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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ YETİŞKİN HASTALARDA AĞRI, 

AJİTASYON/SEDASYON, DELİRYUM, İMMOBİLİTE VE UYKU 

BOZUKLUĞUNUN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN KLİNİK UYGULAMA 

KILAVUZLARI- 2018 

Klinik uygulama kılavuzları, klinik uygulamaya rehberlik etmek amacıyla ilgili araştırmaların 

güncel ve şeffaf bir şekilde analiz edilmiş bir incelemesini sağladıkları için genellikle 

profesyonel topluluklar tarafından yayınlanmaktadır. 2018 Ağrı, Ajitasyon/sedasyon, 

Deliryum, Hareketsizlik (rehabilitasyon/mobilizasyon) ve Uyku (bozulma) (PADIS) kılavuzu, 

2013 Ağrı, Ajitasyon ve Deliryum (PAD) kılavuzlarını (1) güncelleyerek, ayrılmaz bir şekilde 

ilişkili iki klinik bakım konusu olan rehabilitasyon/mobilizasyon ve uykuyu ekleyerek; hastaları 

işbirlikçi ve ortak yazar olarak dahil ederek; ve küresel kritik bakım topluluğundan daha çeşitli 

uygulamaları ve uzmanlığı birleştirmeye yönelik erken bir adım olarak yüksek gelirli 

ülkelerden uluslararası bir uzmanlar panelini davet ederek belirtilen misyon temelinde 

oluşturulmuştur. 

Okuyucular beş kılavuz bölümünde 37 tavsiye (harekete geçirilebilir Hasta, Müdahale, 

Karşılaştırma ve Sonuç [PICO] sorularından türetilen), 2 derecelendirilmemiş iyi pratik ifade 

(kesin olmadığı durumlarda, müdahalenin faydalarının risklerden daha ağır bastığı ancak 

müdahaleyi destekleyecek doğrudan kanıt bulunmadığı durumlarda eyleme geçirilebilir PICO 

sorularından türetilmiştir) ve 32 derecelendirilmemiş ifade (eylemleştirilemez, açıklayıcı 

sorulardan türetilmiştir) için gerekçeler bulacaktır. Bu kılavuzla bağlantılı tamamlayıcı dijital 

içerik şekilleri ve tabloları, soruların nasıl oluşturulduğu, kanıt profilleri, tavsiyeler geliştirmek 

için kullanılan kanıt-karar tabloları ve oylama sonuçları hakkında arka plan sağlamaktadır. Her 

bölümde kanıt boşlukları ve gelecekteki araştırma yönleri vurgulanmıştır. Bu kılavuzun beş 

bölümü birbiriyle ilişkilidir ve bu nedenle kılavuz, ayrı ayrı tavsiyeler olarak değil, bir bütün 

olarak düşünülmelidir. 

Bilgi iletimi ve uygulama etkinliği, kılavuz belgemizin önemli bir parçasıdır ve PADIS 

değerlendirmesi, önlenmesi ve tedavisi ile ilgili klinik uygulamada ilerlemeleri teşvik etmek 

için işlev görmektedir. Bunu kolaylaştırmak için ayrıca oluşturulmuş bir PADIS kılavuz 

uygulaması ve entegrasyon makalesi mevcuttur (2). Birçok zorluk, PADIS ile ilgili etkili eğitim 

ve kalite iyileştirme programlarının geliştirilmesi ile  karakterizedir. Bazıları beklenen sonuçları 

elde edememiş olsa da (3,4), bu alandaki birçok kalite iyileştirme çabası başarılı olmuştur (5-

10). 

YÖNTEMLER 

Panel, Tavsiye Değerlendirme, Geliştirme ve Ölçme Derecelendirmesi [Grading of 
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Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)] çalışma grubunun 

klinik uygulama kılavuzu geliştirmeye yönelik metodolojisini takip etmiştir. Kılavuz 

başkanları, metodoloji ekibinin girdileriyle kılavuz üzerinde resmi çalışmaya başlamadan önce 

bir protokol oluşturmuştur. Başkanlar, grup başkanları ve panel üyeleri, YBÜ'den sağ kalanların 

girdileriyle (11), hastalar ve klinisyenler için önemli olan konuları seçmiştir. Her başlık için bir 

soru listesi oluşturulmuş ve GRADE ilkelerine uygun olarak elektronik bir anket aracılığıyla 

soru ve sonuçlara öncelik verilmiştir (12). 

Soru listesi tamamlandıktan sonra, üniversite tabanlı bir kütüphaneci, üyeler tarafından 

oylanan ve kritik hastalıktan kurtulanlar tarafından revize edilen öncelikli konulara dayalı 

olarak 1990'dan Ekim 2015'e kadar beş elektronik veri tabanı üzerinde bir literatür taraması 

yapmıştır. Kütüphaneci, gruplarla ilgili arama terimlerini sonuçlandırmış ve bu öncelikli 

konulara dayalı literatürü çıkarmıştır. Bu yayınlar daha sonra GRADE kılavuzuna uygun olarak 

sonuç ve soru başına mevcut en yüksek kanıt kalitesini belirleyen metodolojik titizlikleri 

açısından değerlendirilmiştir. Kanıt değerlendirmesi, her soru için uygunluğu belirlenerek 

yapılmıştır; mali veya entelektüel bir çıkar çatışması olan üyeler, çatışmalarıyla ilgili soruları 

gözden geçirmemişlerdir. Tam metin taraması iki kopya halinde gerçekleştirilmiştir. Her grup, 

ön önerileri formüle etmek için GRADE kanıttan karara çerçevesini kullanmıştır (12). Ayrıca, 

beş grubun tamamının genel tavsiyeler hakkındaki yorumları ve bunu desteklemek için 

sağlanan literatür, tavsiye oylamasından sonra başkan ve başkan yardımcısı tarafından gözden 

geçirilmiş ve olası veya algılanan çatışma için taranmıştır. 

Daha sonra öneriler tüm panelde yüz yüze tartışılmıştır. Ardından, yalnızca açık veya olası 

çıkar çatışması olmayan üyeler her bir öneri için elektronik olarak oy kullanmıştır. Oy birliğini, 

%70'in üzerinde yanıt oranı olan önerilerde ile %80'den fazla hemfikir olunması olarak 

tanımlanmıştır. YBÜ'de hayatta kalanlar, bu kılavuz için benzersiz bir bakış açısı sağlayan 

kılavuz geliştirmenin her adımına katılmışlardır. Uygun olduğunda iyi uygulama ifadelerini 

formüle etmek için GRADE kriterlerini kullanılmıştır (11). Uygulanamaz, açıklayıcı sorular 

için kanıtlar özetlenmiş ve derecelendirilmemiş ifadeler sağlanmıştır. Yöntemlerin tam 

açıklaması Ek 1'de (Ek Dijital İçerik 1, http://links.lww.com/CCM/D759) bulunmaktadır. Bu 

kılavuzları karakterize eden metodolojik yeniliklerin ayrıntılı bir açıklaması ayrı olarak 

yayınlanmaktadır (13). 

AĞRI 

Ağrı yönetimi karmaşıktır, çünkü ağrı paternleri oldukça bireyseldir (örneğin, akut, kronik ve 

kronik üstüne akut), farklı kaynaklardan (örneğin, somatik, visseral ve nöropatik) kaynaklanır, 

hastaların öznel algıları vardır ve aşırı derecede değişken tolere edilebilirliğe sahiptir. Ağrı 
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değerlendirmesi ve tedavisine yönelik tutarlı bir yaklaşım, kritik hasta durumdaki yetişkinlerin, 

bozulmuş iletişim, değişen zihinsel durum, mekanik ventilasyon, prosedürler ve invaziv 

cihazların kullanımı, uyku bozukluğu ve immobilite/mobilite durumunu içeren benzersiz 

özellikleri göz önüne alındığında çok önemlidir (14). 

Kritik olarak hasta yetişkinler istirahatte (15) ve standart bakım prosedürleri sırasında (16) 

orta ila şiddetli oranda ağrı yaşarlar. Ağrı, “gerçek veya olası doku hasarı ile ilişkili veya bu 

hasar açısından tanımlanan, hoş olmayan bir duyusal ve emosyonel deneyim” olarak 

tanımlanmaktadır (17). Ağrı, deneyimleyen kişinin söylediği “her ne ise” ve deneyimleyen 

kişinin “ne zaman” var olduğunu söylediği şekliyle ele alınmalıdır (18). Referans standart ağrı 

ölçüsü hastanın kendi beyanı olmasına rağmen, net bir şekilde iletişim kuramamak, hastanın 

ağrı deneyimini veya uygun ağrı yönetimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz (19). Neyse ki, valide 

edilmiş davranışsal ağrı ölçekleri, ağrılarını bildiremeyen hastalarda ağrı değerlendirmesi için 

alternatif önlemler sağlar. Şiddetli ağrı, kritik hastalığı olan yetişkinlerde klinik durumu (örn., 

kardiyak instabilite, solunum yetmezliği, immünosupresyon) olumsuz etkiler; değerlendirmeye 

dayalı ve standartlaştırılmış ağrı yönetimi protokollerinin uygulanması, yoğun bakım ünitesi 

sonuçlarını ve klinik uygulamayı iyileştirir (5,20). Opioid maruziyetinin potansiyel risklerine 

karşı faydaları dengelerken dikkatli bir şekilde titre edilmiş analjezik dozu önemlidir (21-25). 

Bu kılavuz bölümünde, kritik hasta durumdaki yetişkinlerin ağrı deneyimiyle ilgili eyleme 

geçirilebilir üç soruyu ve iki tanımlayıcı soruyu ele alıyoruz (Ek Tablo 1'deki öncelikli konu 

listesine [Ek Dijital İçerik 2, http://links.lww.com/CCM/D760] ve Ek Tablo 2'deki oylama 

sonuçlarına [Ek Dijital İçerik 3, http://links.lww.com/CCM/D761] bakınız). Ağrı grubu için 

öneriler geliştirmek için kullanılan kanıt özetleri ve kanıt-karar tabloları Ek Tablo 3'te (Ek 

Dijital İçerik 4, http://links.lww.com/CCM/D762)  ve tüm meta-analizler için analiz 

diyagramları Ek Şekil 1'de (Ek Dijital İçerik 5, http://links.lww.com/CCM/D763) mevcuttur. 

Risk Faktörleri 

Soru: Kritik hasta olan yetişkinlerde hem dinlenme hem de prosedürler sırasında ağrıyı 

etkileyen faktörler nelerdir? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: İstirahatte ağrı hem psikolojik (örneğin anksiyete ve 

depresyon) hem de demografik (örneğin genç yaş, bir veya daha fazla komorbidite ve ameliyat 

öyküsü) faktörlerden etkilenir. 

Bir işlem sırasındaki ağrı, işlem öncesi ağrı yoğunluğundan, işlemin türünden, altta yatan 

cerrahi veya travma  tanılarından ve demografik faktörlerden (daha genç yaş, kadın cinsiyet ve 

beyaz olmayan etnik köken) etkilenir. 

Gerekçe: Ağrı, kritik durumdaki yetişkinlerde istirahatte ve düzenli aktiviteler (örneğin 
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dönme) ve bazı prosedürler (örneğin arteriyel kateter yerleştirme) dahil süreçler sırasında 

yaygındır. Önceki kılavuzlar ağrının insidansını, sıklığını, şiddetini ve etkisini belgelemektedir 

(1): 1) yetişkin tıbbi, cerrahi ve travma YBÜ hastaları hem istirahatte hem de standart YBÜ 

bakımı sırasında rutin olarak ağrı yaşarlar; 2) prosedürel ağrı, yetişkin yoğun bakım 

hastalarında yaygındır; ve 3) yetişkin kalp cerrahisi hastalarında ağrı yaygındır ve yetersiz 

tedavi edilir; kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı yaşar. Bu kılavuzun yeni tanımlayıcı sorusu, 

yoğun bakım hastalarında istirahatte ve prosedürler sırasında ağrı ile ilişkili faktörleri belirleyen 

gözlemsel çalışmalara odaklanmaktadır. 

İstirahat Esnasında. Beş çalışma (her biri 74-5176 hastayı değerlendiren) tıbbi, cerrahi ve 

travma YBÜ popülasyonlarında ağrı ile ilişkili faktörleri tanımlamaktadır (26-30). Ağrının 

anlaşılmasından analjezik başlatılmasına kadar geçen süre, ağrının hastanın beklediğinden daha 

kötü olması ve YBÜ'de kalış süresi (LOS), kişinin bildirdiği daha yüksek ağrı yoğunluğunun 

önemli öngörücülerindendir (26). YBÜ'de kardiyak ve abdominal cerrahi sonrası uygulanan 

analjezik miktarı, daha sonraki ağrı yoğunluğunun, ağrı etkisinin (yani duygusal deneyim) ve 

ağrı hissinin (yani ağrı deneyiminin duyusal boyutuyla ilgili ağrının kalitesi) önemli bir 

öngörücüsüdür (27). Mekanik ventile edilen 301 hasta arasında, daha genç yaş ve önceden 

geçirilmiş cerrahi, istirahatte daha fazla ağrıyı öngörmüştür (28). Kalp cerrahisi sonrası, 

preoperatif anksiyetesi veya depresyonu olan hastaların kendi bildirdiği ağrı şiddeti daha 

yüksektir (29). 5176 tıbbi YBÜ hastasından oluşan büyük bir kohort, YBÜ'ye yatış sırasında 

kendi kendine bildirilen daha yüksek ağrı yoğunluğunun şu temel belirleyicileri olduğunu 

belirtmiştir: daha genç yaş, günlük yaşam aktivitelerini yürütmek için destek ihtiyacı, kalp ve 

akciğer hastalıkları gibi komorbiditelerin sayısı, depresyon, endişe ve gelecekte düşük yaşam 

kalitesi beklentisi (30). Klinisyenler, hasta konforunu iyileştirme planlarında bu faktörleri daha 

iyi dikkate almak için hastalarının YBÜ öncesi hastalık geçmişi hakkında aile ve diğer bakıcılar 

da dahil olmak üzere ilgili tüm kaynaklardan bilgi almaya çalışmalıdır. 

Prosedürler Esnasında. Toplam 12 çalışma (her biri 30-5957 hastayı değerlendiren) çeşitli 

YBÜ popülasyonlarında (yani tıbbi, cerrahi, kardiyovasküler, travma ve nörolojik) 12 farklı 

prosedür sırasında, çoğunlukla hastanın kendi bildirimleri yoluyla ağrı düzeyini 

değerlendirmiştir (27,28,31-37). Aşağıdaki prosedürler en yüksek artmış ağrı yoğunluğu ile 

ilişkilidir: arteriyel kateter yerleştirme, göğüs tüpünün çıkarılması (CTR), yara dreninin 

çıkarılması (16), döndürme (32) ve yeniden konumlandırma ve trakeal aspirasyon (37). (Ağrılı 

prosedürlerin tam listesi Ek Tablo 4'te [Ek Dijital İçerik 6, http://links.lww.com/CCM/D764] 

bulunabilir). Daha genç (37), kadın (33) ve beyaz olmayan (34,37) hastalarda olduğu gibi 

cerrahi öyküsü/tanı veya travması olan hastalarda prosedür ağrısı (32) daha kötüdür; bununla 
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birlikte, altı prosedürü değerlendiren bir raporda (35), yara bakımı ve trakeal aspirasyon dışında 

prosedürel ağrı yoğunluğu ile yaş arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Bir prosedürden önce veya prosedür sırasında opioid kullanımının daha yüksek prosedür 

ağrısı için bir risk faktörü olduğu yakın zamanda yapılmış, büyük, çokuluslu bir çalışmada (16) 

saptanmıştır, ancak bu cerrahi YBÜ hastalarıyla sınırlı olan daha küçük, daha eski bir çalışma 

(27) için geçerli değildir. Bu farklılık, opioid tedavisinin etkinliğinden ziyade doza 

odaklanılması, yanlış zamanlanmış opioid uygulamaları (prosedürle ilgili olarak) ve önceden 

opioid maruziyeti olan hastaların dahil edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu tür bulgular, 

ağrıya neden olduğu bilinen prosedürler için prosedür öncesi ağrı değerlendirmesinin ve uygun 

olduğunda önleyici analjezinin önemini vurgulamaktadır. Nitekim, şiddetli prosedürel ağrı, 

uygun ağrı değerlendirmesi ve önleyici analjezi ile önlenebilecek ciddi advers olaylarla (örn. 

taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, desatürasyon, bradipne ve ventilatör distresi) 

(21) ilişkilidir. 

Kanıt Boşlukları: Gelecekte yapılacak araştırmalar aşağıdaki hususları içermelidir: 1) ağrıyı 

ve farmakolojik müdahaleye yanıtı etkileyebilecek yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi 

sosyodemografik değişkenlerin etkisinin araştırılması; 2) analjezik tepkileri etkileyen 

farmakokinetik, farmakogenomik ve cinsiyetle ilişkili faktörlerin tanımlanması; 3) hangi ağrı 

ile ilgili davranışların kişinin bildirdiği ağrıyı öngördüğünün belirlenmesi; 4) ağrıyı kendi 

kendine bildiremeyen hastalarda planlı bir işlem öncesinde ve sırasında ağrıyı belirlemek için 

nesnel önlemlerin (örneğin, pupiller refleks dilatasyon yanıtı) geliştirilmesi ve incelenmesi; 5) 

ağrı ile ilişkili biyobelirteçlerin tanımlanması; 6) prosedürler sırasında ağrı yönetimi 

müdahalelerinin klinik çalışmalarının yürütülmesi; ve 7) opioid etkinliği, opioid toleransı, 

opioidle ilişkili hiperaljezi ve prosedürel ağrı arasındaki ilişkinin araştırılması (38). 

Değerlendirme 

Soru: Kritik hasta olan yetişkinlerde kullanılacak en güvenilir ve geçerli ağrı 

değerlendirme yöntemleri nelerdir? 

Özbildirim Ölçekleri 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Bir hastanın kendi kendine bildirdiği ağrı, güvenilir bir 

şekilde iletişim kurabilen hastalarda ağrı değerlendirmesi için bir referansdır. 

Kendi kendine ağrı bildirebilen kritik hastalarda, sözlü veya görsel olarak uygulanan 0-10 

Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) geçerli ve uygulanabilir bir ağrı ölçeğidir. 

Gerekçe: Yukarıdaki soruyu yanıtlamak için dört çalışma yapılmıştır (39-42). Bir çalışma 

111 tıbbi/cerrahi YBÜ hastasını ağrı açısından beş farklı özbildirim ölçeği kullanılarak 

randomize bir sırayla değerlendirmiştir:1) 0-10 cm Görsel Analog Skala Yatay (VAS-H); 2) 0-
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10 cm Görsel Analog Skala (VAS) Dikey; 3) Sözlü Tanımlayıcı Ölçek (VDS): ağrı yok, hafif 

ağrı, orta derecede ağrı, şiddetli ağrı ve aşırı ağrı); 4) 0-10 NRS Oral (NRS-O); ve 5) 0-10 NRS 

Visual (NRS-V) yatay format (39). NRS-V en yüksek başarı oranına sahiptir (yani, yanıt 

alınmış) (%91); VAS-H'de ise bu oran en düşüktür (%66). NRS-V başarı oranı, VDS ve 

VAS'tan (her ikisi de p < 0.001) ve NRS-O'dan (p < 0.05) anlamlı olarak daha yüksektir. Aynı 

zamanda en iyi duyarlılığa, negatif tahmin değerine ve doğruluğa sahiptir; kullanım kolaylığı 

göz önüne alındığında, en fazla yoğun bakım hastaları tarafından tercih edilmiştir. 

105 postoperatif kardiyak cerrahi YBÜ hastasında valide edilen 0-10 Yüz Ağrı 

Termometresi (Faces Pain Thermometer -FPT) (4.25 x 14 dikey format) ölçeği, döndürme 

sırasında daha yüksek FPT skorları ve yapı geçerliliğini destekleyen ağrı için VDS ile iyi 

korelasyon göstermiştir (43). Hastalar, FPT'deki yüzleri ve sayıları olumlu olarak 

değerlendirmiş ve neredeyse hepsi, ağrı yoğunluğunu belirlemede kullanımı kolay ve yararlı 

olarak belirtmiştir. Wong-Baker FACES skalası 0-10 NRS ile karşılaştırıldığında daha yüksek 

ağrı skorları ile sonuçlanmıştır, bu da çocuklar için geliştirilen ağrı skalalarının yetişkinlerde 

kullanılmadan önce dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir (41). Son olarak, 

başka bir çalışmada, kardiyovasküler cerrahi YBÜ hastaları, ağrılarını değerlendirmede 0-100 

VAS'a göre 0-10 NRS veya altı tanımlayıcı skaladan oluşan Sözlü Derecelendirme Ölçeği'nin 

(VRS) daha iyi olduğunu belirtmişler ve ağrılarının VRS ile değerlendirilmesini tercih 

etmişlerdir (0-10 NRS'ye karşı). Özetle, görsel formattaki 0-10 NRS, kritik hastalığı olan 

yetişkinlerde kişinin bildirdiği ağrıyı ölçmek için kullanılabilecek  en iyi ağrı ölçeğidir. 0-10 

NRS gibi sayısal olarak biçimlendirilmiş bir skala kullanamayan yoğun bakım hastaları için 

VDS gibi tanımlayıcı bir ağrı skalası düşünülmelidir. 

Davranış Değerlendirme Araçları 

Derecelendirilmemiş İfade: Ağrıyı kendi kendine bildiremeyen ve davranışları 

gözlemlenebilen kritik yetişkin hastalarda, entübe (BPS) ve entübe olmayan (BPS-NI) 

hastalarda Davranışsal Ağrı Ölçeği ve Kritik Bakım Ağrı Gözlem Aracı (CPOT) ağrıyı izlemek 

için en büyük geçerliliği ve güvenilirliği göstermektedir. 

Gerekçe: 2013 kılavuzlarında (1) ve sistematik bir derlemede (44) başlatılan davranışsal 

ağrı değerlendirme araçlarının bu psikometrik analizini güncelledik. 53 makale, ağrıyı kendisi 

bildiremeyen kritik hastalarda kullanılmak üzere 12 ağrı skalasının geliştirilmesi, doğrulanması 

ve uygulanması ile ilgilidir. Dört ek ağrı ölçeği dahil edilmiştir: FACES Ölçeği (45), Yüz 

Hareketi Kodlama Sistemi (46), İleri Demansta Ağrı (PAINAD), ve Davranışsal Ağrı 

Değerlendirme Aracı (BPAT) (48) . Bu analizde, psikometrik kalite puanı 15-20 olan bir ağrı 

skalasının çok iyi psikometrik özelliklere sahip olduğunu, 12-14.9 arasındaki puanın iyi 
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psikometrik özellik puanı, 10-11.9'un kabul edilebilir bazı psikometrik özellikler ve 0-9.9'un 

çok az psikometrik özellik ve/veya kabul edilemez sonuçlar olduğunu dikkate aldık (1,49). 

2013'ten beri yayınlanan çalışmaların bir listesi (ağrı ölçeğine göre) Ek Tablo 5'e (Ek Dijital 

İçerik 7, http://links.lww.com/CCM/D765) dahil edilmiştir ve psikometrik puanlar ve her bir 

ağrı ölçeğini destekleyen kanıtların kalitesi Ek Tablo 6'da (Ek Dijital İçerik 8, 

http://links.lww.com/CCM/D766) açıklanmıştır.   

CPOT ve BPS, özbildirimde bulunamayan kritik yetişkin hastalarda ağrıyı değerlendirmek 

için en güvenilir ölçekler olmaya devam etmektedir. Her birinin sırasıyla 16.7 ve 15.1 puanları 

ile çok iyi psikometrik özellikleri vardır. BPS-NI, 14.8'lik bir psikometrik ağırlıklı puan 

almıştır. Hem BPS hem de CPOT, tıbbi, cerrahi ve travma yoğun bakım ünitelerinden oluşan 

geniş örneklemlerde doğrulanmış olsa da (50-54); BPS (50,51) ve CPOT (52-54) kullanılarak 

beyin hasarlı hastalarda ağrıyı değerlendiren çalışmalar az sayıdadır. Beyin hasarlı 

popülasyonda, her iki ölçeğin yapı geçerliliği ağrılı prosedürler (dinlenme ve ağrısız 

prosedürlere kıyasla) sırasında daha yüksek puanlarla desteklense de, hastalar ağırlıklı olarak 

(bilinç düzeyi ile alakalı olarak) ağrı ile ilgili davranışları ifade etme sırasında yüzünü 

buruşturma ve kas gerginliğini daha az sıklıkta göstermişlerdir (50,52-54). Ek bir çalışma (51), 

geçerliliği değerlendirmese de, BPS ve BPS-NI'nin beyin hasarlı popülasyonda kullanılmasının 

uygulanabilir ve güvenilir olduğunu bulmuştur. Not olarak, Davranışsal Ağrı Ölçekleri 

aşağıdaki dillerde de (Fransızca veya İngilizce dışında) doğrulanmıştır: CPOT— Mandarin 

(55), Korece (56) , İspanyolca (57) ve İsveççe (58) ; BPS ve BPS-NI—Mandarin (59). 

Uluslararası geçerlilikten geçen ilk davranışsal ağrı değerlendirme aracı olan BPAT, orijinal 

İngilizce versiyonunda ve 28 ülkeden 3851 kritik yetişkin hasta üzerinde 12 diğer dillerde test 

edildiğinde psikometrik ağırlık skoru 10.6 puan olarak bulunmuştur (48). Bu, BPS veya CPOT 

için bildirilenden daha azdır çünkü klinik uygulamada bir kez uygulandığında kullanımının 

fizibilitesi ve etkisi araştırılmayı beklemektedir. Bu uygulama araştırması tamamlandığında  ne 

BPS ne de CPOT valide edilmediği ülkelerde/dillerde kullanılabilecektir (48). Değerlendirilen 

diğer ölçeklerin her birinde (yani, Yüz, Bacaklar, Aktivite, Ağlama, Teselli Edilebilirlik; Sözel 

Olmayan Ağrı Değerlendirme Aracı; PAIN; BOT; FACES; Korku-Kaçınma Bileşenleri Ölçeği; 

ve PAINAD) düşük psikometrik ağırlık puanları vardır (< 10). 

Vekil Bildirimciler 

Derecelendirilmemiş İfade: Uygun olduğunda ve hasta özbildirim yapamadığında aile, 

sevdiklerinin ağrı değerlendirme sürecine dahil edilebilir. 

Gerekçe: Ağrı dahil 10 farklı hasta semptomunun sıkıntısı ve yoğunluğu, yoğun bakım 

hastaları, hemşireler, doktorlar ve aile üyeleri tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir 
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(60). Hem ağrı yoğunluğu hem de ağrı sıkıntısı için, aileden vekil bildirimi şeklinde olan 

raporlarının YBÜ hastalarının kendi raporlarına, hastaların hemşire ve doktorlarından daha 

yakın olduğu bulunmuştur. Ancak, aile ve hastalar arasındaki anlaşma sadece orta düzeydedir. 

İkinci bir çalışma, 10 puanlık bir ölçek kullanarak dokuz prosedürde YBÜ hemşiresi ve hasta 

ağrı algısını karşılaştırmıştır. Nazogastrik tüp yerleştirme ve trakeal aspirasyon için hasta ve 

hemşire ağrı skorları benzer olmasına rağmen; pozisyon değişikliği, subkutan enjeksiyon, kan 

şekeri testi ve kan basıncı (KB) ölçümü için hemşirelerin algı skorlarının (hastalara kıyasla) 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir (61). Hemşire ve YBÜ hasta puanları arasında 

herhangi bir istatistiksel uyum ölçümü bildirilmemiştir. Son olarak, ciddi hasta olan hastaların 

özbildirimleriyle karşılaştırıldığında vekiller, ağrı yoğunluğunu abartma eğilimiyle, zamanın 

%74'ünde ağrı varlığını ve zamanın %53'ünde ağrı şiddetini doğru bir şekilde tanımlamıştır 

(62). Ağrı değerlendirmesine dahil olmak istemeyebilecek aileler veya ağrı değerlendirmesine 

aile katılımının uygun olmadığı durumlar olabilir. Ailenin ağrı değerlendirmesine katılımı, 

yoğun bakım ekibinin rolü ve sistematik ağrı değerlendirmesi ve optimal analjeziye olan 

bağlılığının yerini almamalıdır. 

Fizyolojik Ölçümler 

Derecelendirilmemiş İfade: Hayati belirtiler [Vital signs (VS)] (yani, kalp hızı [HR], kan 

basıncı [BP], solunum hızı [RR], oksijen satürasyonu [SpO2] ve end-tidal CO2), kritik hastalığı 

olan yetişkinlerde ağrı için geçerli göstergeler değildir ve yalnızca hastanın ağrı özbildirimi 

(mümkün olduğunda) veya davranış ölçeği (yani, BPS, BPS-NI, CPOT) gibi uygun ve 

onaylanmış yöntemler kullanılarak değerlendirmeyi başlatmak için ipuçları olarak 

kullanılmalıdır. 

Gerekçe: 2013 kılavuzları, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrıyı değerlendirmek için VS' 

nin tek başına kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir (1). On dört çalışma (2013 

kılavuzlarından bu yana dördü yeni) (n=30-755 hasta), çeşitli YBÜ popülasyonlarında ağrı 

değerlendirmesi için VS kullanımının geçerliliğini değerlendirmiş ve tutarsız sonuçlar 

bildirmiştir (31-34,37,63-73). 14 çalışmanın 11'inde, YBÜ hastaları istirahatta veya nosiseptif 

olmayan (örneğin, örneğin, manşet şişirme, göz bakımı) bir prosedürle karşılaştırıldığında, 

nosiseptif prosedürlere (endotrakeal/trakeal aspirasyon) maruz kaldıklarında HR ve/veya 

BP'nin daha fazla arttığı bulunmuştur (34,37,63-71). Bununla birlikte, bu HR ve BP artışları 

(tüm çalışmalarda <%20), yazarlar tarafından klinik olarak anlamlı şeklinde 

değerlendirilmemiştir. Ek olarak , hem nosiseptif hem de nosiseptif dışı prosedürler sırasında 

VS'nin arttığı bulunmuş ve bu göstergelerin geçerliliğinin olmadığını düşündürmüştür 

(68,70,72-74). Bazı çalışmalarda ağrılı bir prosedür sırasında RR artmış ve/veya end-tidal CO2 
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(64,65,68) ve SpO2 (65,69) azalmıştır. Bu VS'ler (yani, HR, RR ve SpO2) arasında bulunan 

ilişkiler ve kalp cerrahisi YBÜ hastalarının kendileri  (64) ve travmatik beyin hasarı (TBI) olan 

kritik hastalar tarafından (74) tanımlanan ağrı dışında, VS değişiklikleri ile hastaların kendi 

kendine bildirilen ağrıları arasında bir ilişki gözlenmemiştir (65,67,68,70). Bir kalite iyileştirme 

projesinde (19), hemşire bakımı (banyo, masaj, çarşaf değiştirme, yeniden konumlandırma) 

sırasında VS'deki değişiklikler (örn. taşikardi, bradikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, 

desatürasyon ve bradipne) şiddetli ağrı ile ilgili olumsuz olaylar olarak kabul edilmiştir. VS 

değişiklikleri ağrıya bağlı advers olaylar olarak kabul edilebilmesine rağmen, bunlar kritik 

hastalığı olan yetişkinlerde ağrı değerlendirmesi için kullanılmamalıdır. 

Kanıt Boşlukları: Kendi kendine bildirilen ağrı yoğunluğu ölçeklerini değerlendirirken, 

heterojen YBÜ popülasyonlarında FACES ağrı ölçeklerini diğer derecelendirme ölçekleriyle 

(örn., NRS, VDS ve VAS) karşılaştıran daha fazla araştırma yapılması gereklidir. Kendi 

kendine bildirimde bulunamayan YBÜ hastaları için davranışsal ağrı değerlendirme araçlarının 

(ör. BPS/ BPS-NI ve CPOT) kullanımında aile üyelerinin bildirimlerinin yeri araştırılmalıdır. 

Davranışsal ölçekler, hastanın kendi kendine bildirimde bulunamadığı durumlarda kullanılacak 

alternatif ölçeklerdir (75). Ölçek revizyonları, beyin hasarı olan yoğun bakım hastalarında ve 

diğer nörolojik açıdan kritik hastalarda (nöromusküler hastalıkları olanlar gibi) kullanımlarının 

geçerliliğini artırabilir; BPAT'nin YBÜ uygulamasında uygulanmasına ilişkin araştırmalar 

teşvik edilmektedir. Bununla birlikte, davranışsal ölçeklerin kullanılmasının imkansız olduğu 

durumlar mevcuttur (örn., Richmond Ajitasyon-Sedasyon Skalası [RASS] ≤ -4 olan yanıtsız 

hastalar). Bu gibi durumlarda, YBÜ klinisyenleri için şu anda alternatif yöntemler mevcut 

değildir. YBÜ ağrı değerlendirme sürecinde faydalı olabilecek diğer teknolojiler 

araştırılmalıdır. KH değişkenliğini ölçen (ör. Analjezi Nosisepsiyon İndeksi) (76,77) veya aynı 

anda farklı fizyolojik parametreleri (ör. Nosisepsiyon Düzey İndeksi) (78) ölçen teknolojiler 

uygun olabilir. Video pupillometri kullanılarak yapılan gözbebeği refleks genişlemesi, kritik 

hastalığı olan yetişkinlerin ağrı değerlendirmesinde umut verici sonuçlar göstermiştir (79-81), 

ancak YBÜ'de uygulanmasının yararlarını, zararlarını ve fizibilitesini gösterebilmek için 

araştırmalar yapılması gereklidir. 

Opioid Tedavisine Farmakolojik Adjuvanların Eklenmesi 

Opioidler, çoğu YBÜ'de ağrı yönetimi için bir dayanak noktası olmaya devam etmektedir. 

Bununla birlikte, yan etkileri sedasyon, deliryum, solunum depresyonu, ileus ve 

immünosupresyon gibi önemli güvenlik endişeleri klinisyenleri tedirgin eder, YBÜ'de kalış 

süresini uzatabilir ve YBÜ sonrası hasta sonuçlarını kötüleştirebilir. Opioid kullanımını 

azaltmak ve postoperatif analjezi ve rehabilitasyonu optimize etmek için perioperatif ortamda 
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“multimodal analjezi” yaklaşımı kullanılmaktadır (82). Asetaminofen, nefopam, ketamin, 

lidokain, nöropatik ajanlar ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) gibi nonopioid 

analjeziklerin her biri, opioid kullanımını azaltmak ve analjezik etkinliğini artırmak amacıyla 

kritik hastalığı olan yetişkinlerde değerlendirilmiştir. Opioidlere ek olarak, bu nonopioid 

analjezikler, ağrıyı azalttığı bilinen bölgesel anestezikler ve farmakolojik olmayan 

müdahalelerle birleştirilebilir. Kombinasyon stratejileri değerlendirilirken doz, süre ve 

farmakolojik etkinlikte değerlendirilmelidir. 

Asetaminofen 

Soru: Asetaminofen, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir opioide ek 

olarak (veya tek başına bir opioide karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı yönetimi için ağrı yoğunluğunu ve opioid 

tüketimini azaltmak üzere bir opioide ek olarak asetaminofen kullanılmasını önermekteyiz 

(koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: İki tek merkezli, paralel grup randomize kontrollü çalışmada (RKÇ), 113 

postkardiyak cerrahi hastasında çift kör bir şekilde (83) ve 40 postabdominal cerrahi YBÜ 

hastasında açık tasarımda (84) 6 saatte bir IV asetaminofen 1g plaseboya karşı 

değerlendirilmiştir. 24 saat sonra, bu iki çalışmanın toplu analizi, asetaminofen gruplarında 

VAS-H (ortalama fark [MD], -0.5 puan; %95 GA, -0.7 - -0.2; orta kalite) ile ölçülen istirahatte 

ağrı yoğunluğunda ve opioid tüketiminde (MD, -4.5 mg [morfin eşdeğerleri]; %95 GA, -6.6 ila 

-2.5; orta kalite) bir azalma olduğunu ortaya koymuştur. Opioid tüketiminde en büyük azalmayı 

gösteren çalışmada (84), ekstübasyona kadar geçen süre, sedasyon ve bulantı oranı, 

asetaminofen grubunda önemli ölçüde iyileşmiştir. IV asetaminofen ile ilişkili hipotansiyon 

riski (hastaların %50'sine varan bir oranda ortalama arter basıncında >15 mm Hg'lik bir düşüş 

meydana gelebilir) bazı hastalarda kullanımını engelleyebilir (85). Bu bulgular göz önüne 

alındığında, panel üyeleri, kritik hastalarda, özellikle opioidle ilişkili güvenlik endişeleri 

açısından (örneğin, karın ameliyatından sonra iyileşen ve ileus veya bulantı ve kusma riski 

taşıyan kritik hasta) daha yüksek risk altındaki hastalarda ağrıyı tedavi ederken ağrı 

yoğunluğunu ve opioid tüketimini azaltmak için asetaminofen (IV, oral veya rektal) 

kullanılmasını önermektedir. Değerlendirilen ilgili iki çalışmada müdahalede IV asetaminofen 

olmasına rağmen, panel bu koşullu tavsiyenin tüm asetaminofen uygulama yolları için  

genelleştirilebileceğini hissetmiştir. Kritik hastalarda çalışılmamış olmasına rağmen, oral veya 

rektal yolla uygulanan asetaminofenin absorpsiyonu (yani biyoyararlanımı) bazı kritik hasta alt 

gruplarında (örneğin vazopressör desteği gerektirenler) azalabilir. IV (ancak enteral değil) 

asetaminofen uygulaması ile açıklanan hipotansiyon riski ile dengelenen bu durumlarda IV 
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uygulama yolu tercih edilebilir. IV asetaminofen edinme maliyeti ve bulunabilirliği ülkeler 

arasında büyük farklılıklar gösterir ve bu özel asetaminofen formülasyonunu kritik hastalığı 

olan yetişkinlerde kullanma kararını büyük olasılıkla etkileyecektir. 

Nefopam 

Soru: Nefopam, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir opioidin (veya tek 

başına bir opioid yerine) tamamlayıcısı olarak ya da onun yerine kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Nefopam'ın (mümkünse) opioid kullanımını ve kritik hastalığı olan yetişkinlerde 

ağrı yönetimine ilişkin güvenlik endişelerini azaltmak için bir opioidin tamamlayıcısı veya 

ikamesi olarak kullanılmasını önermekteyiz (koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Nefopam, etkisini hem spinal hem de supraspinal boşluklarda dopamin, 

noradrenalin ve serotoninin yeniden yakalanmasını engelleyerek gösteren bir nonopioid 

analjeziktir. 20 mg'lık bir doz, 6 mg IV morfin ile karşılaştırılabilir bir analjezik etkiye sahiptir 

(86). Siklooksijenaz olmayan (COX)-1 seçici NSAII'lerin (ör. ketorolak) aksine, nefopamın 

hemostaz, mide mukozası veya böbrek fonksiyonu üzerinde hiçbir zararlı etkisi yoktur; 

asetaminofenin aksine hepatik fonksiyon üzerinde zararlı etkileri yoktur ve opioidlerin aksine 

uyanıklık, ventilasyon dürtüsü ve bağırsak motilitesi üzerinde de zararlı etkileri yoktur. Ancak 

nefopam kullanımı taşikardi, glokom, nöbet ve deliryum ile ilişkilendirilebilir. Yine de 

nefopam, yoğun bakım hastaları için güvenli ve etkili bir alternatif veya yardımcı analjezik 

olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bulunmamakla birlikte nefopam, yaklaşık 

30 ülkede kullanılan düşük maliyetli bir ilaçtır. Örneğin, Fransa'da mekanik ventilasyonlu 

yoğun bakım hastalarında asetaminofenden sonra en sık kullanılan nonopioid ikinci ilaçtır (87). 

Üç kollu, çift kör, aşağı olmadığını gösterme amaçlı bir RKÇ’da 276 elektif kalp cerrahisi 

hastasının takip edildiği bir YBÜ’de hasta kontrollü analjezi (PCA) cihazı tarafından uygulanan 

nefopam, fentanil ve nefopam + yarım doz fentanil kombinasyonunun analjezi etkisi kontrol 

edilmiştir (88). Hastaların kendi kendilerine bildirdiği ağrı yoğunluğu, benzer PCA hacimlerine 

rağmen üç grup arasında önemli ölçüde farklı değildi. Bulantı, nefopam gruplarına kıyasla 

fentanil grubunda anlamlı olarak daha sıktı. Varsa, mevcut tüm analjezik seçeneklerin risk-

fayda oranının değerlendirilmesinden ve olası yan etkiler açısından (taşikardi, glokom, nöbet 

ve deliryum) hastanın yeniden değerlendirilmesinden sonra nefopam opioid tüketimini ve 

bulantı gibi opioidle ilişkili yan etkileri azaltmak için kullanılabilir (89-92). 

Ketamin 

Soru: Ketamin, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir opioide ek olarak 

(veya tek başına bir opioide karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: YBÜ'ne kabul edilen ameliyat sonrası yetişkinlerde opioid tüketimini azaltmaya 
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çalışırken opioid tedavisine ek olarak düşük doz ketamin (0,5 mg/kg IV puşe bir kez ve ardından 

1-2 mcg/kg/dk infüzyon) kullanılmasını önermekteyiz (koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt 

düzeyi).  

Gerekçe: N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör bloke edici özellikleri ve opioid hiperaljezi 

riskini azaltma potansiyeli nedeniyle ketamin, yoğun bakım ünitesi dışındaki iki sistematik 

derlemede opioid gereksinimlerini azaltırken ağrıyı gidermeyi iyileştirme stratejisi olarak 

postoperatif yetişkinlerde değerlendirilmiştir (93,94). Doksanüç postabdominal cerrahi yoğun 

bakım ünitesi hastasını içeren tek merkezli, çift kör bir RKÇ'da, yardımcı ketamin (0,5 mg/kg 

IV infüzyon, 2 mcg/kg/dk infüzyon x 24 saat, ardından 1 mcg/kg/dk x 24 saat), morfin 

tüketiminde (MD, -22 mg; %95 GA, -30 ila -14; düşük kalite) azalma ile ilişkilendirilmiştir; 

ancak hastaların kendi bildirdiği ağrı yoğunluğunda bir fark yoktur (95) . Panel, azaltılmış 

opioid tüketiminin yalnızca daha iyi hasta merkezli sonuçlar için bir vekil olduğunu 

kaydetmiştir. Yan etkilerin insidansı (yani mide bulantısı, deliryum, halüsinasyonlar, 

hipoventilasyon, kaşıntı ve sedasyon), ketamin ve tek başına opioid alan gruplar arasında farklı 

değildir. Panel, genel olarak olumlu YBÜ RKÇ'sine dayanarak, kritik hastalarda akut 

postoperatif ağrı yönetimini optimize etmek için opioidlere ek olarak düşük doz ketamin 

kullanımını, kullanımının yararları ve zararları klinisyenler tarafından değerlendirildikten 

sonra, koşullu bir öneri olarak sunmuştur. Bu tek mevcut YBÜ RKÇ'nin yanlılığı yüksek 

olduğundan ve ayrıca ameliyat sonrası abdominal cerrahi hastalarıyla sınırlı olduğundan, panel 

ayrıca YBÜ dışı hastaları içeren RKÇ'lerden elde edilen ve genel olarak ketamin kullanımıyla 

fayda öneren dolaylı kanıtları da dikkate almıştır (93,94). 

Nöropatik Ağrı İlaçları 

Soru: Nöropatik ağrı kesici bir ilaç (örn. gabapentin, karbamazepin ve pregabalin) kritik 

hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir opioide (veya tek başına bir opioide karşı) ek 

olarak kullanılmalı mıdır? 

Öneriler: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde nöropatik ağrı tedavisi için opioidlerle birlikte 

nöropatik ağrı kesici ilaçlar (örn. gabapentin, karbamazepin ve pregabalin) kullanılmasını 

önermekteyiz (güçlü öneri, orta kalite kanıt düzeyi). 

Kardiyovasküler cerrahi sonrası YBÜ hastalarında ağrı tedavisi için opioidlerle birlikte 

nöropatik ağrı kesici ilaçların (örn. gabapentin, karbamazepin ve pregabalin) kullanılmasını 

önermekteyiz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Guillain-Barre sendromlu YBÜ hastalarında iki RKÇ (96,97) ve kalp cerrahisi 

sonrası YBÜ hastalarında iki RKÇ (98,99) dahil edilmiştir. Bu çalışmaların her biri, çift kör 

olmasına rağmen, küçük ve tek merkezlidir. İlk Guillain-Barre sendromlu hasta çalışması, 
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çapraz tasarım kullanarak 18 hastada gabapentini (15 mg/kg/gün) plasebo ile karşılaştırmıştır 

(96). İkinci Guillain-Barre sendromulu hasta çalışmasında, gabapentin (300 mg/gün), 

karbamazepin (100 mg/gün) ve plasebo, paralel bir tasarım kullanılarak 36 hastada 

karşılaştırılmıştır (97). Toplu analiz, nöropatik ajanların 0-10 NRS (MD, -3.44 cm; %95 GA, -

3.90 ila -2.98; yüksek kalite) ile ölçülen ağrı yoğunluğunu azalttığını göstermiştir. Gabapentin 

alan hastalarda ayrıca karbamazepin alan hastalardan önemli ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğu 

görülmüştür (97). İki postkardiyak cerrahi çalışması, sırasıyla 40 ve 60 hastada pregabalini 

(ameliyattan önce 150 mg, sonra günde 150 mg) plasebo ile karşılaştırmıştır (98,99). 

Bu dört çalışmanın toplu analizi, nöropatik analjezik ilaç başlangıcından sonraki ilk 24 saat 

içinde opioid tüketiminde önemli bir azalma olduğunu göstermiştir (MD, -13.54 mg [morfin 

eşdeğeri]; %95 GA, -14.57 ila -12.5; orta kalite). Bununla birlikte, dört RKÇ, temel tedavi 

olarak çeşitli opioidleri içermiştir: fentanil (96,97), oksikodon (98) ve tramadol (99) , bu da 

sonuçların uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Ameliyat sonrası iki çalışmada, hem 

ekstübasyona kadar geçen süre (MD, +0.36 saat; %95 GA, -0.7 ila +1.43; düşük kalite) hem de 

YBÜ’de kalış süresi (MD, -0.04 gün; %95 GA, -0.46 ila +0.38; düşük kalite) nöropatik 

analjezik alan ve almayan hasta grupları arasında benzer bulunmuştur (99). 

Guillain-Barre sendromlu popülasyon, nörologlar tarafından nöropatik ağrı kesici ilaç 

etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilecek en iyi hasta popülasyonlarından biri olarak 

kabul edilmektedir (nöropatik ağrıya sahip olabilecek daha geniş YBÜ hasta popülasyonu 

arasında). Sınırlı verilerin varlığı ve nöropatik ağrı kesici ilaç kullanımına yönelik potansiyel 

dezavantajlar, çok daha büyük kardiyovasküler cerrahi hasta popülasyonunda belirgindir; bizim 

önerimiz, çoğu durumda nöropatik ağrısı olmayan hastalarda opioid maruziyetinin 

azaltılmasına odaklanmaktadır. Postkardiyak cerrahi önerisi için kanıt kalitesi, yanlılık riski ve 

belirsizlikle ilgili sorunlar nedeniyle düşüktür (98). Panel üyeleri, nöropatik ajanların ihmal 

edilebilir maliyetleri olduğunu ve bu ajanların olası sedatif ve bilişsel etkilerinin bazı hastalarda 

kullanımlarını engellemesine rağmen yaygın olarak kullanılabileceğini tahmin etmiştir. Bu 

ilaçlar, hastaların yutma yetisi veya enteral erişimi olmalarını gerektirmektedir. 

Lidokain 

Soru: intravenöz (IV) lidokain, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir 

opioide ek olarak ( veya tek başına bir opioide karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için opioid tedavisine ek olarak IV 

lidokainin rutin olarak kullanılmasını önermemekteyiz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt 

düzeyi).  

Gerekçe: Postoperatif yoğun bakımda kalması gereken 100 kalp cerrahisi hastasının 
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incelendiği tek merkezli, çift kör bir RKÇ’da, lidokainin (ameliyat sırasında 10 dakikada 1,5 

mg/kg IV bolus bir kez, ardından 48 saat boyunca 30 mcg/kg/dak IV infüzyonu) plaseboya göre 

hastanın kendi bildirdiği ağrı yoğunluğunu, postoperatif fentanil veya sedatif tüketimini, 

ekstübasyona kadar geçen süreyi ve de YBÜ ve hastanede kalış süresini etkilemediğini 

bulmuştur (100). Bu çalışmada, yüksek seçim yanlılığı ve tedavi amaçlı analiz eksikliği vardır. 

YBÜ dışı çalışmalardan elde edilen kanıtlar bu öneriyi desteklemeye yardımcı olmuştur. 

Yoğun bakım ünitesinde olmayan postoperatif hastalarda analjezi ve opioidle ilişkili yan 

etkilerin iyileşmesini değerlendiren bir meta-analiz, ek lidokainin plaseboya kıyasla abdominal 

cerrahiden sonra postoperatif ağrı şiddeti skorlarını azalttığına dair sadece düşük-orta kalitede 

kanıt bildirmiştir. Ameliyattan sonra ilk spontan bağırsak hareketine kadar geçen süre gibi 

nesnel sonuçlar için lidokain kullanımı ile bir iyileşme bulunamamıştır. Lidokain kullanımıyla 

ilişkili önemli güvenlik endişelerini değerlendirmemiştir (101). Genel YBÜ popülasyonu için 

yardımcı ilaç olarak IV lidokain infüzyonlarının kullanılması önerilmese de, bireysel hastalar 

ve belirli cerrahi YBÜ hasta grupları bu müdahaleden yararlanabilir. Dikkat çekici bir şekilde, 

IV lidokain infüzyon dozu ve süresi ile hastalar arası farmakokinetik değişkenlik, YBÜ 

popülasyonunda nörolojik ve kardiyak toksisite meydana gelme riski üzerindeki etkisi 

belirsizliğini korumaktadır. Şu anda, güvenlikle ilgili endişeler, genel yetişkin YBÜ 

popülasyonunda kullanımının teorik faydalarından daha ağır basmaktadır. 

Nonsteroid Anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) 

Soru: COX-1 seçici NSAİİ'ler, kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı tedavisi için bir 

opioide ek olarak (veya tek başına bir opioide karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde ağrı yönetimi için opioid tedavisine ek olarak 

COX-1 seçici NSAİİ'lerin rutin olarak kullanılmasını önermemekteyiz (koşullu öneri, düşük 

kalite kanıt düzeyi).  

Gerekçe: Biri dört paralel gruptaki (ek 75 mg diklofenak, 100 mg ketoprofen, 100 mg 

indometasin veya plasebo) 120 kardiyak cerrahi sonrası YBÜ hastasını içeren (102)  ve diğeri 

ise iki paralel gruptaki 43 postabdominal cerrahi yoğun bakım hastasını içeren (103) (ek 100 

mg ketoprofen veya plasebo)  iki tek merkezli RKÇ, postoperatif YBÜ ağrı kontrolü için COX-

1 seçici NSAİİ'lerin rolünü değerlendirmiştir. Toplu analiz, 0-10 VAS veya NRS (MD, -0.35 

cm; %95 GA, -0.91 ila +0.21; düşük kalite) ile ölçüldüğü üzere, NSAİİ'lerin 24 saatte istirahatte 

ağrı yoğunluğunu önemli olmayan bir şekilde azalttığını göstermiştir. Bir çalışmada (103) derin 

inspirasyon sırasında ağrı yoğunluğu 6. saatte önemli ölçüde daha düşük olmasına rağmen (MD, 

-1.3 cm; %95 GA, -2.36 - -0.24; orta kalite) 24. saatte farklı olmamıştır (MD, -0.6 cm; %95 

GA, -1.44 ila +0.24; düşük kalite). Toplu analiz, 24 saatte morfin tüketiminde önemli bir azalma 
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olduğunu göstermiştir (MD, -1.61 mg [morfin eşdeğerleri]; %95 GA, -2.42 ila -0.8; çok düşük 

kalite). Hiçbir çalışma gruplar arasında bulantı/kusma açısından bir fark olduğunu 

bildirmemiştir. Hiçbiri solunum depresyonu olayı bildirmemiştir (103). 

Akut böbrek hasarı ve aşırı kanama dahil olmak üzere NSAİİ ile ilişkili yan etkiler, üç 

NSAİİ ve plasebo grubu arasında önemli ölçüde farklı değildir. Her iki çalışmada da yanlılık 

riski yüksekti (102,103).  Özellikle NSAİİ'ler çoklu dozlar için uygulandığında, ciddi potansiyel 

güvenlik endişeleri (örneğin kanama ve böbrek hasarı) ile dengelenen algılanan küçük faydalı 

etki göz önüne alındığında, panel üyeleri kritik hastalarda prosedürel olmayan ağrı yönetimi 

için opioidlerle birlikte NSAİİ'lerin rutin kullanımını önermemektedir. Çoğu koşullu tavsiyede 

olduğu gibi, panel NSAİİ'lerden fayda görebilecek muhtemel hastalar ve hatta belki de hasta 

grupları olduğunu hissetmiştir. Kritik hastalarda COX-2’ye selektif bir NSAİİ'yi (örn., 

selekoksib) değerlendiren hiçbir RKÇ bulunmamaktadır; bu nedenle, bu ajanların rolü 

belirsizliğini korumaktadır. 

Kanıt Boşlukları: Kritik hastalarda tüm ek nonopioid analjeziklerin (multimodal analjezi 

bağlamında kullanıldıklarında) opioidten koruyucu özelliklerini ve opioidle ilişkili yan etkileri 

azaltma yeteneklerini net bir şekilde ortaya koymak üzere tasarlanmış  büyük boyutlu 

çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır (104). İleus, mekanik ventilasyon süresi, 

immünosupresyon, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar, deliryum ve hem YBÜ hem de 

hastane kalış süresi gibi opioid güvenlik endişeleriyle ilişkili sonuçlar dikkatle 

değerlendirilmelidir. Advers ilaç etkileri açısından yüksek risk taşıyan bir popülasyonda 

analjezi için nonopioid adjuvan ilaç kullanma risklerinin daha iyi tanımlanması gerekmektedir. 

Bu, asetaminofen (tüm veriliş yolları) ilişkili  karaciğer ve böbrek toksisitesinin analizini, IV 

asetaminofene ikincil hemodinamik instabiliteyi (85) , COX-1 selektif olmayan NSAİİ'lere 

ikincil kanama riskini, deliryum ve ketamin ile ilişkili nörotoksisiteyi (105) ve IV lidokain ile 

hemodinamik değişiklikleri (100) içermektedir. Kritik hastalarda bu nonopioidler için optimal 

doz ve uygulama yolu araştırılmalı ve kendi kendine ağrı bildirim yapamayan kritik  hastalarda 

çalışmalar yapılmalıdır. Son olarak, farklı opioid-adjuvan ilaç kombinasyonlarının rolü 

değerlendirilmelidir. 

Opioid Tedavisine Farmakolojik Adjuvanların Özeti. Panel genel olarak, hem opioidler 

hem de sedatiflerden kaçınmak ve/veya kullanımlarını en aza indirmek için analjezi öncelikli 

yaklaşımın bir bileşeni olarak multimodal farmakoterapinin kullanımını desteklemektedir. 

Multimodal bir analjezi stratejisinin ağrı kontrolünü iyileştirmesi, opioid tüketimini azaltması 

ve hasta merkezli sonuçları iyileştirmesi muhtemeldir. Bu nonopioid-adjuvan ilaçların yan etki 

riskinin fazla olduğu hastalarda, çeşitli farmakolojik olmayan stratejilerin (aşağıda 
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açıklanmıştır) opioid tüketimini azaltmak için kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Doğrulanmış ağrı ve sedasyon ölçekleriyle sistematik değerlendirmeleri zorunlu kılan 

protokoller, sürekli olarak opioid ve sedatif tüketimini azaltmıştır (3, 106-111). Doğrulanmış 

ölçeklerle sistematik ağrı değerlendirmesindeki bir iyileşmeyi değerlendirmeyi amaçlayan 

çalışmalar, nonopioid multimodal farmakoterapi kullanımının anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu kohortları değerlendirmiştir (106,110). Günlük sedasyon kesintisi, ağrının uygun bir 

şekilde değerlendirilmesi koşuluyla, opioid tüketimini azaltmada yararlı bir müdahale olabilir 

(112). Bu kılavuzda önerildiği gibi müzik ve masajın da opioidleri azalttığı gösterilmiştir (113-

117). Ağrı skorlarını iyileştirmek, opioid tüketimini azaltmak, yeni yan etkileri en aza indirmek 

ve çoklu ilaç kullanımını azaltmak için seçilen yardımcı ajanlar hem hastaya özel (örneğin, 

karaciğer fonksiyon bozukluğu olanda asetaminofen kullanımının veya böbrek fonksiyon 

bozukluğu olanda yüksek doz gabapentin kullanımının en aza indirilmesi) hem de semptoma 

özel (örneğin, yüksek opioid yan etki riski olan cerrahi yoğun bakım hastalarında ketamin 

kullanımı) olmalıdır (Ek Şekil 2, [Ek Dijital İçerik 9, http://links.lww.com /CCM/D767] 

YBÜ’de opioid tüketimini azaltmak için bir farmakolojik stratejiyi özetlemektedir). 

Prosedürel Ağrıyı Azaltmak İçin Farmakolojik Müdahaleler  

YBÜ'deki yatak başı prosedürleri, rutin günlük aktiviteleri (örn., döndürme) ve ayrı 

prosedürleri (örn., arteriyel kateter yerleştirme) içerebilir. İşlem sırasında daha şiddetli ağrıyı 

önlemek için işlemden önce ağrı değerlendirilmeli ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. 2013 

kılavuzları, yetişkin YBÜ hastalarında ağrıyı hafifletmek için CTR'den önce önleyici analjezi 

ve/veya farmakolojik dışı müdahalelerin (örn., gevşeme) uygulanmasını ve bu müdahalelerin 

diğer işlemlerden önce de yapılmasını önermektedir (1). 

Opioid Kullanımı ve Dozu 

Sorular: Bir prosedür uygulanan kritik hastalarda bir opioid (opioid olmayana karşı) 

kullanılmalı mıdır? 

Bir prosedür uygulanan kritik hastalarda yüksek doz opioid (düşük doz opioide karşı) 

kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde prosedürel ağrı yönetimi için en düşük etkili dozda 

bir opioid kullanılmasını önermekteyiz (koşullu öneri, orta kalite kanıt düzeyi). 

Açıklamalar: Ağrıyı yönetmek için 2013 kılavuzlarında önerilen aynı opioidler (yani, 

fentanil, hidromorfon, morfin ve remifentanil), prosedürel ağrıyı azaltmak için bir opioidin en 

uygun farmakolojik müdahale olduğu kabul edildiğinde de dikkate alınmalıdır (1). 

Gerekçe: Üç küçük RKÇ, çevirmeden ve göğüs tüpü çekilmeden önce uygulanan 

opioidlerin farklı dozlarının rölatif etkinliğini karşılaştırılmıştır. Kardiyak cerrahi geçiren 
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hastalarda göğüs tüpü çekilmesi sırasında hissedilen ağrı, yüksek doz remifentanil uygulanan 

grupta düşük doz remifentanil uygulanan gruba kıyasla daha düşük saptanmış (118). Buna 

rağmen ikinci bir çalışmada, çevirmeden ve göğüs tüpü çekilmeden önce yüksek doz ile düşük 

doz morfin uygulanması kıyaslandığında (morfin serum konsantrasyonu kararlı duruma 

ulaşmadan) girişimsel ağrı skorlarında anlamlı fark saptanmamıştır (119); ancak her iki grupta 

da skorlar düşük bulunmuştur. Girişim öncesi ağrı yönetimi için yüksek doz ile düşük doz 

opioid uygulanmasının kıyaslandığı çalışmalarda yüksek doz opioid kullanımı ile hastaların 0-

10 NRS puanlarında küçük bir miktar azalma görülmüştür (standart ortalama fark [SMD], –

0,26 cm; 95% GA,–0,94 to +0,42; düşük kalite); ancak sonuç herbir çalışmadaki farklı sonuçlar 

nedeniyle sınırlıdır. Üçüncü bir çalışmada medikal ve cerrahi yoğun bakım hastalarında 

çevirme işlemi sırasında IV fentanil kullanılan grubun davranışsal ağrı skalası skoru plasebo 

grubuna göre düşük bulunmuştur (120). Doz bağımlı olarak opiodilerin yan etkileri 

gösterilmiştir. Yüksek doz remifentanil alan 20 hastalık bir grupta 2 hastada balon-valv maske 

ventilasyonu gerektiren 1-3 dakikalık apne periodları gözlenmiştir (118); diğer yandan başka 

bir çalışmada ise yüksek doz fentanil (1-1,5 mcg/kg) kullanılan grupta hastaların %10’unda 

solunum depresyonu olmuştur (120). Yüksek doz opioidlerin yan etkileri ve üç çalışmada düşük 

doz opioid kullanılmasının ağrı düzeyini düşük tutmadaki etkinliği göz önünde 

bulundurulduğunda girişimsel işlemler için en düşük etkin dozun kullanılması önerilmektedir. 

Opioidin pik etkisinin ortaya çıktığı anda girişimin yapılması açısından opioidin uygulanma 

zamanı önemlidir. 

Lokal analjezi/Nitröz oksit. 

Soru: Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda lokal analjezi (opiode karşı) 

kullanılmalı mıdır?           

Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda nitröz oksit (opiode karşı) kullanılmalı 

mıdır?    

Öneri: Kritik hastalarda göğüs tüpü çekilmesi sırasında ağrı yönetimi için lokal analjezi 

ya da nitröz oksit kullanılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz (koşullu öneri, düşük kalitede 

kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Randomize kontrollü bir çalışmada kardiyak cerrahi sonrası göğüs tüpü 

çekilme işlemi sırasında giriş yeri etrafına 20 mL %0,5’lik bupivakain uygulanması ile 

inhalasyon yoluyla %50 nitröz oksit uygulanması karşılaştırılmıştır (121). Bupivakain 

grubunda göğüs tüpü çekilmesine bağlı gelişen ağrı (nitröz oksit ve oksijen grubuna göre) daha 

az saptanmış; ancak kanıt düzeyi düşük bulunmuştur. Her ne kadar yararlıymış gibi görünse de 

yoğun bakımda subkutanöz bupivakain yalnızca tecrübeli bir klinisyen tarafından 
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uygulanmalıdır. Lidokain gibi daha az riskli lokal anesteziklerle ilgili yeterli veri olmaması da 

panelin tavsiyesini etkilemiştir. 

Volatil anestezikler. 

Soru: Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda inhale volatil anestezikler 

kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalarda girişimsel işlemlerde ağrı yönetimi için inhale volatil anestezik  

kullanılmasını önermiyoruz (güçlü öneri, çok düşük kaliteli kanıt düzeyi). 

Gerekçe: İzofluran genel anestezi için kullanılan geleneksel bir volatil anesteziktir. 

Rölatif olarak hızlı etkilidir, hızlı derlenme sağlar ve mitokondriyal oksijen tüketimini, troponin 

salınımını ve miyokardiyal infarktüsü engelleyen kardiyoprotektif etkileri vardır (122). 

İzofluranın yoğun bakımda girişimsel işlemlerdeki analjezik etkisi hakkında bilinenler çok 

azdır. 

 İzofluran ile kontrol grubunu (örn. opioid) karşılaştıran bir RKÇ bulunamamıştır. 

Kardiyak cerrahi geçiren hastalarda göğüs tüpü çekilmesi sırasında yapılan çift kör çalışmada 

nitröz oksit, oksijen ve izofluran uygulanan grup ile nitröz oksit ve oksijen uygulanan iki grup 

karşılaştırılmıştır (123). Nitröz oksit, oksijen ve izofluran uygulanan grupta ilk göğüs tüpü 

çekiminde daha az ağrı hissedilmesine rağmen ikinci tüplerin çekimi sırasında hastalar daha 

fazla ağrı hissetmişlerdir. Her ne kadar çalışmada potansiyel bir fayda gözlenmiş olsa da 

çalışmanın göğüs tüpü çekilmesi ile gaz uygulanması arasındaki zaman ilişkisini net olarak 

göstermemesi; düşük kalite kanıt düzeyi (küçük örneklem ve sadece bir çalışma); sadece kalp 

cerrahisi hastalarında olması; YBÜ’de gaz kullanmak için artmış kaynak kullanımı ve 

ameliyathane dışında volatil anestetiklerin kullanımının emniyetli olup olmadığı gibi sorunlar 

nedeniyle kullanılmasını önermiyoruz. 

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) 

Soru: Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda NSAİİ’ler  IV, oral ve/veya rektal yol 

ile uygulanmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalarda nadir uygulanan girişimsel işlemlerde opioidlere alternatif 

olarak NSAİİ’lerin  IV, oral ve/veya rektal yol ile uygulanmasını tavsiye ediyoruz (koşullu 

öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Randomize, çift kör yapılan bir çalışmada göğüs tüpü çekilmesine bağlı 

gelişen ağrı için iki farklı etki mekanizması olan iki çeşit ağrı kesici kullanılmıştır.  Hastalara 4 

mg IV morfin (opioid) ya da 30 mg IV ketolorak (COX-1 selektif olmayan NSAİİ) verilmiştir. 

Girişimsel ağrı skorları iki grupta benzer bulunmuştur; ancak her iki grupta da ağrı şiddeti hafif 

ve hasta sayısının az olması nedeni ile kanıt düzeyi sınırlıdır. 
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Soru: Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda NSAİİ topikal jeller (NSAİİ topikal 

jel kullanılmamasına karşılık) kullanılmalı mıdır?  

Öneri: Girişimsel işlem yapılacak kritik hastalarda NSAİİ topikal jellerin 

kullanılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Topikal valdekoksib bir NSAİ jeldir. Topikal analjezik jellerin kullanımı 

opioidlerin ve NSAİİ’ların IV uygulanmasına ya da lokal anestezik yapılmasına kıyasla daha 

az hemşire iş gücü gerektirmektedir (125). Yapılan randomize, çift kör bir çalışmada kardiyak 

cerrahi geçiren hastalarda göğüs tüpü çekilmeden önce tüpün çevresine topikal valdekoksib 50 

mg jel ile plasebo (parafin) jel uygulaması karşılaştırılmıştır (125). NSAİİ jel uygulanan 

hastalar göğüs tüpü çekilmesi sırasında kontrol grubuna göre daha az ağrı duymuşlardır. Bu 

verilere rağmen panel, çalışmanın kalitesi ve bazı ülkelerde NSAİİ jel ürünlerinin maliyetlerinin 

yüksek olması hakkındaki endişeler göz önüne alındığında, girişimsel ağrı yönetimi için NSAİİ 

jel kullanımına karşı koşullu bir  tavsiyede bulunmuştur. 

Kanıt boşlukları: Gelecekte yapılacak çalışmalarda daha büyük çalışma gruplarında 

yapılan farklı girişimlerde, çeşitli tür ve dozlarda opioid kullanılmasının etkinliği 

değerlendirilmelidir. Çalışmalarda bias oluşmaması için kontrol grupları kullanılmalı, kör 

çalışmalar yapılmalıdır. Çalışma bulgularının genellenebilirliği, aynı girişimlerin uygulandığı 

yoğun bakım hastalarının ve bilinen opioid bağımlılığı ile yoğun bakım ünitesine kabul edilen 

hastaların heterojen örneklerini dahil ederek iyileştirilebilir. Girişimsel  ağrı araştırmalarının 

çoğu, göğüs tüpünün çıkarılmasını temel prosedür olarak kullanmıştır, çünkü araştırma 

protokolü diğer girişimsel işlemlere kıyasla daha kolay standartlaştırılabilir ve göğüs tüpü 

çekilmesi, kardiyak cerrahi sonrasında sıklıkla yapılan ağrılı bir YBÜ prosedürünü temsil 

etmektedir. Göğüs tüpünün çekilmesi çalışmalarından elde edilen verilerin, ağrı ile ilişkili 

olması muhtemel diğer YBÜ prosedürlerine ne ölçüde uyarlanabileceği belirsizliğini 

korumaktadır. 

Ağrıyı azaltmaya yönelik farmakolojik olmayan girişimler 

Siberterapi/Hipnoz. 

Sorular: Siberterapi (sanal gerçeklik vs siberterapi kullanılmaması) kritik hastalarda 

ağrı yönetimi için kullanılabilir mi? 

 Hipnoz  (vs hipnoz kullanılmaması) kritik hastalarda ağrı yönetimi için kullanılabilir 

mi? 

Öneri: Kritik hastalarda ağrı yönetimi için siberterapi ve hipnozun kullanılmasının 

uygun olmadığını düşünüyoruz (koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Siberterapi sanal gerçekliğin yoğun bakımlarda postoperatif ağrı ve stresi 
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azaltmak için dikkat dağıtmak amaçlı kullanılmasıdır. Hastalara ameliyattan 30 dakika önce ve 

30 dakika sonra olacak şekilde beş farklı çevre simülasyonu gösterilmiştir (126). Hipnoz bilinci 

açık yoğun bakım hastalarında eğitimli bir yoğun bakım hemşiresi tarafından uygulanmıştır ve 

cenestetik bir yaklaşım (örn. hastanın dikkati herhangi bir vücut algısına odaklanmıştır) veya 

gerçek bir semptoma (ağrı, anksiyete) odaklanılarak yapılmıştır (127). Yapılan bir çalışmada 

kardiyak cerrahi geçiren 67 yoğun bakım hastası siberterapi öncesinde ve sonrasında 

değerlendirilmiştir (126). Hastaların çoğunluğu (%88) post operatif ağrı düzeylerinde azalma 

olduğunu ifade etmiştir (MD, –3,75 cm  0–10 VAS ölçeği üzerinde); bu ağrının ciddi-orta 

düzeyden orta-hafif düzeye inmesine denk gelmektedir. Bias minimal olmasına rağmen, küçük 

örneklem sayısı, valide edilmiş bir ağrı yoğunluk skalası kullanılmamış olması ve metodolojik 

limitasyonlar çalışma sonuçlarının çok düşük kalitede kanıt düzeyinde olmasına neden 

olmuştur. Bununla birlikte kaynaklara ilişkin faktörler (malzeme, zaman, yoğun bakım ortamı 

ve eğitim) nedeni ile bu girişimlerin uygulanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle panel kritik 

hastalarda ağrı yönetimi için siberterapinin kullanılmasını önermemektedir. 

Hipnoz, yoğun bakımda daha önce yatmış kontrol grubu ile halen yatmakta olan 23 

yanık hastasının karşılaştırılması sonucu değerlendirilmiştir (127). İlk hipnoz seansı 

yaralanmanın ortalama 9. gününde (0-20 gün) yapılmış ve yeterli hipnoz düzeyi  15 dakikada 

sağlanmıştır. Hipnoz yapıldıktan sonraki gün tekrarlayan ağrı değerlendirmeleri (12’ye kadar) 

ile VAS skorunda azalma tespit edilmiştir (MD,-0,5 cm; 95% GA,-1,37 ila +0,7; çok düşük 

kalite). Daha önce yatan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında opioid ihtiyacında azalma 

görülmüştür. İlk yatışta hipnoz uygulanan grubun opioid ihtiyacı uygulanmayan grupla 

karşılaştırıldığında daha az bulunmuştur. Sonuçların değerlendirilmesinin yetersiz olması, 

değerlendirme zamanlarındaki farklılık, gruplar arası etkileşimler nedeni ile çalışmada yüksek 

bias riski tespit edilmiştir. Yüksek bias riski ve verilerin gözlemsel çalışma ile elde edilmiş 

olması nedeni ile kanıtlar çok düşük düzey kalitede kabul edilmiştir. Bir çok faktör (kaynaklar, 

yoğun bakım ortamı, hasta kabul edilebilirliği ve kapsamlı eğitim) hipnozun uygulanmasını 

olanaksız hale getirmektedir. Bu nedenle panel kritik hastalarda ağrı yönetimi için hipnozun 

kullanılmaması yönünde şartlı bir tavsiye yayınlamıştır. 

Masaj 

Soru: Kritik hastalarda ağrı yönetimi için masaj ( masaj kullanılmamasına karşı) 

kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalarda ağrı yönetimi için masajın önerilmesinin uygun olduğunu 

düşünüyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi).  

Açıklamalar: Masaj uygulamaları süre (10-30 dakika), sıklık (günde bir ya da iki kez), 
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devamlılık (1-7 gün) ve vücut bölgesi (sırt, ayaklar ve eller ya da sadece eller) olarak farklılık 

göstermektedir. 

Gerekçe: Kardiyak ve abdominal cerrahi geçiren postoperatif yoğun bakım hastalarında 

( sırasıyla n=751 ve 265) yapılan beş randomize kontrollü çalışmada masaj yöntemi 

kullanılmıştır (65,117,128-130) (Ek Tablo 7, Ek Dijital İçerik 10, 

http://links.lww.com/CCM/D768). Çalışmalarda değişkenlik olmakla birlikte karşı gruba 

standart bakım (117,129,130), ilgi (129,130) ve yalancı masaj (el tutma) (65) uygulanmıştır. 

Sonuçlar ilk günden sonra hastaların ağrı skorlarında (0-10 VAS veya NRS skalasında)  azalma 

olduğunu göstermiştir (MD, –0,8 cm; 95% GA, –1,18 to –0,42; düşük kalite). Tekrarlayan 

uygulamalar ağrı yoğunluğunu 1. Günden 5. Güne (hasta yoğun bakımdan taburcu edildikten 

sonra) doğru ortalama -0,3 ile -1,83 olacak şekilde azaltmıştır. Kanıtların kalitesi bias riski ve 

belirsizlik nedeniyle düşüktür. Herhangi bir yan etki masaj uygulaması nedenli bildirilmemiştir. 

Uygulayıcılar hemşireler ve masaj terapistleri olarak değişkenlik göstermiştir. Hemşirelere 3-6 

saatlik eğitimler verilmiştir. Panel yoğun bakımlarda masaj uygulamasının süre ve kaynaklara 

bağlı olduğunu ve bu durumun maliyeti arttırabileceğini belirtmiştir. 

Müzik. 

Soru: Kritik hastalarda girişime bağlı olan ve girişime bağlı olmayan ağrı yönetimi için 

müzik terapisi (müzik terapisi kullanılmamasına göre) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalarda girişime bağlı olan ve girişime bağlı olmayan ağrı yönetimi için 

müzik terapisinin önerilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz (koşullu öneri, düşük kalite   

kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Değerlendirilen çalışmalarda müzik uygulamalarında müzik türü (önceden 

seçilmiş müzikten katılımcının tercihi veya canlı arp müzik), süre (10-45 dakika) ve ağrı 

yönetim hedeflerinin (girişimsel olan ve olmayan ağrı) farklı oldukları görülmüştür. Canlı arp 

dinletilen bir çalışma hariç diğer çalışmalarda kulaklık kullanılmıştır (116). İki çalışmada, iki 

çevirme işleminde  (115) müzik dinletilirken diğer çalışmalarda günde birer kez 1 günden 3 

güne kadar dinletilmiştir (117) (Ek Tablo 8, Ek Dijital İçerik 11, http://links.lww.com/CCM/ 

D769). 

Kardiyak cerrahi geçiren 156 hastada göğüs tüpü çekilmesi (113), 66 hastada perkutan 

koroner girişim sonrası C-klemp prosedürü uygulanması  (115) ve postoperatif yoğun bakım 

hastalarında iki çevirme işlemi sırasında (115) olmak üzere çeşitli girişimsel işlemler geçiren 

hastaların yer aldığı üç randomize kontrollü çalışmada ağrı yönetiminde müzik dinletilmesinin 

etkinliği değerlendirilmiştir. Çalışmalarda değişkenlik olmakla birlikte karşı gruba standart 

bakım ve beyaz gürültü (113), CD oynatıcıya bağlı olan ancak müzik çalmayan kulaklıklar 
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(115) ya da  dinlenme periyodu (114) uygulanmıştır. Analizlerde müzik tedavisinin ağrı 

skorlarını düşürdüğü görülmüştür (0-10 NRS) (MD, –0,52 cm; 95% GA,–1,49 ila +0,45; düşük 

kalite). 

Girişimsel olmayan işlemlerde müzik kullanılmasının etkinliği üçü RKÇ olan dört 

çalışmada, toplam 434 dahili veya cerrahi yoğun bakım hastasında (12,116,117,131) ve 87 

kardiyak cerrahi geçiren hastada pre/posttest gözlemsel olarak değerlendirilmiştir (132). Karşı 

gruba standart bakım (117)  ya da dinlenme periyodu verilmiştir (116,131). Yapılan analizler 

müzik dinletilmesinin ağrı skorlarını düşürdüğünü göstermiştir (0-10 NRS) (MD, –0,66 cm; 

95% GA, –0,89 ila –0,43; düşük kalite). Ancak prosedürel olan ve olmayan ağrı 

yoğunluğundaki bu azalmanın sonuçları klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir. Buna rağmen 

her hangi bir zararının olmaması ve ek kaynak gerektirmemesi nedeni ile potansiyel yararı göz 

önünde bulundurulabilir. Geniş bir RKÇ kişiye özel seçilen müziklerin hastalarda anksiyete ve 

sedatif gereksinimlerini azalttığını göstermiştir; ancak ağrı değerlendirmesi yapılmaması 

nedeni ile bu çalışma kanıt profilinde yer almamıştır (133).  

Çalışmalardan elde verilerin bias riski ve uyumsuz olmaları nedeni ile kanıt düzeyleri 

düşük (girişimsel olmayan işlemler için) ve çok düşüktür (girişimsel işlemler için). Her hangi 

bir yan etki bildirilmemiştir. Buna rağmen dokuz katılımcı müzik türünü beğenmedikleri için 

ya da kulaklık kulaklarından çıktığı için seansı tamamlayamamışlardır (114,131). Panel ağrı 

yönetiminde müzik kullanılmasının güvenli olduğunu ancak hastanın müzik tercihinin göz 

önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. Uygulanması için gerekli olan kaynaklar 

(müzisyen, müzik terapisti), ekipmanlar (müzik aletleri ve kulaklıklar), depolama odası ve 

hijyen koşulları panelin dikkat çektiği unsurlardır. 

Soğuk Uygulama. 

Soru: Kritik hastalarda girişimsel işlem geçirecek hastalar için soğuk uygulama (soğuk 

uygulama olmamasına göre) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalarda girişimsel işlemlerde ağrı kontrolü için soğuk uygulamanın 

yapılabileceğini tavsiye ediyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

   Açıklama: Gazlı beze sarılmış soğuk buz paketleri 10 dakika süre ile göğüs tüpü 

çekilmeden önce saha etrafına uygulanmıştır. 

   Gerekçe:  Kardiyak cerrahi geçiren yoğun bakım hastalarında göğüs tüpü çekilmesi 

öncesinde soğuk uygulama iki RKÇ’de (n=130 toplam) değerlendirilmiştir (134,135). Bir 

çalışmada soğuk uygulaması standart bakım ile (oral asetominofen, 6 saatte bir) (n=40 her 

grupta) (134) karşılaştırılırken bir diğer çalışmada plasebo olarak musluk suyuyla dolu torba 

(n=25 her grupta) (135)  kullanılmıştır. Panel, her ne kadar veri analizlerinde NRS skorunda 
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soğuk uygulama ile anlamlı istatiksel düşme olmasa da (MD, –1,91 cm; 95% GA, –5,34 ila 

+1,52; düşük kalite),700 cerrahi sonrası hastanın alındığı bir çalışmada,  klinik uygulamada bu 

miktardaki düşmelerin (1,3-2,4 cm) önemli olduğunu belirtmiştir (136). 

Kardiyak cerrahi geçiren homojen bir grupta yalnızca göğüs tüpü çekilmesi sırasında 

araştırılmış olsa da panel bu önerinin diğer girişimlerde ve kritik diğer hasta gruplarında 

uygulanabileceğini belirtmiştir. Çalışmalarda soğuk uygulamasının istenmeyen yan etkilerine 

vurgu yapılmamış olsa da panel bu durumların önemli olmadığına kanaat getirmiştir (soğuk 

paketleri göğüs tüpü çekilmesinden sonra sahada unutulmadığı takdirde). Yoğun bakım 

dondurucusunda yeterli bölme olması ve işlem için yazılı bir protokol oluşturulması 

önerilmektedir. Basit, ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nedeni ile soğuk uygulama gibi tedaviler 

kaynakların kısıtlı olduğu yerlerde kullanabilir. 

Gevşeme teknikleri. 

Soru: Girişimsel işlem yapılacak olan yoğun bakım hastalarında gevşeme teknikleri 

kullanılmalı (gevşeme teknikleri kullanılmamasına karşı) mıdır? 

  Öneri: Girişimsel işlem yapılacak olan yoğun bakım hastalarında gevşeme tekniklerinin 

önerilmesini tavsiye ediyoruz (koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt düzeyi). 

   Açıklamalar: Çalışmalarda kullanılan gevşeme teknikleri farklıdır. 

  Gerekçe: Kardiyak cerrahi geçiren 88 yoğun bakım hastasında göğüs tüpü çekilmesi 

sırasında nefes egzersizleri ile eş zamanlı opioid kullanımını değerlendiren iki çalışma 

mevcuttur (137,138). İlk çalışmada (137) (hastaya derin nefes aldırılıp bir dakika kadar nefesini 

tutması söylenmiş ve nefesi verdikten bez bebek gibi gevşemesi ve sağa sola esnemesi 

istenmiştir) göğüs tüpü esnemenin bitiminde çekilmiştir. İkinci çalışmada hastalara burundan 

derin nefes alıp sonrasında dudaklarını büzerek yavaşça nefes vermeleri öğretilmiştir. Hastalar 

bu egzersizleri gözlerini kapatarak ya da odada bulunan bir nesneye odaklanarak yapmaları 

konusundan cesaretlendirilmişlerdir. Nefes egzersizleri göğüs tüpü çekilmesinden 5 dakika 

önce başlatılmış ve tüp çekilene ve delik kapatılıp örtülene kadar kadar devam ettirilmiştir. 

 Verilerin analizleri sonucunda göğüs tüpü çekilmesinden 15-30 dakika sonra hastaların 

ağrı şiddetinde ortalama bir değerde azalma görülmüştür (0-10 VAS)  (MD, –2,5 cm; 95% GA,–

4,18 ila –0,82; çok düşük kalite). Bu değerler klinik olarak anlamlı kabul edilmektedir (136). 

Buna rağmen bias riski ve örneklem grubunun küçük olması nedeni ile kanıt düzeyi çok 

düşüktür. Her ne kadar nefese dayalı rahatlama teknikleri çalışmalarda yalnızca bir çeşit ağrılı 

işlem için homojen bir hasta grubunda kullanılmış olsa da panel bu tekniklerin başka ağrılı 

girişimlerde ve başka yoğun bakım hastalarında da kullanılabileceğini belirtmektedir. 

Çalışmalarda rahatlama tekniklerinin istenmeyen etkileri ile ilgili vurgu yapılmamıştır. Panel 
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minimal kaynak ve eğitim ile bu tekniklerin güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabileceği 

konusunda hem fikir olmuştur. Hastalara yardımcı olması açısından yazılı kaynaklar da 

kullanılabilir. 

  Kanıt boşlukları: Kendini ifade edemeyen yoğun bakım hastalarında farmakolojik 

olmayan müdahalelerin etkileri bilinmemektedir. Bazı müdahalelerin uygulanmasında  aile 

üyelerinin rolü (örn. rahatlama, masaj ve müzik) araştırılabilir. Müziğin yardımcı analjezik 

etkisi için hastaların müzik tercihleri göz önünde tutulmalıdır. Yapılabilecek müdahaleler göğüs 

tüpü çekilmesi dışındaki girişimsel işlemlerde de araştırılmalıdır. Bu müdahalelerin 

kullanımıyla ilgili fizibilite ve maliyet çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Gevşeme tekniklerinin 

uyku gibi diğer sonuçlar üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik çalışmalarda yapılmalıdır. 

Protokol Bazlı Ağrı Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

 Soru: Kritik hastaların bakımında standart bakıma kıyasla protokol tabanlı (analjezi/analjezi-

sedasyon) ağrı değerlendirme ve yönetimi programı kullanılmalı mıdır?  

  İyi Uygulama İfadesi: Erişkin yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirmesi rutin 

olarak yapılmalı ve sedatif ajan başlanmadan önce ağrı tedavisi yapılmalıdır. 

  Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde ağrı ve sedasyon yönetimi için değerlendirme 

ve protokole dayalı, basamaklı bir yaklaşım kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, orta kalite 

kanıt düzeyi). 

   Açıklamalar: Bu öneri için analjesedasyon, analjezinin önde tutulduğu sedasyon çeşidi 

(örn. Sedasyon hedefine ulaşmak için analjezik bir ilacın [genellikle bir opioid] sedatif ilaçtan 

önce kullanılması) ya da analjezi bazlı sedasyon (örn. Sedasyon hedefine ulaşmak için sedatif 

bir ajan yerine analjezik kullanılması [genellikle bir opioid]) olarak tanımlanabilir. Kurumların 

değerlendirmeye dayalı bir protokolü olmalıdır. Ağrı ve sedasyon değerlendirmesinde valide 

edilmiş skalalar kullanılmalıdır. Bu sayede ilaç seçimi ve doz konusunda rehberlik eder, ağrının 

tedavi edilmesini sedasyon sağlanmasına kıyasla bir öncelik haline getirir. 

Gerekçe: Öneri oluştururken göz önünde bulundurulan beş sonuç; ağrı şiddeti, ilaç 

maruziyeti (analjezikler/sedatifler),  advers olaylar, mekanik ventilasyon süresi ve YBÜ'de 

kalış süresidir (5, 106-110, 127, 139-156) (Ek Tablo 9, Ek Dijital İçerik 12, 

http://links.lww.com/CCM/D770). Verilerin analizi ile protokole dayalı (analjezi/ 

analjosedasyon) ağrı ve sedasyon değerlendirme yönetim programı, standart bakımla 

karşılaştırıldığında hastane enfeksiyonu, konstipasyon, hipotansiyon, bradikardi veya opioid 

maruziyeti insidansının etkilenmediği; ancak sedatif gereksinimlerinin (MD, –0,57; %95 GA, 

–0,84 ila –0,31; düşük kalite), mekanik ventilasyon süresinin (MD, –1,26 gün; %95 GA, –1,8 

ila –0,73; orta kalite), YBÜ’de kalınan gün sayısının (MD, –2,27 gün; %95 GA, –2,96 ila –
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1,58; orta kalite) ve ağrı şiddetinin azaldığı görülmüştür (0–10 VAS veya NRS) (MD, –0,35 

cm; %95 GA, –0,22 ila –0,49; düşük kalite). Panel üyeleri, protokole dayalı uygulanan 

yaklaşımın faydalarını tüm kritik sonuçlarda gözlemlenemediği için koşullu bir tavsiye 

yayınlamıştır. 

Kanıt Boşlukları: Protokole dayalı bir analjezi/analjosedayon programının kullanımına 

yönelik güçlü öneriler üretebilmek için gelecekte aşağıdaki soruları ele alan randomize 

çalışmalar yapılmalıdır: 1) Tedavide kullanılacak ve protokolde yer alacak optimal opioid veya 

diğer analjezik nedir? 2) Böyle bir protokolün kullanımı için hangi yoğun bakım ünitesi veya 

hasta popülasyonu en uygunudur? 3) Bu tür protokollerin ağrıyı azaltmada veya sedatiflerin 

olası yan etkilerinden kaçınmada potansiyel faydaları nelerdir? ve 4) Bu tür protokollerle ilişkili 

potansiyel güvenlik endişeleri nelerdir (örn., opioid çekilmesi, hastane sonrası opioid kullanım 

bozukluğu)? 

AJİTASYON/SEDASYON  

 Sedatifler kritik hastalara, kaygıyı gidermek, mekanik ventilasyon stresini azaltmak ve 

ajitasyona bağlı zararı önlemek için sıklıkla uygulanır (1). Bu ilaçlar hastaları artan morbiditeye 

yatkın hale getirebilirler (157, 158). Sağlık hizmeti sağlayıcısı, sedatiflerin kullanımı için 

spesifik endikasyonları belirlemelidir. Sedasyon verilmeye ihtiyaç duyulduğunda, hastanın 

mevcut sedasyon durumu değerlendirilmeli ve ardından geçerli ve güvenilir ölçekler 

kullanılarak değerlendirme sık sık yeniden yapılmalıdır (158-161). Kritik hastalarda  ilaç 

etkileşimleri, organ disfonksiyonu, değişken emilim,  proteine bağlanma, hemodinamik 

instabilite ve ilaç birikimine bağlı olarak öngörülemeyen farmakokinetik ve farmakodinamik 

yan etkilere neden olabilmektedir (1, 162, 163).  

  2013’ te yayınlanan kılavuzda (1), hafif düzeyde sedasyonun hedeflenmesi ya da günlük 

uyandırma denemelerinin yapılması (112, 164-166) ve kısa vadeli sonuçları iyileştirmek için 

benzodiazepin kullanımının en aza indirilmesi önerilmiştir (167) (örn., mekanik ventilasyon 

süresi ve YBÜ’de kalış süresi). Ayrıca sedasyon uygulama pratiklerinin ve kullanılan spesifik 

sedatif ilaçların 90 günlük mortalite, fiziksel kondisyon, nörokognitif ve psikolojik etkiler dahil 

olmak üzere yoğun bakım sonrası sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu sorunlar, 

mevcut kılavuzda üç eyleme geçirilebilir ve üç tanımlayıcı soru aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

(Öncelikli konu listesi Ek Tablo 10 [Ek Dijital İçerik 13, http://links.lww.com/CCM/D771] ve 

oylama sonuçları  Ek Tablo 11 [Ek Dijital İçerik 14, http://links. lww.com/CCM/D772]’de 

gösterilmiştir). Ajitasyon (sedasyon) grubunda öneri geliştirmek için kullanılan kanıt özetleri 

ve kanıta dayalı karar tablolarına Ek Tablo 12’den (Ek Dijital İçerik 15, http://links.lww 

.com/CCM/D773), ve metaanalizlarde kullanılan diyagramlara (forest plots)  Ek Şekil 3’den 
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(Ek Dijital İçerik 16, http://links.lww.com/CCM/D774) ulaşılabilinir. 

Hafif Sedasyon 

Soru: Hafif sedasyon (derin sedasyona kıyasla) kullanılan sedatif ajandan bağımsız olarak 

mekanik ventilasyon yapılan kritik hastalarda sonuçları önemli derecede etkiler mi? 

Öneri: Mekanik ventilasyon yapılan kritik hastalarda hafif sedasyonun (derin sedasyona 

kıyasla) uygulanmasını öneriyoruz  (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

  Gerekçe: 2013 PAD kılavuzları, hafif bir sedasyon seviyesinin sürdürülmesinin 

ekstübasyon süresini kısaltacağına ve YBÜ’ de kalış süresini azaltacağına dair 

derecelendirilmemiş bir açıklama yapmıştır (1). Önceki kılavuz hafif sedasyonu, RASS ölçeği 

puanı -2' ye eşit veya daha büyük ve en az 10 dakikalık (112) göz açıklığı olarak tanımlamış 

olsa da, bu sedasyon seviyesi yoğun bakım ünitesinde mekanik olarak ventile edilen 

yetişkinlerin yönetimi için gerekenden daha derindir. Hafif sedasyonun evrensel olarak kabul 

edilmiş bir tanımı yoktur. Bu soruyu ele almak için, hafif ve derin sedasyonun karşılaştırıldığı, 

hastaların kriterleri karşılayıp karşılamadığı objektif ölçeklerle açıkça belirtilen çalışmalar 

değerlendirilmiştir. Farklı ölçümler (örn. sedatiflerin plazma seviyeleri) veya uyanıklığın 

subjektif klinik değerlendirmeleri, sedasyon seviyesi tanımının bir parçası olarak kabul 

edilmemiştir. Günlük spontan uyanma denemesini (SAT) içeren çalışmalar, hafif  sedasyon 

yaklaşımının bir göstergesi olarak kabul edilmemiştir; çünkü sedasyonun tüm gün boyunca 

değil, zamanın tek bir noktasında hafiflediğini bildirmişlerdir. RASS (159) skalasını kullanan 

çalışmalar için, -2 ila +1 aralığındaki bir RASS puanı (veya diğer skalalar kullanıldığında 

eşdeğeri) hafif sedasyon olarak kabul edilmiştir. 

  Sekiz RKÇ değerlendirme kriterlerini karşılamıştır (156, 168-174). Hafif ve derin 

sedasyonun 90 günlük mortalite, ekstübasyona kadar geçen süre, deliryum, trakeostomi, 

kognitif ve fiziksel kondisyonda azalma, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) 

üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçların büyük kısmı hastalar yoğun bakım 

ünitesinden taburcu edildikten sonra ölçülmüştür ve 2013 kılavuzunda derecelendirilmemiş  

tanımlayıcı sorularla değerlendirilen kısa vadeli sonuçlardan farklıdır. Hafif sedasyon 90 

günlük mortalite ile ilişkili bulunmamıştır  (RR, 1,01; %95 GA, 0,80-1,27; orta kalite) (168, 

169) ancak daha kısa sürede ekstübasyona gidiş (MD, -0,77 gün; 95 % GA, –2,04 ila –0,50; 

düşük kalite) (168–170) ve düşük trakeostomi oranı ile ilişkilendirilmiştir (RR, 0,57; %95 GA, 

0,41–0,80; düşük kalite) (170, 171). Hafif sedasyon, deliryum (RR, 0,96; %95 GA, 0,80-1,16; 

düşük kalite) (168,172), travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) (RR, 0,67; %95 GA, 0,12-3,79; 

düşük kalite) (156, 174), depresyon (RR, 0,76; %95 GA, 0,10–5,58; çok düşük kalite) (156, 

170) veya self ekstübasyon (RR, 1,29; %95 GA, 0,58–2,88; düşük kalite) insidansında azalma 
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ile ilişkili bulunmamıştır  (168–170, 173). Hiçbir RKÇ hafif sedasyona karşı derin sedasyonun 

kognitif ya da fiziksel kondisyon üzerindeki etkisini değerlendirmemiştir. 

  Kanıtlar genel olarak düşük kalitededir. Hem ekstübasyona kadar geçen sürede 

kısalmanın büyüklüğü hem de trakeostomi oranı düşük kabul edilmiştir; self ekstübasyonla 

ilişkili zararın boyutu ise belirsizdir. İlk olarak RKÇ'lerden gelen veriler değerlendirilmiş ve 

ardından RKÇ verilerinin düşük kalitede olduğu sonuçlarla ilgili gözlemsel çalışmalar gözden 

geçirilmiştir. Gözlemsel çalışmalar, 90 günde ölüm riskinde ve ekstübasyona kadar geçen 

sürede azalma olduğunu ancak deliryum sonuçlarında azalma olmadığını göstermiştir (166, 

175, 176). Kılavuz kanıtlarında yer almayan yakın tarihli bir kohort çalışmasında sedasyon 

yoğunluğunun (değerlendirme sayısına göre negatif RASS ölçümlerinin toplamı) bağımsız 

olarak artan doz bağımlı ilişkisi ölüm riskini, deliryumu ve ekstübasyon süresindeki gecikmeyi 

artırdığı gösterilmiştir (177 ). Hastalar tarafından tercih edilen sedasyon miktarı muhtemelen 

değişkendir; bazı hastalar veya aileler daha derin sedasyonu tercih edebilir; ancak bu tercih 

derin sedasyonla ilişkili olumsuz sonuçlar nedeniyle klinisyenler tarafından uygun 

görülmeyebilir. Hafif sedasyonun maliyet etkinliği konusundaki belirsizlik değerlendirilmiştir. 

Hafif sedasyonun klinisyenler ve hastalar tarafından kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğu 

düşünülmüştür. 

Kanıt Boşlukları: Valide edilmiş sedasyon ölçeklerinin yaygın kullanımına rağmen 

hafif, orta ve derin sedasyonun tanımı konusunda fikir birliği yoktur. Uyanıklık ve hafif 

sedasyon kavramlarının daha fazla araştırılması gerekmektedir. YBÜ'de kalış süresi boyunca 

değişen sedasyon seviyeleri ve süreleri ile klinik sonuçlar arasındaki ilişki de bilinmemektedir. 

Sedasyon derinliğinin yoğun bakım ünitesinden çıkıştan sonra 90 günlük tüm nedenlere bağlı 

ölüm, kognitif işlev, fiziksel iyileşme, PTSD, anksiyete ve depresif belirtiler gibi hasta merkezli 

sonuçlar üzerindeki etkisi RKÇ' lerde iyi değerlendirilmemiştir. Ayrıca sedatif seçimi, sedasyon 

derinliği ve bu ilişkiyi etkileyen hastaya özgü faktörler arasındaki etkileşim hakkında bilgi 

eksikliği bulunmaktadır. Son olarak, bu kılavuzda başka noktada ana hatlarıyla belirtildiği gibi 

sedasyon düzeyi ile ağrı, deliryum ve uykunun değerlendirilmesi arasındaki ilişki tam olarak 

aydınlatılamamıştır. 

Günlük Sedasyon Kesilmesi/ Hemşire Protokollü Sedasyon 

 Soru: Entübe hastalarda hafif sedasyon sağlamada günlük sedasyon kesintileri ile hemşire 

protokollü-hedefli sedasyon arasında fark var mıdır? 

 Derecelendirilmemiş İfade: Entübe hastalarda günlük sedasyon kesintileri ve hemşire 

protokollü-hedefli sedasyon ile düşük sedasyon hedefleri sağlanabilir. 

   Açıklamalar: Günlük sedasyon kesintileri, her gün hastanın sedasyonlarının kesildiği ve 
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hastaların uyanıp, uyarılma ve/veya uyanıklılık elde edebildiği, sese yanıt olarak gözleri açmak 

gibi nesnel eylemlerin yapılabildiği, basit komutların takip edilebildiği ve/veya Sedasyon-

Ajitasyon Skalası (SAS) skoru 4-7 veya RASS skoru –1 ila +1 olan bir zaman dilimi olarak 

tanımlanır. Hemşire protokollü-hedefli sedasyon, sedatif seçenekleri belirlemek ve verilen 

order hedefli sedasyon skorlarına ulaşmak için ilaçların titre edilmesi ile hemşireler tarafından 

yatak başında uygulanan yerleşik bir sedasyon protokolü olarak tanımlanır. 

  Gerekçe: Beş randomize, prospektif, kör olmayan çalışma günlük sedasyon kesintisi 

protokollerini ve hemşire protokollü-hedefli sedasyonu olağan bakımla karşılaştırmıştır (178–

182) (Ek Tablo 13, Ek Dijital İçerik 17, http://links.lww.com/CCM/D775). Bazı çalışmalar 

günlük sedasyon kesintisini bir hemşire protokollü-hedefli sedasyon protokolü olarak 

tanımlanan “standart bakım” ile karşılaştırmıştır. Çoğu çalışma, her iki tekniğin sağladığı hafif 

düzeyde sedasyonu spesifik olarak hedeflememiş veya değerlendirmemiştir; bunun yerine 

günlük sedasyon kesintisi veya hemşire protokollü-hedefli sedasyon ile tedavi edilen hastalar 

arasındaki genel sedasyon skorlarındaki farklılıkları değerlendirmişlerdir. Beş çalışmada 

toplam 739 hasta randomize edilmiştir (günlük sedasyon kesintisi, n = 373; hemşire protokollü-

hedefli sedasyon, n = 366). Benzodiazepinler her iki grupta da sedasyon için yaygın olarak 

kullanılmışlar  ve genellikle analjezi için opioidlerle birlikte verilmişlerdir. İki çalışma günlük 

sedasyon kesintisi ve hemşire protokollü-hedefli sedasyon karşılaştırıldığında sedasyon 

düzeylerinde fark olmadığını bildirmiştir (178, 179). Diğer çalışmalar çelişkili görünmektedir; 

bir çalışmada günlük sedasyon kesintisi,  hemşire protokollü-hedefli sedasyona karşı daha 

yüksek RASS (180) kaydetmişken, bir diğerinde günlük sedasyon kesintisi ile daha düşük 

medyan SAS skorları elde edilmiştir; ancak hedeflenen hafif sedasyon aralığında harcanan 

zaman yüzdesinde fark saptanmamıştır (181). Üçüncü bir çalışma, günlük sedasyon kesintisi 

ile hemşire protokollü-hedefli sedasyona göre daha hafif sedasyon düzeyleri bildirmiştir (182).  

  Bu kılavuzda ana hatlarıyla belirtildiği gibi, klinik olarak daha derin sedasyon endike 

olmadığı sürece klinisyenler entübe hastalarda derin sedasyon yerine hafif bir sedasyon 

hedeflemelidir. Literatür incelemelerinde, hem günlük sedasyon kesintisi protokollerinin hem 

de hemşire protokollü-hedefli sedasyonun hafif sedasyon düzeyine ulaşmada ve sürdürmede 

güvenli olduğu ve aralarında  fark olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, bazı önemli 

noktalar vardır: ilk olarak, günlük sedasyon kesintileri ve hemşire protokollü-hedefli sedasyonu 

değerlendiren çoğu çalışma bunu artık sedasyon için önerilmeyen benzodiazepinler ile 

yapmıştır; ikincisi, günlük sedasyon kesintisi protokolleri artan hemşirelik iş yükü ile 

ilişkilendirilebilir (179); üçüncüsü, endike olmadığında günün geri kalanında derin sedasyon 

kullanımını haklı çıkarmak için kısa bir günlük sedasyon kesintisi kullanılmamalıdır. Hafif 
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sedasyon düzeyi daha iyi sonuçlarla ilişkili ve spontan solunum denemeleri, erken mobilizasyon 

gibi diğer müdahaleleri kolaylaştırmak için gerekli olduğundan sağlık hizmeti sağlayıcıları 

hastaların çoğunda hafif sedasyon düzeyleri elde etmek için çaba göstermelidir. Valide edilmiş  

bir sedasyon skalası kullanılarak değerlendirilen hafif sedasyon ya hemşire protokollü-hedefli 

sedasyon kullanılarak ya da günlük sedasyon kesintisi protokolleri aracılığıyla (hafif 

sedasyonun hedeflendiği, sedatiflerin infüzyon ile kullanıldığı) elde edilebilir. 

  Kanıt Boşlukları: Hemşirelerin sedasyon değerlendirme sıklığı ve raporlamasındaki 

değişkenlik, sedatiflerin uygulama (infüzyon  vs  bolus) şekli kurumlar arasında farklılık 

gösterir. Çalışmalarda açıklanan en sık sedatif seçenek (benzodiazepinler) mevcut uygulamayı 

yansıtmayabilir. Hasta ve aile tercihleri dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, gelecekteki 

araştırmalar sedasyon düzeyinin hasta merkezli sonuçlar üzerindeki etkisine odaklanmalıdır. 

Sedatif Ajan Seçimi 

Kritik bakım hastaları  kaygıyı ve stresi azaltmak, invaziv girişimleri ve mekanik ventilasyonu 

kolaylaştırmak için sedasyon verilmesine ihtiyaç duyabilirler. Sedasyon endikasyonu, hedefi, 

klinik farmakolojisi ve satın alma maliyeti, sedatif ajan seçiminde önemli belirleyicilerdir. 2013 

PAD kılavuzları (koşullu öneri) mekanik ventilasyon uygulanan kritik hastalarda 

benzodiazepin olmayan sedatiflerin (propofol veya deksmedetomidin) benzodiazepinelere 

(midazolam veya lorazepam) kıyasla  YBÜ’de kalış süresi, mekanik ventilasyon süresi ve 

deliryum insidansında azalma gibi kısa süreli sonuçlarda iyileşme olması nedeni ile tercih 

edilebileceğini belirtmektedir (1). Mevcut kılavuzlar için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli 

sonuçlar değerlendirme için kritik kabul edilmiştir. Bunlar ekstübasyon zamanı, hafif sedasyon 

zamanı, deliryum ve 90 günlük mortalite, kognitif ve fiziksel kondisyon, kurumsallaşma (bakım 

evleri) ve psikolojik işlev bozukluğu gibi uzun vadeli sonuçları içermektedir.  

Elektif kalp cerrahisi hastaları, başvuru profili nadiren elektif olan, yoğun bakım ve 

mekanik ventilatörde daha uzun süre izlenen dahili ve cerrahi yoğun bakım hastalarından 

farklıdır. Bu nedenle, mekanik ventilasyon uygulanan rutin kalp cerrahisi hastalarını ve 

mekanik ventilasyon uygulanan dahili ve cerrahi yoğun bakım hastalarını tanımlayan 

çalışmalarını birbirinden ayırdık. Kritik hastalarda sedatiflerin ve diğer ilaçların yanıtını 

etkileyebilecek farmakogenomik faktörler gözden geçirildi (163). 

Kardiyak Cerrahi 

Soru: Kardiyak cerrahi sonrası mekanik ventilasyon uygulanan yetişkinlerde benzodiazepinler 

ile karşılaştırıldığında propofol sedasyon için kullanılabilir mi? 

Öneri: Kardiyak cerrahi sonrası mekanik ventilasyon uygulanan yetişkinlerde 

benzodiazepin yerine propofol kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt 
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düzeyi). 

 Gerekçe: Sekiz RKÇ incelenmiştir: bunlardan yedisi bu iki sedatif ajanın infüzyonlarını 

(183-189), biri ise propofol infüzyonunu midazolam boluslarıyla karşılaştırmıştır (190). 

Kardiyak cerrahi hastalarında, hafif sedasyona ulaşana kadar en az 30 dakikalık ve 

ekstübasyona kadar olan en az 1 saatlik sürenin klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmüştür. 

İki küçük RKÇ (n = 70), benzodiazepinlere kıyasla propofol ile hafif sedasyona kadar geçen 

sürenin daha kısa olduğu bildirmiştir (MD, –52 dakika; %95 GA, –77 ila –26; düşük kalite) 

(185, 186). Sadece benzodiazepin boluslarının kullanıldığı bir çalışmayı içeren yedi RKÇ (n = 

409), propofol ile ekstübasyona kadar geçen sürenin benzodiazepine kıyasla daha kısa olduğunu 

bildirmiştir (MD, –1,4 saat; %95 GA, –2,2 ila –0,6; düşük kalite) (183–189) . Kardiyak cerrahi 

popülasyonunda diğer kritik sonuçlar üzerinde propofol ve benzodiazepin etkilerini 

karşılaştıran RKÇ'ler bulunamamıştır. Genel olarak, panel propofol kullanılmasının arzu edilen 

sonuçlarının muhtemel istenmeyen etkilerinden daha ağır bastığına karar vermiştir; bu nedenle 

benzodiazepin yerine propofol lehine koşullu bir tavsiye yayınlamıştır. 

Kardiyak Cerrahi Geçirmeyecek Olan Dahili Ve Cerrahi Hastalar  

Sorular: Benzodiazepinler ile karşılaştırıldığında propofol mekanik ventilasyon uygulanan 

kritik hastalarda sedasyon için kullanılabilir mi? 

   Benzodiazepinler ile karşılaştırıldığında deksmedetomidin mekanik ventilasyon 

uygulanan kritik hastalarda sedasyon için kullanılabilir mi? 

  Propofol ile karşılaştırıldığında deksmedetomidin mekanik ventilasyon uygulanan kritik 

hastalarda sedasyon için kullanılabilir mi? 

Öneri: Mekanik ventilasyon uygulanan kritik hastalarda sedasyon için benzodiazepinler 

yerine propofol veya deksmedetomidin kullanılmasını öneriyoruz (koşullu  öneri, düşük kalite 

kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Propofolün benzodiazepine, deksmedetomidinin benzodiazepine ve 

propofolün deksmedetomidine karşı etkileri üç ayrı çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmaların 

çoğunda, benzodiazepinler aralıklı bolus olarak değil sürekli infüzyonlar halinde uygulanmıştır.  

Midazolam ve lorazepam kullanan çalışmalar birleştirilmiştir. Mekanik ventilasyon uygulanan 

kritik hastalarda, hafif sedasyona kadar en az 4 saat ve ekstübasyona kadar en az 8-12 saat (bir 

hemşire vardiyası) süre klinik olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

  Benzodiazepinlere Karşı Propofol: Yedi çalışma (n = 357) (191-197), benzodiazepinler 

ile karşılaştırıldığında propofol kullanımında hafif sedasyona kadar geçen sürenin daha kısa 

olduğunu göstermiştir (MD, –7,2 saat; %95 GA, –8,9 ila –5,5; düşük kalite). Dokuz çalışmada 

ise (n = 423) (191, 196-202) benzodiazepinlere kıyasla propofol ile ekstübasyona kadar geçen 
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sürenin daha kısa olduğu bildirilmiştir (MD, –11,6 saat; %95 GA, –15,6 ila –7,6; düşük kalite). 

Sadece bir RKÇ deliryumu değerlenmiş ve fark bulamamıştır (196). Diğer kritik sonuçlar için 

veri mevcut değildir. Propofol daha yüksek self ekstübasyon riski ile ilişkilendirilmiş olsa da 

(RR, 2,2; %95 GA, 0,30-26,45; düşük kalite), geniş güven aralığı göz önüne alındığında 

güvenilir sonuçlar çıkarılamaz. Ek olarak, self ekstübasyonların her hangi bir zarara neden olup 

olmadığı (örn., yeniden entübasyon ihtiyacı) net değildir. Bu, sedasyon grubu panelindeki 

doktorlar için önemli bir husus olmasına rağmen, yoğun bakım hastaları aksini hissedebilir. 

Genel olarak, panel propofol kullanmanın arzu edilen sonuçlarının muhtemelen istenmeyen 

sonuçlardan daha ağır bastığına karar vermiş ve bu nedenle benzodiazepin infüzyonu yerine 

propofol kullanılmasını koşullu bir tavsiye olarak yayınlamıştır 

  Benzodiazepinlere Karşı Deksmedetomidin. Yapılan beş RKÇ (n = 1052), mekanik 

ventilasyon süresini (167,172,202–204); üç çalışma (n = 969) yoğun bakımda kalış süresini 

(167,172,203); dört RKÇ (n = 1007) ise deliryum prevalansını değerlendirmiştir (167,172, 

203,205). En düşük bias riski (n = 366) olan  ‘Midazolamla Karşılaştırıldığında 

Deksmedetomidinin Güvenliliği ve Etkinliği’ (SEDCOM) adlı çalışma, benzodiazepin 

infüzyonu ile karşılaştırıldığında deksmedetomidinin ekstübasyon süresi (MD, -1,90 gün; %95 

GA, –2,32 ila -1,48)  ve deliryum (RR, 0,71; %95 GA, 0,61-0,83) açısından en büyük yararı 

sağladığını göstermiştir ve bu öneri geliştirilirken kanıtların nasıl derecelendirildiğini 

etkilemiştir (167). 

  Xu ve arkadaşlarının (205) yaptığı çalışmada deksmedetomidin kullanımıyla 

deliryumun azaldığı ve YBÜ'de ‘Sürekli Sedasyon için Midazolama Karşı Deksmedetomidin’ 

(MIDEX) çalışmasında (203) benzodiazepin infüzyonu yerine deksmedetomidin 

kullanıldığında mekanik ventilasyon süresinin kısaldığı gösterilmişse de; tüm çalışmalar analiz 

edildiğinde benzodiazepin infüzyonu ile karşılaştırıldığında deksmedetomidinin mekanik 

ventilasyondan ayrılma süresi (MD, –0,71 gün; %95 GA,–1,87 ila 0,45; düşük kalite), yoğun 

bakımda kalış süresi (MD, –0,23 gün; %95 GA, –0,57 ila 0,11; düşük kalite) ve deliryum 

riskinde (RR, 0,81;  %95 GA, 0,60-1,08; düşük kalite) önemli bir yararı gösterilememiştir. 

Dikkat çekici şekilde, deliryumun sedasyonun kesilmesinden 48 saat sonra  yalnızca bir kez 

değerlendirildiği MIDEX çalışması (203)  deksmedetomidin ile deliryum prevalansında 

iyileşmeyi gösterememiştir. 

SEDCOM (167) ve ‘Sedasyonun Etkisinin Maksimize Edilmesi ve Nörolojik 

Disfonksiyonun Azaltılması’ MENDS (172) çalışmalarının her ikisi de deksmedetomidin 

grubunda bradikardi insidansının daha yüksek olduğunu göstermiştir; çalışmalarda 

bradikardiye müdahale edilmesi gerekmemiştir. Genel olarak, panel deksmedetomidin 
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kullanılmasının arzu edilen sonuçlarının istenmeyen sonuçlardan daha ağır bastığına karar 

vermiş ve bu nedenle deksmedetomidini benzodiazepine tercih eden koşullu bir tavsiye 

yayınlamıştır. 

  Deksmedetomidine Karşı Propofol. Üç RKÇ (n = 850) ekstübasyona kadar geçen süreyi 

değerlendirmiş ve aralarında fark gösterilememiştir (202, 203, 206). Diğer kritik sonuçlar için 

veri mevcut değildir. Bir RKÇ, ‘Yoğun Bakımda Sürekli Sedasyonda Propofola karşı 

Deksmedetomidin’ (PRODEX) çalışması, sedasyonun kesilmesinden sonraki 48 saatlik tek 

zaman diliminde deksmedetomidin ile deliryum insidansında azalma olduğunu göstermiştir 

(203). Deksmedetomidin ile sedasyon uygulanan hastalar propofole kıyasla daha etkili iletişim 

kurabilmiştir (203). Propofol ve deksmedetomidin ile sedasyon uygulanan hastalar arasında 

bradikardi veya hipotansiyon açısından fark bildirilmemiştir (203). 

  Genel olarak, hem propofol hem de deksmedetomidin benzodiazepinlerle 

karşılaştırıldığında orta derecede bir yarar (hafif sedasyon ve ekstübasyon süresinde kısalma) 

sağlandığına ilişkin düşük kalitede kanıtlar vardır. Propofol ve deksmedetomidin arasında 

sonuçlarda önemli bir farklılık kaydedilmemiştir. Bu çalışmalarda bildirildiği gibi, propofol 

veya deksmedetomidin ile ilişkili zararın minimal olduğu ve klinik olarak anlamlı olmadığı 

kabul edilmiştir. Hem propofol hem de deksmedetomidin maliyetleri eskiye kıyasla daha düşük 

olduğundan, bu sedatif rejimlerin maliyet etkinliği belirsizdir. Ek olarak, bu ajanların 

maliyetleri dünyada büyük farklılıklar göstermekte ve bu da maliyet etkinliğinin 

genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, hem propofol hem de 

deksmedetomidinin uygulamaya dahil edilmesi muhtemelen kabul edilebilir ve 

uygulanabilirdir. Derin sedasyon (nöromüsküler blokajlı veya blokajsız) gerektiğinde 

deksmedetomidinin kullanılmaması gerektiğini kabul eden panel üyeleri, propofol 

(deksmedetomidine karşı) kullanmanın istenen ve istenmeyen sonuçlarının dengelendiğine 

karar vermiştir; bu nedenle, kritik hastalığı olan yetişkinlere sedasyon uygulanmasında her iki 

ajanın da kullanılması için şartlı bir tavsiye yayınlamışlardır. Uygulama, muhtemelen, ilacın 

mevcudiyetine ve maliyetine bağlı olacaktır.  

  Kanıt boşlukları: Tanımladığımız kritik sonuçları değerlendiren daha büyük, iyi 

yürütülmüş çalışmaların yapılması gerekmektedir. Daha hızlı ekstübasyon ve artan sağkalım, 

uzun vadeli sonuçların yapı taşları olmasına rağmen, artık hasta merkezli sonuçların tek 

tanımlayıcıları olarak yeterli değillerdir. Eski yaşam kalitesine dönüş, bağımsız işlev ve 

istihdam dahil, hayatta kalmanın birçok yönündeki iyileştirmeler anlamlı kabul edilmektedir 

(207). YBÜ bakımı sırasında ve sonrasında aile üyeleriyle hasta iletişiminin değerini ve bu 

sedatiflerin her birini kullanırken hastaların algılarını değerlendiren ileri çalışmalara da ihtiyaç 
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vardır. Not olarak, hasta paneli üyelerimiz, sedatif alınırken kılavuz tavsiye içeriğine 

çevrilemeyen çok farklı subjektif deneyimler anlattılar. Farmakokinetik ve farmakodinamik 

hususlar hem sedatif seçimine hem de uygulama yöntemlerine dahil edilmelidir (162, 163). 

Örneğin, sürekli sedatif infüzyonları kullanımına karşılık, analjezi oluşturulduktan sonra 

aralıklı bir benzodiazepin uygulama stratejisinin riskleri ve faydaları çalışılmalıdır. 

Benzodiazepinler, kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde hala tedavinin temelini 

oluşturmaktadır; riskler ve faydalar maliyetleri bağlamında incelenmelidir. Ek olarak, analjezi 

öncelikli yaklaşımda veya sedoanaljeziyi desteklemek için sedatif ilaçların rolü daha iyi 

araştırılmalıdır. Hemodinamik olarak stabil olmayan, derin sedasyona ihtiyaç duyan, deliryum 

riski altında olan veya alkol yoksunluğu belirtileri olan hastalarda benzodiazepinlerin propofol 

veya deksmedetomidine karşı rolü araştırılmalıdır. Artan propofol kullanımıyla birlikte, 

propofol infüzyon sendromunu daha erken saptamak için stratejiler gereklidir ve prevalansını 

ve risklerini karakterize etmek için geniş ölçekli kayıt çalışmaları yapılmalıdır. Ajitasyon, 

anksiyete ve sıkıntıyı azaltmak için sedatif seçimi ve gereksinimleri açısından nonfarmakolojik 

stratejilerin rolü belirsizdir ve bu nedenle bu konuda herhangi bir öneride bulunulamaz. 

Objektif Sedasyon İzlemi 

Soru: Objektif sedasyon izlem araçları (elektroensefalogram tabanlı araçlar veya kalp 

atım değişkenliği, aktigrafi ve uyarılmış potansiyeller gibi araçlar) kritik entübe erişkinlerde 

sedasyon yönetiminde faydalı mıdır?  

Derecelendirilmemiş İfadeler: Bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu, derin sedasyon 

veya nöromüsküler blokaj sırasında sedasyon titrasyonu için en uygun görünmektedir, ancak 

gözlemsel veriler daha hafif sedasyonla da potansiyel fayda önermektedir.  

Subjektif ölçeklerle kıyaslandığında BIS monitörizasyonu, sedasyon skalası 

kullanılamadığında sedasyon titrasyonunu iyileştirebilir. 

Gerekçe: Objektif sedasyon izlem araçlarının YBÜ tabanlı çalışmaları için literatür, esas 

olarak elektroensefalogram tabanlı araçlara (özellikle BIS) ilişkin raporlardan oluşur. Birkaç 

YBÜ tabanlı çalışma, sonlanım faydalarını değerlendirmiştir (208-210). YBÜ'de BIS'in 

doğruluğunu değerlendirmek için kullanılan yöntemler Ek Tablo 14'te (Ek Dijital İçerik 18, 

http://links.lww.com/CCM/D776) özetlenmiştir ve dahil edilen 32 çalışmanın özellikleri Ek 

Tablo 15’te (Ek Dijital İçerik 19, http://links.lww.com/CCM/D777) (161, 208–239) 

özetlenmiştir. 

Bu çalışmalar için araştırma tasarımında birkaç ortak zorluk tespit edilmiştir. 

Elektroensefalogram verileri ile subjektif sedasyon verileri arasındaki ilişkinin genellikle sabit 

ve doğrusal olduğu varsayılmıştır, ancak bu yanlış bir algıdır. Çünkü sedasyon derinleştiğinde 
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ve hastalar tepkisiz hale geldiğinde, subjektif sedasyon skalaları minimum bir değere ulaşırken 

(SAS 1 veya RASS –5), objektif elektroensefalograma tabanlı araçlar, bir izoelektrik 

elektroensefalogram elde edilene kadar azalmaya devam edebilir (Ek Şekil 4, Ek Dijital İçerik, 

20, http://links.lww.com/CCM/D778) (211). Diğer taraftan, artan ajitasyonla birlikte, objektif 

araçlar maksimuma ulaşırken (yani, bir BIS 100), subjektif ölçekler artan ajitasyon seviyelerini 

tanımlamaya devam eder (Ek Şekil 5, Ek Dijital İçerik 21, http://links.lww.com/CCM/D779) 

(211). Ek olarak, BIS gibi objektif monitörler hastayı uyarmadan ölçüme izin verirken, subjektif 

sedasyon skalaları hastanın sese, fiziksel ve hatta zararlı uyaranlara verdiği yanıtı 

değerlendirmeyi gerektirir. Bu uyaran hastanın önceden var olan durumunu değiştirir ve BIS 

değerini artırır; BIS ölçümlerinin zamanlamasına bağlı olarak (yani, uyarandan önce, uyaran 

sırasında veya sonrasında), iki değerlendirme tekniği arasındaki uzlaşma etkilenecektir.  

BIS ve subjektif sedasyon skalası değerlendirmesini karşılaştıran 32 adet yoğun bakım 

tabanlı çalışmalar  subjektif değerlendirmeden gelen uyarıya göre BIS ölçümünün 

zamanlamasına (0-4 puan), situmülasyonun tipine (0-2 puan), derin sedasyon için ayarlama 

yapılmasına (0-2 puan) ve elektroensefalogram sinyal kalitesi ve yazılım sürümünün tanımlanıp 

tanımlanmadığı (0-2 puan) yaklaşımına göre skorlanmıştır (161, 208–239). Daha az karıştırıcı 

potansiyeli olan çalışmalar (zamanlama konusunda 4 puan) BIS ve subjektif ölçekler arasında 

daha iyi uzlaşma eğilimi gösterirken (p = 0.09) subjektif uyaranın etkisini hesaba katmayan 

çalışmalar (zamanlama üzerinde 0 puan) en kötüsü uzlaşmaya sahipti (Ek Şekil 6’daki kırmızı 

elipse bakınız, Ek Dijital İçerik 22, http://links.lww.com/CCM/D780). 

Üç çalışma, subjektif bir araç kullanmaya kıyasla sedasyonu değerlendirmek için BIS 

kullanmanın etkisini değerlendirdi (209-211). Bu çalışmalar, toplam sedatif kullanımında 

azalma ve benzer klinik sedasyona rağmen daha hızlı uyanma süreleri (Ramsay 4) (208), 

prosedürle ilgili advers olaylarda azalma (Ramsey 2-3) (209) ve azaltılmış midazolam ve 

fentanil dozları, daha az ajitasyon, daha az trakeostomi ihtiyacı ve daha kısa YBÜ’de kalış 

süresi göstermiştir (210). 

Kanıt Boşlukları: YBÜ’de sedasyon monitörizasyonunu değerlendirmek için yapılan  

araştırmaların metodolojisi standartlaştırılmamıştır, bu da yukarıda belirtildiği gibi çalışma 

tasarımında geniş değişkenlikle sonuçlanmıştır. En iyi bileşenleri ve yaklaşımları tanımlamak, 

çalışma kalitesini artıracaktır. Gelişmiş araştırma titizliği ile, çeşitli objektif sedasyon izlem 

araçları, objektif ve subjektif sedasyon ölçekleri arasında mantıklı karşılaştırmalar yapmak 

mümkün olabilir. Sedasyonun derinliği (özellikle daha fazla hastanın hafifçe sedatize edildiği 

bir çağda), sedasyon değerlendirmesi sırasında uyaran ve farklı hasta patolojilerinin (nörolojik 

ve nörolojik olmayan tanılar) objektif araç güvenilirliğini nasıl etkileyebileceği gibi konularla 
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başa çıkmak için en iyi yaklaşımı tanımlamada ek araştırmalara ihtiyaç vardır. Son olarak, 

subjektif ölçeklere kıyasla bu araçların hasta sonlanımlarını iyileştirip iyileştirmediğini veya 

sağlık hizmeti kaynak tüketimini azaltıp azaltmadığını doğrulamak için daha fazla sonlanım 

çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Fiziksel Kısıtlamalar 

Soru: Entübe veya entübe olmayan kritik erişkin hastalarda fiziksel kısıtlama 

kullanımıyla ilişkili prevalans oranları, gerekçeleri ve sonuçları (zarar ve fayda) nelerdir? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Prevalans oranları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar 

gösterse de, kritik hastalığı olan erişkinler için fiziksel kısıtlamalar sıklıkla kullanılmaktadır. 

Yoğun bakım sağlayıcıları, fiziksel kısıtlamalarla ilişkili etkinlik ve güvenlik 

endişelerini (örneğin, planlanmamış ekstübasyonlar ve daha fazla ajitasyon) gösteren 

çalışmaların olmamasına rağmen, kendi kendine ekstübasyonu ve tıbbi cihazın çıkarılmasını 

önlemek, düşmeleri önlemek ve personeli hırçın hastalardan korumak için kısıtlamalar 

kullandığını bildirmektedir. 

Gerekçe: Hasta merkezli bakımın iyileştirilmesine odaklanan bir çağda, fiziksel 

kısıtlamaların kritik erişkin hasta bakımı ve sonlanımı üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Fiziksel 

kısıtlamalar “hastanın kollarını, bacaklarını, vücudunu veya başını serbestçe hareket ettirme 

kabiliyetini kısıtlayan veya azaltan herhangi bir manuel yöntem, fiziksel veya mekanik cihaz, 

malzeme veya ekipman” olarak tanımlanmaktadır (240). Bu soru özellikle ayak bileğine, bileğe 

veya üst gövdeye bağlı fiziksel kısıtlamalara odaklanmaktadır. Fiziksel kısıtlama kullanımı, 

bazı Avrupa ülkelerinde % 0'dan Kuzey Amerika'da % 75'e kadar geniş ölçüde değişmektedir 

(Ek Tablo 16, Ek Dijital İçerik 23, http://links.lww.com/CCM/D781) (168, 241–261). Fiziksel 

kısıtlamaların türü ve konumu (örneğin, bilek, ayak bileği, üst gövde) benzer şekilde farklılık 

gösterir ve kaynak açısından zengin ülkeler ticari olarak mevcut kısıtlamaları (242, 245–247, 

249, 252, 255, 260, 262–268) kullandığını bildirmektedir. 

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hasta güvenliğini arttırma (242, 249, 252, 262, 263); kendi 

kendine ekstübasyonu tüpün yerinden çıkmasını ve/veya tıbbi cihazın çıkarılmasını önleme 

(242, 246, 249, 255, 262, 263, 265, 266, 269); hasta davranışını kontrol etme (249, 262, 265, 

266, 269); personeli hırçın hastalardan koruma (263); ve düşmeleri önleme (242, 263, 266) 

dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı yoğun bakım ünitesinde fiziksel kısıtlamaların 

kullanımını tarihsel olarak haklı çıkarmışlardır. Daha az yaygın olarak belirtilen nedenler 

arasında şunlar yer alır: hastanın duruşunu/pozisyonunu korumak (249, 266); mola kapsamı 

sırasında personel eksikliği veya denetim eksikliği (249, 263, 265); ve hasta, aile üyesi veya 

diğer sağlık personelinin önerilerine uyma (265). 
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Bugüne kadar hiçbir RKÇ, kritik hastalığı olan erişkinlerde fiziksel kısıtlama 

kullanımının güvenliğini ve etkinliğini araştırmamıştır. Fiziksel kısıtlama kullanımını ve kritik 

hastaların sonlanımlarını araştıran az sayıda tanımlayıcı çalışma, paradoksal olarak fiziksel 

kısıtlama kullanımının önlemeyi amaçladığı olayların daha yüksek oranlarını bildirmektedir. 

Bu olaylar daha fazla plansız ekstübasyonu ve sık tekrar entübasyonu (245, 247, 267, 268); 

daha fazla istemeden cihaz çıkarmayı (268); daha uzun YBÜ’de kalış süresini (245); artan 

ajitasyonu; daha yüksek benzodiazepin, opioid ve antipsikotik ilaç kullanımını (244, 268); ve 

deliryum veya oryantasyon bozukluğu için artan riski (257, 259, 268, 270, 271) içerir. 

Belirli değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörlerin, erişkin kritik hastaların fiziksel 

kısıtlama kullanım riskini arttırdığı görülmektedir. Bu faktörler şunları içerir: ileri yaş (250, 

264); koma dışı uyaran seviyesi; deliryum dahil nörolojik veya psikiyatrik durumlar (257, 258, 

261, 268); sedatif tipi/stratejisi (169, 242, 261, 272); mekanik ventilasyon kullanımı (242, 261, 

263); invazif cihazların kullanımı (246, 250); hemşire-hasta oranı ve algılanan iş yükü (242, 

268, 271); ve günün saati (249). İlginç bir şekilde, erken mobilite programına katılan (273) ve 

deliryum için erken farmakolojik tedavi (272) alan hastalar ve alkol kullanım öyküsü olan 

hastalar daha az kısıtlanmaktadır (268). 

Hastaların YBÜ’de kalış sırasında fiziksel olarak kısıtlanma algıları değişkenlik gösterir 

ancak YBÜ’de kaldıktan sonra devam eden güçlü duygusal tepkileri sıklıkla tetikler (169,269). 

Prevalans, istenmeyen sonuçlar ve hastaların fiziksel kısıtlama kullanımına ilişkin algıları göz 

önüne alındığında, kritik bakım sağlayıcıları, fiziksel kısıtlama kullanımını başlatmadan veya 

sürdürmeden önce erişkin YBÜ ortamında bu uygulamanın risklerini ve faydalarını yakından 

değerlendirmelidir. Belirli ülkeler “kısıtlamasız” bir YBÜ ortamı bildirseler de, bu durum yatak 

başı bakıcıların ve/veya farmakolojik kısıtlamaların kullanımının artması ile mümkün olabilir. 

Kanıt Boşlukları: Fiziksel kısıtlama kullanımını azaltmaya yönelik çabaların, hastaların 

potansiyel olarak zararlı sedatif ve antipsikotik ilaçlara maruz kalmasının artması gibi 

istenmeyen sonuçlara yol açıp açmayacağı belirsizliğini korumaktadır. Hemşirelerin istihdam 

edilme biçimleri, personel eğitimi ve hasta/aile savunuculuğunun YBÜ’de fiziksel kısıtlama 

kullanım insidansı üzerindeki etkisi de henüz belirlenememiştir. Özellikle YBÜ ortamıyla ilgili 

olarak, yaşam sonu bakım sırasında fiziksel kısıtlamaların gerekliliği ve etiği daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Son olarak, fiziksel kısıtlamaların hasta sonlanımı üzerinde 

oynadığı gerçek etki, RKÇ'lerle araştırılmalıdır. 

DELİRYUM  

Deliryum, erişkin kritik hastalarda yaygındır. Yoğun bakım ünitesinde ve diğer ortamlarda 

karşılaşılan deliryumun eşdeğer patofizyolojik durumlar olduğu varsayılır. Deliryum klinik bir 
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tanıdır; çoğu çalışma, deliryumu, YBÜ için Konfüzyon Değerlendirme Yöntemi (Confusion 

Assessment Method for the ICU, CAM-ICU) veya Yoğun Bakım Deliryum Tarama Kontrol 

Listesi (Intensive Care Delirium Screening Checklist, ICDSC) gibi tarama araçlarını kullanarak 

saptar (274, 275). Deliryum, etkilenen hastalar ve yakınları için rahatsız edici olabilir. Deliryum 

daha kötü sonlanım, çok daha yüksek YBÜ ve hastanede kalış süresi, maliyet ile ilişkilidir 

(276). Bu alanda birçok araştırma açığı bulunmaktadır (277). Bu kılavuzda, eyleme 

dönüştürülebilir altı soru ve beş tanımlayıcı soruyu ele alıyoruz (Ek Tablo 17'deki öncelikli 

konu listesine bakınız [Ek Dijital İçerik 24, http://links.lww.com/CCM/D782] ve Ek Tablo 

18'deki oylama sonuçlarına [Ek Dijital İçerik 25, http://links.lww.com/CCM/D783]). Deliryum 

grubunda öneriler geliştirmek için kullanılan kanıt özetleri ve kanıt-karar tabloları Ek Tablo 

19'da (Ek Dijital İçerik 26, http://link.lww.com/CCM/D784) ve meta-analizler için grafikler Ek 

Şekil 7'de mevcuttur (Ek Dijital İçerik 27, http://links.lww.com/CCM/D785). 

Risk faktörleri 

Soru: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryum oluşumu (yani, insidans, prevelans 

veya günlük geçiş), deliryum süresi veya şiddeti hangi predispozan ve presipite eden risk 

faktörleri ile ilişkilidir? 

Derecelendirilmemiş İfade: Aşağıdaki risk faktörleri için güçlü kanıtlar, bunların kritik 

hastalığı olan erişkinlerde deliryum ile ilişkili olduğunu göstermektedir: "değiştirilebilir"—

benzodiazepin kullanımı ve kan transfüzyonları ve "değiştirilemez"—ileri yaş, demans, önceki 

koma, YBÜ öncesi acil cerrahi veya travma, artan Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık 

Değerlendirmesi (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, APACHE) ve ASA 

puanları. 

Gerekçe: Potansiyel risk faktörleri olarak değişkenleri değerlendirmek için 2000 

yılından Kasım 2015'e kadar yayınlanan, deliryum için kardiyak operasyon geçirmemiş erişkin 

kritik hastaları değerlendiren, çok değişkenli analiz veya randomizasyon kullanan 68 çalışma 

kullanıldı (Ek Tablo 20, Ek Dijital İçerik 28, http://links.lww.com/CCM/D786). Alınan 

makalelerin yanlılık riski puanlandı (İskoç Üniversiteler Arası Kılavuz Ağı kalite kontrol 

listelerini kullanan kohort çalışmaları ve Cochrane yöntemlerini kullanan kontrollü çalışmalar) 

ve çalışmalar yüksek, kabul edilebilir veya düşük kalite olarak sınıflandırıldı (Ek Tablo 21, Ek 

Dijital İçerik 29, http://links.lww.com/CCM/D787). Her değişken üç kriter kullanılarak 

değerlendirildi: 1) onu araştıran çalışmaların sayısı; 2) bu araştırmaların kalitesi ve 3) çalışmalar 

arasında tutarlılığın olduğu durumlar (yani, ilişkilendirme yönü çalışmaların ≥ %50'si için 

tutarlıydı). Çalışmalar arasındaki heterojenlik nedeniyle ilişkinin güçlü yönleri özetlenmedi. Bir 

risk faktörünün artan deliryum ile ilişkili olduğuna dair güçlü, orta veya yetersiz kanıt olup 
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olmadığını tanımlamak için doğrulanmamış şu kriterler kullanıldı: güçlü—iki veya daha fazla 

yüksek kaliteli makale ve ilişki tutarlılığı; orta—bir yüksek kaliteli makale ve bir ilişki 

tutarlılığı olan bir veya daha fazla kabul edilebilir kalitede makale; ve yetersiz—tutarsız 

bulgular ve güçlü kanıt ve orta düzeyde kanıt için kriterlerin karşılanmaması (278). Predispozan 

ve hızlandırıcı risk faktörlerinin değerlendirilmesi birleştirildi; çünkü bu faktörler çoğu 

araştırmada aynı anda incelenmişti. 

Benzodiazepin kullanımı ve kan transfüzyonu uygulaması, tarama araçları tarafından 

saptanan deliryum ile ilişki için güçlü kanıtlara sahip değiştirilebilir iki faktördür (Ek Tablo 

22, Ek Dijital İçerik 30, http://links.lww.com/CCM/D788). Deliryum ile ilişki için güçlü 

kanıtlara sahip değiştirilemeyen risk faktörleri arasında artan yaş, demans, önceki koma, yoğun 

bakım ünitesi öncesi acil cerrahi veya travma, artan APACHE ve ASA skorları yer alır. 

Cinsiyet, opioid kullanımı ve mekanik ventilasyonun her birinin deliryum oluşma riskini 

değiştirmediği kuvvetle gösterilmiştir.Aşağıdakilerin deliryum riskini artırdığını gösteren orta 

düzeyde kanıtlar mevcuttur: hipertansiyon öyküsü; nörolojik hastalık nedeniyle kabul; travma; 

ve psikoaktif ilaç kullanımı (örneğin, antipsikotikler, antikonvülzanlar). Solunum hastalığı 

öyküsü, tıbbi başvuru, nikotin kullanımı, diyaliz veya sürekli venovenöz hemofiltrasyon ve 

düşük Glasgow Koma Skorunun deliryum riskini artırmadığı orta derecede gösterilmiştir. 

Sedasyon seçiminin deliryumu nasıl etkileyebileceği hakkında inceleme için “Sedasyon 

bölümü”ne ve uyku ile deliryum arasındaki ilişkiyle ilgili “Uyku bölümü”ne bakınız. 

Deliryumla ilişkili diğer tüm potansiyel risk faktörleri için kanıtlar şu anda yetersiz kalmaktadır. 

Öngörme 

Soru: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryum öngörülebilir mi? 

Derecelendirilmemiş İfade: Hem YBÜ’ye kabul sırasında hem de YBÜ’ye kabulün ilk 

24 saatinde deliryum risk faktörlerini içeren öngörücü modeller doğrulanmıştır ve kritik 

hastalığı olan erişkinlerde deliryumu öngörebildiği gösterilmiştir. 

Gerekçe: YBÜ deliryumunu öngörmek için modelleme kullanan dört çalışma belirlendi 

(279–282), bunlardan üçü psikometrik olarak güçlü kabul edildi (Ek Tablo 23, Ek Dijital İçerik 

31, http://links.lww.com/CCM/D789) (280–282). Bunlardan iki çalışma,  DELIRiuM 

PREdiction in ICu patients (PRE-DELIRIC) modelini kullanarak YBÜ kabulünden sonraki 24 

saat içinde YBÜ’de deliryumu tahmin etmeyi amaçlamıştır (280, 281). Çok uluslu bir 

çalışmada, 10 öngörücü (yaş, APACHE-II skoru, başvuru grubu, acil başvuru, enfeksiyon, 

koma, sedasyon, morfin kullanımı, üre düzeyi ve metabolik asidoz) alıcı işletim karakteristiği 

(AUROC) eğrisi altında 0,77 (%95 CI, 0,74-0,79) olan bir modele olanak vermiştir (281). Başka 

bir yüksek kaliteli, çok uluslu çalışmada (282), YBÜ’ye kabulde mevcut olan hasta 
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özellikleriyle deliryumu öngörmek için bir model oluşturulmuştur. Bu Erken (E)-PRE-

DELIRIC modeli dokuz öngörücü içerir (yaş, bilişsel bozukluk öyküsü, alkol kötüye kullanım 

öyküsü, kan üre azotu, başvuru kategorisi, acil başvuru, ortalama arter kan basıncı, 

kortikosteroid kullanımı ve solunum yetmezliği) ve AUROC değeri 0,76 (%95 CI, 0,73-0,77) 

olarak bulunmuştur. Hem PRE-DELIRIC hem de E-PRE-DELIRIC modelleri benzer tahmin 

değerine sahip olduğundan, tercih edilen model öngörücülerin mevcudiyetine dayalı olabilir 

(Ek Tablo 24, Ek Dijital İçerik 32, http://links.lww.com/CCM/D790). Her iki model de 

yalnızca CAM-ICU ile taramaya dayalıdır. 

Kanıt Boşlukları: Deliryum üzerine gelecekteki etiyolojik çalışmalar, şu anda kesin 

olmayan kanıtların bulunduğu ve muhtemel değiştirilebilir risk faktörlerine odaklanmalıdır. 

Komorbid hastalıklar, sepsis, nikotin ve alkol kötüye kullanımı ve opioid ve sistemik steroid 

kullanımını içeren deliryum risk faktörlerinde azalmanın deliryum yükü ve hasta sonlanımı 

üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Karıştırıcılar bu çalışmalarda önemli bir konudur. Bu 

nedenle, deliryum risk faktörleri üzerine gelecekteki çalışmalar, önceden düşünülen risk 

faktörlerine dayalı olarak yeterli düzeltmeler yapmalıdır (278). 

Değerlendirme 

Soru: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumu geçerli bir araç kullanarak 

değerlendirmeli miyiz (bu değerlendirmeyi geçerli bir araçla yapmamaya kıyasla)? 

İyi Uygulama İfadesi: Kritik hastalığı olan erişkinler, geçerli bir araç kullanılarak 

deliryum açısından düzenli olarak değerlendirilmelidir. 

Açıklamalar: Önceki kılavuzlar ağrı, sedasyon ve deliryum tarama araçlarının 

psikometrik değerlendirmelerini sağladı (1). Mevcut deliryum tarama araçları için 

psikometriklerin yeniden değerlendirilmesi bu kılavuzların bir parçası olarak yapılmamıştır. Bu 

sorunun odak noktası, klinik uygulamada herhangi bir deliryum değerlendirme aracı 

kullanmanın (değerlendirme aracı olmamasına karşı) etkisidir. 

Gerekçe: Deliryum değerlendirmesini inceleyen çoğu çalışma, değerlendirme 

müdahalesini bir veya daha fazla yönetim stratejisiyle (8, 110, 283) birleştirir ve izlemenin 

kendisiyle ilgili sonuçları değerlendirme yeteneğini engeller. Üç çalışma özellikle deliryumu 

değerlendirmenin etkilerini inceledi (284–286) ve tasarım ve değerlendirilen sonlanım 

seçiminde önemli ölçüde farklılık gösterdi. İkisi (284, 285), deliryum değerlendirmesi ile 

YBÜ'de kalış süresi veya mekanik ventilasyon süresi arasında bir ilişki bulamadı. Üç çalışma, 

deliryum tanı ve tedavisine kadar geçen süreyi değerlendirdi. Bir çalışma, CAM-ICU 

kullanılarak yapılan tarama ile klinik değerlendirmeyi karşılaştırdı (285) ve tanı veya 

antipsikotiklerle tedavi süresinde hiçbir fark olmadığını bildirdi. CAM-ICU kolunda daha fazla 



40 
 

antipsikotik ilaç günü vardı, ancak uygulanan toplam antipsikotik ilaç dozu iki kolda benzerdi. 

Dört çalışmanın en büyüğü (286), değerlendirme aracı uygulaması ve bu çalışmada deliryum 

insidansı ve süresi için bir vekil olan haloperidol kullanımını karşılaştırdı. Uygulama sonrası 

dönemde daha fazla hasta haloperidol ile tedavi edildi, ancak uygulama öncesi gruptaki 

hastalardan daha düşük dozlarda ve daha kısa sürede haloperidol ile tedavi edildi. Çapraz bir 

çalışmada, Reade ve arkadaşları (287), CAM-ICU değerlendirmesi dönemi ile deliryum 

tanımına sahip bir form kullanıldığı yapılandırılmamış hemşirelik değerlendirmeleri dönemini 

karşılaştırmıştır. Yapılandırılmamış değerlendirmeler dönemi ile karşılaştırıldığında, CAM-

ICU kolunda deliryumlu hemşirelik vardiyalarının oranı önemli ölçüde daha düşük ve deliryum 

süresi daha kısaydı. Sistemik deliryum tespiti, bildirilen deliryum prevalansını sahte bir şekilde 

yükseltebilir, bu da deliryum azaltmaya yönelik müdahale çabalarının bu sonlanım üzerindeki 

gerçek etkisini yakalamayı zorlaştırır. Uygulama stratejileri farklıydı ve her çalışmanın önemli 

tasarım sınırlamaları, düşük ve çok düşük kalitede kanıt değerlendirmelerine yol açtı. Bu 

çalışmalar Ek Tablo 25'te özetlenmiştir (Ek Dijital İçerik 33, http://links.lww.com/CCM 

/D791). Çalışmaların hiçbiri hastaya zarar bildirmese de, bu kalite düzeyi ve çalışma 

tasarımındaki ve sonuçlarındaki heterojenlik bir öneriyi engellemektedir. Bu kanıt, tek başına 

deliryum taramasının faydalı olup olmadığını belirleyemez. 

Derecelendirilmiş bir tavsiye yerine, deliryum izlemenin potansiyel faydalarının olası 

olumsuzluklardan çok daha ağır bastığı göz önüne alındığında, derecelendirilmemiş İyi 

Uygulama Bildirimi yayınlıyoruz. Çalışmaların karmaşıklığı nedeniyle literatürü özetlemek ve 

kanıt kalitesini değerlendirmek mümkün değildi. Deliryum monitörizasyonun primer 

potansiyel yararı, klinik değerlendirmeyi ve müdahaleyi hızlandırabilecek erken tanımadır. 

Erken teşhis, etiyolojinin (mümkün olduğunda) hızlı bir şekilde tanımlanmasını ve 

düzeltilmesini, rahatsız edici semptomlar yaşayan hastaların güvence altına alınmasını, tedaviyi 

(farmakolojik veya farmakolojik olmayan) ve tedavi etkinliği değerlendirmeyi sağlayabilir. 

Hem YBÜ hem de YBÜ dışı ortamlarda yapılan çok sayıda çalışma, doğrulanmış tarama 

araçları olmadan hemşirelerin ve doktorların deliryumu yatak başı tanıyamadığını bulmuştur 

(285, 287–294). 

Altta yatan deliryum nedenlerinin olası erken saptanmasına ek olarak deliryumun 

tanınmamasının sonuçları nelerdir? Deliryum, YBÜ hastaları, aileleri ve YBÜ personeli için 

rahatsız edici bir deneyimdir (295–298). Kanıtlanmamış olmasına rağmen, bu tür sıkıntı 

personel ve hastalar/aileler arasında deliryum hakkında yapılan tartışmalarla hafifletilebilir. 

Düzenli deliryum monitörizasyonu bu tartışmalar için bir temel sağlayabilir (299). YBÜ 

deneyimlerine ilişkin kalitatif çalışmalar, deliryumdaki hastaların personele göre aile üyelerine 
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daha fazla güven ve teşvik hissettiklerini sürekli olarak vurgulamaktadır (295, 300). 

Deliryumun erken tespiti ve tanımlanması, korkutucu semptomlar ortaya çıktığında güvenceyi 

artırarak hastalara fayda sağlayabilir. 

CAM-ICU veya ICDSC kullanılarak yapılan deliryum taraması hızlıdır (2–5 dakika) 

(284, 286). Yakın zamanda yapılan sistematik derleme, kritik hastalığı olan erişkinler için 

deliryum tarama araçlarının psikometrik özelliklerini güncellemiştir (301). Klinik 

değerlendirme ile karşılaştırıldığında deliryum tarama araçlarının duyarlılığı ve özgüllüğü ve 

klinik tanı için tarama araçları kullanıldığında bunların tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği, YBÜ 

popülasyonları arasında farklılık gösterir (örneğin, kardiyak cerrahi YBÜ veya nörolojik hasarı 

olan hastalar) (51, 302, 303). Yakın tarihli bir yayın (304), deliryum şiddetini belgelemek için 

doğrulanmış yeni bir aracı (YBÜ-7) açıklamıştır ve ciddiyetin daha kötü sonlanımla ilişkili 

olduğunu öne sürmüştür. Deliryumu önleme ve/veya tedavi etme stratejilerini araştıran hemen 

hemen tüm klinik araştırmalar, deliryum değerlendirme araçlarına dayanmaktadır. Deliryum 

odaklı herhangi bir çalışmanın genellenebilirliği, klinik uygulamada bu araçlara dayanır. 

Araçların özellikleri (ve onları karıştıran unsurlar) daha iyi tanımlandığında, bu araştırmaların 

sonuçları gelecekteki klinik çalışmalara rehberlik etmeye yardımcı olacaktır. 

Deliryum taramasının dezavantajları da göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlış pozitif 

tarama, CAM-ICU veya ICDSC ile nadir olmakla birlikte, gereksiz farmakolojik veya 

farmakolojik olmayan tedaviye neden olabilir. YBÜ’de antipsikotik kullanımı sıklıkla, 

YBÜ’den ve hastaneden taburcu olduktan sonra devam etmesi ve uzun süreli uygulanması ile 

ilişkilidir (305-307). Deliryum taraması hemşirelik personeli için külfetli olabilir (287). En iyi 

uygulama ifadesi oluşturmak için gereken kriterler bağlamında, CAM-ICU veya ICDSC ile 

yaygın deliryum değerlendirmesinin faydalarının olası dezavantajlardan çok daha ağır bastığı 

hissedilmiştir. 

Kanıt Boşlukları: Deliryumdan daha uzun süre çalışılmış olan ağrı ve ajitasyon 

değerlendirmelerini destekleyen mevcut kanıtlar, deliryum izlemede gelecekteki araştırmalar 

için rehberlik sağlayabilir (19, 106, 110, 308-310). Bazı araştırmalar (18, 310), değerlendirme 

araçlarının hasta sonlanımını iyileştirme yeteneğinin, kullanılan eğitim stratejisinin yoğunluğu 

ve uygulanan kalite iyileştirme girişimleri ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Yakın 

tarihli bir gözlemsel çalışma (311), yüksek deliryum monitörizasyonu (yani, YBÜ günlerinin ≥ 

%50'sinde yapılan değerlendirmeler) ile iyi hasta sonlanımı (yani, daha düşük hastane 

mortalitesi, daha kısa YBÜ kalış süresi ve daha kısa mekanik ventilasyon süresi) arasında bir 

ilişki bulmuştur. Gelecekteki çalışmalar, birincil nörolojik tanısı olan hastalar gibi çeşitli kritik 

bakım popülasyonlarını içermelidir. Deliryum değerlendirmesinin etkisini araştıran yüksek 
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kaliteli araştırmaların eksikliği, deliryum değerlendirmesi ile hasta merkezli sonlanım, tedavi 

kararları, hasta ve aile memnuniyeti ve personel memnuniyeti arasındaki ilişkinin 

anlaşılmasındaki boşlukların altını çizmektedir. 

Uyarılma Düzeyi ve Değerlendirme  

Soru: Uyarılma düzeyi, onaylanmış tarama aracıyla yapılan deliryum 

değerlendirmelerini etkiler mi? 

Derecelendirilmemiş İfade: Uyarılma düzeyi, onaylanmış tarama aracıyla yapılan 

deliryum değerlendirmelerini etkileyebilir. 

Gerekçe: Dört gözlemsel kohort çalışması, CAM-ICU, ICDSC ve RASS ile farklı 

uyanıklık ve sedasyon seviyelerinde deliryum değerlendirmelerini incelemiştir (312– 315). Bu 

çalışmalarda RASS'si -3 olan birçok hasta “değerlendirilemez” olarak kabul edildiğinden, 

veriler, deliryum pozitifliği üzerindeki 0 ila -2 RASS aralığının etkisinin değerlendirilmesiyle 

sınırlıdır. Bu veriler, potansiyel olarak sedasyona bağlı deliryum ile diğer patolojik 

değişikliklerle ilişkili olan deliryum (sedasyonlu veya sedasyonsuz) arasında ayrım yapılmasına 

izin vermez. 

RASS'si 0 ile –2 arasında olan hastalarda toplam 12699 deliryum değerlendirmesi 

(%97'si CAM-ICU içermekte) incelendi. Pozitif deliryum değerlendirmesi olasılığı, hastaların 

RASS –2'ye sahip olduklarında (–1'den 0'a kadar RASS'a karşı) önemli ölçüde daha yüksekti 

(%77'ye karşı %23; p <0,0001), bu da uyarılma düzeyinin deliryum değerlendirmelerini 

etkilediğini düşündürebilir. Ancak, deliryum azalmış bir uyarılma düzeyinde de ortaya 

çıkabileceğinden, bu verilerden herhangi bir çıkarım yapılamaz (Ek Tablo 26, Ek Dijital İçerik 

34, http://links.lww.com/CCM/D792). Patel ve arkadaşlarının (312) sedatif infüzyonu sırasında 

deliryum mevcut olan hastaların %12'sinin infüzyonun kesilmesinden sonraki 2 saat içinde 

düzeldiği çalışması dışında, başka hiçbir çalışma, eşlik eden sedasyonun bir sonucu olarak 

pozitif bir deliryum değerlendirmesi hastanın sonlanımını etkiler mi yoksa sedasyonun sadece 

hasta değerlendirmesi için kafa karıştırıcı bir konu olup olmadığı sorusuna bilgi vermemektedir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmaların, depresif uyarılma düzeyi mevcut olsa bile, deliryumun daha 

kötü sonlanımla ilişkili olduğunu gösterdiği göz önüne alındığında, klinisyenler şu anda 

deliryumun klinik önemini göz ardı etmemelidir (316-318). 

Kanıt Boşlukları: Uyarılma düzeyinin deliryum üzerindeki etkilerinin daha fazla 

araştırılması gerekmektedir. Bu, farklı uyarılma seviyelerindeki deliryumun hastanede yatma 

ve uzun süreli bilişsel bozukluk gibi önemli sonlanımlar açısından deliryum değerlendirmeleri 

üzerindeki etkisini (eş zamanlı sedatif maruziyet olsun veya olmasın) içerir. 

Sonlanımlar 



43 
 

Deliryum 

Sorular: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumun kısa ve uzun vadeli sonuçları 

nelerdir ve bunlar nedensel olarak ilişkili midir? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Kritik hastalığı olan erişkinlerde pozitif deliryum 

taraması, YBÜ’den taburcu olduktan sonraki 3. ve 12. Aylardaki kognitif bozulma ile güçlü bir 

şekilde ilişkilidir (316-319) ve daha uzun hastanede kalış süresi ile ilişkili olabilir (257, 279, 

316, 320-327).  

Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumun, sürekli olarak post-travmatik stres 

bozukluğu (328-333) veya YBÜ sonrası distress (316, 333-336) ile ilişkili OLMADIĞI 

gösterilmiştir. 

Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumun, YBÜ’de kalış süresi (257, 258, 272, 279, 

318, 320–326, 334, 337–352), evden başka bir yere taburcu olma eğilimi (257, 342, 344, 353, 

354), depresyon (330, 356), fonksiyonellik/bağımlılık (330, 334, 350, 353, 354, 357–360) veya 

mortalite (316, 357) ile tutarlı bir şekilde ilişkili olduğu GÖSTERİLEMEMİŞTİR. 

Gerekçe: 19658 hastayı içeren 48 çalışmanın YBÜ deliryumu ile ilişkili potansiyel 

sonlanımları tanımlamasına rağmen, deliryumu bu sonlanımlara bağlayan karmaşık ilişki henüz 

tam olarak tanımlanamamıştır (257, 258, 279, 316–326, 330–332, 334–354, 356–358, 360–365) 

(Ek Tablo 27, Ek Dijital İçerik 35, http://links.lww.com/CCM/D793). Bu ilişkilerin 

nedensellik anlamına gelmediğini ve özellikle kognisyonu (bilişse düşünce) içeren gelecekteki 

çalışma alanlarını vurguladıklarının üzerinde duruyoruz. YBÜ deliryum sonlanım verilerindeki 

bir diğer önemli boşluk, deliryumun hastalar, aileler ve bakıcılar üzerinde gerçek zamanlı olarak 

uyguladığı psikolojik yükü içerir. 

Hızlı Geridönüşümlü (Reversible) Deliryum. 

Soru: Hızlı geridönüşümlü deliryumun kısa ve uzun vadeli sonuçları nelerdir? 

Derecelendirilmemiş İfade: Hızla reversibl deliryum, hiç deliryum yaşamayan hastalara 

benzer sonlanımla ilişkilidir. 

Gerekçe: Kör değerlendirmelerin yapıldığı bir prospektif gözlemsel çalışmada 102 hasta 

(312) alınmış ve hızla reversibl, sedasyona bağlı deliryum gelişen 12 hasta ile hiç deliryum 

yaşamamış 10 hasta arasında sonlanımların (YBÜ ve hastanede kalış süresi, taburculuk yeri ve 

1 yıllık mortalite) benzer olduğu bulunmuştur. Deliryumu olan veya her zaman hızlı reversibl 

olmayan deliryumlu hastaların çoğu (n = 80), hızlı reversibl, sedasyonla ilişkili deliryumu olan 

veya hiç deliryum geliştirmeyen hastalardan daha kötü sonlanıma sahipti. Bu ön veriler, hızlı 

reversibl deliryumlu küçük bir hasta grubu için deliryumun spesifik olarak ölçülen olumsuz 

klinik sonlanımlarla ilişkili olmadığını düşündürmektedir. Deliryumun bu alt tiplerini 
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belirlemek için günlük sedasyon kesilmesi (spontan uyanma denemesi) öncesi ve sonrasında 

deliryum değerlendirmeleri yapılmalıdır. 

Farmakolojik Önleme ve Tedavi 

Önleme. 

Soru: Kritik hastalığı olan tüm erişkinlerde deliryumu “önlemek” için farmakolojik bir 

ajan (bu ajanın kullanılmamasına karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Tüm kritik hastalarda deliryumu önlemek için haloperidol, atipik antipsikotik, 

deksmedetomidin, β-Hidroksi β-metilglutaril-Koenzim A (HMG-CoA) redüktaz inhibitörü 

(yani statin) veya ketamin kullanmamasını öneririz (koşullu öneri, çok düşük-düşük kalite kanıt 

düzeyi). 

Gerekçe: Bu öneri için kritik kabul edilen sonlanımlar, deliryum insidansı ve süresi, 

mekanik ventilasyon süresi, YBÜ’de kalış süresi ve mortaliteyi içermektedir. Postoperatif 

bakım için YBÜ’ye kabul edilen erişkinlerin tek, randomize çalışmaları haloperidol (366); 

atipik antipsikotik, risperidon (367); ve deksmedetomidin (368) için gözden geçirildi. Her 

çalışma, farmakolojik ajan lehine deliryum insidansında önemli bir azalma bildirdi: kardiyak 

olmayan cerrahi sonrası planlanmış IV haloperidol (n = 457) (RR, 0,66; %95 CI, 0,45–0,97; 

düşük kalite) (366); elektif kardiyak cerrahiyi takiben tek doz risperidon (n = 126) (RR, 0,35; 

%95 CI, 0,16–0,77; düşük kalite) (366); ve kardiyak olmayan cerrahi sonrası planlanmış, düşük 

doz deksmedetomidin (n = 700) (odds ratio [OR], 0,35; %95 CI, 0,22–0,54; düşük kalite) (368). 

Kanıt profiline dahil edilmeyen 1789 deliryumsuz kritik hastalığı olan erişkinin yakın zamanda 

yayınlanmış, çift kör, plasebo kontrollü bir RKÇsinde, yoğun bakım ünitesinde deliryum 

gelişene kadar düşük doz IV haloperidol uygulamasının deliryumu önlemeye veya 90 günlük 

sağkalım etkilemeye yardımcı olmadığı bulundu (369). Bir diğeri, APACHE-II skoru 22 (SD, 

±7.8) olan kritik hastalığı olan erişkinlerde düşük doz deksmedetomidinin gece boyunca 

uygulanmasının, hastalar YBÜ’de kaldıkları süre boyunca deliryumsuz kalınan süre üzerine 

önemli ölçüde katkısı olduğu ileri sürüldü (%80'e karşı %54; p = 0,008) (370). 

Her çalışmada deliryum insidansındaki tutarlı azalmaya rağmen; hiçbiri, grubun kritik 

kabul ettiği diğer sonuçlar için istatistiksel olarak anlamlı ve/veya klinik olarak anlamlı fark 

bildirilmedi. Bu soruyu bildiren randomize çalışmalar, bu çalışmalarda temsil edilen yoğun 

bakım hastalarının (ağırlıklı olarak tıbbi) yarısından daha az hastalık şiddetine sahip cerrahi 

erişkinleri içeriyordu (366–368). Hastalığın şiddeti ile deliryum oluşumu (365) arasındaki güçlü 

ilişki göz önüne alındığında, hastalık şiddeti düşük olan cerrahi hastalardan elde edilen veriler 

dikkatle yorumlanmalıdır. 
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Birçok akut kritik hasta YBÜ’ye kabulde deliryuma sahiptir ve bu nedenle deliryumu 

önleme stratejileri, YBÜ’nün bu popülasyonu için geçerli olmayabilir. Bu kanıt boşluğu ve her 

çalışma popülasyonundan daha geniş erişkin kritik hasta popülasyonuna genelleme eksikliği 

göz önüne alındığında; mevcut öneri, kritik hastalığı olan erişkin nüfusun büyük bir bölümünün 

deliryumu önlemeye yönelik bir veya daha fazla ilaca maruz bırakılmasının potansiyel 

risklerinin ve maliyetinin faydadan daha ağır basacağı konusundaki panelin endişesini 

yansıtmaktadır.  

Üç kohort çalışması, kritik hastalık sırasında statin kullanımı durdurulduğunda deliryum 

oluşumunun arttığını göstermektedir (371-373). Ancak, YBÜ’ye kabul edilen deliryumsuz 

kardiyak cerrahi hastalarıyla ilgili yakın zamanda yapılan bir randomize çalışmada (bu soru için 

kanıt profiline dahil edilmemiştir), preoperatif atorvastatin kullanımının deliryum insidansını 

etkilemediğini bulmuştur (374). Kılavuz geliştirildiği sırada randomize prospektif bir çalışmada 

kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumun önlenmesi için bir NMDA reseptör antagonistinin 

rolü değerlendiriliyordu. Yakın tarihli büyük bir RKÇ’de, perioperatif olarak uygulanan 

ketaminin subanestetik tek bir dozunun, yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi gereken major 

cerrahi sonrası yaşlı erişkinlerde deliryumu azaltmadığı bulunmuştur (375). 

Subsendromal Deliryum Tedavisi. 

Soru: Subsendromal deliryumlu kritik hastalığı olan erişkinlerde “subsendromal 

deliryumu tedavi etmek” için bir farmakolojik ajan (bu ajanın kullanılmamasına karşı) 

kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde subsendromal deliryumu tedavi etmek için 

haloperidol veya atipik antipsikotik kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, çok düşük-

düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Subsendromal deliryum, deliryum semptomlarının sonlanım-öngörme 

spektrumunun bir parçasıdır, ICDSC skoru 8 üzerinden 1-3 olduğunda mevcuttur ve kritik 

hastalığı olan erişkinlerin yaklaşık %30'unda görülür (342). Ne deliryum (ICDSC, ≥ 4) ne de 

subsendromal deliryum gelişmeyen bir hastayla karşılaştırıldığında, subsendromal deliryum 

gelişen kritik bir hastanın YBÜ'de ölme, hastanede daha fazla zaman harcama ve evden ziyade 

uzun süreli bir bakım tesisine taburcu edilme olasılığı daha yüksektir (342). CAM-ICU 

kullanılarak değerlendirildiğinde subsendromal deliryum süresi, artan kurumsallaşma 

olasılığının bağımsız bir göstergesidir (376). Bu öneri için kritik kabul edilen sonuçlar arasında 

deliryum insidansı, süresi ve şiddeti; mekanik ventilasyon süresi; YBÜ’de kalış süresi; ve 

mortalite yer almaktadır. Her iki RKÇ’de subsendromal ve tam sendromlu deliryumlu hastaları 

(ICDSC ≥ 4) belirlemek için ICDSC'yi kullanmıştır. Mekanik ventilasyon uygulanan 60 
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erişkinde, planlanmış 1 mg (6 saatte bir) IV haloperidol plasebo ile karşılaştırıldığında, 

deliryum insidansında, süresinde veya ilk deliryum epizoduna kadar geçen sürede; mekanik 

ventilasyon süresinde; veya kritik hastalığı olan tıbbi ve cerrahi hastalarda YBÜ’de kalış 

süresinde bir değişiklik ile ilişkili değildi (377). 101 kardiyak cerrahi hastasında plasebo ile 

karşılaştırıldığında, risperidon (8 saatte bir 0,5 mg), subsendromal deliryumdan tam sendromlu 

deliryuma geçiş olasılığında azalma ile ilişkilendirilmiştir (RR, 0,41; %95 CI, 0,02-0,86) (378). 

Deliryum insidansındaki bu azalmaya rağmen, grup tarafından kritik kabul edilen diğer 

sonuçların hiçbirisi için istatistiksel olarak anlamlı ve/veya klinik olarak anlamlı farklılıklar 

kaydedilmedi. Bu kanıt boşlukları, şüpheli klinik fayda ve Hakim ve ark. (378) çalışmasından 

elde edilen verilerin, daha fazla hastalık şiddeti ve deliryum için farklı risk faktörlerine sahip 

tüm tıbbi ve cerrahi kritik hasta popülasyonuna potansiyel uygulanabilme eksikliği göz önüne 

alındığında, mevcut öneri, panelin tüm kritik hastalığı olan erişkinlerin %35 kadarını 

antipsikotik tedaviye maruz bırakma riskine ilişkin endişesini yansıtmaktadır (379). 

Subsendromal deliryum tedavisi olarak deksmedetomidinin, HMG-CoA redüktaz 

inhibitörünün (yani statin) veya bir NMDA antagonistinin (örn., ketamin) rolü, randomize bir 

çalışmada değerlendirilmemiştir. 

Deliryum Tedavisi. 

Soru: Deliryumlu tüm kritik erişkin hastalarda deliryumu tedavi etmek için bir 

farmakolojik ajan (bu ajanın kullanılmamasına karşı) kullanılmalı mıdır? 

Antipsikotik/statin. 

Öneri: Deliryum tedavisinde haloperidol, atipik bir antipsikotik veya bir HMG-CoA 

redüktaz inhibitörünün (yani bir statin) rutin olarak kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, 

düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Bu soru için en kritik kabul edilen sonuçlar; deliryum süresi, mekanik 

ventilasyon süresi, YBÜ’de kalış süresi ve mortaliteyi içeriyordu. Toplam altı RKÇ belirlendi: 

haloperidol (n = 2) (380, 381), atipik antipsikotikler (ketiapin) (n = 1) (382), ziprasidon (n = 1) 

(380), olanzapin (n = 1) (383) ve bir statin (yani rosuvastatin) (n = 1) (384). Kanıt profiline 

dahil edilmeyen, kritik hastalığı olan erişkinler üzerinde yakın zamanda yapılan bir randomize 

çalışma, yüksek doz simvastatinin deliryum ve koma ile geçirilen günleri azaltmadığını 

bulmuştur (385). Deliryum tedavisi için bir NMDA antagonistinin (örn., ketamin) kullanımına 

ilişkin bir öneriyi bildirecek hiçbir kanıt bulunamamıştır.  

Bu kanıt, tipik antipsikotik (haloperidol); atipik antipsikotik (örneğin, ketiapin, 

ziprasidon); veya statin kullanımının deliryum süresinde kısalma, mekanik ventilasyon 

süresinde ve YBÜ’de kalış süresinde azalma veya mortalitede azalma ile ilişkili olmadığını 
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göstermektedir. Bu soruyu araştıran randomize çalışmalar, kritik hastalığı olan hem tıbbi hem 

de cerrahi hastalarda yürütülmüş olsa da, her birinde ajitasyon veya halüsinasyonlar için açık 

etiketli antipsikotik kurtarma ilaçları kullanılmıştır (368, 380-384, 386). Bu çalışmalarda 

plasebo grubuna bu tür açık etiketli ilaçların uygulanması, bu araştırmaların sonuçlarını boş 

hipoteze doğru yönlendirebilir. Mevcut çalışmaların küçük örneklem büyüklükleri göz önüne 

alındığında, haloperidol ve atipik antipsikotiklerin istenmeyen etkileri belirsizliğini 

korumaktadır. 

Bu öneri, deliryum tedavisinde antipsikotik ajanların “rutin” kullanımınından caydırsa 

da, anksiyete, korku, halüsinasyon veya sanrı gibi deliryum semptomlarına sekonder olarak 

önemli sıkıntı yaşayan veya ajite olan ve kendileri veya başkalarına fiziksel olarak zararlı 

olabilecek hastalar, panelin klinik deneyimine dayalı olarak bu rahatsız edici semptomlar 

düzelene kadar kısa süreli haloperidol veya atipik bir antipsikotik kullanımından fayda 

görebilir. Yoğun bakım ünitesinde deliryum için bir antipsikotik başlanan hastalar taburcu 

olduktan sonrada gereksiz yere bu ilaçları genellikle kullanmaya devam eder (305-307). 

Antipsikotik ilaçlara sürekli maruz kalma, önemli morbidite ve finansal maliyete neden olabilir. 

Panel üyeleri, haloperidol veya atipik bir antipsikotik kullanmanın istenmeyen sonuçlarının, 

deliryumlu kritik erişkinlerin çoğu için potansiyel faydalardan çok daha ağır bastığına karar 

verdi ve bu nedenle rutin kullanımlarına karşı şartlı bir öneri yayınladı. 

Deksmedetomidin. 

Öneri: Ajitasyonun weaning/ekstübasyonu engellediği mekanik ventilasyonlu 

erişkinlerde deliryum için deksmedetomidin kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, düşük 

kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Deliryumlu hastalarda ventilasyondan ayırmayı engelleyen ajitasyonda, tedavi 

olarak deksmedetomidinin rolünü değerlendiren tek RKÇ’de, 15 yoğun bakım ünitesinden 

21500 entübe hasta tarandı ve 71 çalışma hastası kaydedildi. Fon miktarı (deksmedetomidin 

üreticisinden) tükendiği için çalışma erken sonlandırıldı (386). Deksmedetomidin (plaseboya 

karşı) çalışma randomizasyonundan sonraki ilk 7 günde ventilatörsüz kalınan sürede küçük ama 

istatistiksel olarak anlamlı bir artışla ilişkili olmasına rağmen (MD, 17,3 saat; %95 CI, 4,0–

33,2; çok düşük kalite), deksmedetomidin kullanımının YBÜ’de veya hastanede kalış süresini 

veya hastanın hastaneden taburcu olduktan sonra gideceği yeri etkilemedi. Hastalar yaygın 

olarak opioid almıyordu; ajitasyonun bir kısmı ağrıyla ilgili olabilir; ve akut alkol yoksunluğu 

ile olan hasta sayısı bildirilmemişti. 

Panel üyeleri, mekanik olarak ventile edilen ve weaning/ekstübasyonu önleyen 

ajitasyonu olan YBÜ hastaları için deksmedetomidin kullanımının arzu edilen sonuçlarının, 
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potansiyel istenmeyen sonuçlara ağır bastığına karar verdi. Bu nedenle, kritik hastalığı olan 

erişkinlerden oluşan dar bir popülasyonda kullanımını destekleyen şartlı öneri yayınladı. 

Ajitasyonu olmayan deliryumlu hastalarda veya ventilatörden ayırmayı engellemeyen 

ajitasyonu olan hastalarda deksmedetomidinin rolü belirsizliğini korumaktadır. Deliryum 

bağlamında mekanik olarak ventile edilen kritik hastalardaki sedasyon seçimine ilişkin öneriler, 

sedatif seçimiyle ilgili öneriler kısmında bulunabilir. 

Kanıt Boşlukları: Farmakolojik önleme stratejilerini değerlendiren çalışmaların 

deliryumu olmayan hastaları değerlendirmesi, ağır tıbbi hastaları kaydetmesi, deliryumu 

önleme yararlarının en fazla olduğu hasta alt gruplarını belirlemesi ve klinik olarak anlamlı 

sonlanımları değerlendirmesi gerekir. Bu tür subsendromal tedavi çalışmalarının metodolojisini 

geliştirmek için, subsendromal deliryumun önemi, özellikleri ve ölçümü konusundaki 

anlayışımızın genişletilmesi gerekmektedir. Ek olarak, gelecekteki çalışmalar bir bütün olarak 

subsendromal deliryum yerine spesifik semptomları (örneğin anksiyete) hedef almalıdır. 

Deliryum nedeninin (ve dolayısıyla tedaviye yanıtın) farklı olabileceği düşünüldüğünde, 

deliryum tedavisi çalışmaları daha homojen yüksek riskli YBÜ popülasyonlarına 

odaklanmalıdır. Semptomatik distress (örn. ajitasyon), uzun vadeli kognitif ve fonksiyonel 

sonlanımlar değerlendirilmelidir. Deliryum semptomlarını azaltmak için küçük çalışmalarla 

etkinliği gösterilen ilaçlar (örn. valproik asit) titizlikle değerlendirilmelidir. Son olarak, 

hastaların YBÜ’de deliryum epizodu sırasında antipsikotikler gibi ilaçların semptomatik 

başlatılması sonrasında, bu ilaçların süresiz olarak kullanmalarını engellemek için sistemsel 

yeniliklere ihtiyaç vardır. 

Farmakolojik Olmayan Önleme ve Tedavi 

Tek Bileşenli. 

Soru: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumu azaltmak için yalnızca uykuyu 

iyileştirmeye veya erken mobilizasyona odaklanmayan tek bileşenli, farmakolojik olmayan bir 

strateji (böyle bir stratejinin olmamasına karşın) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumu azaltmak için parlak ışık terapisinin 

kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, orta kalite kanıt düzeyi).  

Gerekçe: Farmakolojik olmayan müdahalelerle ilgili YBÜ deliryum çalışmaları, ya bir 

müdahaleyle değiştirilebilir bir risk faktörüne ya da çok bileşenli müdahalelerle birkaç 

değiştirilebilir risk faktörüne odaklanmıştır (Ek Tablo 28, Ek Dijital İçerik 36, 

http://links.lww.com/CCM/D794). Bu kılavuzların amaçları doğrultusunda, bir soru tek 

müdahale çalışmalarını ve bir soru çok bileşenli müdahale çalışmalarını ele almıştır. Deliryum 

insidansı, prevalansı ve süresi, her iki soruda da en önemli sonlanımlar olarak kabul edildi. Bu 
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sorular için YBÜ’de kalış süresi, hastanede kalış süresi ve hastane mortalitesi de kritik 

sonlanımlar olarak kabul edildi. Parlak ışık terapisi, bakıma aile katılımı ve psikoeğitim 

programı, YBÜ’de incelenen tek bileşenli müdahalelerdi. 

Üç çalışma, deliryum insidansı veya YBÜ kalış süresi üzerinde yararlı bir etki 

göstermeyen ışık tedavisinin etkilerini incelemiştir (387-389). Bir öncesi-sonrası çalışması, 

bakıma aile katılımının etkisini değerlendirmiştir (390). Panel üyeleri, parlak ışık terapisi 

kullanımının istenmeyen sonuçlarının, kullanımıyla ilişkili potansiyel arzu edilen etkilerinden 

daha ağır bastığına karar verdi ve bu nedenle, kullanımına karşı şartlı öneri yayınladı. 

Çok Bileşenli. 

Soru: Kritik hastalığı olan erişkinlerde deliryumu azaltmak için çok bileşenli, 

farmakolojik olmayan bir strateji (böyle bir stratejinin olmamasına karşın) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Deliryumun değiştirilebilir risk faktörlerini modifiye etmek için ve bilinç 

durumunu düzeltebilmek için çok değişkenli ve ilaç dışı yaklaşımların kullanılmasını 

önermekteyiz ki; bunlar uykunun optimize edilmesi, mobilizasyon, kritik erişkin hastada işitme 

ve görmenin  sağlanması veya iyileştirilmesi  gibi olarak sayılabilir (koşullu öneri, düşük kalite 

kanıt düzeyi). 

Açıklamalar: Deliryumu azaltan veya süresini kısaltan (oryantasyonun sağlanması, 

bilincin uyarılması, saatin kullanılması gibi) bu çok değişkenli uygulamalar aşağıdaki 

stratejileri içermektedir; uykunun iyileştirilmesi (ör; ışığın ve gürültünün azaltılması), 

uyanıklığın sağlanması (ör; sedasyonun azaltılması), hareketsizliğin azaltılması (ör; erken 

rehabilitasyon, mobilizasyon), ve işitme veya görme ile ilgili bozuklukların azaltılması (ör; 

işitme cihazı veya gözlük kullanılmasının sağlanması).  

Gerekçe: Çok değişkenli müdahale çalışmaları müdahaleler demetini değerlendirir. Çok 

değişkenli demetlerin kritik erişkin hastalarda prognozu iyileştirdiğini gösteren birçok örneği 

vardır (8,283,391-396) (Ek Tablo 29, Ek Dijital İçerik 37, http://links.lww.com/CCM/D795). 

Pilot çalışmalar, kritik hastalık sırasında erken dönemde birlikte bilişsel ve fiziksel tedavi 

yapmanın uygulanabilir ve güvenli olduğunu (391) ve yoğun bakım hastalarında farmakolojik 

olmayan çok bileşenli müdahalelerin kullanılmasının mümkün olduğunu göstermiştir (392). 

Birçoğu randomize olmayan çok bileşenli müdahale çalışmaları, bilişsel bozulmayı (örneğin, 

yeniden yönlendirme, bilişsel uyarım, müzik, saatlerin kullanımı); sedasyon/uyku kesintisini 

(örneğin, sedasyonun azaltılması, ışığın ve gürültünün en aza indirilmesi); hareketsizliği (erken 

rehabilitasyon/mobilizasyon) ve işitme ve görme bozukluklarını (örneğin, işitme cihazı ve 

gözlük kullanımı) azaltmaya odaklanır. Genel olarak, bu tür stratejilerin kullanımı deliryumu 

önemli ölçüde azaltır (beş çalışma, n = 1318, OR: 0,59; %95 GA: 0,39–0,88) (392-396). Ayrıca, 
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yoğun bakımdaki deliryum süresini (16'ya karşı 20 saat) (395), YBÜ'de kalma süresini (387) 

ve hastane mortalitesini (393) azaltır.  

Diğer bir çoklu müdahale yaklaşımında, bir hastanede öncesi-sonrası çalışması ile 

değerlendirildiğinde, uyandırma ve solunum koordinasyonu, deliryum izleme/yönetimi ve 

erken egzersiz/hareketlilik (ABCDE) demeti, daha az deliryum ile anlamlı şekilde ilişkilidir (n 

= 296, %49'a karşı %62, OR: 0,55; %95 GA: 0,33-0,93) (7). Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 

bir ABCDEF paketi ("F", Aile katılımına odaklanan) daha geniş, çok merkezli, öncesi-sonrası 

bir kohort çalışması ile ve deliryumun CAM-ICU kullanılarak  değerlendirildiği bir çalışmada,  

demet uyumundaki iyileşmelerin mortalitede azalma ve koma veya deliryum olmadan geçirilen 

YBÜ gününde artma ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir (9). Bu farmakolojik 

olmayan müdahale çalışmalarında yan etki bildirilmemiştir. Sekiz küçük müdahale 

çalışmalarından altısı heterojendi ve olumlu bulguları olan çalışmaların çoğu ise gözlemseldi. 

Panel üyeleri, deliryumu azaltmak için uygulanan bu çok bileşenli müdahalelerden herhangi 

birinin kullanılmasının arzu edilen sonuçlarının, olası istenmeyen sonuçlardan daha ağır 

bastığına karar vererek, kullanımlarını destekleyen koşullu bir tavsiye yayınladı. 

Kanıt Boşlukları: Genel olarak, tek bileşenli ve çok bileşenli müdahaleleri destekleyen 

kanıtların kesinliği düşüktür. Deliryumun neredeyse her zaman çok faktörlü bir etiyolojisi 

olduğundan, çok bileşenli müdahaleler tekli müdahalelerden daha umut vericidir. Bununla 

birlikte, mevcut verilerin anlaşılmasındaki önemli bir boşluk, hangi müdahalelerin etkiyle 

sonuçlanacağı konusundaki belirsizliktir. Ailelerin hasta stresini azaltmada ve deliryumu 

önleme ve yönetim müdahalelerini kolaylaştırmadaki rolü daha fazla araştırmayı 

gerektirmektedir. Deliryumlu hastaların deneyimi niteliksel olarak değerlendirilmemiştir. Bazı 

makaleler aynı müdahaleleri farklı şekilde tanımlamaktadır (2); tutarlı tanımlar 

oluşturulmalıdır. 

HAREKETSİZLİK (REHABİLİTASYON/MOBİLİZASYON) 

Kritik hastalıktan sağkalanlar sıklıkla birçok uzun dönem sekeller ile yaşarlar (örneğin; YBÜ 

kaynaklı kas zayıflığı-ICUAW gibi). ICUAW, kritik hastaların %25-50'sinde bulunabilir (397) 

ve hastaların uzun süreli sağkalımında, fiziksel aktivitesinde ve yaşam kalitesinde bozulmalarla 

ilişkilidir (398-400). ICUAW için önemli bir risk faktörü yatak istirahatidir (398,401). YBÜ 

ortamında sağlanan rehabilitasyon ve mobilizasyonun güvenliği, fizibilitesi ve faydaları, 

ICUAW ve bozulmuş fiziksel işlevi hafifletmek için potansiyel araçlar olarak değerlendirilir. 

2013 kılavuzlarında (1) vurgulandığı gibi, rehabilitasyon/mobilizasyon deliryum 

yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak faydalı olabilir. Ayrıca analjezik ve sedasyon 

uygulamaları ile ağrı ve sedasyon durumu arasında hastaların yoğun bakım ünitesinde 
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rehabilitasyon/mobilizasyona katılımı ile ilgili önemli ilişkiler bulunmaktadır (402). Bu alanda 

büyüyen literatür ve rehabilitasyon/mobilizasyonun ağrı, ajitasyon ve deliryum ile etkileşimi 

göz önüne alındığında, bu konu mevcut kılavuzun yeni bir parçası olarak tanıtılmıştır. Eyleme 

geçirilebilir bir soru ve üç açıklayıcı soru ele alındı (Ek Tablo 30'daki öncelikli konu listesine 

[Ek Dijital İçerik 38, http://links.lww.com/CCM/D796] ve Ek Tablo 31'deki oylama 

sonuçlarına [Ek Dijital İçerik 39, http://links.lww.com/CCM/D797] bakın) (403). Bu konuyla 

ilgili rehabilitasyon/mobilizasyon müdahaleleri ve sonuçları sözlüğü Ek Tablo 32'de bulunabilir 

(Ek Dijital İçerik 40, http://links.lww.com/CCM/D798). Hareketsizlik (rehabilitasyon/ 

mobilizasyon) grubu için öneriler geliştirmek için kullanılan kanıt özetleri ve kanıt-karar 

tabloları Ek Tablo 33'te mevcuttur (Ek Dijital İçerik 41, http://links.lww.com/CCM/D799), ve 

tüm meta-analizler için meta-analiz diyagramları (forest plots) Ek Şekil 8'de mevcuttur (Ek 

Dijital İçerik 42, http://linkler.lww.com/CCM/D800). 

Etkinlik ve Fayda 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde, rehabilitasyon veya mobilizasyon (yatakta veya yatak 

dışında gerçekleştirilir) programı almak; normal bakım, farklı bir rehabilitasyon/mobilizasyon 

müdahalesi almak veya plasebo ile karşılaştırıldığında hasta, aile veya sağlık sistemi sonuçlarını 

iyileştirmede yararlı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde rehabilitasyon veya mobilizasyon yapılmasını 

öneriyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

Açıklamalar: Rehabilitasyon, “sağlık durumu olan bireylerde işlevselliği optimize 

etmek ve engelliliği azaltmak için tasarlanmış bir dizi müdahaledir” (404). Mobilizasyon, 

rehabilitasyon kapsamında hastaların hareketini kolaylaştıran ve hasta sonuçlarını iyileştirmek 

amacıyla enerji harcayan bir müdahale türüdür (405). Bu öneri, rehabilitasyon/mobilizasyon 

müdahalelerinin olağan bakım yerine veya daha kısa süreli, azaltılmış sıklıkta veya daha sonra 

başlayan benzer müdahaleler üzerinde gerçekleştirilmesini destekler. Bu tavsiyenin 

uygulanması, özellikle yoğun bakım ünitelerinde rehabilitasyon/mobilizasyon müdahalelerini 

gerçekleştirmek için uygun personel ve kaynakların mevcudiyetindeki değişkenliklerden 

(fizibilite ile ilgili sorunlardan) etkilenecektir. 

Gerekçe: Çok çeşitli kritik hasta popülasyonları incelenmiştir (Ek Tablo 34'teki çalışma 

uygunluk kriterlerine bakınız [Ek Dijital İçerik 43, http://links.lww. com/CCM/D801]). 

Çalışmalar, farklı müdahale türlerini ve müdahaleyi başlatmak için farklı zamanlamaları 

değerlendirdi ve bu da bu alanlarda daha spesifik önerilerde bulunmamızı engelledi. 

Müdahaleler için karşılaştırıcılar, olağan bakım rehabilitasyonu veya mobilizasyonu; azaltılmış 

süre veya sıklıkta rehabilitasyon veya mobilizasyon müdahaleleri; veya müdahale grubuna 
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kıyasla başlamaya kadar daha uzun bir süre geçmesi. Aşağıda açıklandığı gibi, bu soru için beş 

sonuç değerlendirilmiştir. Yetersiz veri nedeniyle üç ek sonuç (bilişsel işlev, zihinsel sağlık ve 

işe dönüş zamanlaması ve ilgili ekonomik sonuçlar) değerlendirilememiştir. 

Uygunluk kriterlerimizi karşılayan ve beş kritik sonuç bildiren toplam 16 RKÇ 

belirledik (Ek Tablo 25, Ek Dijital İçerik 33, http://links.lww.com/CCM/D791). Altı RKÇ'den 

(304 hasta) elde edilen havuzlanmış tahminler, rehabilitasyon/mobilizasyonun yoğun bakım 

ünitesinden taburcu olurken kas gücünü iyileştirdiğini gösterdi (Medikal Araştırma Konseyinde 

MD toplam puanı [aralık, 0-60]: 6,24 puan [%95 GA, 1,67-10,82; düşük kalite kanıt]). (408-

410,414,415,420) Mekanik ventilasyon süresi (11 RCT, 1128 hasta) 1,31 gün azaldı (%95 GA, 

–2,44 ila –0,19; düşük kaliteli kanıt) (406-409,411,413-416). Dört RKÇ'de (303 hasta) taburcu 

olduktan sonraki 2 ay içinde 36 Maddelik Kısa Form Sağlık Anketi aracı kullanılarak ölçülen 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde orta büyüklükte bir iyileşme (SMD, 0,64) [95% GA, -0,05 ila 

1,34]), genel bir düşük kanıt kalitesi derecesi ile, istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa bile gözlendi 

(412,416-418). 13 RKÇ'de (1421 hasta) kalan iki kritik sonuç için hastane mortalitesi üzerinde 

herhangi bir etki yoktu (orta kalitede kanıt) (391,407,408,410-418,420). Fiziksel işlev, üç 

RKÇ'de (209 hasta) “Timed up and go-Zamanlanmış kalk ve git” testi ve üç RKÇ'de (209 hasta) 

YBÜ'de Fiziksel İşlev Testi ile değerlendirildi ve rehabilitasyon/mobilizasyonun anlamlı bir 

etkisi olmadığı görüldü (orta kalitede kanıt) (391,411,414,416,420). Hastalarda advers olayların 

insidansı, beş deneysel ve sekiz gözlemsel çalışma sonuçlarına göre, çok düşüktü (orta kalitede 

kanıt). 

Rehabilitasyon/mobilizasyon uygulanabilir, kilit paydaşlar tarafından kabul edilebilir ve 

ön verilere dayalı olarak maliyet etkin olması muhtemel olarak değerlendirildi. Ek olarak, panel 

üyeleriyle (YBÜ hasta temsilcisi dahil) yapılan bir tartışma ile birlikte dolaylı kanıtlar (421), 

hastaların rehabilitasyon/mobilizasyonun yararlarına muhtemelen değer vereceklerini 

göstermektedir. Rehabilitasyon/ mobilizasyon müdahalelerinin (yatakta ya da yatak dışında 

gerçekleştirilen) küçük bir faydası ve genel kanıtların düşük kalitesi göz önüne alındığında, 

panel üyeleri hastalar için arzu edilen sonuçların muhtemelen istenmeyen sonuçlardan daha ağır 

bastığı konusunda anlaştılar ve rehabilitasyon/ mobilizasyon müdahalelerini desteklemek için 

şartlı bir tavsiye kararı yayınladılar. 

Güvenlik ve Risk 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinler için rehabilitasyon/mobilizasyon (yatakta veya yatak 

dışında gerçekleştirilen) genellikle hastayla ilgili güvenlik olayları veya zararla 

ilişkilendirilebilir mi? 
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Derecelendirilmemiş İfade: Fiziksel rehabilitasyon veya mobilizasyon sırasında ciddi 

güvenlik olayları veya zararları yaygın olarak meydana gelmez. 

Gerekçe: Bu soruyu cevaplamak için 10 gözlemsel ve dokuz RKÇ'den (Ek Tablo 35, Ek 

Dijital İçerik 44, http://links.lww.com/CCM/D802) elde edilen veriler gözden geçirildi. Ciddi 

güvenlik olayları veya zararları, fizyolojik durumdaki bir değişiklik veya müdahale gerektiren 

bir yaralanma olarak tanımlandı. Bu olaylar nadirdi ve 13 çalışmada (283, 391, 416-418, 422-

429) 12200'den fazla seansta yalnızca 15 olarak rapor edildi. Risk altındaki hasta sayısı ve/veya 

hasta başına yapılan rehabilitasyon/ mobilizasyon seansı sayısı ile ilgili bilgiler birçok 

çalışmada tutarlı veya net bir şekilde bildirilmediği için bu olayların insidansı hesaplanamadı. 

Güvenlik olaylarının veya zararlarının çoğu, FiO2'de bir artış gerektiren dört 

desatürasyon (423,429) veya üç plansız ekstübasyon gibi (285) solunumla ilgiliydi. Kas-iskelet 

sistemi ile ilgili üç olay meydana geldi: bir düşme (427), bir aşil tendonu rüptürü (418) ve bir 

poliartralji alevlenmesi (416).  Kardiyovasküler ile ilgili iki olay meydana geldi: bir hipertansif 

aciliyet (391) ve bir senkop epizotu (416). Genel olarak, rehabilitasyon/ mobilizasyonla ilgili 

hasta zararı nadirdir; bu sonuç yakın zamanda yapılan bir meta-analiz tarafından da 

desteklenmektedir (430). 

Başlama Göstergeleri 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinler için, rehabilitasyon/mobilizasyonun (yatakta veya yatak 

dışında gerçekleştirilen) güvenli bir şekilde başlatılmasında hastanın hangi klinik 

durumu/yönleri birer göstergedir? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Rehabilitasyon/mobilizasyonu güvenli bir şekilde 

başlatmak için ana göstergeler arasında kardiyovasküler, solunumsal ve nörolojik durumdaki 

stabilite yer alır. 

Vazoaktif infüzyonu veya mekanik ventilasyon, hastalar bu tedavilerin kullanımı 

sırasında stabil durumda ise, rehabilitasyonun/mobilizasyonun başlatılmasına engel değildir. 

Gerekçe: Fiziksel rehabilitasyon veya mobilizasyonun güvenli bir şekilde başlatılmasını 

öngören kriterleri belirlemek için, 2774 hastayı içeren ve kardiyovasküler, solunumsal veya 

nörolojik kriterleri bildiren 17 çalışma incelendi ve değerlendirildi (Ek Tablo 36, Ek Dijital 

İçerik 45, http://links.lww.com/CCM/D803 ) (283,391,407,408,413,416-418,424-426,429,431-

435). Bu çalışmalardan elde edilen veriler özetlendi ve rehabilitasyon/ mobilizasyonun güvenli 

bir şekilde başlatılabileceği kardiyovasküler, solunumsal, nörolojik ve diğer ilgili kriterler için 

önerilen aralıkları belirlemek için uzman görüşü kullanıldı (Tablo 1). Bu parametreler, uzman 

görüşüyle yorumlanan klinik uygulama ile klinik araştırmalara dayanmasına rağmen, klinik 

yargının yerini almamalıdır. Tüm eşik değerler, hastaların bireysel klinik semptomları, 
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beklenen değerleri, son trendler ve klinisyen tarafından öngörülen herhangi bir amaç veya hedef 

bağlamında gerektiği gibi yorumlanmalı veya değiştirilmelidir. 

Durdurma Göstergeleri 

Soru: Yetişkin kritik hastalar için, hastanın klinik durumunun hangi yönleri rehabilitasyon/ 

mobilizasyonun (yatakta veya yatak dışında gerçekleştirilen) durdurulması gerektiğinin 

göstergeleridir? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Rehabilitasyon/mobilizasyonu durdurmanın başlıca 

göstergeleri arasında yeni kardiyovasküler, solunumsal veya nörolojik instabilite gelişimi 

durumu yer alır.  

Düşme veya tıbbi cihazın çıkması/arızası ve hastanın sıkıntıya girmesi gibi diğer olaylar 

da durdurma işaretleridir. 

Gerekçe: 2617 hastayı kapsayan 14 çalışmada rehabilitasyon/mobilizasyonu durdurma 

göstergeleri bildirilmiştir (Ek Tablo 37, Ek Dijital İçerik 46, http://links.lww.com/CCM/D804) 

(283,391,407,408,413,416,418,424,425,429,431-434). Kardiyovasküler, solunumsal veya 

nörolojik instabilite için spesifik durdurma kriterleri belirlenmiştir. Bu çalışmalardan elde 

edilen veriler özetlenmiş ve rehabilitasyon/mobilizasyonu durdurmak için önerilen 

kardiyovasküler, solunumsal, nörolojik ve diğer ilgili kriterleri belirlemek için uzman görüşü 

kullanılmıştır (Tablo 1). Bu parametreler, uzman görüşüyle yorumlanan klinik uygulama ile 

klinik araştırmalara dayanmasına rağmen, klinik kararın yerini almamalıdır. 

Kanıt Boşlukları: Yoğun bakım ünitesinde rehabilitasyon/mobilizasyon faaliyetleri 

alanı, hızla gelişen kanıtlarla birlikte henüz erken bir aşamadaki gelişmekte olan bir alandır. 

Birçok araştırma sorusu hala cevaplanmamıştır. Gelecekteki araştırmalar için önemli 

yönergeler, müdahale türüne ve müdahalelerin zamanlamasına, sıklığına, süresine ve 

yoğunluğuna göre hasta sonuçlarındaki farklılıkların anlaşılmasını içerir. Müdahaleleri 

gerçekleştiren personelin uzmanlığı/eğitimi de dahil olmak üzere müdahalenin gerçekleştirilme 

şekli ek araştırma gerektirir. Hasta koşullarının (örneğin, yoğun bakım ünitesi öncesi işlevsel 

durum, deliryum ve sedasyon durumu, kas kaybı ve sinir ve kas disfonksiyonu) 

rehabilitasyon/mobilizasyon müdahalelerinden sonra hasta sonuçları üzerindeki etkisi 

incelenmelidir. Bu faktörler, rehabilitasyon/mobilizasyon müdahalelerinden en fazla faydayı 

sağlayabilecek kritik hasta alt gruplarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, iletişim 

kurulamayan veya kendini ifade edemeyen kritik hastalarda rehabilitasyon/mobilizasyon 

sırasında hasta deneyimini değerlendirme yöntemlerini de garanti eder. Müdahale ayrıntılarının 

(örneğin zamanlama, sıklık, süre ve yoğunluk), potansiyel güvenlik olayları ve hem kısa hem 

de uzun vadeli sonuçların standartlaştırılmış raporlaması, çalışmalar ve koşullar arasındaki 
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karşılaştırmaları kolaylaştıracaktır. Son olarak, rehabilitasyon/mobilizasyonun etkilerini 

değerlendirmeye yönelik en etkili ve verimli yaklaşımları belirlemek için kısa vadeli ve uzun 

vadeli sonuç ölçütlerinin ölçüm özelliklerini değerlendirmek için gelecekteki araştırmalar 

devam etmelidir. 

UYKU BOZUKLUĞU 

Kötü uyku (kalitesiz uyku), kritik durumdaki birçok hasta için yaygın bir şikayet ve bir sıkıntı 

kaynağıdır (436,437). Kritik hastalarda uyku bozukluğu şiddetli olabilir ve uyku parçalanması, 

anormal sirkadiyen ritimler, artan hafif uyku (evre N1 + N2) ve azalmış yavaş dalga (evre N3) 

ve hızlı göz hareketi (REM) uykusu ile karakterizedir (438-440). İlaçlar, kritik hastalık, 

deliryum, serebral perfüzyon ve uykunun etkileşimi karmaşıktır, ancak önemlidir ve artan bir 

araştırma odağıdır. Bu bölümde kullanılan uykuyla ilgili terimlerin bir sözlüğü Ek Tablo 38'de 

(Ek Dijital İçerik 47, http://links.lww.com/CCM/D805) ve polisomnografi ile karakterize 

edilen normal uyku ve yapısına genel bir bakış Ek Tablo 39'da bulunabilir (Ek Dijital İçerik 48, 

http://links.lww.com/CCM/D806).  

Duygusal strese ek olarak, uyku bozukluğunun yoğun bakım ünitesi deliryumuna (441-

443), uzun süreli mekanik ventilasyona (444), bozulmuş bağışıklık fonksiyonuna (445,446) ve 

nörobilişsel işlev bozukluğuna katkıda bulunduğu varsayılmıştır. Uykunun kritik durumdaki 

yetişkinlerde iyileşmeyi etkileyen potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörü olduğu göz 

önüne alındığında, bu konu mevcut kılavuzda tanıtılmıştır ve dört eyleme geçirilebilir ve altı 

tanımlayıcı soruda ele alınmıştır (Ek Tablo 40'ta öncelikli konu listesini [Ek Dijital İçerik 49, 

http://links.lww.com/CCM/D807] ve Ek Tablo 41'deki oylama sonuçlarını görebilirsiniz [Ek 

Dijital İçerik 50, http://links.lww.com/CCM/D808]). Bozulmuş uyku grubu için öneriler 

geliştirmek için kullanılan kanıt özetleri ve kanıt-karar tablolarını Ek Tablo 42'de (Ek Dijital 

İçerik 51, http://links.lww.com/CCM/D809) ve tamamlanan tüm meta-analizler için meta-

analiz diyagramlarını (forest plot) Ek Şekil 9'da (Ek Dijital İçerik 52, 

http://links.lww.com/CCM/D810) bulabilirsiniz. 

Karakterizasyon 

Kritik Hastaya Karşı Sağlıklı Bireyler 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uyku, sağlıklı yetişkinlerdeki normal uykudan 

nasıl farklıdır? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Toplam uyku süresi (TST) ve uyku etkinliği genellikle 

normaldir.  

Uyku bölünmesi, hafif uykuda geçirilen zamanın oranı (evre N1 + N2) ve gün boyunca 

uykuda geçirilen süre (geceye göre) daha yüksektir.  
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Derin uykuda (evre N3 uyku ve REM) geçirilen zamanın oranı daha düşüktür.  

Subjektif uyku kalitesi azalır. 

Gerekçe: Küçük çalışmalar, kritik hastalık sırasında TST ve uyku etkinliğinin, hastalar 

arasında önemli değişkenlik olmasına rağmen normal olduğunu göstermektedir (443,447). 

Kritik hastalık sırasında, hafif uykuda (evre N1 + N2) geçirilen süre artar ve derin uykuda (evre 

N3 + REM uykusu) geçirilen süre azalır (438,440,448-450). Uyku parçalanması (yani, saat başı 

uyanma ve uyanma sayısı), kritik hastalığı olan yetişkinlerde sağlıklı deneklerden daha 

yüksektir (449,451,452). Yoğun bakım ortamına maruz kalan sağlıklı yetişkinler arasında, 

yoğun bakım ortamında geçirilen her gün gündüz uykusunun arttığı ve toplam uykunun üçte 

birini temsil ettiği bulunmuştur (453). Kritik hastalığı olan yetişkinlerde, gündüz uykusu 

sırasında toplam uyku oranının %57 kadar yüksek olduğu gösterilmiştir (444,454). Kritik 

hastalık sırasında subjektif uyku kalitesi ciddi şekilde değişir; hastalar YBÜ'deki uyku 

kalitelerini evdeki uykularından çok daha kötü olarak değerlendirirler (449,455,456). 

 

Tablo 1. Yatakta veya Yatak Dışında Gerçekleştirilen Fiziksel Rehabilitasyon veya 

Mobilizasyonu Başlatma ve Durdurma için Güvenlik Kriterlerinin Özeti 

Sistem Rehabilitasyon/Mobilite 

Seanslarına Başlatmaa 

Rehabilitasyon/Mobilite 

Seanslarını Durdurmaa 

Sistem Aşağıdaki parametrelerin TÜMÜ 

mevcut olduğunda rehabilitasyon 

veya mobilite “başlatılabilir”: 

Aşağıdaki parametrelerden 

HERHANGİ BİRİ mevcut 

olduğunda rehabilitasyon veya 

mobilite "durdurulmalıdır": 

Kardiyovasküler • Kalp atış hızı 60 ile 130 atım/dk 

arasındadır, 

• Sistolik kan basıncı 90 ile 180 

mmHg arasındadır veya 

• Ortalama arter basıncı 60 ila 100 

mmHg arasındadır 

• Kalp atış hızı 60'ın altına düşer 

veya 130 atım/dk'nın üzerine 

çıkarsa, 

• Sistolik kan basıncı 90'ın altına 

düşer veya 180 mmHg'nin 

üzerine çıkarsa veya 

• Ortalama arter basıncı 60'ın 

altına düşer veya 100 mmHg'nin 

üzerine çıkarsa 
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Solunumsal • Solunum hızı 5 ila 40 nefes/dk 

arasındadır 

• SpO2 ≥ %88 

• FiO2 < 0.6 ve pozitif ekspiratuar 

sonu basıncı (PEEP) < 10 

• Havayolu (endotrakeal tüp veya 

trakeostomi) yeterince güvenlidir 

• Solunum hızı 5'in altına düşer 

veya dakikada 40 nefesin 

üzerine çıkarsa 

• SpO2 %88'in altına düşerse 

• Havayolunun güvenliğine 

ilişkin endişeler (endotrakeal tüp 

veya trakeostomi) oluşursa 

Nörolojik • Sese gözlerini açabilme 

Ayrıca, aşağıdaki klinik belirti ve 

semptomlar “yok” olmalıdır: 

• Yeni veya semptomatik aritmi 

• Miyokardiyal iskemi endişesi 

doğuran göğüs ağrısı 

• Kararsız spinal yaralanma veya 

lezyon 

• Kararsız kırık 

• Aktif veya kontrolsüz 

gastrointestinal kanama 

• Yönleri, emirleri takip 

edememe, sersemlik, kavgacı 

veya ajite olma gibi bilinç 

değişiklikleri 

Ayrıca, aşağıdaki klinik 

belirtiler, semptomlar veya 

olaylar gelişirse ve klinik olarak 

anlamlı görünüyorsa: 

• Yeni/semptomatik aritmi 

• Miyokardiyal iskemi endişesi 

doğuran göğüs ağrısı 

• Ventilatör uyumsuzluğu 

• Düşme 

• Kanama 

• Tıbbi cihazın çıkması veya 

arızalanması 

• Hasta tarafından bildirilen veya 

klinisyen tarafından 

gözlemlenen herhangi bir stres 
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Diğer Mobilite seansları aşağıdakilerle 

gerçekleştirilebilir: 

• Kalça mobilizasyonundan 

genellikle kaçınılan femoral 

sheetler hariç, femoral vasküler 

erişim cihazları 

• Sürekli renal replasman tedavisi 

sırasında 

• Vazoaktif ilaçların infüzyonu 

sırasında 

 

SpO2 = oksijen saturasyonu. 
aYayınlanmış klinik araştırmalara ve uzman görüşüne dayanmaktadır, ancak klinik yargının 

yerine geçmemelidir. Tüm eşikler, hastaların klinik semptomları, bireysel "normal" değerleri 

ve hastanede son zamanlarda var olan eğilimler ve klinisyen tarafından öngörülen hedefler 

bağlamında gerektiği gibi yorumlanmalı veya değiştirilmelidir. 

 

Deliryuma Karşı Deliryum Yok 

Soru: Eğer deliryum (hiç deliryum yok) varsa, kritik hastalığı olan yetişkinlerde uyku 

farklı mıdır? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Deliryumun varlığı TST'yi, uyku etkinliğini veya uyku 

parçalanmasını etkilemeyebilir.  

Deliryumun hafif (N1 + N2) ve daha derin (N3) uykuda geçirilen zamanın oranı 

üzerindeki etkisi bilinmemektedir. 

Deliryum varsa REM uykusu daha azdır. 

Deliryum, daha büyük sirkadiyen uyku döngüsü bozulması ve artan gündüz uykusu ile 

ilişkilidir. 

Deliryumun bildirilen subjektif uyku kalitesini etkileyip etkilemediği belirsizliğini 

korumaktadır. 

Gerekçe: Deliryum, YBÜ polisomnografi uyku çalışmalarının çoğunda 

değerlendirilmemiştir. Dört çalışma, onaylanmış bir tarama aracıyla değerlendirilen deliryumlu 

kritik hastalarda polisomnografi ile uykuyu değerlendirmiştir (443,447,457). Çalışmalardan 

ikisi sedasyon alan hastaları dışlamıştır (443,447). Çılgın (ajite) olan ve olmayan hastalar 
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arasında TST ve uyku etkinliği benzer bulunmuştur (443,447). Noninvaziv ventilasyon (NIV) 

hastaları üzerinde yapılan küçük bir çalışma, deliryum durumundan bağımsız olarak uyku 

parçalanmasının benzer olduğunu bulmuştur (443). Deliryumun hafif uykuda geçirilen zamanın 

(N1 + N2) (daha derin N3 uykusuna kıyasla) oranı üzerine etkisi hiçbir çalışmada 

bildirilmemiştir. Deliryumlu hastalarda REM uykusu miktarı anlamlı olarak daha düşüktür 

(443). Çok düşük miktarda REM uykusuna sahip hastalarda deliryumlu günlerin daha fazla 

olması, REM uykusu miktarı ile deliryum arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir (442). 

Bir çalışma, gündüz uykusunun daha büyük bir TST oranı haline gelmesiyle kanıtlandığı gibi, 

deliryumun daha büyük bir sirkadiyen uyku döngüsü bozulması ile ilişkili olduğunu bulmuştur 

(443). Bildirilen daha yüksek subjektif uyku kalitesi, bir gözlemsel çalışmada daha düşük 

deliryum insidansı ile ilişkilendirilmiş (312) ve bir RKÇ'de kulak tıkacı kullanımının deliryumu 

azalttığı ve subjektif uyku kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir (458). Bir uyku sonrası kalite 

iyileştirme çalışmasında, müdahale sırasında önemli ölçüde daha az hastada koma/deliryum 

olmasına rağmen, hastalar çok bileşenli uyku protokolü öncesinde ve sırasında uykularını 

benzer şekilde derecelendirmişlerdir (459). Çılgın (ajite, hiperaktif deliryumu olan) hastaların 

subjektif uyku kalitesini raporlaması güvenilir olmayabilir. 

Mekanik Ventilasyona Karşı Mekanik Ventilasyon Yok 

Soru: Mekanik olarak ventile edilen (karşı mekanik olarak ventile edilmeyen) kritik 

hastalarda uyku farklı mıdır? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde mekanik ventilasyon 

kullanımı, normal uyku ile karşılaştırıldığında uyku parçalanmasını, yapısını ve sirkadiyen 

ritmini (gündüz uykusu) kötüleştirebilir, ancak bu etkiler genellikle değişkendir ve henüz tam 

olarak araştırılmamıştır.  

Solunum yetmezliği olan hastalarda mekanik ventilasyon kullanımı (mekanik 

ventilasyon olmayan dönemlere kıyasla) uyku etkinliğini iyileştirebilir ve parçalanmayı 

azaltabilir, ancak veriler sınırlıdır. 

Gerekçe: Ventilasyon ve uyku, karmaşık ve karşılıklı ilişkileri paylaşır. Uyku sırasında 

oksijen tüketimi ve CO2 üretimi azalır, bu da uyanıklığa kıyasla ventilasyonun fizyolojik olarak 

azalmasına neden olur. Aşırı basınç desteği, ventilatör uyumsuzlukları veya ventilatör 

alarmları, uyarılmaları ve uyku kesintilerini tetikleyebilir. Bu sorunun amacı doğrultusunda, 

"ventilasyonlu", mekanik olarak ventile edilen (hem invaziv hem de noninvaziv olarak) ve 

"ventilasyon yapılmayan" hastaları, herhangi bir solunum yardımı olmadan (yani basınç desteği 

olmadan, hastalar sürekli pozitif hava yolu basıncı alıyor olabilir) nefes alan hastalar olarak 

ifade eder. Yalnızca polisomnografi değerlendirmesini içeren çalışmalar değerlendirildi. 
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Üç polisomnografi çalışması mekanik ventilasyon desteği alan ve almayan grupları 

karşılaştırsa da (451,454,461), iki çalışma aynı hastaları ventilatör desteğinden önce ve 

sonrasını da değerlendirdi (451,454). Mekanik ventilasyon sırasında uyku süresinin normalden 

düşük (241,443,448,453,454,462-464), normal (438,465) veya normalden yüksek (466,467) 

olduğu bildirilmiştir. Mekanik ventilasyon sırasında uyanma indeksleri daha düşüktür (460) ve 

uyku bölünmeleri NIV’da  ventilasyon yapılmamasına göre daha düşüktür 

(243,443,448,453,454,462-464).  

Uyku bölünmesi mekanik ventilasyonda (ventilasyon olmamasına göre) (449) ve NIV 

(ventilasyon olmamasına göre) sırasında (454) daha yüksektir. N3 evresi uykusunda harcanan 

zamanın oranı mekanik ventile edilen kritik hastalarda azalır (%0-27) 

(438,439,448,449,453,462,464,467-473) ve REM evresi uykusunda geçirilen zamanın oranı 

azalır (%0-14) (241,438,440,443,448,450,451,453,454,462,464-473). Mekanik ventilasyon 

sırasında uyku parçalanma (bölünme) indeksi, uyku saati başına 18 ila 35 uyarılma ve uyanma 

arasında değişir (241,438,440,443,448,450,451,453,454,462,464-474). Bir çalışmada kritik 

hastalığı olan yetişkinlerde uykudan uyanma ve uyarılmaların %19'una (11-30) solunumla ilgili 

uyarılmaların rol oynadığı gösterilmiştir (241,438,440,448,450,451,453,454,460,462,464-

474). Çalışmalar sürekli olarak mekanik ventilasyon uygulanan kritik hastalarda, gündüz 

uykusunda geçirilen zamanın oranının %36 ile %57 arasında değiştiğini ve ventile edilmeyen 

hastalardan daha fazla olduğunu göstermektedir (438,440,443,450,453,454,470). 

Kritik hastalarda mekanik ventilasyon uygulanan ve uygulanmayan hastalar 

karşılaştırıldığında, üç çalışma mekanik ventilasyon sırasında daha yüksek TST gösterirken 

(241,436,438), bir çalışmada hiçbir fark görülmedi (461). Trakeostomili hastalarda, medyan 

(çeyrekler arası aralık) uyku verimliliği ventilasyon desteği sırasında (%61 [38–74]) 

ventilasyon desteği yapılmayan duruma göre (%44 [9-63]) daha yüksektir (451). İki çalışma, 

mekanik ventilasyon sırasında (ventilasyon olmamasına kıyasla) uyku bölünmesinin önemli 

ölçüde daha düşük olduğunu gösterirken (472,473), bir çalışma hiçbir fark göstermedi (451). 

İki çalışma uyku evrelerinde anlamlı bir fark göstermezken, bir çalışma NIV desteği yapılan ve 

daha az ışığa maruz kalan hastalarda, uyku (evre N1) ve daha derin uyku (evre 3 ve REM 

uykusu) ile uyku mimarisinde iyileşme olduğunu gösterdi (454). 

Kanıt Boşlukları: Kritik hastalık, deliryum ve mekanik ventilasyonun uyku kalitesi 

üzerindeki etkisini tanımlamak için büyük, ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Polisomnografi 

kaydına paralel olarak sistematik bir deliryum değerlendirmesi yapılmalıdır (472). Çalışmalar 

arasında, tüm uyku parametreleriyle ilgili önemli değişkenlikler bildirilmiştir. Bu 

uyumsuzluklar (değişkenlikler), toplam kayıt süresi, kayıtların kalitesi, puanlayıcının deneyimi 
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(atipik uykunun farkındalığı), uykuyu analiz etmek için kullanılan kriterler (örneğin, 

Rechtschaffen et Kales ve Drouot-Watson kuralları) (457,475,476), hastalık şiddeti, var ise 

kullanılan sedatif türü ve sedasyon derinliği, deliryum olup olmadığı ve polisomnografinin 

yatışın kaçıncı gününde  yapıldığı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Puanlama 

kurallarında ve kayıt uygulamalarında (örneğin, gürültü seviyelerinin ve zihinsel durumun 

sistematik olarak kaydedilmesi) uyumlaştırma ve homojen hasta gruplarının incelenmesi, kritik 

hastalarda uyku değişikliklerinin yaygınlığını değerlendirmeye yardımcı olabilir. Uyku 

bölünmesini değerlendirirken potansiyel uyku bozuculara ilişkin ayrıntılı veriler önemlidir. 

Büyük homojen hasta gruplarında uyku bozukluğunun klinik olarak ilgili kısa ve uzun vadeli 

sonuçlar üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Son olarak, sirkadiyen ritim bozulmasını 

değerlendirmek için güvenilir araçlar henüz tanımlanmamıştır. 

Olağandışı / Ayrışmış (Dissosiyatif) Uyku Prevalansı 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde olağandışı veya dissosiyatif uyku düzenlerinin 

yaygınlığı nedir? 

Derecelendirilmemiş İfade: Olağandışı veya ayrışmış uyku düzenlerinin yaygınlığı 

oldukça değişkendir ve hastanın özelliklerine bağlıdır. 

Gerekçe: Herhangi bir döngüsel organizasyonu olmayan δ dalgaları ve evre N2 uykunun 

tanımlayıcı elektroensefalogram özellikleri olarak kabul edilen K kompleksleri ve uyku 

iğciklerinin yokluğu ile karakterize atipik uyku, ilk olarak sedasyonlu hastalarda rapor 

edilmiştir (438). Patolojik uyanıklık genellikle atipik uyku ile ilişkilidir ve reaktif olmayan 

yavaş elektroensefalogram ve elektroensefalogram ritimleri ile davranışsal uyanıklık arasındaki 

ayrışma ile karakterizedir. Atipik uyku sırasında, geleneksel Rechtschaffen ve Kales 

elektroensefalogram puanlama kurallarına dahil değildir, elektroensefalogram davranışsal 

olarak uyanık hastalarda δ veya θ dalgaları (uykuyu çağrıştıran) veya komada bir hastada α-β 

dalgalarını (uyanıklığı çağrıştıran) gösterebilir (457,476). 

On bir çalışma, atipik uyku kriterlerini karşılayan anormal uyku elektroensefalogram 

paternlerinin prevalansını bildirmiştir (438,440,443,450,457,464,476-481). Bilinçli, 

sedasyonsuz veya hafif sedasyonlu YBÜ hastalarında anormal uyku elektroensefalogram 

paterni prevalansı %23 ila %31 arasında değişmektedir (440,443,450,457,480). Bu anormal 

elektroensefalogram paternleri için bilinen faktörleri (örn., sedatif/opioid almak, deliryum 

koma veya sepsis veya epilepsi öyküsü olan) hastaları dışlamak için kriterler kullanıldığında, 

atipik uyku prevalansı yok olur (%0) (464). Sedasyonlu hastalarda, en az bir ayrışmış 

elektroensefalogram paterni (ayrışmış uyanıklık veya uyku) prevalansı %60 ila %97 arasında 

değişir (438,476,481) ve izole olağandışı uyku elektroensefalogram paternlerinin prevalansı 
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%50 ila %70 arasında değişir (475,481). Anormal uyku elektroensefalogram modellerini 

etkilediği bilinen bu faktörlerin (yani, sedasyon, sepsis ve deliryum) varlığındaki değişkenlik, 

muhtemelen çalışmalar arasındaki yaygınlık değişkenliğini açıklamaktadır (438,440,457,476). 

Kanıt Boşlukları: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uyku kayıtları, yayınlanmış 

yaklaşımlar ve belirli kriterler kullanılarak yeni olağandışı veya dissosiyatif uyku düzenlerini 

belirlemek için dikkatlice incelenmelidir (457,476). Bu olağandışı paternlere sahip hastaların 

klinik özellikleri ve bunlarla ilişkili mekanizmalar hem yoğun bakımda kalış süresi boyunca 

hem de yoğun bakımdan sonraki süreçte araştırılmalıdır.  

Risk faktörleri 

YBÜ Kabulünden Önce 

Soru: Kritik hastalığın başlangıcından önce var olan hangi risk faktörleri, yoğun bakım 

ünitesindeki kritik hastalarda uyku kalitesini etkiler? 

Derecelendirilmemiş İfade: Düşük kaliteli uyku ve/veya evde farmakolojik uyku 

yardımı kullandığını bildiren hastaların, yoğun bakım ünitesinde düşük kaliteli uyku bildirme 

olasılığı daha yüksektir. 

Gerekçe: Yoğun bakım ünitesinde uyku kalitesini etkileyip etkilemediklerini belirlemek 

için kritik hastalık başlangıcından önce mevcut olan aşağıdaki faktörler incelenmiştir: kadın 

cinsiyet, ileri yaş, evde uyku kalitesi düşüklüğü, evde uykuya yardımcı ilaçların düzenli 

kullanımı ve spesifik premorbid tıbbi durumlar (örneğin, hipertansiyon, diyabet, kanser ve 

tiroid hastalığı) (Ek Tablo 43, Ek Dijital İçerik 53, http://links.lww.com/CCM/D811). 

Bunlardan yalnızca “evde düşük kaliteli uyku bildirimi” (459,482,483) ve “evde farmakolojik 

uyku yardımcılarını düzenli kullanımı” (450,482), yoğun bakım ünitesinde daha düşük uyku 

kalitesi ile ilişkili olarak birden fazla çalışmada tutarlı bir şekilde rapor edilmiştir. 

YBÜ Kabulü sırasında 

Soru: Hangi YBÜ kaynaklı risk faktörleri, kritik hastalığı olan erişkinlerde uyku 

kalitesini etkiler? 

Derecelendirilmemiş İfade: Ağrı, çevresel uyaranlar, sağlıkla ilgili bölünmeler, 

psikolojik faktörler, solunum faktörleri ve ilaçların her biri yoğun bakım ünitesinde uyku 

kalitesini etkiler. 

Gerekçe: Kritik hastalar arasında, hasta tarafından algılanan ve kötü uykuya katkıda 

bulunan faktörler, 12 gözlemsel çalışmada ciddiyetlerine (uykuyu böldükleri derece) veya 

insidanslarına (bildirildikleri sıklık) göre bildirilmiştir (455,456,460,482,484-492) (Ek Tablo 

44, Ek Dijital İçerik 54, http://links.lww.com/CCM/D812). Hastalar tarafından uykuyu bozucu 

olarak en sık belirtilen faktörler gürültü, ağrı ve rahatsızlık, hareketsizlik/hareket kısıtlılığı, 
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hemşirelik bakımı müdahaleleri ve endişe/kaygı/korkudur (449,455,456,482,484-

490,492,493). Dört çalışmada (449,456,482,492), yedi dışsal (çevresel) faktörün neden olduğu 

bozulmanın ciddiyetini değerlendirmek için "Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) Uyku Anketi" 

(455) kullanılmıştır (1- aksama yok ve 10-önemli aksama olmak üzere 1-10 arasında bir ölçekte 

sıralanmıştır). Uykuyu bozan ilk üç dışsal faktör gürültü, aydınlatma ve hemşirelik 

müdahaleleriydi (örneğin banyolar). İlk üçü de dahil olmak üzere yedi faktörün tümü, 10 

puanlık uyku bozukluğu ölçeğinde 5 veya daha az puan aldı (455,482,484). YBÜ hastalarından 

0-4 ölçeğinde (her faktörün uykuyu ne kadar bozduğuna bağlı olarak) 35 içsel ve dışsal faktörü 

sıralamaları istendiğinde, hastalar en önemli içsel faktörleri ağrı, rahat edememe, yatak ve 

gerçekleştirilen işlemler olarak sıraladı (456,485-490,492,493). Hastalar tarafından tanımlanan 

faktörlerin tam listesi Tablo 2'de özetlenmiştir. 

Hastalardan yıkıcı olarak algıladıkları faktörleri belirlemelerini istemenin yanı sıra, 

diğer çalışmalar polisomnografi veya aktigrafi kullanarak uykuyu objektif olarak ölçmüş ve 

risk faktörlerini çeşitli uyku ölçümleriyle ilişkilendirmeye çalışmıştır. Tek değişkenli 

analizlerde uyku bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilen faktörler arasında hastalık şiddeti 

(494), deliryum (442,443), hipoksemi ve alkaloz (494), benzodiazepin (442) veya propofol 

(464) alınması, hasta-ventilatör uyumsuzluğu (454), spontan (mekanik olarak desteklenene 

karşı) solunum (452) ve spontan ventilasyon modu (vs kontrollü mod) (472,495) yer alır. 

Gürültünün uyanmalarla geçici olarak ilişkili olduğu bulunmuştur, ancak tüm uyanmaların 

yalnızca %10-17'sinden sorumlu olduğu görülmektedir (449,455,482,484). Yalnızca bir 

çalışma çok değişkenli analiz içeriyordu ve endotrakeal tüp varlığının (yani, mekanik 

ventilasyon uygulanması) uyku kalitesini iyileştiriyor gibi göründüğünü buldu (460). Hastaların 

bireysel uykusu, çeşitli risk faktörlerinden (örneğin, bazı hastalar diğer hastalardan daha fazla 

gürültüden rahatsız olabilir), o durumun hastalar için anlam veya alakasından (örneğin, bazı 

hastalar yakındaki hemşireyi duyarak rahatlarken diğerleri rahatsız olabilir) ve hastanın içsel 

eğiliminden (örneğin, benzer koşullar altında endişeli, korkmuş veya rahatsız hissetmeye 

yatkınlık) farklı şekilde etkilenebilir.  

Kanıt Boşlukları: Anketleri ve görüşmeleri kullanan çalışmalar, hasta merkezli olmakla 

birlikte, hatırlama yanlılığına tabidir ve sedasyon, deliryum, demans veya akut beyin hasarı 

nedeniyle kendi kendine bildirimde bulunamayan hastaları hariç tutar. Ayrıca, hastalar mikro 

uyarılmalarla ciddi şekilde parçalanmış bir uykuya sahip olabilirler, ancak hastalar uykudan 

tam olarak uyanmadıkları için bozucu faktörleri tanımlayamayabilirler. Polisomnografi 

kullanan çalışmalar, standart kriterlerle analiz edilebilen ve oldukça anormal 

elektroensefalogramları veya düşük kaliteli elektroensefalogram sinyallerine sahip olanları 
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hariç tutanlarla sınırlıdır. Polisomnografide uyku bozukluğu ile çeşitli faktörleri ilişkilendiren 

çalışmalar, nedenselliği kanıtlamaz, yalnızca ilişkiyi kanıtlar ve tek değişkenli analizlerde 

büyük ölçüde zayıf ilişkililerdir. 

 

Tablo 2. Hastaların uyku bozucu olarak bildirdikleri faktörlerin listesi 

Çevresel Fizyolojik ve patofizyolojik 

Gürültü (447, 453, 454, 480, 483–488, 490, 491) 

Işık (241, 453, 454, 480, 482–484, 486–488) 

Yatağın konforu (483, 486–488) 

Yatakbaşı diğer aktiviteler (483, 486, 487) 

Ziyaretçiler (Klinisyenler veya aile) (483) 

Oda havalandırma sistemi (483) 

Klinisyenler tarafından el yıkama (483) 

Kötü koku (486, 488) 

Ağrı (454, 483–486, 488, 490, 491) 

Rahatsızlık hissi (454, 483, 486, 488, 490) 

Çok sıcak veya soğuk hissetme (484, 486, 488) 

Nefes darlığı (484, 491) 

Öksürük (484, 491) 

Susama (484, 486) ve acıkma (486, 488) 

Bulantı (484, 488) 

Sürgü/ördek kullanma ihtiyacı (486, 488) 

Bakım ilişkili Psikolojik 

Hemşirelik bakımı (447, 453, 480, 482–484, 

486, 488, 491) 

Hasta işlemleri (447, 453, 480, 482, 483, 487, 

488) 

Vital bulgu ölçümü (442, 448, 475, 477, 481, 

483) 

Tanısal testler (447, 453, 480, 483) 

İlaç uygulama (447, 453, 480, 482) 

Kaygı/endişe/stres (483, 484, 486, 489–491) 

Korku (485, 486, 489) 

Tanıdık olmayan ortam (485, 488, 491) 

Zamana yönelim bozukluğu (454, 486) 

Yalnızlık (488, 491) 

Mahremiyet eksikliği (485, 488) 

Hastane kıyafetleri (486, 488) 

Eksik yatma rutini (483) 
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Kateterler, hortumlar dolayısıyla kısıtlı 

hareket (454, 486, 488) 

Monitorizasyon aletleri (454, 486, 488) 

Oksijen maskesi (486, 488) 

Endotrakeal tüp (491) 

İdrar sondası (486) 

Hemşirelerin isimlerini bilmemek (486) 

Tıbbi terimleri anlamamak (486) 

 

Sonuçlar 

Soru: Yoğun bakım ünitesine kabul “sırasında” uyku ve sirkadiyen ritim değişiklikleri, kritik 

durumdaki yetişkinlerde yoğun bakımda kalış sırasındaki ve/veya sonrasındaki sonuçları etkiler 

mi? 

Derecelendirilmemiş İfadeler: Kritik hastalarda uyku kalitesi ile deliryum oluşumu 

arasında bir ilişki olmasına rağmen, bir neden-sonuç ilişkisi kurulmamıştır. 

Kritik hastalarda uyku kalitesi ile mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakımda kalış 

süresi ve yoğun bakım mortalitesi arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır. 

Kritik hastalarda yoğun bakım ünitesinden taburcu olduktan sonra uyku kalitesi ve 

sirkadiyen ritim değişikliklerinin sonuçlar üzerine olan etkileri bilinmemektedir. 

Gerekçe: Birkaç çalışma bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olmuştur (Ek Tablo 45, 

Ek Dijital İçerik 55, http://links.lww.com/CCM/D813). Kötü uyku kalitesinin genellikle YBÜ 

deliryumu için potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörü olduğu varsayılır; birkaç 

çalışma bu ilişkiyi değerlendirmiştir. Ağır uyku yoksunluğu yaşayan kritik hastalarda zihinsel 

durum değişiklikleri yaşama olasılığı %30 daha fazladır (441). Daha sonraki polisomnografi 

çalışmaları bu ilişkiyi daha da desteklemiştir (442,451). Şiddetli REM yoksunluğu (442,451) 

ve sirkadiyen uyku döngüsü bozulması (gündüz uykusunun daha büyük bir oranının kanıtladığı 

gibi) olan kritik hastalarda deliryum yaşama olasılığı daha yüksektir (451). Kötü uyku 

kalitesinin kalp cerrahisi sonrasında da YBÜ deliryumu için bağımsız bir risk faktörü olduğu 

bulunmuştuR (496). Ek olarak, uyku güçlendirme protokollerini içeren multidisipliner 

demetlerin gözlemsel, öncesi ve sonrası çalışmalarında deliryum prevalansını azalttığı 

gösterilmiştir (312,454), ancak sadece bir çalışmada müdahale ile uyku verimliliği iyileşmiştir 

(312). Uyku kalitesi ile deliryum oluşumu arasında bir ilişki olmasına rağmen, yetersiz uykunun 

deliryum nedeni olup olmadığı bilinmemektedir.  
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Farmakolojik olmayan bir uyku geliştirme protokolünü içeren çok bileşenli bir deliryum 

önleme protokolünün kullanımı, daha kısa deliryum süresi ve daha uzun ventilatörsüz günlerle 

ilişkilendirilmiştir (497). Uykunun bu sonuçlarla ilişkisi, çalışmada uyku ölçülmediği için 

belirsizliğini korumaktadır. Anormal uykusu olan hastaların (artan gündüz uykusu; azalmış 

REM) NIV'de başarısız olma ve entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirme olasılığı daha 

yüksekti (443). Orta/şiddetli TBI (travmatik beyin hasarı) hastalarında yapılan küçük bir 

çalışmada, daha iyi veya iyileşmekte olan dinlenme aktivitesi döngüsü konsolidasyonu (≥ %80 

gündüz aktivitesi), daha kısa YBÜ ve hastanede kalış süreleri ile ilişkilendirilmiştir (498). 

Anormal uykunun geç NIV başarısızlığının bir nedeni olduğu düşünülen hastalarda, yoğun 

bakımda kalış süreleri daha uzundu ve hem yoğun bakım hem de hastane ölüm oranları daha 

yüksekti (443). Bir kalite iyileştirme çalışması, deliryumun azalmasına rağmen kullanımı ile 

mortalitede hiçbir fark göstermedi (459). Yakın zamanda, TBI olan hastalarda organize uyku 

düzeni varlığının sağkalımın iyileşmesinin öngörüsü olabileceği bildirildi (479). YBÜ'den 

taburcu olduktan sonra bozulmuş uykunun devam ettiğini gösteren çok sayıda çalışma olmasına 

rağmen, literatürde yoğun bakımdaki uykunun YBÜ'den taburcu olduktan sonraki sonuçlara 

etkisini değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Kanıt Boşlukları: Mevcut çalışmalar, kritik hastalardaki uyku değişiklikleri ile deliryum 

oluşumu, mekanik ventilasyon süresi, YBÜ'de kalış süresi ve mortalite gibi önemli sonuçlar 

arasındaki ilişkiyi tam olarak açıklayamaz; kritik hastalığı olan erişkinlerde görülen uyku 

değişiklikleri ile deliryum oluşumu, mekanik ventilasyon süresi, YBÜ'de kalış süresi ve 

mortalite gibi önemli sonuçlar arasında bir ilişki olup olmadığını doğrulamak için bu çalışmalar 

yetersizdir. Yetersiz uyku, sağlıklı bireylerin dahi bağışıklık sistemini, glisemik kontrolünü ve 

psikolojik refahını olumsuz etkiler, bu nedenle kritik hastalarda yetersiz uykunun bu ve diğer 

sonuçlar üzerinde klinik etkilerinin olup olmadığını anlamak büyük önem taşır. Bu sonuçları 

yoğun bakım ünitesinde güvenilir uyku ölçümü ile eşleştiren ve bu sonuçlarla ilişkili diğer 

birçok faktörü kontrol eden çalışmalara ihtiyaç vardır. Ek olarak, YBÜ uyku kalitesinin YBÜ 

sonrası sonuçlara etkisini belirlemek için çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Monitorizasyon (İzlem) 

Soru: Fizyolojik izlem, kritik hastalığı olan erişkinlerde uykuyu değerlendirmek için klinikte  

rutin olarak kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde klinik olarak fizyolojik uyku 

monitörizasyonunun rutin olarak kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, çok düşük kalite 

kanıt düzeyi). 
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Açıklamalar: Fizyolojik izleme, bir hastanın uykuda mı uyanık mı olduğunu belirlemek 

için aktigrafi, bispektral analiz (BIS), elektroensefalografi ve polisomnografinin kullanılmasını 

ifade eder. Hastanın algıladığı uykuyu değerlerdirmek için gerek valide değerlendirmelerin  

(örn; Richard Champell Uyku Anketi gibi) gerekse resmi olmayan subjektif başucu 

değerlendirmelerinin kullanılmasını içermez. 

Gerekçe: Bu soru için seçilen beş kritik sonuçtan hiçbiri (yani, deliryum oluşumu, 

mekanik ventilasyon süresi, YBÜ yatış süresi, YBÜ mortalitesi ve hasta memnuniyeti) 

çalışılmamıştır. Gözlemsel çalışmalar, fizyolojik uyku izleminin diğer sonuçlar üzerindeki 

rolünü değerlendirmiştir (Ek Tablo 46, Ek Dijital İçerik 56, http://links.lww.com/CCM/D814). 

Fizyolojik izleme, akut koroner sendromlu hastalarda uykuda solunum bozukluğunu belirledi 

(499, 500); ancak bu değerlendirmenin sonuca etkisi belirleyemedi. Motor aktivite (aktigrafi ile 

ölçülen) mekanik ventile edilen küçük bir hasta serisinde (501)  izlenip kaydedildiğinde ve 

hemşirelerin uyku ve sedasyon değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında, uzuv hareketlerinin 

ölçülen nörolojik indekslerle korelasyon gösterdiği bulundu. Travmatik olmayan (479) ve 

travmatik (480) ensefalopatisi olan hastaların polisomnografiden türetilen elektroensefalogram 

kayıtları değerlendirildiğinde uykunun bilinen unsurlarının varlığının olumlu bir prognoz ile 

ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Son olarak, üç küçük çalışma, polisomnografinin akut solunum 

yetmezliği olan YBÜ hastalarında mekanik ventilatör desteği yönetimini optimize etmek için 

kullanılabileceğini bulmuştur (443,502,503). Polisomnografinin bu potansiyel rollerine 

rağmen, yoğun bakımlarda rutin kullanımı uygun değildir. 

Panel, ilgili teknolojilerin çoğunu uygulamak için gerekli kaynakların yüksek maliyeti 

ile birlikte yüksek kaliteli kanıt eksikliğine dayanarak bu tavsiyeye ulaştı. Fizyolojik izleme ve 

yorumlama, yukarıda açıklandığı gibi önemli sınırlamalara sahiptir. Ayrıca, seçilmemiş bir 

YBÜ popülasyonunda uyku izlemini araştıran hiçbir çalışma, mevcut verilerin 

genellenebileceğini gösteremedi. 

Rutin fizyolojik uyku izlemesi tavsiye edilmese de, klinisyenlerin hastaların uykularını 

rutin olarak sorgulamaları veya Richards Campbell Uyku Anketi gibi onaylanmış 

değerlendirme araçlarından birini kullanarak ya da gayri resmi yatak başı değerlendirme ile 

izlemeye çalışması gerektiğini vurguluyoruz. Richard-Campbell Uyku Anketinin, hem uyanık 

hem de yönelimi iyi olan kritik hastalarda, hastanın kendi uyku algısını değerlendirmek için 

geçerli ve güvenilir bir araç olduğu gösterilmiştir (504). 

Kötü uyku, kritik hastaların yaşadığı en yaygın streslerden biri olarak kabul edilir (435, 

437). Hastaların uykusu hakkında soru sormak, hastaların ve ailelerinin endişelerini artırmaya 

hizmet edebilir; ancak bir müdahale veya iyileştirmeye yönelik yaklaşımlar için gerekli bir ilk 
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adımdır. Hemşire tarafından gözlemlenen uyku (439,448,505, 06), polisomnografi 

değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında TST'yi olduğundan fazla tahmin eder. Hemşire ve 

hastanın uyku algıları karşılaştırıldığında hemşire bazen hastaların uyku kalitesi algısını 

olduğundan fazla tahmin edebilir (485, 492, 505, 507). 

Kanıt Boşlukları: Kritik hastalarda uykunun en iyi nasıl ölçüleceği tartışılmaya devam 

etmektedir (476, 508). Yoğun bakım ünitesinde herhangi bir beyin aktivitesinin rutin olarak 

izlenmesi zor olmaya devam etmektedir. Uykuyu izleme sorunu, tek başına beynin elektriksel 

aktivitesinin (yani elektroensefalogram) uyku evrelerini, sirkadiyen aktiviteyi ve uykuda 

solunum bozukluğunu belirlemek için yetersiz olması gerçeğiyle daha da karmaşık hale gelir. 

Yoğun bakım ünitesinde uykuyu izlemek için kritik durumdaki hastanın değişen fizyolojisine 

dirençli ve yoğun bakım ortamında düzenli kullanıma dayanabilecek basitleştirilmiş, 

genelleştirilebilir bir sistem, uyku ve yoğun bakım sonuçları arasındaki ilişkiyi anlamamızı 

geliştirecektir. Sağlıklı bireylerin aksine, kritik hastalarda, uyanıklık durumları ve 

elektroensefalogram modellerinde sadece doğal uyku/uyanıklık durumlarından dolayı değil, 

aynı zamanda sedatif ilaçlar ve deliryumdan dolayı da farklılıklar vardır. Sedatif kaynaklı 

uykunun, doğal uyku ile aynı onarıcı faydaları sağlayıp sağlamadığı bilinmemektedir. En iyi 

uyku ölçümü ve sınıflandırma yöntemini belirlemek ve bireysel faktörlerin (uyku, sedasyon, 

hastalığa bağlı ensefalopati) veya bunların bir kombinasyonunun hasta memnuniyeti dahil hasta 

sonuçlarını nasıl etkilediğini ölçmek için büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. Polisomnografinin 

masraflı ve zaman alıcı doğası, uyku ölçümü ve uyku sonuçlarının araştırılmasını 

zorlaştırmıştır. Sınırlı elektroensefalogram ve işlenmiş elektroensefalogram cihazları gibi diğer 

ölçüm teknikleri değerli veriler sağlayabilir, ancak bu yöntemleri doğrulamak için bunları 

polisomnografi ile karşılaştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Uykuyu İyileştirmeye Yönelik Farmakolojik Olmayan Müdahaleler 

Bu bölüm sorusunda değerlendirilen ventilasyon modlarının açıklaması ve çalışmalarını 

tanımlamak ve verileri özetlemek için kullanılan yöntemler Ek Tablo 47'de bulunabilir (Ek 

Dijital İçerik 57, http://links.lww.com/CCM/D815). 

Ventilatör Modu. 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için geceleri asiste 

kontrollü ventilasyon (basınç destekli ventilasyona kıyasla) kullanılmalı mı? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde uykuyu iyileştirmek için gece asiste kontrollü 

ventilasyon (basınç destekli ventilasyona karşı) kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, düşük 

kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Panel tarafından bu soru için kritik veya önemli kabul edilen sonuçların çoğu 
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değerlendirilmedi veya rapor edilmedi. Üç çalışmanın (n = 61) (469,472,473) havuzlanmış 

tahminleri, asiste kontrollü ventilasyonun (basınç destekli ventilasyona karşı) uyku 

verimliliğinde bir artışla ilişkili olduğunu buldu (MD, %18,33; %95 GA, 7,89-28,76); orta 

kalite). Her ne kadar iki çalışmanın (472,473) (n = 41) birleştirilmiş tahminleri asiste kontrollü 

ventilasyonun (basınç destekli ventilasyona karşı) evre 1  (MD, %0,31; 95 % CI, –5,17 ila 5,79; 

düşük kalite) veya evre 2 (MD, %5,29; %95 GA, –4,38 ila 14,97; çok düşük kalite) uykuda 

harcanan TST yüzdesi ile ilişkili olmadığını bulsa da, REM uykusunda daha fazla zaman 

harcanmasıyla (MD, %2,79; %95 GA, 0,53–5,05; düşük kalite) ilişkili olduğunu gösterdi.  Bu 

müdahalenin potansiyel faydaları, düşük riski ve tüm ventilatörlerin asiste kontrol modu 

özelliğine sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında, kanıt kalitesinin düşük olduğu kabul 

edilse de, uykuyu iyileştirmek için geceleri asiste kontrol mod ventilasyonunun kullanılması 

için koşullu bir öneride bulunulmasını sağladı. Asiste kontrol modunda ventilatör ayarlarını 

optimize etmeye yönelik tüm çabalara rağmen uyumsuz kalan hastalar için, klinisyenlerin 

propofol ve benzodiazepinlerin uyku kalitesi ve senkronizasyon üzerine etkileri göz önünde 

bulundurarak sedasyonu düşünmek veya hastayı basınç destekli ventilasyona döndürmek gibi 

bir kararı vermesi gerekecektir.  

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için geceleri adaptif bir 

ventilasyon modu (basınç destekli ventilasyona karşı) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için geceleri adaptif bir 

ventilasyon modunun kullanımına (basınç destekli ventilasyona karşı) ilişkin hiçbir öneride 

bulunmuyoruz (öneri yok, çok düşük kalitede kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Beş küçük randomize kontrollü çapraz çalışma, esas olarak tıbbi açıdan kritik 

durumdaki yetişkinlerde, adaptif bir ventilasyon modu ile basınç destek modunu karşılaştırdı 

ve panelin önemli olarak kabul ettiği ancak hiçbirinin kritik olarak değerlendirilmediği 

sonuçları değerlendirdi. İncelenen adaptif modlar şu şekildeydi: otomatik olarak ayarlanmış 

basınç desteği (473), orantılı asiste ventilasyon (462), yüke göre ayarlanabilen kazanç 

faktörlerine sahip orantılı asiste ventilasyon (468, 471) ve nöral olarak ayarlanmış asiste 

ventilasyon (465). Fizibilite de bir endişe kaynağı olabilir; çünkü bazı yoğun bakım ünitelerinde 

ventilatör veya adaptif ventilasyon modu sağlamak için eğitilmiş personel olmayabilir. Bu 

sorunlara ve diğer merkezlerde fizibilite/bulunabilirlik endişeleri nedeniyle bu küçük, tek 

merkezli çalışmaya dayalı bir öneri yayınlamadaki isteksizlik nedeniyle, geceleri adaptif 

ventilasyon kullanımına ilişkin bir öneride bulunamadık. 

NIV Özel Ventilatör. 

Soru: NIV'e ihtiyaç duyan kritik yetişkin hastalarda, uykuyu iyileştirmek için sadece 
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NIV yapan özel bir ventilatör mü (NIV kapasiteli standart bir YBÜ ventilatörüne karşı) 

kullanılmalıdır? 

Öneri: Uykuyu iyileştirmek için NIV'ye ihtiyaç duyan kritik hastalarda  hem NIV yapan 

özel bir ventilatör hem de standart bir YBÜ ventilatörü kullanılmasını öneriyoruz (koşullu 

öneri, çok düşük kalitede kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Bu soruyu yanıtlamak için yalnızca küçük bir randomize çalışma mevcuttu ve 

tanımlanan sonuçların çoğu değerlendirilmemişti (454). NIV'in özel bir ventilatör ile 

uygulanması ile standart YBÜ ventilatörü ile uygulanması arasında uyku verimliliği; evre 1, 

evre 2, evre 3/4 veya REM uykusunda harcanan zamanın yüzdesi veya uyku parçalanma indeksi 

açısından önemli bir fark görülmedi. NIV'in kapalı olduğu dönemlerle karşılaştırıldığında, NIV 

sırasındaki uyku, uyku parçalanma indeksinde bir azalma ve REM ve evre 3/4 uykusunda artma 

ile sonuçlandı. Yukarıdakilere dayanarak, akut hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalarda 

NIV, NIV ile desteklenmeyenlere kıyasla uyku kalitesini iyileştirmiştir; ancak fizibilite ve 

uygunluğa bağlı olarak her iki ventilatör tipinin de NIV gerektiren YBÜ hastalarında 

kullanılması kabul edilebilir. 

Kanıt Boşlukları: Asiste kontrollü ve adaptif modlarda destekli solunum ve kontrollü 

solunum ile adaptif mod ve asiste kontrollü ventilasyon modlarında uykuyu karşılaştıran 

çalışmalar yayınlanmamıştır. Bu çalışmalar, çeşitli modlarda uykuyu ölçmek için 

polisomnografi kullanmıştır; ancak bu çalışmaların hiçbiri hastaların uyku algılarını 

değerlendirmemiştir. 

Aromaterapi/Akupresür/Müzik 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için aromaterapi, akupresür veya 

müzik geceleri kullanılmalı mıdır (kullanmamak yerine)? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için geceleri aromaterapi, 

akupresür veya müzik kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, düşük kalitede kanıt derecesi 

[aromaterapi ve akupresür için]; çok düşük kalitede kanıt derecesi [müzik için]). 

Gerekçe: İki küçük, kör olmayan RKÇ (509,510), bilinçli ve iletişimi olan YBÜ 

hastalarında uykuyu iyileştirmek için aromaterapi kullanımını değerlendirdi. Hiçbir yan etki 

bildirilmedi, ancak bir havuzlanmış analiz, kullanımıyla (kullanılmamasına karşı) hasta 

tarafından bildirilen uyku kalitesinde (MD, 0,02 puan; %95 GA, -0,36 ila 0,41; düşük kalite) 

ve genel kalitede hiçbir etki gösteremedi ve kanıt düzeyi düşüktü. Genellikle güvenli kabul 

edilen düşük maliyetli bir müdahale olmasına rağmen, yoğun bakım popülasyonunda potansiyel 

solunum tahriş edici maddelerin kullanılmasıyla ilgili bazı endişelere ek olarak uyku için 

kanıtlanmış bir yararın olmaması, panelin yoğun bakım ünitesinde aromaterapiye karşı koşullu 
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bir öneride bulunmaya yöneltti. 

Küçük bir RKÇ (n = 85) (511), düşük şiddette hastalığı olan YBÜ hastalarında 

akupresür kullanımını değerlendirdi. Bir akupresür eğitim kursuna katılan araştırmacılar, akşam 

19:00 ile 22:00 arasında altı akupunktur noktasının her birine 3'er dakika basınç uyguladılar ve 

akupresürün (akupresür kullanılmamasına karşı) aktigrafi ile veya hemşire değerlendirmesi ile 

değerlendirildiğinde uyku süresinin artmasıyla (MD, 0,5 saat; %95 GA, 0,09–0,91; düşük 

kalite) ve  (MD, 1,1 saat; %95 GA, 0,39–1,81; düşük kalite) ve daha az gündüz uykululuk puanı 

ile (Stanford Uykululuk Ölçeğinde MD, 0,4; %95 GA, 0,66-0,14; düşük kalite).ilişkili olduğunu 

buldular. Dahil edilen tek çalışma için yüksek bias riski, kayıtlı hasta sayısının azlığı, eğitimli 

bir klinisyenin akupresür sağlamasının maliyeti ve bu modalitenin birçok merkezde 

bulunmaması nedeniyle, kritik hastalarda uykuyu iyileştirmek için akupresür kullanımına karşı 

olunduğu yönünde bir önerme verilmesine karar verildi. Ancak eğitimli personeli ve uzmanlığı 

olan kurumlar için özellikle hastalar tarafından talep edildiği takdirde makul bir müdahale 

olabilir. 

Küçük bir RKÇ (n = 28) (512) kritik hastalarda piyanoda müzik çalmanın (45 dakika 

süren dört sedatif parça) uyku sonuçları (gecenin ilk 2 saatinde) üzerindeki etkisini 

değerlendirdi. Müziğin uyku kalitesini (Verran ve Snyder-Halpern Uyku Ölçeği tarafından 

değerlendirildi) (MD, 48 puan; %95 GA, 34,5-130,5; çok düşük kalite) ve uyku verimliliğini 

(polisomnografi ile değerlendirildi) (MD, %2,3; %95 GA, 27,3–32,0; çok düşük kalite) 

iyileştirme üzerinde küçük bir etkisi oldu. Düşük kanıt kalitesi (körleme yok, ortam gürültüsü 

kontrol edilmiyor) ve bu müdahaleyi başlatmak için gereken kaynaklar göz önüne alındığında, 

panel kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için müzik kullanılmasının uygun 

olmadığı yönünde karşı koşullu bir öneride bulundu. Müzik, yoğun bakım ünitesinde ağrıyı 

(ağrı bölümüne bakınız) ve kaygıyı azaltmada rol oynayabilir (133). Hastalar (veya aileleri) 

talep ederse düşünülebilir. 

Gürültü ve Işık Azaltma 

Soru: Kritik hastalarda uykuyu iyileştirmek için geceleri gürültü ve ışık azaltma stratejileri (bu 

stratejileri kullanmama yerine) kullanılmalı mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için gürültü ve ışığı 

azaltma stratejilerinin kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi). 

Gerekçe: İki RKÇ (458,513) ve iki gözlemsel çalışma (514,515), yoğun bakım 

ünitesinde geceleri gürültü ve ışığı azaltmak için göze siperlik kullanma veya kullanmamanın 

kulak tıkaçları ile birlikte kullanımının faydasını değerlendirdi. Kalp cerrahisi sonrası ilk 

ameliyat sonrası YBÜ gecesinde kulak tıkaçları ve siperlik kullanımının (kontrol yerine) uyku 
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kalitesini ameliyat öncesi düzeyde koruduğunu gösterdi (513). Sedasyonsuz, kritik hastalarda 

kulak tıkacı (kulak tıkacı olmayana karşı) uygulanması, hasta tarafından bildirilen uyku 

kalitesini iyileştirdi ve deliryumu azalttı (458). İki YBÜ gözlem çalışmasından elde edilen 

havuzlanmış analiz (n = 164), kulak tıkacı uygulamasının (kulak tıkacı olmamasına karşı) 4 

saatten daha fazla uykuya ulaşma oranıyla ilişkili olduğunu buldu (RR, 1,2; %95 GA, 0,64– 

2,24; düşük kalite) (513,515). Genel kanıt kalitesi, kör olmaması, ciddi derecede ağır  hasta 

olmayan bir hasta popülasyonu ve bazı hastaların kulak tıkaçlarını takılı tutmayı reddetmesi 

nedeniyle düşüktü. Göz siperliği olsun veya olmasın kulak tıkaçları, uyku kalitesini iyileştirmek 

ve deliryumu azaltmak için tüm yoğun bakım ünitelerinde uygulanabilen düşük maliyetli bir 

müdahaleyi temsil eder. Genel olarak hastalara, özellikle uykuyu başlatama sıkıntısı çekenlere, 

bu müdahaleyi isteyip istemedikleri sorulmalı ve sabahları kulak tıkaçları mutlaka 

çıkarılmalıdır. 

Kanıt Boşlukları: Yoğun bakımda uykuyu iyileştirmeye odaklanan farmakolojik 

olmayan stratejilerin, daha yüksek hastalık şiddetine sahip YBÜ hastalarını içeren büyük 

randomize çalışmalarla değerlendirilmesi ve bu müdahalelerin uyku kalitesi üzerindeki 

etkisinin titizlikle değerlendirmesi gerekir. Bu müdahalelerden en fazla faydayı görebilecek 

yoğun bakım hasta grubunun aydınlatılması gerekmektedir. 

Uykuyu İyileştirmeye Yönelik Farmakolojik Müdahaleler 

Yoğun bakım ünitesinde doğal olarak oluşan uykuyu teşvik etmenin zorlukları göz önüne 

alındığında, hastalar ve aile üyeleri uyku artırıcı ilaçlar isteyebilir. Talepleri her zaman dikkate 

alınmak zorunda olsa da, bu baskı ve şefkatli bakım sağlama çabalarımız bazen yoğun bakım 

hastalarında güvenlik ve etkinlik açısından zayıf bir şekilde test edilmiş ve aslında uykuyu 

teşvik etmekten ziyade polifarmasi ve deliryum riskini artırabilecek ilaçların uygulanmasına 

yol açmaktadır. Burada farmakolojik müdahaleler ilaç tipine/sınıfına göre değerlendirildi ve 

panel tarafından yalnızca uykuyu geliştirme üzerindeki etkileri açısından gözden geçirildi. 

Soru: Kritik hastalığı olan yetişkinlerde uykuyu iyileştirmek için uykuyu teşvik eden bir 

ilaç (yani melatonin, deksmedetomidin veya propofol) (ilaç kullanılmamasına karşı) 

kullanılmalı mıdır? 

Melatonin. 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde uykuyu iyileştirmek için melatonin kullanımına 

ilişkin herhangi bir öneride bulunmuyoruz (öneri yok, çok düşük kalitede kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Gece melatonin uygulamasını değerlendiren üç küçük, plasebo kontrollü, 

randomize çalışma (n = 60) gözden geçirildi. İlkinde, yoğun bakım ünitesinde kronik solunum 

yetmezliği olan 12 hastaya gece 10 mg melatonin uygulamasının (plaseboya karşı) hem uyku 
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kalitesi hem de miktarında (BIS tarafından değerlendirildiği gibi) anlamlı olmayan 

iyileşmelerle ilişkili olduğu bulundu (516). İkinci bir RKÇ, benzer bir popülasyonda 16 hastaya 

gece 3 mg melatonin (veya plasebo) verilmesinin uyku üzerine etkisini aktigrafi kullanarak 

değerlendirdi ve benzer bir sonuca vardı (517). İlk iki çalışmadaki gibi yoğun bakım ünitesine 

kronik solunum yetmezliği ile yatırılan 32 hastada 3 mg (veya plasebo) melatonin verilmesini 

karşılaştıran üçüncü bir RKÇ ise yatak başı hemşire değerlendirmesiyle “gözlemlenen gece 

uykusu” süresinde fark edilebilir bir fark bulmadı (518). Yoğun bakım ünitesinde uykuyu 

polisomnografi yerine BIS, aktigrafi veya subjektif hemşirelik skalaları kullanarak 

değerlendirmenin sınırlamaları kılavuzlarda daha önce vurgulanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde melatonin üretimi, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 

tarafından düzenlenmemiştir; ürünün (519) kalitesi ve tutarlılığına ilişkin endişeler, birçok 

hastanenin bunu formüllerine eklemesini engelledi. Bununla birlikte, melatonin, nispeten az 

yan etki (örneğin, hafif sedasyon ve baş ağrısı) ile ilişkilidir ve ucuzdur. Panel, istenen ve 

istenmeyen sonuçlar arasındaki algılanan denge ve yüksek kaliteli kanıt eksikliği nedeniyle 

hiçbir öneride bulunmamaya karar verdi. FDA onaylı bir melatonin reseptör agonisti olan 

Ramelteon, yaşlılarda deliryumu önlemek için tek bir çalışmada (bu analize dahil edilmemiştir) 

değerlendirilmiştir (520). Bu çalışmada az sayıda hasta yoğun bakım hastaydı; ancak subjektif 

uyku kalitesinde kanıtlanabilir bir gelişme olmadı. Melatonin'e benzer şekilde, bu ilaçlada az 

sayıda yan etki rapor edilmiştir, ancak uykunun teşviki kanıtlanmamıştır ve maliyeti 

melatoninden daha yüksektir. Yine bu analize dahil edilmeyen yeni tek merkezli, çift kör, 

plasebo kontrollü bir RKÇ’de, deliryumu olmayan kritik hastalara her gün 20:00'de 8 mg 

ramelteon uygulanmasının, deliryum oluşumunu azalttığı gösterilmiştir (521). 

Deksmedetomidin. 

Öneri: Uykuyu iyileştirmek için gece deksmedetomidin kullanımına ilişkin herhangi bir 

öneride bulunmuyoruz (öneri yok, düşük kalitede kanıt düzeyi). 

Gerekçe: İki randomize çalışma (n=74), deksmedetomidinin, sedasyon gerektiren 

mekanik olarak ventile edilen kritik hastalarda (470) ve sürekli sedatif ilaç infüzyonu 

gerektirmeyen, mekanik olarak ventile edilmeyen kritik hastalardaki (521) etkilerini 

değerlendirdi. Her iki çalışmada deksmedetomidinin evre 2 uykuyu artırdığını (MD, %47,85 

dk; %95 GA, 24,05-71,64; orta kalite) ve evre 1 uykuyu azalttığını (MD, –30,37; %95 GA, –

50,01 ila –10,73; orta kalite) gösterdi ve panel tarafından her birini olumlu sonuçlar olarak kabul 

edildi (470, 521). Bununla birlikte, hiçbir çalışma, uyku parçalanmasında bir azalma veya en 

restoratif uyku aşamaları olduğu düşünülen ve bu nedenle potansiyel olarak iyileşme için en 

önemli olan derin uyku veya REM uykusunda bir artış gösteremedi. Bu analize dahil edilmeyen 
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üçüncü bir gözlemsel çalışma, uyku mimarisi ile ilgili olarak bu bulguları destekledi ve mekanik 

olarak ventile edilen YBÜ hastalarına deksmedetomidin gece boyunca uygulandığında korunan 

gündüz-gece döngüsüne dikkat çekti (522). Sedatif alan ve kanıt profiline dahil edilmeyen 100 

deliryumsuz kritik hasta ile yapılan ve yakın zamanda yayınlanmış çift kör, plasebo kontrollü 

bir RKÇ ise, düşük doz deksmedetomidin uygulamasının plasebo grubu ile karşılaştırıldığında  

Leeds Uyku Değerlendirme Anketi puanlarını değiştirmediğini buldu (370). 

Deksmedetomidin'in yalnızca uykuyu teşvik amacıyla geceleri kullanılması lehine 

koşullu bir öneride bulunuldu; bununla birlikte klinik kaygılar, yüksek maliyetini, 

hemodinamik yan etkilerini ve mevcut çalışmaların genellenebilirliğini içerir. Hemodinamik 

olarak stabil, kritik hastalarda gece boyunca sedatif infüzyon endikeyse, deksmedetomidin uyku 

yapısını iyileştirme potansiyeli nedeniyle makul bir seçenek olabilir (523). Kritik hastalığı olan 

yetişkinlerde sedatif seçiminin daha derinlemesine bir değerlendirmesi için sedasyon bölümüne 

bakınız. 

Propofol. 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde uykuyu iyileştirmek için propofol 

kullanılmasını önermiyoruz (koşullu öneri, düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: İki RKÇ, propofol ile benzodiazepinleri (454, 524) ve bir çalışma propofol ile 

plaseboyu (525) karşılaştırdı. Plaseboya kıyasla propofol ile uykuda gözle görülür bir iyileşme 

olmadı. Ayrıca propofol, REM baskılanması, hemodinamik yan etkiler ve bazen mekanik 

ventilasyon gerektiren solunum depresyonu ile ilişkilendirildi. Propofolün yalnızca kritik 

hastalarda uykuyu iyileştirmek amacıyla kullanılmasını önermesek de, bu öneri, propofolün 

prosedürel veya sürekli sedasyon gerektiren hastalarda kullanımını ele almayı 

amaçlamamaktadır. 

Kritik hastalarda uykuyu iyileştirmek amacıyla verilen diğer ilaçlar arasında trisiklik 

antidepresanlar, atipik antipsikotikler ve benzodiazepinler ve benzodiazepin reseptör 

agonistleri gibi hipnotikler bulunur. Şu anda, kritik hastalarda uykuyu teşvik etmeye yardımcı 

olacak herhangi bir ilaç önerisini dikkate almak için yeterli bilgi yoktur. Olumsuz etkileri iyi 

tanımlanmış olmasına rağmen, uykuyu teşvik etme açısından faydaları bilinmemektedir. 

Kanıt Boşlukları: Kritik hastalarda sadece uykuyu teşvik etmek amacıyla geceleri 

uygulanan ilaçlarla ilgili büyük, iyi kontrollü deneyler eksiktir. Bu, özellikle bir deliryum 

epizodunu hızlandırma olasılıkları daha düşük olduğundan, daha az hemodinamik ve solunum 

depresan etkisine sahip olduklarından ve sedatif yan etkileri, bu amaç için sıklıkla kullanılan 

trisiklik antidepresanlar ve atipik antipsikotikler gibi ilaçlar için daha çok geçerlidir. Bununla 

birlikte, bu ilaçlar, faydalarının potansiyel zararlarını haklı gösterip göstermediğini belirlemek 
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için bu popülasyondaki etkinliklerini değerlendirmek için titizlikle incelenmelidir. 

Uyku Teşvik Protokolü 

Soru: Kritik hastalarda uykuyu iyileştirmek için uykuyu teşvik eden bir protokol kullanılmalı 

mıdır? 

Öneri: Kritik hastalığı olan erişkinlerde uykuyu teşvik eden, çok bileşenli bir protokol 

kullanılmasını öneriyoruz (koşullu öneri, çok düşük kalite kanıt düzeyi). 

Gerekçe: Protokoller, kritik hastalarda uyku kalitesini iyileştirmek için aşağıda 

açıklananlar da dahil olmak üzere, bir klinik uygulama kılavuzuna (526) aynı anda birden fazla 

müdahaleyi dahil etmenin yaygın bir yoludur. Dahil edilmeye uygun uyku teşvik protokolleri, 

aşağıda açıklandığı gibi bileşenlerinde değişiklik göstermiştir (459, 527-529). Tümü, 

kullanmayı seçebilecek veya isterlerse kullanmayı bırakabilecek hastalara kulak tıkacı ve göz 

siperliği teklif etmeyi içeriyordu ve ikisi de rahatlatıcı müzik kullanımını içeriyordu (459, 526). 

Müdahalelerin daha karmaşık bir kombinasyonundan oluşan ikisi arasından biri, uykuyu 

değiştirdiği ve/veya deliryumu hızlandırdığı bilinen yatıştırıcı ilaçların kullanımını caydıran ve 

5 aylık bir süre boyunca aşamalı müdahaleleri uygulamaya koyan bir farmakolojik kılavuz 

belirlemişti (459). Tüm çalışmalarda, protokoller tüm YBÜ hastalarına uygulandı ve uyku 

kalitesi düşük olduğu bilinen bir hasta alt grubunu hedef almadı. 

İncelenen kritik sonuçlar; uyku aşamaları, uyku süresi, uyku parçalanması, sirkadiyen 

ritim, deliryum, mekanik ventilasyon süresi, mortalite, LOS (YBÜ ve hastane) ve hasta 

deneyimiydi. Mevcut yayınlanmış veriler, bu soruyla ilgili sonuçları bildiren dört çalışma, bir 

RKÇ (527) ve üç gözlemsel çalışma (459, 528, 529) içermektedir (Ek Tablo 48,  Ek Dijital 

İçerik 58, http://links.lww.com/CCM /D816). Açık kalp cerrahisi hastalarında yapılan küçük 

bir RKÇ, kulak tıkaçlarının, göz siperliklerin ve rahatlatıcı müziğin kişinin bildirdiği uyku 

kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir (528). Üç gözlemsel öncesi ve sonrası çalışmasından biri, 

karma bir yoğun bakım ünitesi popülasyonunda (529) uykuda bir iyileşme bulurken, diğer 

ikisinde (459, 528) bulamadı. Üç çalışmanın birleştirilmiş analizi, uykuyu teşvik edici bir 

protokolle deliryum prevalansında genel bir azalma olduğunu göstermiştir (RR, 0,62; %95 GA, 

0,42-0,91; çok düşük kalite). Gözlemsel çalışmalardan biri Hu ve arkadaşlarına aitti (527), 

kulak tıkaçlarına, göz siperliklerine ve müziğe benzer bir müdahale kullandı, diğer ikisi ise bu 

müdahaleler ve çevresel değişiklikler dahil olmak üzere daha karmaşık müdahaleleri, yani 

geceleyin uyku erken kesintileri en aza indirmek için hemşirelik bakımının belirli saatlerde 

kümelenmesini test etti (459, 529). Bir çalışma ayrıca, deliryumu olmayan ve haloperidol 

almayan hastalara zolpidem veya deliryumlu hastalar için atipik bir antipsikotik uygulayan 

farmakolojik kılavuzları da içeriyordu (459). İlaçların sonuçlar üzerindeki etkisini en aza 
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indirmek için Patel ve arkadaşları (529), kayıttan 24 saat önce sakinleştirici alan hastaları 

çalışma dışı bıraktı. Hangi müdahalelerin veya hangi müdahale kombinasyonlarının uykuyu 

iyileştirmede ve deliryumu azaltmada etkili olduğu yukarıdaki çalışmalardan ayırt edilemez. 

Karıştırma riski, belirsizlik ve dahil edilen çalışmalarda bias riski potansiyeli nedeniyle genel 

kanıtlar düşük veya çok düşük kalitedeydi. Panel, fayda potansiyeline (örn., deliryumun 

azaltılması) ve beklenen minimum zarara dayalı olarak koşullu bir tavsiyede bulundu. Ancak 

panel, çok yönlü klinik uygulama protokollerinin uygulanmasının ve sürdürülmesinin kaynak 

yoğun olabileceğini kabul etti (530).  

Kanıt Boşlukları: Gelecekteki araştırmalar, hangi müdahalelerin veya hangi müdahale 

kombinasyonlarının uykuyu iyileştirmede ve deliryumu azaltmada etkili olduğunu 

araştırmalıdır. Gözden geçirilen çalışmalarda deliryumdaki azalma üzerindeki etkisi, ancak 

uyku kalitesi üzerinde daha az kanıtlanabilir olması, yukarıda önerildiği gibi, kritik hastalığı 

olan erişkinlerde uyku değerlendirmesi üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu 

güçlendirmektedir. Kanıta dayalı klinik uygulama kılavuzlarının uygulanması bilimi üzerine 

binlerce yayın olmasına rağmen, nispeten azı kritik hastalığı olan yetişkin hastalarda uykunun 

iyileştirilmesine yöneliktir; bu özel konu daha fazla araştırmadan faydalanabilir. Mortalite, 

YBÜ’de kalış ve mekanik ventilasyon sürelerini gözden geçiren çalışmalarda rapor edildi, 

ancak sayılar herhangi bir sonuca varmak için çok küçüktü. Bunların yanı sıra hasta deneyimi 

ve uyku kalitesi, psikolojik sağlık gibi hasta merkezli orta ve uzun vadeli sonuçlar ve özerk 

yaşam gibi yaşam kalitesi belirleyicileri henüz keşfedilmemiş durumdadır. 

Uyku Hakkında Sonuç Yorumları: Bugüne kadar yapılan araştırmalar, kritik hastaların 

hem hasta hem de yoğun bakım ünitesi faktörlerinin bir sonucu olarak kötü uyuduklarını 

göstermede tutarlıdır. Bu popülasyonda uykuyu iyileştirmenin önemi RKÇ’ler tarafından 

kanıtlanmamış olabilir, ancak sezgiseldir ve en azından, diğer sonuçlar olmasa bile hastaların 

YBÜ yaşam kalitesini iyileştirecek önemli bir konfor önlemi olarak kabul edilebilir. Sadece 

seçilmiş birkaç müdahale çalışması yayınlanmış olmasına rağmen, mevcut veriler, uykuyu 

iyileştirmeye yönelik, farmakolojik olmayan önlemleri destekleyen çok bileşenli protokollü bir 

yaklaşımın, hastalarımıza daha iyi bir gece uykusu için en iyi şansı sunabileceğini 

düşündürmektedir. Gelecekteki araştırmaların uykuyu ölçmek için geliştirilmiş yöntemlere ve 

hasta merkezli sonuçları hedefleyen müdahaleleri uygulamaya odaklanması gerekiyor. Sağlıklı 

bireylerde uyku alışkanlıkları oldukça değişkendir; bu nedenle, daha bireyselleştirilmiş bir 

yaklaşım düşünülmelidir. 

ÖZET 

Bu çabayı üretmek için geçen 3,5 yılda resmi ve gayri resmi işbirlikçiler tarafından desteklenen 
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bu kılavuz yazarları tarafından binlerce saat harcandı. Society of Critical Care Medicine 

tarafından yetkilendirilen uzmanlar olarak, klinisyenlerin kritik durumdaki yetişkinlere (531, 

532) daha iyi bakım sağlamak için ihtiyaç duydukları en son bilgileri sağlamayı amaçladık. Bu 

tür bir süreç, bilgi sağlayıcılar ve kullanıcılar arasında kabul edilebilirliği garantilemediğinden 

(533), ilgili ve hasta merkezli ağrı, sedasyon, deliryum, hareketsizlik ve uyku pratiği ile ilgili 

soruları ele almanın yollarını belirledik. Üç kıtada birçok mesleği temsil eden uzmanlarımızın 

(534) çeşitliliği, klinik yaklaşımlar ve coğrafi uygunluk (örneğin ilaç müdahaleleri) ve kurumsal 

kültür ile farklılık gösteren bakım yönleri hakkında güçlü tartışmalar yarattı. İncelemelerimizi 

İngilizce yayınlarla sınırlamadığımız için, önerilerimizi desteklemek için toplanan kanıtlar 

dünyanın dört bir yanından gelen literatürü temsil etmektedir. 

 Tartışma ve tartışmalarla beslenen tavsiye gerekçeleri, tüm panelistler ve metodoloji 

uzmanları tarafından yürütülen hasta başı deneyimine ve hastalar için en iyisinin ne olduğuna 

dair perspektife geri döndü. Son 2013 versiyonundan (1) bu yana bu kılavuzlara eklenen 

bölümlerde (rehabilitasyon/hareketlilik ve uyku), bu nispeten yeni yoğun bakım araştırma 

alanlarındaki kavramsal tanımları netleştirmeye çalıştık. Herhangi bir kritik bakım 

klinisyeninin düşünebileceği karmaşık hasta yönetimi mantığına dahil edilmesini 

kolaylaştırmak için bunları erişilebilir kılmak istedik. Çılgın hastalara antipsikotik vermek gibi 

yaygın uygulamalara meydan okuduk. Klinisyenleri önerilen müdahaleleri 2013 kılavuzlarına 

kıyasla genişletmeye davet ettik (1); bir örnek, YBÜ hastasına çoklu farmakolojik ve 

farmakolojik olmayan koanaljezik yaklaşımların değerlendirilmesidir. Yayınlanan kanıtlar 

yetersiz olduğunda, dar bir popülasyonla veya belirli bir müdahaleyle (örneğin, prosedürel 

analjezi için) sınırlı olduğunda veya sorduğumuz soruları yanıtlamak için tamamen 

bulunamadığında, belirsizliğin nerede olduğu konusunda klinisyenleri bilgilendirmek için kanıt 

boşluğu tanımlayıcılarını yapılandırdık ve sağladık; böylece araştırmacıları bu boşlukları ele 

almaya ve ifade etmeye, açıklamaya davet ettik. 

 İşimizin doğasında var olan sınırlamaların farkındayız. Birçok hastayı içeren randomize 

araştırmalar için “iyi kanıt” gerekliliklerinin uyarıları vardır; Uygulamada yanlış hizalama 

(535) ve tanısal karışıklıklar (312), mümkün olduğu ölçüde dikkate alındı, ancak kanıtları 

etkileme potansiyeli olan “bilinmeyen” faktörler muhtemelen yine mevcuttu. Bir örnek, kritik 

hastaları içeren araştırmalarda kırılganlığa göre gruplandırmanın (536) yakın zamanda 

tanıtılmasıdır; bu, komorbidite önerilerimizi haklı kılan literatürün çoğunda dikkate 

alınmamıştır. Bir diğeri, tüm hastaların bir yoğun bakım ünitesine kabul edilmesine rağmen, 

hem yoğun bakıma kabul edilmelerine yol açan nedenlerin hem de hastalığın ciddiyetinin 

önemli ölçüde farklı olması ve önerilerimizin bireysel hasta değerlendirmelerine göre bireysel 
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olarak uyarlanmasını garanti etmesidir. Bir dereceye kadar belirsizlik, klinik uygulamada 

olduğu gibi araştırma sürecinde ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuçlarda da doğaldır (537). 

Karar verme ve yeniliklerimizi şeffaf ve erişilebilir kılma arayışı, bu kılavuz girişiminden ayrı 

olarak hazırlanan yöntemler makalesini motive etti (13). 

 Son olarak, bunun gibi kılavuzların geliştirilmesi bunların kullanımını garanti 

etmemektedir (538). Analjezi ve sedasyon hedefli performans hedeflerine ulaşma ile ilgili bazı 

eğitim programları ve geri bildirim sağlanması ileriye dönük olarak incelendiğinde hayal 

kırıklığı yaratan bir şekilde etkisiz olmuştur (3,4). Bu rehberin konularıyla ilgili farklı 

yaygınlaştırma yöntemlerinin ve yaklaşımlarının etkinliğini ve sınırlamalarını ayrı bir yayında, 

bu kılavuzdan gelişecek eğitim programlaması ve kalite iyileştirme girişimlerine bilgi vermek 

için bir araç olarak değerlendiriyoruz (2). Topladığımız bilgiler uygulamalar arasındaki boşluğu 

kapatmanın yanı sıra; uygulamada klinisyenleri ağrı, ajitasyon, deliryum, erken hareketlilik ve 

uykuda kalite konusunda mükemmel bakımın sağlanması ve sunulmasında faydalı olduğunu 

düşündüğümüz şeylerin uygulanmasında daha fazla teşvik edeceğine inanıyoruz. 
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