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ÖZET

SUMMARY

(Pediyatrik Travmada Hasta Yönlendirme
Skorlamalarý)

(Trýage Scorýng Systems In Pediatrýc Trauma)

Otuz yýlý aþkýn bir süredir çeþitli skorlama sistemleri
multi-sistem travmalarýnda hasarýn ciddiyetini
belirleyebilemek amacý ile kullanýlmaktadýr. Bu
skorlama sistemleri, hasta yönlendirme, acil
odasýndaki tedavinin kalitesinin arttýrýlmasý,
eðitimsel nedenler ve günümüzde ise ayný zamanda
üst düzey bir hastane ya da daha alt bir merkezde
tedavinin planlanmasýnýn ekonomikliði gibi
nedenlerle kullanýlmaktadýr. Bu derlemede pediyatrik
ve eriþkin travmalarýn da kullanýlan hasta
yönlendirme skor sistemleri gözden geçirilmektedir.
Hasta yönlendirme skor sistemleri hastane öncesi
hastalarýn refere edilme þekline karar verebilmek
için, mevcut fiziksel muayane, fizyolojik ve/veya
hasar parametrelerinin kullanýlmasýna dayanan
skorlama sistemleridir. Travma hastalarýnýn bakým
ve tedavisi ile uðraþan klinisyen ve araþtýrmacýlar,
bu sistemlerin niteliðini anlýyabilmek ve uygun
kullanýmýný saðlýyabilmek için skorlama sistemlerini
ve uygulama methodlarý hakkýnda bilgili olmalýdýr.

For more than 30 years various scoring systems
have been used as a method to asses the injury
severity of multi-system trauma. They have been
used as a tool for triage, for emergency-room quality
management, for educational reasons or, nowadays,
in order to evaluate the cost effectiveness of either
a complete hospital or a single department. This
review presents an overview of scoring systems
used in pediatric and adult trauma. Triage scoring
systems, using readily available physical
examination, physiologic, and/or mechanism of
injury parameters, are used to determine
appropriate prehospital referral patterns. As
clinicans and researchers working with trauma
patients, it is imperative that we be knowledgeable
of the methodologies and applications of these
scoring systems to ensure their quality and
appropriate utilization.
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GÝRÝÞ
Travma skorlama sistemleri deðiþik
amaçlarla geliþtirilmiþtir. Genel olarak
hastanýn taþýdýðý risk, travmanýn þiddeti ya
da hastanýn klinik durumu gibi sorulara
objektif bir yanýt verilebilmeye çalýþýlmaktadýr.
Travma skorlama sistemleri gördükleri
fonksiyon yönü ile kabaca iki grupta
kategorize edilebilmektedir. Ýlk grup travmalý
hasta ile ilk karþýlaþan saðlýk ekibinin hastayý
travma yerinde deðerlendirmesinde ve
yönlendirmesinde kullanýlan skorlama
sistemleri (Triage scoring) olarak kategorize
edilebilir. Bu skorlama sistemlerindeki
öncelikli amaç bu ekibin travmalý hastalarý
hangi düzeyde bir merkeze yönlendirmesine
karar verdirmektir. Bu kategori skorlama
sistemleri basit, fakat yönlendirmeyi yapmada
doðru karar verdirici olmalýdýr. Ýkinci grupta
kategorize edilebilen travma skorlama
sistemleri genel olarak travmanýn þiddeti ve
bunun da modifikasyonlarý olarak beraberinde

mortalite risklerini tahmin etmek amaçlarýna
hizmet etmektedir. Bu kategorizasyondaki
skorlamalar ilk gruptakilerden farklý olarak
daha komplekstir, çok yönlü deðiþkenleri
içermektedir. Bu sayede de hastaya verilecek
ya da hastanýn ihtiyacý olan bakýmýn
düzeyinin belirlenmesi yönüyle çok
önemlidirler. Deðerli ve baþarýlý bir skorlama
sistemi ya da sistemleri risk-sonuç ilþkisini
en iyi þekilde ortaya koyabilen sistemlerdir.
HASTA YÖNLENDÝRME
SÝSTEMLERÝ

SKORLAMA

Glasgow Koma Skoru (GKS) ve Pediyatrik
GKS
GKS travma skorlarý içinde en iyi bilinen
ve dünyada en fazla kullanýlan skorlamadýr
(1, Tablo 1). Her yerde ve zamanda
kullanýlabilen bir skorlama sistemi olduðu
için birinci ya da ikinci grup skorlama sistemi
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Tablo 1. Glasgow koma skoru (GKS) ve pediyatrik
Glasgow koma skoru
Ýyi Cevap
Eriþkin GKS
Gözler

Pediyatrik GKS

Ta b l o 2 . D ü z e l t i l m i þ t r a v m a s ko r u ( D T S )
Klinik parametreler

Deðer

Skor

Solunum sayýsý (dakika)

10-24

4

25-35

3

>35

2

Skor

Açýlma yok

Açýlma yok

1

<10

1

Aðrýlý uyaranda var

Aðrýlý uyaranda var

2

0

0

Sözlü uyarý ile var

Konuþma ile var

3

Sistolik Kan Basýncý (SKB)
Konuþma

>90

4

Gözler spontan açýlýyor

Gözler spontan açýlýyor

4

70-89

3

Sözlü cevap yok

Sözel cevap yok

1

50-69

2

2

<50

1

0

0

14-15

4

Anlaþýlamayan sesler

Ajitasyon

Anlamsýz kelimeler

Ýnilti

Karýþýk konuþma

Aðlama fakat uygunsuz
etkileþim

Motor fonksiyon

4

Glosgow Koma Skoru

Gülme ve seslere uyumlu,

11-13

3

Nesne ve ses takibi

5

8-10

2

Motor cevap yok

Motor cevap yok

1

5-7

1

Aðrýyla uzama

Aðrýyla uzama

2

3-4

0

Aðrýya fleksiyon

Aðrýya fleksiyon

3

Aðrýdan kaçma

Aðrýdan kaçma

4

Aðrýyý lokalize etme

Aðrýyý lokalize etme

5

Ýsteklere uyma

Ýsteklere uyma

6

Uyumlu

olarak kategorize edilememektedir. GKS 1976
dan beri bir çok çalýþmada hem hasta
yönlendirma (triage) hem de risk-sonuç
iliþkilerinin deðerlendirilmesinde yaygýn
olarak kullanýlmaktadýr. Pediatrik hastalarýn
kullanýmý içinde modifiye edilmiþtir (2, Tablo
1). Genel olarak GKS 13 ya da üzerinde ise
hafif beyin hasarý, 9 ile 12 arasý ise orta
düzeyde beyin hasarý, 8 en az ise ciddi beyin
hasarý olarak kabul edilmektedir. Yapýlan
analizler GKSnýn travmanýn þiddetinin
deðerlendirilmesinde, motor fonksiyon kýsmý
da sonuçlarýn tahmin edilmesinde çok
güvenilir olduðunu ortaya koymuþtur (3-5).
Hasta yönlendirme Ýndeksi, Travma Skoru,
D ü z e l t i l m i þ Tr a v m a S k o r u ( D T S )
Bu skorlamalar öncelikle hastalarýn doðru
(düþük ya da yüksek düzey) merkezlere
yönledirilebilmesi amacý ile geliþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr (6).Hasta yönlendirme indeksi,
Travma skoru ve Düzeltilmiþ Travma Skorlarý
(DTS) ilk olarak uygulamaya koyulanlardandýrlar. DTS fizyolojik bulgularýn ölçümü
temeline dayanan üçüncü jenerasyon bir
skorlama sistemidir (7). Hasta yönlendirma
indeksi ve Travma Skoru birinci ve ikinci
jenerasyonlardýr (8,9). DTSde kullanýlan
paremetrelerle (Tablo 2) travmanýn mortalitesi
hakkýnda doðru istatistiksel sonuçlara
ulaþýlabildiði gösterilmiþtir.

DTS=0,9368.(GKS) + 0,7326.(Sistolik
kan basýncý, SKB) + 0,2908.(Solunum sayýsý,
SS) olarak hesaplanmaktadýr. DTS skoru 11
den az olan olgularýn üst düzey bir merkeze
yönlendirilmesi gerekliliði düþünülmektedir.
DTS deðerlerinin yüksekliði ile hayatta kalma
oranlarýnýn parelellik içinde olduðu da
gösterilmiþ olmakla birlikte, pediyatrik
travmalarda yine de bir mortalite skoru olarak
kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir (10-12).
Sirkülasyon, Solunum, Karýn, Motor
Fonksiyon ve Konuþma Skoru
Travma triage skorlamasýna yardýmcý
olarak 1982lerde hastane öncesi
deðerlendirme skoru olarak geliþtirilmiþtir. 8
skor eþik deðer olarak, bunun altýndaki
deðerler kötü prognostik, 10 üzerindeki
deðerler ise iyi prognostik olarak kabul
edilmektedir. Kapiller yeniden dolma,
solunumsal eforun belirlenmesi gibi çok
subjektif deðerlendirmeleri içerdiðinden
yaygýn kullanýma girememiþtir (13-14).
Hastane öncesi indeks
Skorlama 0 ile 24 arasýnda deðiþmektedir
(Tablo 3, 15). Skoru 4 den az olan hastalarýn
üst düzey merkezlere yönlendirilmesi tavsiye
edilmiþtir. Skorun komponentleri mortalite
bilgilerinin analizlerinde de kullanýlmýþ
olmakla birlikte, subjektif solunumsal ve
nörolojik deðerlendirmeleri içerdiðinden bu
yöntem de yaygýn kullanýma girememiþtir
(16).
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Tablo 3. Hastane öncesi indeks
Klinik Parametre

Deðer

Skor

Sistolik kan basýncý

>100

0

86-100

1

75-85

2

0-74

5

>120

3

Nabýz

Solunum

51-119

0

<50

5

Normal

0

Güçsüz/yüzeyel
<10/dk yada intübasyon
Bilinç

Normal

0

Konfüze

3

Anlaþýlýr kelime yok
Delici göðüs ya da karýn yaralanmasý

3
5

5

Yok

0

Var

4

skorlama sistemidir (Tablo 5, 18, 19). PTS
altý klinik deðiþkenden hesaplanan, sýk
gözlenen serebral ve kardiyopulmoner instabil
pediatrik hastalarýn daha iyi
deðerlendirilebildiði bir sistemdir. Bununla
birlikte bu skorlamada da bazý subjektif
paremetreler vardýr (hava yolu ve santarl sinir
sistemi deðerlendirmeleri). Sekiz ve sekizden
küçük skor üst merkeze yönlendirmeyi
gerektirmektedir. Ayný zamanda bu
skorlamanýn travmanýn þiddeti ve mortalite
hesaplamalarý ile de korelasyonlu olduðu
gösterilmiþtir (20). Bazý deðerlendirmelerde
sezgilerin ön plana geçtiði görülse de, DTS
ile yapýlan karþýlaþtýrmalarda önemli
avantajlara sahip olduðu gösterilmiþtir (21,22).
Tablo 5. Pediyatrik travma skoru
Klinik Parametre

Deðer

Skor

Aðýrlýk(kg)

>20

2

10-19

1

<10

1

Travma hasta yönlendirme kuralý
Oldukça basit hazýrlanmýþ bir skorlamadýr
ve önceki skorlamalar da olduðu gibi üst
düzey merkeze gereksinimin olup olmadýðýna
karar verdirmek amacý ile kullanýlmaktadýr
(Tablo 4, 15). Kullanýlmasý çok kolaydýr,
puanlama yoktur ve herhangi bir parametrede
bozukluk varsa hastalarýn üst düzey merkeze
yönlendirilmesi gerekmektedir. Fazla sayýda
hastanýn yanlýþ yönlendirilebilmesine yol
açabilmektedir (17).
Tablo 4. Travma hasta yönlendirme kuralý

Klinik parametre
Sistolik kan basýncý

Havayolu

Normal

Sistolik kan basýncý

Santral sinir sistemi

Açýk yara

<85 mmHg

GKS motor cevap
Delici yaralanma ihtimali

Ýskelet sistemi

Yes

Uyanýklýk, konuþma, aðrý ve tepkisizlik
skorlmasý
Hastanýn sözlü ve aðrýlý uyaranlara cevap
verip vermediðini deðerlendirmeye dayanan
basit bir skorlama sistemidir. Aðrýlýlýk ya
da cevapsýzlýk skorlarý hastanýn üst merkeze
yönlendirilmesinin gerkliliðini bildirmektedir.
Pediyatrik Travma Skoru (PTS)
Özellikle pediyatrik hastalarýn
yönlendirilmesi için düzenlenmiþ spesifik bir

Kapalý

1

>90

2

50-89

1

<50

1
2

Bilinç kapalý

1

Koma ya da deserebre

-1

Yok

2

Minör

1

Majör ya da delici

1

Saðlam

2

Kapalý kýrýk

<5

Baþ, boyun ya da gövdede

1

Uyanýk

Deðer

2

Sürdürülebilir

Açýk ya da çok sayýda kýrýk

1
1

Yaþ spesifik PTS
Yeni bir skorlama sistemidir. DTSye
benzemekle beraber fizyolojik paremetreler
(solunum sayýsý ve sistolik kan basýncý gibi)
yaþa göre deðiþmektedir (23). Daha iyi
sonuçlara sahipolduðu skorlama sistemini
geliþtirilenlerce gösterilmiþ olmakla birlikte,
diðer araþtýrmacýlardan bu yönde bir bulgu
gelmemiþtir.
SONUÇ
Görüldüðü gibi, hastane öncesi travmalý hasta
ile ilk karþýlaþan ekibin, eriþkin olsun çocuk olsun
akut olarak deðerlendirme yapabilmesini
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saðlýyabilecek çok sayýda skorlama sistemi
bulunmaktadýr. Bu skorlarýn çoðu, ayný zamanda
istatistiksel metodlarýn kullanýlabilmesine de
uygun olmakla birlikte, tek bir sistemin mükemmel
çalýþtýðýný söylemek imkansýzdýr. Geçekten de
deðiþik skorlama sistemlerinin sonuçlarýnýn
eriþkinlerde karþýlaþtýrýlmasýnda birbirlerini tam
bir üstünlük saðlýyamadýklarý bilimsel olarak tespit
edilmiþtir (24-26).Yine ortaya konulmuþ diðer bir
bilimsel gerçekte bu skorlama sistemlerinin çocuk
hastalardaki sonuçlarýnýn daha az güvenilir
olduðudur (26).Yýllarca süren deneme ve
araþtýrmalar sonucunda yine açýk olarak ortaya
konulmuþturki, hasarýn derecelendirilmesine tek
baþýna bu skorlama sistemleri kesin karar verdirici
deðildir (27). Bunun yerine bu skorlardaki
parametreler bir araya getirilerek yeni taslaklar
oluþturulmalýdýr.
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