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Potansiyel Organ Donörü

 Klinik muayene sırasında progresif ve 
ciddi serebral hasarı ya da beyin ölümünü 
düşündürecek bulguları olan, ilerleyen 
dönemde beyin ölümü tanısı koyulma 
ihtimali bulunan hastalar
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Destekleyici Testler
▪ Beyin dolaşımının tamamen kesildiğini 

gösteren test:
▪ Transkraniyel Dopler USG
▪ Serebral Anjiyografi
▪ Serebral perfüzyon sintigrafisi

▪ Biyoelektriksel aktivitenin 
kaybolduğunu gösteren testler: 
▪ EEG
▪ Uyarılmış Potansiyeller 





İkinci Nörolojik Muayene ve Destekleyici Testler 

48 saat
+ 2 testYenidoğan

2 ay-1 yaş

24 saat
+1 test

>1 yaş

12 saat
+1 test

Anoksik beyin 
hasarı

24 saat
+1 test



MADDE 40 – 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, 
aşılanması ve nakli ile yurt dışından temin edilmesi, Sağlık 
Bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma 
sahip kurumlarca yapılır.” 
MADDE 41 – 2238 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi 
ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri 
de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım 
uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp 
kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir.”





Donör Bakımı



Sorunlar

 Hemodinamik bozukluklar

 Sıvı-elektrolit bozuklukları

 Hipotermi

 Endokrin değişiklikler



Monitörizasyon

•İnvaziv arteriyel kan basıncı 

•Santral venöz basınç

•İdrar çıkışı

•Vücut ısısı

•Pulsoksimetri ile O2 saturasyonu

•End-tidal CO2 basıncı

◦ Arteriyel kan gazı, elektrolit, glukoz ve 

hemotokrit belirli aralıklarla izlenmelidir



Hemodinamik Değişiklikler

• Sempatik (Otonomik) Fırtına

• Katekolamin artışı

• Taşikardi

• Sistemik hipertansiyon

• Kardiyak aritmiler

• Koroner arter vazokonstrüksiyonuna

bağlı iskemik hasar



Hemodinamik Değişiklikler



Hemodinamik Değişiklikler

• Beyin Ölümünde hipotansiyon 

nedenleri

• Hipovolemi

• Kardiyak disfonksiyon

• Hipotermi

• İlaç yan etkileri ve aşırı dozları



Hipovolemi Nedenleri

• Dehidratasyon, yetersiz sıvı resusitasyonu

• Poliüri

• Osmotik diürez (mannitol, hiperglisemi)

• Diabetes insipidus

• Hipotermi

• Diğer diüretikler

• Koagülopati ve hemorajik şok

• Üçüncü boşluğa sıvı kaçması

• İntravasküler onkotik basıncın azalması 



Kardiyak Disfonksiyon Nedenleri

• Aritmi (iskemi, katekolamin, elektrolit)

• Asidoz

• Hipoksi

• Aşırı PEEP

• Aşırı sıvı yüklenmesi ile kalp yetmezliği

• Myokard kontüzyonu, MI, tamponat

• Otonomik fırtınanın myokard sekeli

• Önceden mevcut kalp hastalığı



Hemodinamik Yönetimde Amaç

• Sistolik kan basıncı 90-100 mmHg

• Orta arter basıncının 60 mmHg veya 

üzerinde tutulmasıdır

• Santral venöz basınç ~ 10 mmHg

• Hemoglobin >10 gr/dl (Htc ~ % 30)



Sıvı ve Vazokonstrüktör İlaç Seçimi

• Elektrolit anormalliklerine, Htc düzeyine ve pıhtılaşma 

faktörlerine göre kristalloid, kolloid ya da kan ürünleri 

seçilir

• Kılavuzlarda ilk seçilecek vazoaktif ilaç: DOPAMİN

• Norepinefrin konusunda teorik çekinceler:

Pulmoner kapiller geçirgenlik artışı

Mezenterik ve koroner vazokonstrüksiyon

Sol ventrikül ard-yükün artması



İnotrop ve Antiaritmik İlaçlar 

• Dobutamin

• Akut solunum yetmezliği

• Myokard kontüzyonu

• Kalp yetmezliğinde tercih edilir

• Aritmi tedavisinde 

• Altta yatan neden çözülmeli

• Kısa etkili -bloker (esmolol)

• Supraventriküler taşikardi  → Amiodoran

• Ventriküler aritmiler            → Lidokain



Bradikardi

• Hemodinamik stabiliteyi bozacak 

derecede ise tedavi edilmeli

•Atropin etkisiz

•Dopamin, isoprenalin, adrenalin  



Solunum Desteği

•Mukus birikimi ve atelektazi önlenmeli

•Sıvı dengesini sağlarken pulmoner

konjesyon gelişmemeli

•Arteriyel pH ~ 7.40 

•PaO2 100 mmHg

•PaCO2 35 - 45 mmHg



Sıvı-Elektrolit Bozuklukları

 Osmotik tedaviler

 Diüretik tedaviler

 Diabetes insipidus (ADH yetersizliği)  



Diabetes İnsipidus

– Sıvı replasmanı

– Hipokalemi düzeltilmelidir

– Desmopressin asetat (4-8 µg / gün) 

– Amaç, idrar miktarını 1-2 ml/kg/saat tutmaktır

• Hipovolemi

• Hiperosmolarite

• Elektrolit anormallikleri

• Hemodinamik instabiliteye neden olur



Hipotermi

 Beyin ölümünde vücut ısısı 31.5 - 34 °C 

arasındadır

 Hipotermi

– Aritmi

– Koagulopati

– Vazokonstruksiyon ve miyokard depresyonu

– Enzimatik aktivitede genel yavaşlama

– Dokulara O2 salınımının azalması

– Böbrek fonksiyonlarında bozulma

– Elektrolit dengesizliği



Endokrin Değişiklikler



Yoğun Bakım Tedavisinin 
Sonlandırılması

 20 Ağustos 1993 tarihli Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği 
◦ “Hasta yakınına BÖ deklare edildikten sonra organ 

bağış izni alınamadığında, hastaya uygulanan tıbbi 
destekler kesilir” 

 1 Haziran 2000 tarihli Organ ve Doku Nakli 
Hizmetleri Yönetmeliği’nde bu karar hasta 
yakınlarına bırakılmıştır

 1 Şubat 2012 tarihli yönetmelikte, organ 
bağışını reddeden olgularda tıbbi destek 
tedavisinin kimin kararı ile sonlandırılacağı 
belirtilmemiştir.



Hasta Yakınları ile İletişim



Teşekkürler


