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4 Son y›llarda organ nakillerinin yayg›nlaﬂmas› ile nöroﬂirürjiyenler derin komadaki hastalarda
beyin ölümünün gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤i sorusu ile s›kl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar. Beyin ölümü tan›s›n›n kesin, do¤ru ve gecikmeden konmas›nda nöroﬂirürjiyenin t›bbi ve hukuki aç›dan önemli bir sorumlulu¤u vard›r. Bu yaz›da beyin ölümü tan›s› için gerekli tan› kriterleri ve ülkemizdeki geçerli hukuk mevzuat› sunulmuﬂtur. Ayr›ca bu konuda klinik tan›da zorlu¤a ve tereddüte yolaçan durumlar, do¤rulay›c› yard›mc› testler, ve di¤er ülkelerdeki k›lavuzlar literatür taranarak gözden geçirilmiﬂtir.
Anahtar kelimeler: Beyin ölümü, tan› kriterleri, klinik tan›, do¤rulay›c› testler, organ nakli,
k›lavuzlar, hukuki mevzuat
Diagnosis of Brain Death
4 Neurosurgeons are increasingly being called upon to determine whether brain death has occured in patients in deep coma as regulations pertaining to the issue place the burden of accurate and
timely diagnosis on them. In this article, clinical criteria and legal regulations in Turkey are presented in an attempt to clarify the process of diagnosing brain death. Also presented are controversies relating to diverse clinical findings, significance of confirmatory tests, as well as procedural guidelines in other countries.
Key words: Brain death, diagnostic criteria, clinical diagnosis, confirmatory test, organ
transplantation, guidelines, legal regulations

rgan nakillerinin yayg›nlaﬂmas›yla nöroﬂirürji uzmanlar› s›kl›kla derin komadaki
hastalarda beyin ölümünün gerçekleﬂip
gerçekleﬂmedi¤i sorusu ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar. Beyin ölümü tan›s›n›n do¤ru ﬂekilde ve gecikmeden konmas›nda nöroﬂirürjiyene
büyük t›bbi ve hukuki sorumluluk yüklenmektedir. Bu yaz›da beyin ölümü tan›s›nda tereddütleri ortadan kald›rmak için gerekli t›bbi kriterler
ve ülkemizde geçerli hukuki mevzuat sunulmaktad›r.

O

Beyin ölümü, beyin aktivitesinin tamamen ve
geri dönüﬂümsüz ﬂekilde kaybedilmesidir. Beyin ölümü tan›s›n›n konmas› organ ba¤›ﬂ›nda
donör olarak kullan›lacak kiﬂinin belirlenmesinde önemlidir. Beyin ölümü tan›s› öncelikle klinik bir tan›d›r. Tan›n›n konmas› için hastada geSinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 1 / Say› 2, 2008

ri dönülmez koma, arefleksi ve apnenin mevcudiyetinin gösterilmesi gerekir. Görüntüleme ve
di¤er yard›mc› tan› yöntemleri bir yandan koman›n sebebi hakk›nda ipucu verirler bir yandan
da beyne kan gitmedi¤ini ve beyin fonksiyonlar›n›n geri dönülmez ﬂekilde kaybedildi¤ini gösterirler.
Tan› ve Mevzuat
Ülkemizde beyin ölümü tan›s›n›n konulmas›
1979 y›l›nda yürürlü¤e giren, 2238 say›l› Organ
ve Doku Al›nmas›, Saklanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanun ile belirlenmektedir. Ancak, organ
ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesine dair
yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyularak Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli¤i haz›rlanm›ﬂ ve bu Yönetmelik 01.06.2000 tarih ve
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24066 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu yönetmeli¤in baz› maddelerinde 07.03.2005 tarih ve 25748 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Organ
ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik ile de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r (3,4). Ülkemizde beyin ölümü
tan›s›n›n bu yönetmeliklere göre yap›lmas› zorunludur. Buna göre beyin ölümü tan›s›n› anestezist, kardiyolog, nörolog ve nöroﬂirürjiyen’den oluﬂan 4 kiﬂilik bir uzman doktor kurulu aﬂa¤›da s›ralanan ﬂartlar›n yerine gelip gelmedi¤ini tayin ederek koyar.
Geri dönüﬂümsüz koma(beyin ölümü) tablosunun temel bulgular›:
I) Beyin ölümüne karar vermek için koman›n
aﬂa¤›daki nedenlere ba¤l› olmamas›,
a) Primer hipotermi (Vücut s›cakl›¤›n›n 32
oc’nin üzerinde olmas›),
b) Hipovolemik ya da hipotansiyona ba¤l›
ﬂok,
c) Geriye dönüﬂüm sa¤layabilecek intoksikasyonlar (barbitürat ve di¤er sedatifler,
depresan ve narkotik ilaçlar) ile metabolik ve endokrin bozukluklar,
II) Bilincin tam kayb›,
III) Kendili¤inden hareketin bulunmamas›. Aﬂa¤›da bulunan durumlar beyin ölümü tan›s›n›
ekarte ettirmez;
a) Derin tendon reflekslerinin al›nmas›,
b) Yüzeyel reflekslerin al›nmas›,
c) Babinski refleksi al›nmas›,
d) Solunum benzeri hareketler al›nmas›
(omuz elevasyon ve adduksiyonu, önemli
tidal volüm de¤iﬂikli¤i olmaks›z›n interkostal geniﬂleme),
e) Patolojik fleksiyon ve ekstansiyon cevab›
d›ﬂ›ndaki spontan ekstremite hareketleri,
IV) A¤r›l› uyaranlara serebral-motor cevap al›namamas›,
V) Spontan solunum bulunmamas›,
VI) Beyin sap› reflekslerinin tamamen kaybolmas›,
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a) Beyin ölümünde pupiller orta hatta, yuvarlak veya oval, dilate (4-9 mm), parlak
›ﬂ›¤a yan›ts›zd›r.
b) Kornea refleksi yoklu¤u,
c) Vestibulo-oküler refleks yoklu¤u:
d) Okülosefalik refleks yoklu¤u: D›ﬂ kulak
yolunun otoskopik muayene ile temiz oldu¤u görüldükten sonra buraya 50 ml
buzlu suyun 1 dakika içinde bir enjektöre
eklenen kateterle verilmesinin göz kürelerinde deviasyona yolaçmad›¤› kaydedilmelidir.
e) Korneaya dokunma göz k›rpma uyarmamal›d›r
f) Faringeal ve trakeal reflekslerin yoklu¤u,
VII) Apne testi :
Apne testi uygulanabilmesi için, Arterial pO2 ve
pCO2 de¤erleri normal olmal›d›r (paCO2 40
mmHg). Bu koﬂullarda hasta 10-30 dakika süre
ile % 100 oksijen ile ventile edilerek arteriyel
oksijen bas›nc›n›n 200 mmHg üzerinde olmas›
sa¤lanmal›d›r. Bu sa¤land›ktan sonra hasta mekanik solunum deste¤inden ayr›larak trakea içerisine en az 8 dakika süre ile dakikada 6 lt. oksijen uygulanmal›d›r. Bu uygulamalara ra¤men
spontan solunum olmazsa, ve kan gazlar›nda paCO2’nin 60 mmHg üzerinde olmas›na ra¤men
spontan soluma hareketi yoksa, apne testi pozitiftir.
VIII) Kurulun belirledi¤i yard›mc› yöntem:
Klinik beyin ölümü tan›s› alm›ﬂ hastalarda, hekimler kurulunun uygun görece¤i bir laboratuar
yöntemiyle beyin ölümü teyid edilmelidir. Bu
yard›mc› yöntem anjiografi (DSA), bilgisayarl›
kompüterize anjiografi, beyin sintigrafisi, single
pozitron emisyon bilgisayarl› tomografi
(SPECT), pozitron emisyon tomografi (PET),
transkranyal Doppler ultrasonografi,veya elektroensefalografi (EEG) olabilir.
VIII) Daha önce tan›s› konulmuﬂ bir nedenle
hasta geri dönüﬂümsüz koma tablosuna girmiﬂse
en az 12 saat, etyolojinin belli olmad›¤› durumSinir Sistemi Cerrahisi / Cilt 1 / Say› 2, 2008
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larda ise en az 24 saat bu koﬂullar›n de¤iﬂmeden
devaml›l›¤› gözlenmelidir.
Yukar›daki ﬂartlar gerçekleﬂtikten sonra hasta
yak›nlar›na hastan›n beyin ölümü tablosunda oldu¤u bildirilir. Hasta yak›n›n›n, ancak hastan›n
organ veya organlar›n›n transplantasyon için
kullan›lmas›na ve yaﬂam deste¤inin kesilmesine
izin vermesinden sonra uygulanan t›bbi destekler kesilebilir.
Tan›n›n Konulmas›nda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Ciddi yüz travmas›, önceden mevcut olan pupiller anormallikler, sedatif, aminoglikozid, trisiklik antidepressanlar, antikolinerjik, kemoterapötik, nöromüsküler blokerler gibi baz› ilaçlar›n
aﬂ›r› dozda al›nmas›, kronik CO2 retansiyonuna
neden olabilecek obstrüktif apne sendromu veya
ciddi pulmoner hastal›klar beyin ölümü tan›s›
koyarken dikkat edilmesi gereken durumlard›r.
(6). Ayr›ca beyin ölümünü taklit eden birtak›m
durumlarla da karﬂ›laﬂ›labilir; barbitürat ve alkol
zehirlenmesi, aﬂ›r› doz sedasyon verilmesi, aﬂ›r›
doz kas gevﬂetici verilmesi, primer hipotermi,
hipoglisemi, hipovolemik ﬂok gibi durumlar beyin ölümünü taklit edebilirler. Bu ilaçlar›n al›nmad›¤›n›n mutlaka tesbiti gerekir (6). Böyle yan›lt›c› durumlarda hastan›n klini¤i beyin ölümü
ile uyumlu olmas›na karﬂ›n beyne kan ulaﬂmad›¤›n› ve geri dönülmez oldu¤unu gösteren destekleyici testler gerekir.
Apne testinde 8 dakikal›k bekleme s›ras›nda
e¤er sistolik kan bas›nc› 90 mmHg’n›n alt›na
inerse, puls oksimetrede anlaml› desatürasyon
saptan›rsa veya kardiyak aritmi geliﬂirse bir an
önce kan gaz› al›nmal› ve hasta acilen solunum
cihaz›na tekrar ba¤lanmal›d›r. Yap›lan bu kan
gaz› incelemesinde PaCO2 60 mmHg’n›n üzerinde saptan›rsa apne testi yine pozitif olarak kabul edilir. E¤er PaCO2 60 mmHg’n›n alt›nda ise,
veya bu de¤erdeki art›ﬂ 20 mmHg’n›n alt›ndaysa, apne testi müspet kabul edilmez.
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Hastada patolojik fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinden ayr› rezidüel spinal aktivitelere
ba¤l› spontan ekstremite hareketlerinin (Lazarus
Refleksi) varl›¤›, omuz elevasyonu ve adduksiyonu, interkostal kas hareketleri gibi soluma
benzeri hareketlerin olmas›, terleme, taﬂikardi,
ilaç deste¤i olmadan normal kan bas›nc› de¤erlerinin olmas›, diyabet insipit olmamas›, derin
tendon reflekslerinin varl›¤›, Babinski refleksi
olmas› beyin ölümü tan›s› konmuﬂ hastada tan›s›n› d›ﬂlamaz, bu durumlar›n mevcutiyetinde dahi beyin ölümü tan›s› konabilir.
Beyin ölümü tan›s› konulmas› için hastan›n klinik muayenesinin de¤iﬂmedi¤i belli bir süreyle
takip edilmeli, bunun sonunda tekrar bir muayene yap›ld›ktan sonra tan› konulmal›d›r. Bu süre
ülkeler aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Avrupa’da bu sürenin en uzun oldu¤u ülkeler 12 saat
ile Türkiye, Almanya ve Avusturya’d›r. Belçika, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda
ve ‹ngilterede bu bekleme süresi zorunlu de¤ildir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde de her merkezde ve her eyalette farkl› bekleme süreleri belirlenmiﬂtir. Sözü edilen bu zaman birimleri geri dönüﬂü olmayan koma tablosunun etyolojisinin belli oldu¤u durumlarda geçerlidir. E¤er etyoloji bilinmiyorsa bu süreler iki veya üç kat›na
kadar ç›kar›l›r (Tablo 1).
Ülkemizde klinik beyin ölümü teﬂhisinin laboratuar yöntemlerinden biri ile desteklenmesi gereklidir. Yönetmelik “Hekimler kurulunu” tan›y› teyid eden bir yöntem seçmekle yükümlü tutmuﬂtur. Birden fazla yöntem kullanmaya ya da
her vakada de¤iﬂik yöntemler seçmeye engel
yoktur. Beyin ölümü tan›s› koyarken klinik muayenenin teyidi için seçilen laboratuar yöntemin
kesin dokümantasyon sa¤lamas›, yorumunun
tart›ﬂmaya yer b›rakmamas›, hastaya ve hekime
tam koruma sa¤lamas› ve hastanede yap›lma kolayl›¤›na sahip olmas› gereklidir. Destekleyici
yöntemler ya beyin kan ak›m›n›n kesildi¤ini ya
da beyin faaliyetinin geri dönülmez ﬂekilde durdu¤unu göstermeye yöneliktirler. Bu tetkikler
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Tablo 1. Avrupa ülkelerinde beyin ölümü konusundaki mevzuat.
Ülke

Etyoloji Zehirlenme Öntan›dan
Koma,
biliniyor hipotermi
tan›
Beyin sap›
ve ﬂokun prosedürüne arefleksisi,
olmamas›
kadar
Apne
beklenmesi
gereken süre
(saat)

Avusturya
(1997)
Belçika
(1993)
Danimarka
(1990,1995)
Finlandiya
(1971)
Fransa
(1968,1996)
Almanya
(1982,1997)
‹talya
(1993)
Lüksemburg
(1983)
Hollanda
(1997)
Polonya
(1996)
‹sviçre
(1983,1996)

+

+

+

+

+

6

+

+

+

6
Anoksi: 24

+

+

+

+

+

+

+

Anoksi: 6

+

+

+

6
Anoksi: 24

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0.5
Anoksi: 48

+

‹ngiltere
(1993)

+

+

6
Anoksi: 24

+

Muayenenin
tekrarlanma
süresi
(saat)

12 veya
destekleyici test

Kurulda Destekleyici
ki uzman
Testler
doktor
say›s›

Kabul edilen testler

1 veya 2

‹htiyari

3

‹htiyari

2

‹htiyari

EEG, Doppler,
Anjiyografi
EEG (24. saatte tekrar),
EP, Anjiyografi
Anjiyografi

+

1

‹htiyari

EEG, Anjiyografi

+

2

Zorunlu

2

‹htiyari

1 veya
daha fazla
1
1 veya
daha fazla

Zorunlu

EEG (2x)
Anjiyografi
EEG, EP, sintigrafi,
Doppler, Anjiyografi
EEG (3x)

3

1

Yap›lm›yor

6
zorunlu

2

‹htiyari

2

Yap›lm›yor

2
zorunlu

12 veya
destekleyici test
6

Zorunlu
Zorunlu

EEG, EP ve Anjiyografi
veya sintigrafi
EEG (Anjiyografi e¤er
EEG veya apne test
yap›lam›yorsa)
EEG
EP
Sintigrafi
Anjiyografi

Tablo 2 . Dünya ülkelerinde beyin ölümü konusundaki mevzuat.
Ülke
ABD
KÜBA
MEKS‹KA
AVUSTRALYA
FRANSA
ALMANYA
‹TALYA
RUSYA
‹SPANYA
‹NG‹HT‹YAR‹LTERE
TÜRK‹YE
G. AFR‹KA
‹SRA‹L
ÜRDÜN
JAPONYA
G. KORE

Kanun

Protokol

Kuruldaki uzman say›s›

Gözlem süresi

Apne Testi

Destekleyici Test

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
2
2
2
2
1
2
1
2
4
2
1
1
1
1

6
6(24)
24
2
12
6(24)
6(24)
6(24)
6
12(24)
6(24)
6

pCO2 >60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg
pCO2>60 mmHg

‹htiyari
‹htiyari
Zorunlu
‹htiyari
Zorunlu
‹htiyari
Zorunlu
‹htiyari
‹htiyari
‹htiyari
Zorunlu
‹htiyari
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
‹htiyari

aras›nda yanl›ﬂ pozitif sonuç verme oran› en düﬂük olanlar beyin kan ak›m›n› gösteren DSA,
sintigrafi, PET ve SPECT gibi tetkiklerdir (5).
EEG ve transkranyal Doppler ultrasonografinin
yanl›ﬂ pozitif sonuç verebildi¤i bildirilmiﬂtir.
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Beyin ölümü tan›s›nda EEG bazen beyin ölümüne ra¤men aktivite kaydetti¤i ve bazen de beyin
ölümünden önce sessiz kalabildi¤i gösterildi¤i
için eski önemini kaybetmiﬂtir. Yap›ld›¤›nda 30
dakika süreyle sessizlik göstermelidir. Ayr›ca
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BT anjiyografi, BT perfüzyon ve MR anjiyografi baz› algoritmalara girmesine ra¤men konvansiyonel anjiyografi ile k›yasland›¤›nda henüz
yeterince güvenilir bulunmamaktad›r (1). Anjiografi vertebral ve karotis arterlerde ak›m›n kafa kaidesinde kesildi¤ini göstermelidir. Kafaiçine kan ulaﬂmad›¤›n›n gösterilmesi bütün dünyada alt›n standart olarak kabul edilmektedir. Klini¤imizde kesin tan› için konvansiyonel serebral
anjiyografi öncelikli tetkik olarak kullan›lmaktad›r. Özellikle etiyolojinin belli olmad›¤› veya
süratli karar vermenin gerekti¤i durumlarda serebral anjiografinin (DSA) teyid edici laboratuar yöntemi olarak tercih edilmesinin yararl› olaca¤› kanaatindeyiz
Ülkeden ülkeye tan› kriterleri çok küçük de¤iﬂiklikler göstermektedir. Ülkeler aras›ndaki
farklar baﬂl›ca destekleyici tan› testlerinin zorunlu olup olmamas›, tan› konmas› için gereken
iki ayr› klinik muayene aras›ndaki en k›sa zorunlu süre ve bu tan›y› koyan kuruldaki uzman
doktor say›s› konular›ndad›r. Bunun d›ﬂ›ndaki
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kriterler hemen hemen tüm ülkelerde benzerlik
göstermektedir (2,7) (Tablo 1, 2).
KAYNAKLAR
1. Greer DM, Varelas PN, Haque S, Wijdicks EF. Variability of brain death determination guidelines in leading US neurologic institutions. Neurology 2008;
70(4):284-9.
2. Haupt WF, Rudolf J. European brain death codes: a
comparison of national guidelines. J Neurol 1999;
246(6):432-7. Review.
3. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik. R.G.Tarih:
07.03.2005 R.G.Say›: 25748
4. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli¤i. Resmi
Gazete Tarih: 01.06.2000, Resmi Gazete Say›: 24066
5. Paolin A, Manuali A, Di Paola F, Boccaletto F, Caputo P, Zanata R, Bardin GP, Simini G. Reliability
in diagnosis of brain death. Intensive Care Med 1995;
21(8):657-62.
6. Practice parameters for determining brain death in
adults (summary statement). The Quality Standards
Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 1995; 45(5):1012-4.
7. Wijdicks EF. Brain death worldwide: accepted fact
but no global consensus in diagnostic criteria. Neurology 2002; 58(1):20-5.

85

