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Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle bir anesteziyoloji ve reanimasyon 
uzmanı, sonra da bir nöroanestezist olarak TARD’ın 
Nöroanestezi Bilimsel Kurulu bir bülten çıkarma fikri 
ile geldiği zaman çok mutlu oldum.

Ama bir taraftan da bu teknolojik ve iletişimin çok hızlı 
ve yoğun olduğu çağda yazılı bir material oluşturmanın 
aslında çevreci olmaktan uzak olduğunu, o an orada 
olanlar arasında paylaşılabileceğini, etki alanının 
yetersiz olacağını da da düşündüm.  

Ancak hepinizin bildiği gibi bir projemiz vardı. 
Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biliminin 
Tarihsel Gelişimini yazmak. Bu kitap çalışması 
sırasında yaptığımız envanter dökümünde en küçük 
bir yazılı materyalin bile yıllar sonra ne kadar büyük 
anlamlar kazanabileceğini farkettim. Bugün bu 
bültende okuduklarınız yıllar sonra teknolojimizin ve 
uygulamalarımızın ne kadar ileri ya da geri olduğu 
konusunda  gelecek nesillere fikirler verecek. Biz 
araştırmalarımız sırasında Prof. Dr. Zeynep Kayhan’ın 
sakladığı, Prof. Dr. Mois Bahar’ın  orjinali hakkındaki 
bilgilerini aktardığı, içeriği πrof. Dr. Sadi Sun tarafından 
hazırlanmıs ve çizimleri meşhur karikaturist Mustafa 
Eremektar tarfından yapılmış “ANESTEZİ NEDİR?” 
broşürünü bulduk. 

O yıllarda kendimizi halka anlatmak için ne kadar 
güzel ve akılcı, etkili bir yol olduğunu düşündük. Bu 
broşürü özünden çok uzaklaşmadan güncelledik.

Evet…. Bu bültende yazılanlar  bizim bugün 
nöroanestezideki seviyemizi gösteriyor. Unutmamak 
gerekir ki teknolojik gelişmeler ve nöroanestezideki 
ilerlemeler, nöroşirürjiyenlerin kendi alanlarını 
genişletmelerine olanak tanırken, nöroanestezistlerin 
de daha başarılı bir perioperatif yönetim, daha iyi 
postoperatif bakım,  akut ve kronik ağrıda daha iyi 
bir yönetim sağlamalarına yol açmıstır. Nöroanestezi 
pratiği de anestezinin ortak temel bilgilerine dayanır.  

Ek olarak da spesifik 
patolojilerin yönetimini, 
sistemik ve serebral 
hemodinamik değişkenlerin 
manipülasyonunu ve 
uyanık kraniyotomi gibi 
kendine özgün yönetimleri 
barındırır.  Uygulamar ve 
uygulayıcıların kalitesi 
genel olarak üç faktöre 
bağlıdır: Eğitimsel arka 
plan, klinik tecrübenin 
derinliği ve tıp eğitiminin devamlılığı.. Bu nedenle bu 
disiplinin başkalaşan çerçevesi içerisinde, adanmış bir 
nöroanestezi ekibinin çalışması ve araştırmalarda aktif 
rol alması, “en güncel” klinik bakımın sağlanmasında 
en efektif çözümdür.

Evet okunabilir ve sürdürülebilir bir bülten istiyorsak 
sahiplenmemiz gerek…

Sizlere iyi bir TARK2017 Kongresi dilerken  Suzanne 
Raga’nın bir makalesinden alınmış sözler ile bitirmek 
istiyorum. 19.yy’ın ikinci yarısındaki teknolojik 
gelişmeler, özellikle anestezik gelişmeler cerrahların 
statüsünü “barbar kesicilerden”, “saygı duyulan ve 
güvenilir profesyonellere” yükseltmiştir (1). 

Her zaman güvenilir profesyoneller ile çalışmamız 
dileği ile…

1. Suzanna Raga

Anesthesia: Culture, technology and the rise of the surgeon. 

Hektoen International , A Journal Of Medicine Humanities; 
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Çok değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. yılını geride bırakmış olan Türk Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Derneği  üyeleri olarak gurur duymalıyız ki, yönetimi ve 
üyeleriyle bütün halinde mesleğimiz adına en iyisini yapmaya çalışıyor, Avrupa 
standartlarına eşdeğer şekilde bilimsel ve eğitsel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Bu çabayı daima canlı tutan TARD yönetim kurulumuza emekleri için sonsuz 
teşekkürler.

Nöroanestezi yönetim kurulu olarak üretilen işlerin ve faaliyetlerin kısa sürede sizlere ulaşması, idari ve 
sosyal güncel bilgileri yayınlamak için online olarak TARD sayfasında bülten yayınlamaya karar verdik. 
İlk sayıyı örnek olarak beğenilerinize sunuyoruz. Eksikliklerimizi ileriki sayılarda tamamlamak üzere, 
öncelikle bülten sorumlusu ve alt kurulunu belirleyerek , konu seçimini nöroanestezi grubuna açarak, 
belirleyeceğimiz sayıda ve aralıklarla online bülten yayınlamaya devam edeceğiz.

Bültenin kesintisiz ve okunabilir olması için istek ve katılımınız çok değerlidir. Bundan sonraki sayıların 
katkılarınızla bilimsel, kültürel, sosyal anlamda daha zengin olacağına inanıyoruz ve şimdiden teşekkür 
ediyoruz.

Nöroanestezi Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Binnur SARIHASAN

NÖROANESTEZİ BİLİMSEL KURULUNDAN MESAJ

TARD Yönetim Kurulu Başkanı
Hülya BİLGİN 

Nöroanestezi Bilimsel Kurulu
Binnur SARIHASAN
Halit MADENOĞLU
Zerrin ÖZKÖSE ŞATIRLAR
Hatice TÜRE
Serap KARACALAR
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Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle nöro-anestezi ve 
nöro-yoğunbakım bülten 
fikrini  oluşturan bu dönem 
TARD başkanı, yönetim 
kurulunu ve nöroanestezi 
çalışma grubunu kutlarım. 
Kırkyedi yıllık mesleğinin 
45.5  yılını anesteziyoloji 

ve yoğunbakımlarda geçirmiş olan bir kişiden bir 
yazı istendiğinde içerik kuşkusuz tarihsel ağırlıklı 
yöne ve kendi geçmişime kaymaktadır.  

Ameliyathanelerde bizler cerrahlarla birarada 
hastaların sağlıklarını kazanmalarına uğraş verirken 
kimi zaman koşulların getirdiği sorunlar nedeniyle 
anestezi cıhazının karşısındakilerle  tartışmalarımız  
nadir olmazdı. Fakat ben bunların içinde en dikkat 
çekici olanlarını meslek yaşamımın ilk yıllarında 
hep nöroşirürjiyenlerle çalıştığımızda  daha yoğun 
olduklarını gördüm. Nöro-anesteziye ilgim işte o 
dönemlerde 1975 yıllarında başladı ve nöroşirürji 
anabilim dalının içinde bana verilmiş küçük bir 
odada hastane yaşamımı çok uzun yıllar sürdürdüm.  

Her beyin ameliyatında anestezi uygularken 
heyecanım dorukta olurdu ve ameliyat 
sonlandığında rahatlayamazdım. Sıkıntımı 
değerlendirirken filmi geriye sarar ve  anestezi 
seyri sırasında bazı şeylerin ters yada yanlış 
olduğu yönünde düşünür, nedenlerin arayışına 
yönelirdim. Lise yıllarımda rahmetle andığım çok 
değerli hocalarımdan yaşam koşullarının nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği yönünde aldığım 
eğitimi çaresiz kaldığım durumlarda hep kullandım. 
Her konuda yanlışları en aza indirgeme ve 
doğrulara daha yakın olma yolunun, bilmediklerini 
“araştır ve sorgula”  ile aşılabileceği  öğretilmişti. 
Bu durumumun rahatsızlığını gidermek için 
hem nöroşirürjiyenlerden hem de kendimden 
kaynaklanabilecek yanlışların arayışına gitmemin 
gerektiğini anladım. Ailemin bana sağlamış olduğu 
birden çok, iyi yabancı dil eğitimi burada en büyük 
avantajım oldu. 

Elini nereye atarsan at bilgiye kolaylıkla erişme 
o yıllarda söz konusu değildi, nöro-anesteziye 

spesifik ilk kitabın bana ulaşması 6 ay sürmüştü. 
Peşpeşe diğer kitaplarımı yurt dışından getirttim ve 
nöro-anestezi ile nöro-yoğunbakım gerçeklerinin 
diğer anestezi uygulamalarından ne derece farklı 
olduklarını saptadım. Okudukça ve öğrendikçe 
öz eleştirilerim beni her geçen gün adım adım 
bu disiplinin içindeki yaşamımı daha mutlu kıldı, 
kendime ve uygulamalarıma güvenimi arttırdı. 

Bu kitapları ilk okumaya başladığımda beni farklı bir 
dünyaya götüren nöro-anatomi ile  nöro-fizyoloji 
ilişkisi ve nöro-farmakoloji oldu. Öğrenip bilmek ile 
uygulamalar ilk yıllarımda hep bir çatışma içinde 
geçti. 
Elinizin altında anestezi verdiğiniz cıhaz 
Engström marka 1960-65 model 6 kişilik bir masa 
büyüklüğünde, verilen dakika ventilasyon ile ilgili 
en ufak objektif bir bilginizin olmadığı,  kan gazı 
bakma koşullarınız 800 metre uzakta farklı bir 
binada, kardiyak takip için  sürekli parazit yapan 
çok ilkel bir EKG monitörü, manometreli bir kafla 
arter basıncı ölçme durumu ile bir dönem yaşama 
zorunluluğu içindeydim, günümüzle tek değişmeyen 
idrar takibi için o dönemlerde kullandığım mesane 
sondası idi. Öğrendiklerimin karşılığını almak 
için bu koşulları düzeltmem gerekiyordu. Bunun 
için nöroşirürjiyenlerle çatışma içinde olmak bir 
yarar getiremiyecekti, iyi bir kooperasyon için 
önce nöroşirürji bilim dalında onlar kadar ve belki 
de onlardan daha fazla bilgiye sahip olmanın 
gerekliliğinin mutlak olması yönünde bir karar 
alarak, bunları kendime mal ettim.  Az  zaman 
içinde kooperasyonlarımızın iyi yönde gelişmesiyle, 
endikasyonlar, ameliyata hazırlık ve ameliyat 
zamanlaması konularında söz sahibi olduğumda 
artık burada bir ileri safhaya geçmem gerekiyordu: 
yurt dışında uzun süreli iyi bir merkezde çalışmak. 

Cerrahpaşa’ daki nöroşirürji binasının tadilata 
girme dönemi bir fırsat oldu ve Hocam Sadi Sun’ un 
onayını alarak İskoçya Glasgow  kentinde o dönemin 
en ünlü nörolojik bilimler enstitüsüne “ Glasgow 
Institute of Neurologic Sciences “ bir yıllığına nöro-
anestezi departmanında kadrolu çalışmak üzere 
gittim. İlk  başlarda zorlu günler geçirdim, güncel 
bilgi eksikliğimi farkettim, karşımda nöroşirürjinin 
babaları  “Glasgow Coma Scale”  ini yaratan 
Prof Bryan Jennett ve ekibi vardı, ben de onların 
ameliyatlarında anestezi veriyor, tek başıma nöbet 
tutuyor ve yoğun bakımda hasta takip ediyordum. 

BENİM İÇİN ANLAMI
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Buradaki dünya çok farklı idi, nörolojik bilimler ile 
ilgili tüm disiplinler birarada toplanıyor dolayısiyle 
tartışmalara katılmam bana eğitimsel büyük katkı 
sağlıyordu. Postmortem ameliyat olmuş beyinlerin 
patoloji seanslarındaki tartışmalı toplantılar ise 
ilgimi en çok çekenler içindeydi. 

Bu yurtdışında bulunduğum dönemde orada 
tanıştığım hekimlerin yardımıyla fırsatlar yaratarak 
Stokholm, Goteborg, Brüksel ve  Paris  nöroanestezi 
bölümlerinde  bulundum, farklı hastane yaşamlarını 
yerlerinde gördüm. 

Türkiye’ ye döndüğümde, 1981 yılında artık anestezi 
cıhazımı yenilemiş, invaziv basınç (arter ve kafaiçi) 
kardiyak ve solunum monitorizasyonu yapacak 
koşulları yavaş yavaş geliştirmiştim. Nöroşirürji 
anestezisi ve yoğunbakımındaki bu  olmazsa 
olmazları elde ettikten sonra güncel bilgilerimle 
birleştirmem,  klinikte beyin ameliyatlarındaki 
başarıyı belirginleştirdi. Hemen peşinden de, bir 
kendi patronaj ve yönetimimdeki   Türkiye’ deki 
ilk nöro-yoğunbakımı kurdum. Pekçok asistan 
rotasyonlarında bu yaratmış olduğum koşulların 
getirmiş olduğu eğitimden yararlandı.  

Sadece inhalasyon anesteziği olarak halotanın 
olduğu dönemlerde beyin ameliyatlarında 
nöroanestezide başarılı olmanın güçlüklerini 
yaşamanın kazandırdıklarının günümüzde 
düşünülmesi çok zordur. Hele ithalatın durduğu 
bir dönemde sadece 100-200 mg morfin ve 
4-6 gram tiyopenton ile  sürdürmek zorunda 
olduğum 5-8 saatlik bir anesteziyi bugün hiçbiriniz 
düşünemezsiniz. Morfin antidotunuz olmadığından 
ameliyat sonrasında ise ventilatör sayısının azlığı 
nedeniyle hasta ile konuştuğunuzda uyanabilen 
ama soluyamayan böyle bir hastayı yanıbaşında 
oturarak bütün gece direkt kese ile 8-10 saat ventile 
ettiğimi hatırlamak bugün bana gülünç geliyor. Ve 
daha nice benzer anılar yaşandı.

Sonuç olarak kırkyedi yıllık tıp yaşamımda genç 
meslektaşlarıma verebileceğim  bir mesajın olması 
gerektiğini düşünecek olursam:  

Disiplinimize, yılların getirdiği iyileştirici koşulların 
inkar edilmesi mümkün değil. Günümüzde nöro-
anesteziye yönelik teknik ve elektronik olanakların 
gelişmesi, serebral fizyolojiyi olumsuz yönde çok 

az etkileyen  son derece etkin anestezik, hipnotik 
ve narkotiklerin varlığıyla  hastalarda bir anesteziyi 
yada yoğunbakım destek tedavisini doğru ve 
başarılı sağlayabileceğimiz düşüncesinde değilim. 
Beyin patolojilerinde bizlerin sağlayabileceği 
yararlı ortam, vücudu bir bütün olarak ele almakla 
başlamalıdır. Bu durumlarda başarı solunum, 
dolaşım, metabolik, hormonal, sıvı-elektrolit  ve 
boşaltım ile ilgili tüm organların fizyolojilerinin 
optimal düzeyde tutulmasıyla mümkündür.

Nöro yaşamınızda hepinize başarılar dilerim.  

15.10.2017

Prof. Dr. Mois BAHAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi
Amerikan Hastanesi İstanbul
Genel Yoğun Bakım Bölüm Başkanı 
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Öncelikle, büyük 
bir emek ve titizlikle 
hazırlanan bu kitap 
için önsöz istenmesinin 
beni çok onore ettiğini 
ifade ederek başlamak 
istiyorum. Bu teklif 
beni yıllar öncesine, 
nöroanestezi sevgimin 
başladığı yıllara götürdü…

Asistanlık yıllarımdan itibaren beyin cerahisi 
anestezisi çok ilgimi çekiyordu. Bir trilyon sinir 
hücresi ile elektriksel sinyal modellerini depolayan 
bu organın, kemikten bir kasanın içinde biyolojinin 
baş mücevheri gibi narin ve dokunulmaz bir biçimde 
sukünet ile durduğunu ifade eden beyin cerrahi Dr. 
Frank Vertosick Jr. yüksek risk faktörü taşıyan bir 
iş yaptıklarından bahsediyor. Bu işin anestezisinin 
de ne kadar ince, nazik, özen isteyen zor bir iş 
olduğunu; Nöroanestezi eğitiminin anestezi içinde 
bir disiplin olması gerektiğini görüyordum. Bazen 
saatlerce sürebilen bir beyin cerrahisi vakasında 
yapılan girişim başarılı olsa bile nöroanestezinin 
temel kuralları uygulanmazsa sonucunun iyi 
olmadığını gözlemliyordum. Asistanlığım süresince 
ve öğretim görevliliğim yıllarında da bazen saatlerce 
süren (17-24 saat) bir ameliyatta bile başladığım 
hastayı bitirmeden bırakmamanın nöroanestezide 
çok önemli olduğunu görüyordum.  

Hacettepe Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı’nın nöroanestezide kullanılan ilk 
invaziv monitörlerini (2 adet), o zamanın Nöroşirürji 
Anabilim Dalı Başkanı rahmetli Prof. Dr. Aykut 
Erbengi Hocamla uzun bir görüşme sonrası sarf 
malzemeleri karşılığında aldırmıştım. O yıllarda, 
1975-1980, nöroanestezi girişimlerinde indüksiyon 
ajanı olarak Pentotal, Althesin ve Etomidat 
uygulanıyordu. Hatta bu konuda Pentotal ve 
Althesin Damla ve hipotansif anestezide Arfonad 
uygulanmasının kafa içi basıncına etkileri uzmanlık 
tezi olarak araştırılmıştı. 1979 Haziran – Eylül 
aylarında İngiltere - Glasgow’da, o yıllarda meşhur 
bir nöroanesteziyolog olan rahmetli Dr. William 
Fitch’in ameliyathane tecrübelerinden yararlanma 
şansını bulmuştum. O yıllarda da İngilitere’de 
nöroanestezide indüksiyon ajanı olarak Pentotal, 
Althesin ve Etomidat kullanılıyordu.

1985 yılında Ürdün Amman’daki ilk Dünya Arap 
Anestezi Kongresi’ne anevrizma cerrahisinde 
Sodium Nitropurisid ve Asebutolol (Prent) 
kombinasyonu ile hipotansif anestezi uygulamasını 
tebliğ olarak götürmüştüm. Anevrizma cerrahisinde 
kontrollü hipotansiyonda uygulanan Sodium 
Nitropurisid’in taşikardi, taşiflaksi ve siyanat 
entoksikasyonu gibi yan etkilerinden taşikardiyi 
önlemek için bir beta bloker olan Asebutolol’u 
kullanmıştık. Tebliğimiz oldukça ilgi çekmişti. 

1985-2000 yılları arasında Avrupa’da düzenlenen 
EuroNeuro toplantılarının çoğuna sevgili 
arkadaşlarım Dr. Mois Bahar ve Dr. Gülsen Korfalı ile 
katılmıştık. Genk’teki toplantıda Dr. Gülsen Korfalı, 
en iyi sunu yarışmasına anevrizma cerrahisinde 
hipotermi uygulamasına ait çalışması ile 
katıldığında sabaha kadar sunuyu çalışmıştık. 2000 
yılında Montreal’deki Dünya Anestezi Kongresi’nde 
kafa travmaları panelinde oturum başkanlığı 
yapmıştım. Almanya’dan Dr. Christian WERNER, 
Amerika Birleşik Devletleri’nden Dr. Adrian GELB’in 
hararetli tebrikleri benim nöroanestezi sevdamı 
daha da pekiştirdi. 2004’te Paris’teki Avrupa 
Anestezi Kongresi’nin Nöroanestezi Oturumunda 
Portekiz’den Dr. Pedro AMORIM, Kanada’dan 
Dr. Andrew BAKER ve İngiltere’den Dr. Basil 
MATTA konuşmacı, ben de oturum başkanıydım. 
Nöroanesteziye gönül verenler o yıllarda da bütün 
yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde, birlikte yeni bir 
şeyler öğrenmek ve uygulamak için motive idik. 
Dr. Gülsen KORFALI, Dr. Mois BAHAR, Dr. Yüksel 
KEÇİK ve ben gerçekten nöroanesteziye gönül 
vermiş bir gruptuk.  Prof. Dr. James COTRELL’in 
nöroşirürji kitabını anabilim dalımızdan Dr. Altan 
ŞAHİN ile Türkçe’ye çevirdik. Bu kitap o yıllarda 
nöroanesteziye ilgi duyanlara katkısı olan bir kitap 
oldu. 2008-2010 yılları arasında Dr. Altan ŞAHİN 
ile birlikte  katıldığımız Avrupa’daki EuroNeuro 
toplantılarında yaptığımız Türkiye’yi  ve Türkiye’deki 
nöroanestezi çalışmalarını tanıtıcı konuşmalarla, 
Avrupa Nöroanestezi Komitesi’ni 2014 
EuroNeuro’nun İstanbul’da gerçekleştirilmesine 
ikna ettik. 10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında 
-büyük çoğunluğu yurtdışından olan- 450 
civarında katılımla İstanbul’da gerçekleştirilen 
bu toplantıda Prof. Dr. James COTRELL, Dr. 
Adrian GELB, Dr. Christian WERNER, Dr. Pedro 
AMORIM, Dr. Rene HEYLEN, Dr. John HARTUNG, 

BENİM İÇİN ANLAMI
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Dr. Kristin ENGELHART, Dr. Frederico BILOTTA, 
Dr. Francisco LOBO, Dr. Samy ABDEL RAHEEM, 
Dr. Nicolas BRUDER ve Dr. Neus FABREGAS 
gibi dünyaca tanınmış nöroanesteziyologlar, 
nörologlar ve nöroşirürjiyenler konuşmacı idiler. 
Bu toplantının oturumlarında suparaknoid 
kanamalar, bu kanamalarda hemodinami ve glukoz 
yönetimi, transfüzyon, nöro-yoğun bakımda 
hipotermi, nöroprotektif ve nörotoksik ajanlar, 
kardiopulmoner resültasyon hava yolu yönetimi, 
girişimsel nöro-radyoloji, uyanık kraniyotomi, nöro-
travmaya multidisipliner yaklaşım, nöroanestezide 
ağrı yönetimi, beyin ölümü, monitorizasyon, 
stroke ve yönetimi, nöroanestezide TİVA ve 
inhalasyon anestezikleri gibi konular interaktif bir 
şekilde güncel literatür ile anlatıldı. Bu toplantı 
hem Türkiye’nin tanıtımında hem de Türkiye’deki 
nöroanestezinin tanıtılmasında büyük katkısı 
olduğuna inanıyorum. EuroNeuro’nun en büyük 
onuru ise yüzyılın en büyük bilim adamı olan Prof. 
Dr. Gazi Yaşargil’in kongremize katılması idi. Prof. 
Dr. Gazi Yaşargil, inanılmaz berrak kafa yapısı, 
büyük cerrahi ustalığı, engin kültürü, büyük vatan 
sevgisi, mütevaziliği, esprileri ve ince zekası ile 
herkesi kendine hayran bıraktı. Prof. Yaşargil’in 
kongremizi onurlandırmasında inanılmaz emekleri 
olan Prof. Dr. Uğur Türe ve Prof. Dr. Hatice Türe, 
gerek kongreye bilimsel katkıları, gerekse çok zarif 
misafirperverlikleri ile bizi çok duygulandırdılar. 
Kongrede son derece güzel İngilizceleri ile büyük 
bilimsel katkı sağlayan tüm nöroanesteziyolog, 
nörolog, cerrah ve nöroradyolog meslektaşlarıma 
da burada teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye’de 
nasıl bir nöroanestezi yapılanması olduğunu, 
yabancılardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, yenilikleri 
ve güncel literatürü nasıl yakından izlediğimizi çok 
güzel bir şekilde ortaya koydular. 

Nöroanesteziye gönül verenlerin bu son derece 
yararlı kitabına, önsöz yazmam bana geçmişte 
yolculuktan başka bir şey daha hatırlattı... Beyin 
cerrahisine ait ilginç öykülerin yer aldığı “Beynine 
Bir Kez Hava Değmeye Görsün” adlı kitabın yazarı 
beyin cerrahı Dr. Frank Vertosek Jr.; “Beynine bir 
kez hava değmeye görsün, bir daha asla eskisi gibi 
olamazsın...” diyerek yüce Tanrı’nın bu nesneyi iyice 
sarıp sarmalamasının boşuna olmadığını, beynin 
adeta bir “66 model bir Cadillac” gibi olduğunu, 
organın performans için yapıldığını ve kolay servis 
için olmadığını da ekliyor. Kafa içi anevrizmalarının 

kliplenerek onarılmasının, bir beyin cerrahının 
yetkinliğinin sınavı niteliğinde olduğunu söyleyen 
yazar, anevrizmaları; vahşi bir fil avı gibi görüyor. 
Nöroanesteziyologların da bu avın kafasının 
duvara asılması için kliplenmesinde en büyük rolü 
oynadığına inanıyor. 

Sonuç olarak okuyacağınız bu kitap, Türk 
Anestezi ve Reanimasyon Derneği tarafından 
bastırılmaktadır. Bu anlamda, başta Dernek Başkanı 
Prof. Dr. Hülya Bilgin olmak üzere, değerli Yönetim 
Kurulu üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. 
Kitabın editörleri Prof. Dr. Binnur Sarıhasan, Prof. 
Dr. Zerrin Özköse, Prof. Dr. Halit Madenoğlu, Prof. 
Dr. Hatice Türe ve Doç. Dr. Serap Karacalar’ı, bu zor 
ve zahmetli işi başardıkları için tebrik ediyorum. 
Türk Nöroanestezi camiasına çok güzel bir eser 
kazandırdıklarını düşünüyorum. Arkadan gelen 
genç Nöroanesteziyologlara bir motivasyon 
kaynağı ve örnek olması dileğiyle, kitabın tüm 
yazarlarını kutluyor ve sevgilerimi iletiyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ülkü AYPAR
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NÖROANESTEZİST

Nörobilim; nöroloji, 
nöroşirurji, nöroradyoloji, 
nöroanestezi, nöroyoğun 
bakım , nöro fizyoloji gibi 
pek çok bölümü içine 
almaktadır. Her bir bölüm 
de kendi içinde örneğin 
nöroşirurji; nörotravma, 

omurga,epilepsi,vasküler cerrahi, fonksiyonel 
cerrahi ve pediyatri gibi  alt bölümlere ayrılmakta  
ve bu bölümlerde kendi içlerinde örneğin omurga 
cerrahisi; minimal invaziv  omurga cerrahisi, 
kompleks ve deformite omurga cerrahisi , omurga 
radyocerrahi gibi subgruplara  ayrılmaktadır.  

Bu kadar subgruplara ayrılan bir alanda anestezistin 
de bilgi ve becerisini yoğunlaştırması önemlidir. 
Sinir sisteminin hücre ve moleküler seviyede 
incelendiği günümüzde nörobilim çok ilerlemiştir. 

Nöranestezi, nörobilime katkıda bulunan  önemli 
bölümlerdendir. Nöroanestezistin nöroşirurjiye 
katkısı ise büyüktür.

Santral sinir sistemi çok kompleks ve mükemmel 
bir sistemdir. Santral sinir sisteminde  kardiyak 
ve  solunum sisteminde  olduğu gibi uyarıcı  bir 
mekanizma yoktur. Santral sinir sistemi, anestezi 
altında ortaya çıkan değişiklikleri ve  fonksiyon 
bozukluklarını gösteremez. Nöromonitörizasyonu 
her anestezist değerlendiremediği gibi ayrıca  
bu monitorizasyonda günümüzde santral sinir 
sisteminde oluşan bozuklukları tam olarak 
yansıtamamaktadır. Perioperatif  santral sinir sistemi 
hasarı  irreversibil olmasına rağmen büyük bir kısmı 
önlenebilir. Erken müdahale   nöronal harabiyeti 
önleyebilir. Nöronları per ve postoperatif dönemde 
anestezistler olarak korumakla yükümlüyüz. Cerrahi 
sırasında ,anestezi altında  milyonlarca nöron  ağı 
kesintiye uğrar, kolayca cerrahiden ve  anesteziden 
etkilenebilir. Nöroanestezi ve beyin cerrahisinin 
başarısı birbiri ile çok ilişkilidir. Nöroanestezist,  
beyin cerrahisi girişimlerinde  santral sinir sistemini 
koruyan en önemli  etkendir. Nöroanestezi, özel 
bilgi ve deneyim ister. Yalnız beyin cerrahisi olguları 
için değil, aynı zamanda nöro monitörizasyon, nöral 

korunma , vasküler cerrahi ve uyanık kraniyotomi 
uygulayabilmek için de deneyimli nöroanestezistler 
gereklidir.

Beyinin  otoreglasyonu vardır  ve serebral dolaşım 
hastadan hastaya değişebilir. Nöroanestezist, 
serebral dinamiği, mikrovasküleriteyi, anesteziklerin 
dağılımını ve beyine etkisini, nöral korunmayı, 
nöroresisüstasyonu ve invaziv monitörizasyonu  
diğer anestezistlere göre daha iyi  bilmek 
zorundadır. Anestezi altında beyin cerrahisi 
hastasına pozisyon vermek,  diğer cerrahi girişimler 
gibi değildir. Hastaya pozisyon vermek, zaman ve  
dikkat isteyen bir işlemdir. Nöroşirurji de cerrahın 
tercihine ve cerrahi girişime göre farklı pozisyonlar 
vardır. Beyin cerrahisinde kullanılan cerrahi aletler    
nazik ve çok çeşitlidir. Çoğu zaman hasta ve cerrahi 
alan, anestezistlerin  ulaşabileceği mesafeden 
uzaktır. Standart monitorizasyona ilave olarak 
uygulanan  nöromonitörizasyon genelde birbirine 
karışabilir. Anstabil, kompleks kraniyoservikal 
omurga kırığında; genel anestezi indüksiyonu ve 
hastaya pozisyon vermek de oldukça zordur. Hasta 
güvenliği dramatik olarak etkilenebilir.

Bu nedenle beyin cerrahları ve nöroanestezistin 
iş birliği son derece önemlidir. Eğer ekip uyumlu 
değilse pek çok şey yanlış gidebilir. Beyin 
cerrahisinin başarısı;  cerrahın ve anestezistin  
bilgisine,becerisine ve tecrübesine  bağlıdır.

Modern ve gelecek nöroşirürjiye adapte 
olabilmek için bu alanda bilgili ve becerikli 
nöroanestezistlere ihtiyaç vardır. Minimal invaziv 
cerrahi,nöroradyocerrahi, robotik cerrahi, nörol 
girişimsel radyoloji, strok tedavisi, fonksiyonel 
nöroşirurji, derin beyin stimülasyonu , navigasyon 
teknolojisi , 3 boyutlu nörol görüntüleme,  moleküler 
ve genetik tedavi, transplantasyon, yeni nesil 
nöroanestezistlerin karşılaşacağı alanlar olacaktır.

Uludağ Üniversitesinde, uzun yıllar nöroanestezide  
eğitim veren bir öğretim üyesi  olarak yeni yetişen 
nöroanestezislere; güncel literatürü takip etmelerini, 
yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmalarını ve bu 
konuda araştırma yapmalarını öneririm.

BENİM İÇİN ANLAMI
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Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde anestezi eğitimi süresince  
nöroanesteziye  önem verilmesinin ve bu konunun 
uzmanlık sonrasında da özendirilmesinin, 
gerekliliğine inanıyorum.

Prof. Dr. Gülsen KORFALI

1-Ghaly RF.  Do neurosurgeons need 
Neuroanesthesiologists ? Should every neurosurgical 
case be done by a Neuroanesthsiologists ? Surg Neurol 
Int  ,23;5:76. 2014

2-Federico Bilotta,Neuroanesthesiology:the ineludible 
path toward super-specialty .Current Opinion 
Anesthesiology , 5,525-526, 2017.

NEDEN NÖROANESTEZİ

Tıpda meydana 
gelen gelişmeler 
doğal olarak tıbbın 
her alanını etkilemiştir.
Meslek yaşamaımda bu 
değişim ve gelişiminin 
yakın tanığı oldum.
Anestezi,yoğun bakım 

ve ağrı bu gelişmelerden en çok etkilenen bilim 
alanları olmuştur.Anestezideki gelişmelerden en 
fazla etkilenen branşlardan biri Nöroşirürjidir.Bu 
gelişmeler ameliyatların seyrini ve sonucunu olumlu 
yönde etkilemiştir.

Bilgiye ulaşmanın günümüzdeki kadar kolay 
olmadığı dönemlerde usta - çırak ilişkisi oldukça 
önemli idi,günümüzde de bu ilişkinin önemini 
koruduğu inancındayım.Nöroşirürji ameliyatlarında 
anestetistin rolü ve etkinliği çok fazladır.Bilgi 
donanımı,sabırlı ve titiz çalışması kesinlikle 
ameliyatın seyrini ve sonucunu etkiler.Dolayısıyla 
anestetist bu takım içinde etkin konumdadır.
Perioperatif dönemin her aşamasında bu etkinlik 
sürdürülerek fark yaratılabilir.Nöroanesteziyi tercih 
eden genç meslektaşlarım, seçtiğiniz bu zorlu yolda 
sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum.Yolunuz açık 
ve aydınlık osun.Sevgilerimle.

Prof. Dr. Yüksel  KEÇİK
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SNACC Haziran 2017 de “Cerebral Autoregulation-
oriented Therapy at the Bedside: A Comprehensive 
Review “ 

başlıklı incelemeyi ayın makalesi olarak belirledi.

Erişkin ve çocuklarda yapılan çalışmalarda 
serebral otoregülasyonun yatak başı tedavi 
ve monitorizasyonunda optimal MAP ve SPB 
ı  belirlemenin fonksiyonal iyileşmeyi etkilediği 
vurgulanmaktadır.  

Lassen serebral otoregülasyonu yarım yüzyıl önce 
tanımladığında SPB nin güvenli sınırlarını 50-
150 mm Hg olarak belirledi. Bu değerler hayvan 
deneyleri ile desteklenerek kabul görmüştür. 
Teknolojinin yıllar içinde gelişmesi ile bu değerleri 
bireyselleştirmenin daha doğru olduğu kanısı 
gelişti. Örneğin Akut SAK da bu sınırların daha dar 
olduğu, SPB nın 80-120 mm Hg sınırlarına çekilmesi 
gerektiği gösterildi. 

Cerebral Autoregulation-oriented Therapy at the 
Bedside: A Comprehensive Review 

Lucia Rivera-Lara, M.D.; Andres Zorrilla-Vaca, B.Sc.; 
Romergryko G. Geocadin, M.D.; Ryan J. Healy, B.Sc.; 
Wendy Ziai, M.D., M.P.H.; et al Marek A. Mirski, M.D., 
Ph.D. June 2017

Abstract 

This comprehensive review summarizes the 
evidence regarding use of cerebral autoregulation-
directed therapy at the bedside and provides an 
evaluation of its impact on optimizing cerebral 
perfusion and associated functional outcomes. 
Multiple studies in adults and several in children 
have shown the feasibility of individualizing mean 
arterial blood pressure and cerebral perfusion 
pressure goals by using cerebral autoregulation 
monitoring to calculate optimal levels. Nine of 
these studies examined the association between 
cerebral perfusion pressure or mean arterial blood 
pressure being above or below their optimal levels 
and functional outcomes. Six of these nine studies 
(66%) showed that patients for whom median 
cerebral perfusion pressure or mean arterial blood 
pressure differed significantly from the optimum, 
defined by cerebral autoregulation monitoring, 
were more likely to have an unfavorable outcome. 
The evidence indicates that monitoring of 
continuous cerebral autoregulation at the bedside 
is feasible and has the potential to be used to direct 
blood pressure management in acutely ill patients.

MORE than half a century has passed since the 
concept of cerebral autoregulation was first 
described by Lassen,1  who found optimal and 
constant cerebral blood flow within a cerebral 
perfusion pressure range of 50 to 150 mmHg. 
This broad, “safe cerebral perfusion pressure” 
range was subsequently adopted as doctrine for 
the management of mean arterial blood pressure 
(MAP) in healthy human individual,  based 
primarily on animal experiments.  Advances in 
technology now offer the ability to collect data 
through cerebral autoregulation monitoring and 
refine decades-old guidelines, thus potentially 
improving outcomes by individualizing cerebral 
perfusion pressure. Recently, a much narrower 
cerebral perfusion pressure autoregulatory plateau 
of 80 to 120 mmHg was reported by using bedside 
cerebral autoregulation monitoring in adults with 
acute subarachnoid hemorrhage.  Additionally, the 
lower limit of autoregulation ranged from a MAP of 
43 to 90 mmHg in individuals undergoing cardiac 
surgery. 

AYIN MAKALESİ
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Cerebral autoregulation can be assessed clinically 
at the bedside by measuring changes in cerebral 
blood flow, or its surrogates, in relation to cerebral 
perfusion pressure. The newest and most innovative 
application of cerebral autoregulation monitoring 
is the determination of individualized optimal MAP 
and optimal cerebral perfusion pressure with the 
delineation of individual autoregulatory ranges. 
After reviewing the literature in major databases 
(PubMed/MEDLINE, Embase, and Google Scholar) 
from 1990 through 2016 using combinations of 
the keywords “cerebral autoregulation,” “optimal 
arterial pressure,” “optimal cerebral perfusion 
pressure,” “cerebral oximetry,” “transcranial 
Doppler,” and “intracranial cerebral pressure,” 
we found 12 observational studies over the last 
6 yr that have determined the feasibility of using 
cerebral autoregulation monitoring to delineate 
optimal MAP or optimal cerebral perfusion 
pressure at the bedside in adults undergoing 
cardiopulmonary bypass; adults with acute 
traumatic brain injury, intracerebral hemorrhage, or 
subarachnoid hemorrhage; neonates with hypoxic-
ischemic encephalopathy; and children with 
moyamoya syndrome.16–25  Of these studies, 66% 
(6 of 9) showed that patients in whom actual MAP 
or cerebral perfusion pressure was widely different 
from optimal MAP or optimal cerebral perfusion 
pressure were more likely to have an unfavorable 
outcome. The strength of these data prompted 
the Brain Trauma Foundation to recommend 
cerebral autoregulation monitoring as an option 
to optimize cerebral perfusion pressure in patients 
with acute traumatic brain injury.  Nonetheless, the 
guidelines for arterial blood pressure management 
still recommend a single target blood pressure for 
critically ill patients and those with acute stroke: 
the International Guidelines for Management of 
Sepsis  recommend a MAP of at least 65 mmHg; 
the American Heart Association/American Stroke 
Association guidelines recommend a systolic 
blood pressure of less than 140 mmHg after 
acute intracerebral hemorrhage  and aneurysmal 
subarachnoid hemorrhage before aneurysm 
clipping or coiling  and a systolic blood pressure of 
less than 180 mmHg after intravenous recombinant 
tissue plasminogen activator for acute ischemic 
stroke.  Other societies now recognize that 
patients with a history of hypertension may have 
a cerebral autoregulation curve that is shifted to 

the right and require a higher MAP. For example, 
the European Society of Intensive Care Medicine  
recommends an initial target MAP of at least 65 
mmHg (level 1 evidence; quality of experience, low) 
and a higher MAP in septic patients with history 
of hypertension and in patients who show clinical 
improvement with higher blood pressure (level 
2 evidence; quality of experience, moderate). 
These guidelines do not currently recommend 
cerebral autoregulation-guided therapy and leave 
many unanswered questions: What is the optimal 
MAP target in patients with a history of long-
standing hypertension? Do patients with acute 
brain injury and elevated intracranial pressure 
(ICP) have different lower and upper limits of 
cerebral perfusion pressure than patients without 
intracranial injury?

The purpose of this comprehensive review is 
to summarize the evidence regarding use of 
cerebral autoregulation-directed therapy at the 
bedside to optimize and individualize cerebral 
perfusion pressure and to assess whether doing 
so can improve functional outcomes. We start by 
describing the physiology and methods used to 
measure cerebral autoregulation and then discuss 
validation of different cerebral autoregulation 
indices with a principal focus on evaluating the 
evidence behind the determination of optimal 
MAP/optimal cerebral perfusion pressure and its 
ability to accurately predict outcomes.”

Sonuç olarak denilebilir ki; serebral otoregülasyonu 
monitorizasyonunun,  direkt olarak  ve bireysel 
kan basıncı takibi  ile  yatak başında kullanımı 
mümkündür. Ölçülen SPB alt ve üst değerleri 
, optimal MAP ile ilişkilendirilmelidir. Böylece 
ilgili kliniğin bireysel serebral perfüzyon ihtiyacı 
belirlenmiş olur. Bu yakın gelecekte randomize 
kontrollü çalışmalarla serebral otoregülasyon 
tedavisinin  gelişebileceğini gösteriyor.

Yukarıda özetini verdiğimiz bu review tüm 
ayrıntıları ile SNACC.org da mevcuttur.

NÖROANESTEZİ EĞİTİM GRUBU YÖNETİM KURULU
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  Guidelines for the Management of Severe TBI, 4th Ed.

Kafa Travmaları Birliği, 189 yayını dahil ederek Travmatik Beyin Yaralanmalarında Tedavi Kılavuzunu 4. 
kez düzenledi. Bu kılavuz 5 klas 1 çalışma, 46 klas 2 çalışma, 136 klas 3 çalışma ve 2 meta analiz verilerine 
göre düzenlendi. Son 20 yılda travma komitesikılavuzu geliştirirken referans kalitesini giderek artırdı ve 
tavsiyelerin doğruluğa yakınlığı iyileşti. Ve 4. kılavuz daha detaylandı.
 

Tablo-1 Güncellenmiş tedavi önerileri 

Dekompresif kranyektomi: level 2A

Glaskow koma skoru (genişletilmiş) ile takip edilen sonuçlar açısından bakılır-
sa; Diffüz hasarlı olan( kitlesi yok) Ciddi travmatik beyin hasarı hastalarında 
travmadan 6 ay sonra; bir saatlik periyotta 15 dakikadan uzun süre intrakraniyal 
basınç 20 santimetre civa ve üzerinde olan hastalarda ilk aşama tedavilerinin 
ardından Bifrontal dekompresif kranyektomi önerilmemektedir.Ancak bu uygu-
lamanın intrakraniyal basıncı azalttığı ve yoğun bakım ünitesi yatış süresini 
kısalttığı görülmüştür.

Ciddi travmatik beyin hasarı olan hastalarda geniş frontotemporal dekompresif 
kraniektominin (12 x 15 santimetre ve ya 15 santimetrelik Caplardan geniş) daha 
küçük frontotemporal dekompresif kraniektomilere oranla mortaliteyi daha 
çok azalttığı ve nörolojik nörolojik iyileşme de daha etkili olduğu görülmüştür.

Tüm bu veriler RESCUEicp-trial’de toplanmış ve hekimlerin kullanımına sunul-
muştur. Gerekli olduğu halde yeniden gözden geçirilip güncellenmektedir. Gün-
cellemelere https://brain trauma.org/coma/guidelines adresinden ulaşılabilinir.

Profilaktik hipotermi: Level 2b

Yaygın hasarı olan hastalarda kısa dönem( ilk iki buçuk saat )ve uzun dönem( 
hasardan 48 saat sonra )hipotermi önerilmemektedir.

Hiperosmolar tedavi Önceki yayın(3.)daki veriler mevcut standartlara uygun delillere göre 
desteklenmemektedir

0.25-1 gr/kilogram Mannitol artmış intrakranial basınç kontrolünde kul-
lanılabilinir arterial hipotansiyondan kaçınılmalıdır. (sistolik kan basıncı 
90mmhg’dan küçük olmamalı).

Transtentorial herniasyon bulgusu olan ancak intrakraniyal basınç 
monitörizasyonu henüz yapılmamış hastalarda veya extrakranial sebepleri 
bağlı olmayan progresif nörolojik bozulması olan hastalarda mannitol kullanımı 
sınırlandırılmalıdır

Serebrospinal sıvı drenajı Level 3

EVD sisteminden sürekli Bos drenajı yapılarak sistem sıfırlanması aralıklı drenaj 
yapılmasından daha etkilidir.

Gks<6 olan hastalarda  hasardan sonraki ilk 12 saat boyunca intrakraniyal 
basıncı düşürmek için Bos drenajı uygulanabilir.

BİR KILAVUZ HATIRLAYALIM...
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Ventilasyon terapileri Level 2b 

Sürekli profilaktik hipoventilasyon uygulayarak paco2< 25 mmhg tutmak 
önerilmemektedir .

Önceki(3) yayınlardaki veriler ve öneriler mevcut bilgiler ışığında desteklenme-
mektedir. Hiperventilasyona artmış intrakranial basıncı düşürmek için geçici bir 
çözüm gözüyle bakmak gerekir hasardan sonraki ilk 24 saat içinde beyin omu-
rilik sıvısında önemli bir azalma olduğunda hiperventilasyondan kaçınılması 
gerekir. Eğer hiperventilasyon uygulanıyorsa oksijen sunumu monitörizasyonu 
amacıyla jugüler venöz oksijen saturasyonu veya beyin doku oksijen parsiyel 
basıncına bakılabilir.

Anestezik,analjezik ve sedatifler Level 2b

İntrakranial basınç artışı olanlarda görülen EEG’deki burst supresyonlarina karşı 
profilaksilerde barbitürat kullanımı önerilmemektedir.

Artmış intrakraniyal basıncı kontrolü için yüksek doz barbitürat kullanılabilir 
ancak hastanın hemodinamik stabilitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

İntrakranial basınç kontrolününde propofol de kullanılabilir ancak mortalitede 
ya da ilk altı aylık sonuçlarda gelişme göstermez.Ayrıca önemli morbiditelere 
sebep olabilir.

Steroid : Level 1

Önerilmez. ciddi beyin travması hasarlı olan hastalarda yüksek doz metilpred-
nisolon kullanımı mortaliteyi arttırır ve kontrendikedir.

Beslenme Level 2a 

hasardan sonraki 5 ile 7 gün arasında Bazal metabolik replasmanı sağlamak için 
hastaları beslemek mortaliteyi azaltır

Level 2b

Transgastrik jejunal bypass ile ventilatör ilişkili Pnömoni insidansı azaltılır.

Enfeksiyon profilaksisi Level 2a

Erken trakeotomi açılması mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltmaktadır ama 
yararı zararından daha çok olan bir uygulamadır. Mortaliteyi ve nozokomiyal 
önemli azalttığı gösterilmemiştir.

Ventilasyon ilişkili pnömoniyi azaltmak amacıyla oral batikon kullanımı öner-
ilmemektedir. Bu uygulama ARDSe sebep olabilir.
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Level3

External ventrıkuler drenajta, antıbıyotıklı kataterlerın kullanılması katater 
ılıskılı enfeksıyonları onleyebılır.

Derın ven trombozu proflaksısı Level3

DMAH veya anfraksıyone heparın , mekanık profılaksılerle kombıne olarak 
kullanılabılınır.Ancak ıntrakranıyel kanamanın artması gıbı bır rısk vardır.

Beyin hasarı stabil olan hastalarda intrakraniyel kanama rıskıne gore agır 
basan bir yarar varsa varis çoraplarına ek olarak farmakolojik profılaksı 
dusunulebılınır.

Derin ven tromboz profılaksısınde kullanılacak olan ajanın dozu veya zaman-
laması ıle ılgılı onerılerı destekleyecek yeterlı verı bulunmamaktadır.

Stroke profılaksısı Level2A

Gec posttravmatık stroke’u önlemek ıcın fenitoinin ve valproatın proflaksik 
kullanımı onerılmez.

Tedavinin yararı zararından fazla olacağı dusunulurse fenitoinin kullanımı 
erken post travmatık stroke (<7 gün ) oranını azaltmak için kullanımı öner-
ilir ancak erken dönem post travmatik stroke’un kötü sonuçlarla pek ilgisi 
yoktur.

Günümüzde etkinlik açısından değerlendirildiğinde erken posttravmatik 
inme ve zararının önlenmesinde fenitoin ile kıyaslandığında levetirasetamı 
önerecek yeterli kanıt yoktur.

Tablo2. Güncellenmiş monitörizasyon önerileri 

İntrakraniyel basınç 
monitörizasyonu

Level 2B

Hastanede ve yaraanma sonrası ıkı haftalık süreçte mortaliteyı azaltmak 
ıcın agır travmatik beyin hasarlı hastaların yönetılmesınde ıntrakranıyel 
basınç monıtorızasyonundan bilgilerin kullanılması önerilir

Önceki(3.) yayınlardaki veriler ve öneriler mevcut bilgiler ışığında 
desteklenmemektedir.

Resüsitasyon sonrası GKS 3-8 arası olan, anormal BT bulguları olan ve kur-
tarılabılır butun hastalarda IKB monıtorızasyonu olmalıdır.Anormal BT’de 
hematom kontüzyo ödem hernia veya bası altında bazal sisternalar ol-
malıdır.

Serebral perfüzyon basınç 
monıtorızasyonu

Level 2B

Yönergelere dayalı tavsiyelerde iki haftalık mortalıteyı azaltmak için ağır 
travmatık beyın hasarı olan hastalarda SPB kullanımı onerılmektedır.

Ilerı serebral monıtorızasyon Level 3

Juguler bulb monıtorızasyonu ıle elde edılen arter ven arası oksıjen basınç 
farkını kaynak alarak yapılan tedavi kararlarının travma sonrası 3-6 aylık 
mortalıteyı azalttığı ve sonuçları gelıstırdıgı düşünülmektedir.

BİR KILAVUZ HATIRLAYALIM...
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Tablo 3: Güncellenmiş eşik değerler: 

Kan basıncı eşik değeri
50-69 yaş arasındaki hastalarda sistolik kan basıncı >100mmhg tutmak, 
15-49 ve >70 yaş olanlarda sistolik kan basıncını 110 mmHg ve üzerinde 
tutmak önerilir.

İntrakranial basınç eşik değeri Level2B

intrakranial basınç 22 mmHg’dan büyük olanlarda tedavi endikedir. Bu 
değerin üzerinde mortalite artmaktadır

Level3

Intrakranial basınç değeri klinik beyin BT bulguları kombinasyonu ile te-
davi şekli ne karar verilir

Tüm bu veriler RESCUEicp-trial’de toplanmış ve hekimlerin kullanımına 
sunulmuştur. Gerekli olduğu halde yeniden gözden geçirilip güncellen-
mektedir. Güncellemelere https://brain trauma.org/coma/guidelines 
adresinden ulaşılabilinir.

Serebral perfüzyon basınç esikdegeri Level2B

Serebral perfüzyon basıncı hedefi 60-70 milimetredir minimum değer 
kesin değildir hastanın otoregülasyon durumuna bağlıdır

Level3

Serebral perfüzyon basıncıni 70 milimetre civadan büyük tutmak için 
aşırı sıvı ve vazopresor yüklenmesinden kaçınılmalıdır Çünkü solunum 
yetmezliği riski vardır

İleri Serebral görüntüleme Level3

Jugüler Venoz satürasyon <%50den mortaliteyi azaltmak ve kötü 
sonuçlar doğurmak adına kaçınmak gerekir.

 

Bu kılavuzun olumlu  gelişimine rağmen hala fikir ayrılığı olan pekçok nokta olabilir. Zaman içinde 
teknolojik ve metodolojik gellişmeler bu boşlukların doldurulmasına ve tamamlanmasına yardımcı 
olacaktır. 

Kaynak: http:// www.braintrauma.org/coma/guidelines

NÖROANESTEZİ EĞİTİM GRUBU YÖNETİM KURULU
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Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Doç. Dr. Ersoy KOCABIÇAK

Hareket bozukluklarına ve bazı psikiyatrik 
hastalıklara cerrahi yöntemlerle tedavi arayışları 
aslında çok eski bir geçmişe dayanmaktadır. 
Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında ve ikinci yarısının 
başlarında, bu hastalıkların nöroşirürjikal 
yöntemlerle tedavisinin hız kazandığını biliyoruz. 

Bu tedavi yöntemlerinin bazıları yüz güldürücü 
oldu, bazılarıysa kötü sonuçları ve istenmeyen yan 
etkileri beraberinde getirdi. Talamotomi, pallidotomi 
adıyla bildiğimiz bu yöntemlerle beyinde bazı derin 
bölgeler ve çekirdekler radyofrekans jeneratörü 
yardımıyla yakılmakta idi (1). Özellikle tremor gibi 
bazı semptomların tedavisinde etkin olabilen bu 
yöntemler yine de geri dönüşümsüz bazı yan etkiler 
bırakabiliyordu. Yine aynı dönemlerde, Parkinson 
hastalığı olarak bildiğimiz ve başlıca tremor, rijidite 
ve bradikinezi gibi hareket bozukluklarını barındıran 
hastalıkta adeta mucizevi sonuçlar veren L-dopa 
isminde bir ilaç keşfedildi. Bununla beraber ilacın 
etkinliğinin 4-5 yıl gibi bir süre sonunda azalmasıyla 
yeniden bazı cerrahi tedavi arayışları başladı. 
Fakat aranan cerrahi yöntemin eski yöntemlere bir 
üstünlüğü olması gerekiyordu. 

Modern derin beyin stimülasyonu  (DBS) işte bu 
dönemde ilk kez kullanılmaya başlandı. 1987 yılında, 
DBS’nin babası olarak kabul ettiğimiz Benabid ve 
ark., tremor dominant bir Parkinson hastasında 
talamusun Vim (ventral intermediate) çekirdeğine 
bu yöntemi uyguladı ve sonuçlarını yayınladı (2). 
Benzer zamanlarda Amerika’da iki araştırmacı, 
Miller ve DeLong, primatlarda bir Parkinson 
modeli geliştirdi. MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-
tetrahydropyridine) ile oluşturulan bu yöntemde 
primatlar tıpkı Parkinson hastalığının semptomlarını 
gösteriyorlardı. Araştırmacılar, ayrıca bu hastalıkta 
subtalamik çekirdeğin (STN) anormal aktivitesini 
de elektrofizyolojik olarak gösterdiler(3). Hemen 
sonrasında da Parkinson oluşturulmuş primatlarda 
ilk STN DBS uygulandı (4). 1993 yılında da, tüm 
bu deneysel çalışmalardan motive olarak yine 
Grenoble grubu tarafından akinetik bir Parkinson 
hastasında ilk STN DBS uygulandı (5). 

O günden bu yana da DBS yöntemi her geçen gün 
popülerliğini arttırarak başta Parkinson hastalığı 

olmak üzere pek çok nörolojik ve psikiyatrik 
hastalıkta kullanılmakta (6) . 

DBS sisteminin içerdiği parçalardan bahsedecek 
olursak; birinci parça, stereotaksik cerrahi 
yöntemle beyindeki derin bölgelere implante 
edilen elektrodlardır. İkinci ve üçüncü parçalar 
ise, ayarlanmış stimülasyon parametreleriyle 
elektrik akımını sağlayan, göğüs bölgesinde 
cilt altına yerleştirilen pil ve bunlar arasındaki 
bağlantıyı sağlayan uzatma kablolarıdır(Resim 1). 
Tedavinin önemli bir özelliği dışarıdan kablosuz bir 
programlayıcı ile pil tarafından sağlanan elektrik 
akımının amplitüdü, frekansı ve  puls genişliğinin, 
hastanın nörolojik muayene bulgularına göre 
ayarlanabilir olmasıdır.  Yine DBS’i diğer  lezyon 
oluşturulan eski  yöntemlerle karşılaştıracak olursak; 
geri dönüşümlü olması, non destrüktif olması ve 
bilateral uygulanabilir olması başlıca üstünlükleri 
olarak söylenebilir.

DBS yönteminin semptomları düzeltirken nasıl 
bir etki mekanizmasıyla bunu sağladığı şöyle 
açıklanabilir; DBS, beyindeki anormal elektriksel 
aktiviteyi, yüksek frekanslı stimülasyon yardımıyla 
baskılıyor ve normalize ediyor, bazal gangliyonlar 
ve ilişkili nöral devrelerde nöromodülasyon 
sağlayarak etkisini gösteriyor (6).

Günümüzde DBS’nin tedavi için en çok kullanıldığı 
hastalık Parkinson Hastalığı. Ayrıca distoni ve 
esansiyel tremor gibi hareket bozukluklarının 
tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlar elde 
edilmekte. SGK tarafından yukarıda bahsedilen 
hastalıklar için malzeme ve ameliyat ücreti 
karşılanmakta. Epilepsi, Obsesif-kompülsif 
bozukluk ve Tourrette sendromunda FDA onayı ve 
CE belgesi mevcut olmakla birlikte henüz ülkemizde 
kullanımı yok. Yine özellikle son yıllarda Alzheimer 
demans, Huntington hastalığı, major depresyon 
gibi hastalıklarda da kullanımı artmakta. Bağımlılık, 
anoreksia nervosa, obesite, travmatik beyin hasarı 
gibi deneysel endikasyonlarda da sınırlı sayıda 
kullanımı mevcut (7).

DBS ile başarılı sonuçlar elde etmek için asgari 
gerekleri sıralayacak olursak; uygun hasta seçimi, 
titiz bir cerrahi planlama, doğru cerrahi teknik, 
ameliyat sonrası doğru batarya programlama 
sırasıyla geçilmesi gerekli basamaklar.

BİR  KONUK; 
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Multidisipliner çalışma diğer cerrahi yöntemlerde 
ve branşlarda da önemli olmakla birlikte DBS için 
çok daha fazla önem arzetmekte. Nöroloji, Beyin ve 
Sinir Cerrahisi, Psikiyatri, Anestezi, Nöropsikoloji, 
Nörofizyoloji branşları ve diğer bazı branşların bir 
arada uyum içinde çalışması DBS için başarının 
anahtarı durumunda.

DBS cerrahisinde başlıca aşağıdaki basamaklardan 
geçilerek cerrahi tamamlanmakta; Cerrahiden 
birkaç gün once l-dopa ve benzeri ilaçlar 
tedricen azaltılır ve 12 saat önce kesilir. Yine aynı 
dönemde ayrıntılı MR çekimi yapılır ve çalışma 
istasyonu olarak kullanılan bir bilgisayar üzerinde 
beyinde hedeflenen bölge işaretlenir,kortekse 
giriş noktasından hedef noktaya kadar olan trase 
gözden geçirilerek titiz bir cerrahi planlama yapılır. 

Geçilen trasede arteryel yapılardan, ventrikül 
komşuluğundan ve  sulcuslardan uzak durmaya 
çalışılır. Ameliyat sabahı, hastaya stereotaksik bir 
çerçeve local anestezi ile takılır. Ardından CT çekimi 
yapılır ve çalışma istasyonunda MR-CT füzyonu 
bilgisayar yardımıyla yapılarak stereotaksik 
koordinatlar eşliğinde ameliyata başlanır. Tıpkı diğer 
cerrahilerde olduğu gibi, tüm ameliyat sürecinde 
anestezi bölümüyle sıkı bir işbirliği yapılarak cerrahi 
süreç tamamlanır. Lokal anestezi altında genellikle 
başka hiç bir anestezik ajana ihtiyaç duyulmadan 
uyanık kraniotomi yapılır. Bazı vakalarda 
dexmedetomidine hydrochloride (precedex©) 
ihtiyacı duyulabilmektedir. Dura açıldıktan sonra 
mikroelektrodlar yardımıyla hedeflenen bölgenin 
sınırlarının elektrofizyolojik olarak belirlenmesi 
için kayıt alınır(Resim 2). Bu aşamada tansiyonun 
120/80 mm hg aralığında tutulması hemoraji 
riskini azaltması nedeniyle özellik arzeder. Kayıtlar 
tamamlandıktan sonra düşük voltajda stimülasyon 
verilerek hastanın semptomlarına olan etki veyan 
etkiler Nörolog tarafından muayene edilerek tespit 
edilir.  En uygun traseye kalıcı elektrod yerleştirilir. 
Ameliyatın ikinci kısmı genel anestezi altında 
yapılır. İlk seansta yerleştirilen elektrodlar, uzatma 
kabloları aracılığıyla cilt altından bir tünelleyici 
yardımıyla göğüsaltı bölgesine taşınır ve batarya 
ile konnekte edilerek sistem tamamlanır. İlerleyen 
günlerde  kablosuz bir programlayıcı ile  en uygun 
stimülasyon parametreleri bulunarak hastanın 
semptomları kontrol altına alınır (8).

Resim 1. DBS sistemini oluşturan kalıcı elektrod (STN içine 
yerleştirilmiş), uzatma kablosu ve batarya.

Resim 2. STN DBS cerrahisinde sırasıyla geçilen beyin 
bölgelerinden Talamus, STN ve Substantia Nigra’nın 
elektrofizyolojik kayıtları.
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Neredeyse son 30 yıldır dünyada uygulanan bu 
yöntemi, biz de ekip olarak, OMÜ Tıp Fakültesinde 
yaklaşık 6 yıldır uygulamaktayız. Ekipte cerrah 
olarak görev almaktayım. DBS eğitimimi 
Hollanda’nın Maastricht üniversitesinde 2011 yılında 
tamamladım. 

Ayrıca yine aynı üniversitede nörobilim dalında 
2011 yılında doktora programına başladım ve 
Şubat 2016’da   “Deep brain stimulation of the 
subthalamic nucleus:  clinical and scientific 
aspects’’ başlıklı tezimi tamamlayarak PhD ünvanı 
aldım. 2013 ve 2015 yıllarında Samsun’da, OMÜ-
Maastricht üniversiteleri işbirliğiyle, içinde canlı 
DBS cerrahisinin kursiyerlere uydu aracılığıyla 
izletildiği bir bölüm de olan, uluslararası konuşmacı 
ve katılımcıların bulunduğu  2 kurs gerçekleştirdik. 
19-22 ekim 2017 tarihleri arasında da kursumuzun 
üçüncüsünü düzenlemeyi planlıyoruz. 

Bu vesileyle DBS cerrahisinin ekibi içindeki en 
önemli paydaşlarından biri olan siz meslektaşlarımı 
gelecek toplantımıza davet ediyorum.

Saygılarımla

Doç. Dr. Ersoy KOCABIÇAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi AD
55200,Samsun, Türkiye

Tel:90 362 3121919-3355
Fax: 90 3624 576041
Email:ersoykocabicak@gmail.com

Not: Derin beyin stimülasyonu ameliyatları hakkında 
ayrıntılı bilgi için www.derinbeyinstimulasyonu.com 
adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
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Mardin’den Nobel’e...

Nobel Kimya Ödülü kazanan Türk bilim adamı Aziz 
Sancar, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 
törende ödülünü, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf’ın 
elinden aldı.

Mardin’in Savur İlçesinde, okuma yazma bilmeyen 
ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu bir anne-
babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Aziz Sancar, 
İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, yurt dışında yaptığı 
çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne 
kabul edilen üç Türk’ten biri olmuştu.

Halen ABD’nin Kuzey Karolayna Üniversitesi Tıp 
Okulu Biyokimya ve Biyofizik bölümünde öğretim 
üyeliği yapan Aziz Sancar, 1946 yılında dünyaya 
geldi. 

İlk ve ortaöğrenimini Savur ve Mardin’de tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
oldu. Savur’da iki yıl doktor olarak çalıştı. ABD’ye 
giderek Dallas Teksas Üniversitesi’nde doktorasını 
yaptı. Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı 
üzerindeki doktorasını 1977 yılında tamamladı. 
Yale Üniversitesi’ndeki doçentlik tezini yine DNA 
onarımı üzerine yaptı. 1982 yılında UNC Chapel 
Hill’de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. 
Burada da DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser 
tedavisi ve “biyolojik saat” üzerinde çalıştı. Orhan 
Pamuk’tan sonra Nobel alan ikinci Türk oldu.

Sancar, DNA’nın onarılması ile ilgili yaptığı 
çalışmalardan dolayı ABD’li Paul Modrich ve 
İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya 
Ödülü’ne layık görüldü. Bu üç araştırmacı 30 
yıldan uzun süre birbirlerinden bağımsız olarak ve 
büyük oranda bakteri hücrelerinde çalışmaktadır. 
Sancar nükleotid kesim onarımı alanında buluşlar 
yapmış, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ise diğer 
DNA onarımı mekanizmaları olan bazı kesim 

onarımı ve yanlış eşleşme onarımını keşfetmişlerdir. 
Aydınlattıkları temel mekanizmalar daha sonra 
insanlar dahil olmak üzere kompleks organizmalarda 
da gösterilmiştir. Örneğin, nükleotid kesim onarımı 
bozuklukları ile deri kanserleri arasında doğrudan 
nedensel ilişki bulunmuştur.

İnsan vücudunun yapıtaşı bilindiği gibi hücreler. 
DNA, hem hücreler bölünüp yenilenirken hem de 
güneş ışınları veya radyasyon gibi dışarıdan gelen 
sebeplerle zarar görüyor. Ama, hücreler bir şekilde 
DNA’yı tamir edip yoluna devam ediyor. İşte Sancar’a 
Nobel ödülü kazandıran çalışması da o tamirle ilgili. 
Sancar tüm alanı değiştiren çalışmasında, güneşte 
de bulunan ultraviyole, yani morötesi ışınların 
zarar verdiği DNA’nın hücre tarafından nasıl tamir 
edildiğini haritalandırdı. Sancar’ın çalışmasının odak 
noktası DNA’nın yapıtaşı olan nükleotidler. Morötesi 
ışınlar nükleotid adı verilen bu yapıtaşlarında hasara 
neden oluyor. Sancar’ın gözlemiyle ortaya çıkarılan 
süreçte enzimler hasarlı bölgeyi tespit ediyor, izole 
edip çıkarıyor. Daha sonra çıkarılan yeri dolduruyor 
ve hasarı tamir ediyor. Bu işlemde hücre üç enzimi 
kullanıyor. İşlemin adı, “Çıkarma Yoluyla Nükleotid 
Tamiri”.

Peki bu çalışma insanlığa ne katıyor? Bu tamir 
sisteminde bozukluk olan kişiler güneş ışığına karşı 
aşırı hassas ve cilt kanserine yakalanma olasılıkları 
yüksek. Bu mekanizmanın onarılması bu kanser 
türüne yakalanma olasılığının önüne geçilebilir. 
Araştırma, diğer kanser türlerine karşı da umut 
verici sonuçlar içeriyor. Bilindiği gibi, kansere 
karşı kullanılan ilaçlar DNA’da hasar yaratıyor. 
Ama, vücut bozulan sağlam hücreler gibi kanserli 
hücrelerin DNA’sını da onarıyor. Aziz Sancar’a 
göre, eğer bu onarım mekanizmasını durdurmayı 
başarırsak, kanserli hücreleri daha kolay öldürme 
şansı doğacak. Yani, bilim dünyası kanseri yenme 
yolunda bir adım daha atacak.

Kaynak: 

Sancar A.Mechanisms of DNA Repair by Photolyase 
and Excision Nuclease (Nobel Lecture).

Angew Chem Int Ed Engl. 2016 Jul 18;55(30):8502-27. 
doi: 10.1002/anie.201601524. Review.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
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Geçtiğimiz yıl dünyada,nöroanestezi ve nörobilim 
içeriği ile öne çıkan birçok anestezi kongresi yapıldı. 

Dünya Anestezistler dernekleri federasyonu (World 
federation of societies of anaesthesiologists-
WFSA) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen “Dünya 
anestezi uzmanları kongresi” (World Congress of 
Anaesthesiologists-WCA) 28 Agustos-2 eylül 2016 
tarihinde Hong-Kong’da yapıldı. Hong-Kong kongre 
merkezinde yapılan ve 134 farklı ülkeden, 6.000 
katılımcı katıldığı kongrede; anesteziklerin beyne 
etkileri, uyanık kraniyotomi, minimal invaziv spinal 
cerrahi, perioperatif strok, nörolojik resüsitasyon, 
travmatik beyin hasarı ve postoperatif kognitif 
disfonksiyon konularında yoğunlaşan oturumlar 
yanında, nöromonitörleme atölye çalışması da 
gerçekleştirildi.

Kongre süresince WFSA tarafından yürütülmekte 
olan “Herkes İçin Güvenli Anestezi”  “SAFE-T” 
kampanyasına gerçekleştirildi. Derneğin bir 
sonraki, 17. Kongresi ise, 5-9 eylül 2020’de Prag’da 
planlanıyor.

Kongrelerde gerçekleştirilen oturumlar ve 
bildiri özetlerine de yansıdığı gibi, günümüzde 
nöroanestezi başlığı -nörobilim-kapsamında 
değerlendirilmekte ve kongrelerde yer bulan 
konu başlıkları ve bildiriler bu bakış açısıyla 
şekillenmektedir.

Bu yapılanma, her yıl yapılan Amerikan Anestezistler 
Derneğinin (American Society of Anesthesilogists-
ASA) kongresinde de devamlılık göstermektedir. 
Kongre, 22-26 ekim 2016 tarihinde Chicago’da, 
90 ülkeden 15.000 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Kongre sırasında; anestezi ve cerrahide santral sinir 
sistemi komplikasyonlarının önlenmesi, travmatik 
beyin hasarı, postoperatif kognitif disfonksiyon, 
nöroanestezide sıvı yönetimi ve perioperatif inme 
konularında oturumlar düzenlendi. Son yıllarda 
klinikte kullanımının tekrar popülerlik kazanan 
Ketaminin 50. yılı dolayısıyla “çok yönlü bir 
ilacın nörobiyolojisinde güncellemeler” başlıklı 
konferansta, Anestezi ve Yoğun Bakım için 
Nörobilim Derneği (Society for Neuroscience in 
Anesthesiology and Critical Care-SNAAC) dönem 
başkanı Prof. Dr. George A. Mashour bir konferans 
verdi. Bilinç, anestezi mekanizmaları ve uyku 
konularında uluslararası alanda tanınmış bir, klinik 

anestezi profesörüdür. Prof. Mashour’un çalışmaları; 
hesaplama modellemeleri, hayvan çalışmaları 
ve klinik araştırmalar gibi geniş bir nörobilimsel 
içeriktedir.

Amerikan anestezistler kongresi yanında, 
ülkemizden en çok katılım sağlanan uluslararası 
kongre olan Avrupa Anestezi Kongresi 
(Euroanesthesia) ise, 28-30 Mayıs 2016 tarihinde, 
Londra’da gerçekleştirildi. Bu kongreye 7000 kişi 
katılmış, 19 kongre öncesi kursu, 19 refresher kursu, 
88 sempozyum, 8 workshop düzenlenmiştir.

Uyanık kraniyotomi ve vejetatif durum gibi 
tartışmalı alanlarda onam ve etik kurallar, 
pediyatrik nöroanestezide farklılıklar ve pediyatrik 
nöroanestezide postoperatif ağrı tedavisi, 
gebelerde nöroanestezi, nöroradyolojik girişimlerde 
anestezi yanında nöroyoğun bakımda güncel 
konular bu kongrenin öne çıkan satır başlarıdır.

Gelecek Avrupa Anestezi Kongresi 3-5 haziran 
2017 tarihinde, Cenevre’de gerçekleştirilecektir. 
Kongre programı açıklanmış ve 4 ayrı nöroanestezi 
oturumuna yer verilmiştir; “beyin için gazlar, 
nöroyoğun bakımda sedasyon ve hemodinamik 
kontrol, travmatik beyin hasarında klavuzlar ve 
nöroanestezide üst ihtisas”. Kongre programını 
oluşturan Nöroanestezi alt komitesinin başkanı 
Prof. Dr. Frederico Bilotta, daha önce ülkemizde 
düzenlenen kongrelerde de önemli konferanslar 
vermiştir.

2017 yılı, nörobilim içeriği zengin kongre ve 
toplantılarla, nöroanestezi gönüllüleri için verimli  
geçecek gibi gözüküyor. Tüm dünya işleri ve 
çalkantılı gündelik hayatlarımıza rağmen, bilim 
süreklilik arzeden bir dinamikte sürmeye devam 
etmekte. Entropikuralları gereği olsa gerek, tüm 
düzensizlik içinde dahi bir düzen kurmak ve 
planlama yapmak mümkün. Bu toplantıların da 
katkısı ile bilimin ve bilginin ışığının hastalarımıza 
yansıması dileğiyle; “iyi kongreler…!”
     
Doç. Dr. Hatice TÜRE

DÜNYA  KONGRELERİNİN ARDINDAN… 
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Öncelikle, 50. TARK kongresi hem bilimsel hem 
de sosyal açıdan dolu dolu bir kongreydi. Başta 
Dernek Başkan’ımız Hülya Bilgin ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi iletirim. 

Kongre katılımcı sayısı 1460 dı. Kongre süresince 
23 konferans, 25 panel, 4 tez-antitez, 4 yuvarlak 
masada , 241 ulusal ve 25 uluslararası konuşmacı ile 
çok önemli konular tartışıldı. Ayrıca asistan okulu, 
kurslar, ATAİB ve PDÖ düzenlendi. Kongrede 452 
bildiri sunuldu ve bu aktivitelerin sponsorluğunu 40 
firma üstlendi.  Kongrenin canlı olarak izlenmesi de 
orada bulunamayanlar için çok önemli bir hizmetti.

Açılış töreni sonrası Sunay Akın’ ‘’Bilimin Işığında’’ 
konferansı ve takiben açılış kokteyli ile birlikte Kord 
Vokal bizlere çok keyifli anlar yaşattı.

    
50. Yıl Özel konferansta ise asırlık çınar Muazzez 
İlmiye Çığ hanımefendiyi dinledik ayrıca sosyal 
konferanslarda Emin Çapa, Bilim-Eğitim-Kalkınma 
Arasında Nasıl Bir Bağ Var konulu konuşması, ayrıca 
yine sosyal konferanslarda çok değerli hocalarımız 
Prof. Dr. Bora Aykaç, Kongreye Giderken Valiz 
Hazırlamak, ve Prof Dr. Ülkü Aypar Yaşlan(may)
an Anestezist konulu konferanslarıyla çok keyifli ve 
duygusal dakikalar yaşattılar. 

Bedirhan Üstün beyefendinin Bilişim Teknolojilerinin 
Sağlıktaki Etkileri konulu konferansı ayrıca çok 
güzel ve öğreticiydi.
  

 
 
 

İstanbul Flarmoni Orkestrasının 50. Yıl konseri 
muhteşemdi.
  
Konser sonrası After Partide, DJ Sinan Uçan ve 
Erkut Sezer Perküzyon Şov, anestezistlere çok 
eğlenceli saatler yaşattı.

Gelelim finale, camiamızın gelenekselleşmiş olan 29 
Ekim Cumhuriyet Balosu Rahmi Koç Müzesinde çok 
güzel bir ortamda balo öncesi kokteyl ve müziğiyle, 
yemekleriyle, ortam ambiansı ile muhteşemdi.
  
Eski, mevcut ve gelecek dönem Türk Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Derneği Başkanlarının birlikte 
50. Yıl pastasını kesmeleri ise değinilmeden 
geçilemeyecek bir düzenlemeydi.

 
Sonsöz ; Mitolojiden Günümüze 5500 yıllık anestezi 
sanatının, sanatçıları olarak birlikte nice kongrelere 
en içten dileklerimle…

Prof. Dr. Halit MADENOĞLU

 50. TARK’IN ARDINDAN...
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 50. TARK ın ardından ;
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