrofil# 6,47 u/L
Nötrofil 62,5 %
Lenfosit# 2,79 u/L
Lenfosit 27 %
Hemoglobin 12,9 gr/dL
Hemotokrit 39,2 %
MCV 85,6 fL
Sodyum 135 mEq/L
Potasyum 4,1 mEq/L
Klor 99 mEq/L
Glukoz 199 mg/dL
Hs-Troponin 0,01 ug/dL

Kardiyopulmoner resusitasyon esnasında indüklenen bilinç görülen 
hastalarda fentanil, midazolam ve ketamin kullanımını öneren 
kılavuzlar bulunmaktadır. (6,7) Ancak KPRİB için farmakolojik ajanların 
rutin kullanımı kılavuzlar tarafından desteklenmemektedir. (5) Bizim 
hastamızda resüsitasyona engel olması nedeniyle 1,5 mg/kg ketamin
uygulanmıştır.
Spontan dolaşımın geri dönüşü belirtileri arasında gaspingden farklı 
olarak nefes alma, öksürük veya vücut hareketi bulunmakla birlikte bu 
belirtilerin hiçbirisi nabız olduğunu göstermez (8). 

Anjiografi sonucunda sol ana koroner arter (LMCA) normal, sol ön inen 
arter (LAD) %70 stenoz, sirkumfleks arter (CX) non dominant 
proksimalde %70 stenoz olarak görüldü. Sağ koroner arter (RCA) ise mid-
segmentten total tıkalı olarak görüldü ve oklüzyonlar açıldı.Hasta işlem 
sonrasında yoğun bakım ünitesindeki 8. saatinde hayatını kaybetti.
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