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AMAÇ: Hastanemizde beyin ölümlerinin tespit edilmesi için; potansiyel donörlerin 

belirlenmesi, belirlenen potansiyel donörlerin izlenmesi, gerektiğinde beyin ölümü tespit 

komisyonun toplanmasının sağlanması, tespit edilen beyin ölümlerinin bölge koordinasyon 

merkezine bildirilmesidir. 

1) KAPSAM: Organ nakli koordinatörlerini, yoğun bakımlarda hasta takip eden tüm 

hekimleri ve beyin ölümü tespit kurulunu (nöroloji veya beyin cerrahi, anestezi ve 

reanimasyon anabilim dalları) kapsar. 

2) SORUMLULAR: Organ nakli koordinatörleri, yoğun bakımlarda hasta takip eden 

tüm hekimleri ve beyin ölümü tespit kurulu (nöroloji veya beyin cerrahi, anestezi ve 

reanimasyon anabilim dalları) sorumludur. 

3) TANIMLAR: 

(1) Beyin ölümü: Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve tüm beyin fonksiyonlarının tam ve 

geri dönüşümü olmayan kaybıdır. Beyin ölümü tanısında gereken ön koşullar aşağıda 

belirtilmiştir. 

a) Komanın nedeninin belirlenmiş olması,  

b) Beyin hasarının yaygın ve geri dönüşümsüz olduğunun belirlenmiş olması, 

c) Santral vücut ısısı ≥320C olması,  

d) Hipotansif şok tablosu olmaması,  

e) Komadan geriye dönüşüm sağlanabilecek ilaç etkileri ve intoksikasyonların 

dışlanmış olması, 

f) Beyin hasarından bağımsız şekilde klinik tabloyu açıklayabilecek metabolik, 

elektrolit ve asit-baz bozukluklarının olmaması. 

(2) Yukarıda yer alan tüm koşulların tespiti halinde beyin ölümü tanısı için 

aşağıdaki hususlar aranır.  

a) Derin komanın olması (Tam yanıtsızlık hali; Santral ağrılı uyaranlara motor cevap 

alınamaması),  

b) Beyin sapı reflekslerinin alınmaması; 

1. Pupiller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve dilatedir (4-9 mm), 

2. Okülosefalik ve vestibulo-oküler refleks yokluğu,  

3. Kornea refleksi yokluğu, 

4. Faringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu. 

c) Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne testinin pozitif olması. 

(3) Apne testi yapılabilmesi için normotermi, normotansiyon ve normovolemi ön 

koşulları sağlanır. Bu koşullarda hastaya uygun mekanik ventilasyon yaklaşımı ile 

PaCO2’nin 35-45 mmHg ve PaO2’nin 200 mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu 

koşullar sağlandıktan sonra hasta mekanik solunum desteğinden ayrılarak intratrakeal 

oksijen uygulanmalıdır. Test sonunda PaCO2 ≥60 mmHg ve/veya PaCO2 bazal değerine 

göre 20 mmHg veya daha fazla yükselmesine rağmen spontan solunumu yoksa apne testi 

pozitiftir.  

(4) Pnomotoraks, pnomomediastinum gibi apne testinin yapılmasının mümkün olmadığı 

tıbbi durumlarda, hekimler kurulunun belirleyeceği beyin dolaşımının durduğunu 

değerlendiren bir destekleyici test yapılır ve test sonucu beyin ölümü tanısı ile uyumlu ise 

beyin ölümü tespiti tamamlanır. 

(5) Aşağıdaki bulgular beyin ölümü tanısına engel oluşturmaz.  

a. Derin tendon reflekslerinin alınması,  

b. Yüzeyel reflekslerin alınması,  

c. Babinski işaretinin bulunması,  

d. Spinal refleks ve otomatizmaların olması,  

e. Terleme, kızarma, ateş ve taşikardi bulunması,  

f. Diabetes insipitus olmaması. 
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(6) Beyin ölümü tanısı konan vakalarda; 

a. Beyin ölümü tanısının konulduğu birinci nörolojik muayenedeki klinik tablonun; 

yeni doğanda (2 aydan küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve 

üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saat ve anoksik beyin ölümlerinde 24 

saat sonra yapılan ikinci nörolojik muayenede de değişmeden devam ettiği 

gözlenmelidir. 

b. Klinik beyin ölümü tanısı almış vakalarda, yeni doğan (2 aydan küçük) grubunda 

iki adet destekleyici test, 2 ay ve üzerindeki diğer vakalarda ise hekimler 

kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemi ile beyin ölümü tanısı teyit 

edilir. 

c. Klinik olarak beyin ölümü tanısı konulan vakalar için beyin dolaşımını 

değerlendiren bir destekleyici test yapılmış ve yapılan bu test beyin ölümü ile 

uyumlu ise ikinci nörolojik muayene için beklemeye gerek kalmaz. 

5. UYGULAMA  

Organ Bağış Birimi sorumluları günde iki kez Yoğun Bakımları ziyaret eder. Yoğun 

Bakım üniteleri ziyaret formunu doldurur. Ünitelerde potansiyel donörleri belirler. 

Belirlenen potansiyel donörlerini izler. Beyin ölümü tanısının kesinleşmesi ve 

belgelenmesi için Beyin Ölümü Tespit Komisyonu göreve davet edilir. Koordinatör tespit 

edilen donör adayının yoğun bakım ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sağlar. 

Adli vakalarda beyin ölümü kurulu ek test ister. ( EEG, Konstrast anjiografi, transkranial 

dopler ulrasonografii, Serebral sintigrafi) Beyin ölümü raporu çıktıktan sonra hastanın 

primer doktoru bu bilgiyi hasta yakınlarına deklare eder. Organ nakil koordinatörü aile 

görüşmesi yapar. Kadavra organ verici izin belgesi koordinatör tarafından doldurulup 

hasta yakınlarından iki kişiye imzalatılarak Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) ve 

Bölge Koordinasyon Merkezine (BKM) fakslar. Kadavra organ verici izin belgesi organ 

nakli koordinatörlüğünde dosyalanır ve saklanır. Aile organların bağışı için onay verirse 

donör organizasyonuna başlanır. Verici koordinatör tarafından doldurularak bilgi formu 

UKM ve BKM’ye fakslanır. Organların hangi nakil merkezi tarafından çıkarılacağı ve 

hangi merkezde kime takılacağını BKM koordinatöre bildirir. Ekiplerin geliş saatine göre 

koordinatör ameliyathaneyi organize eder ve tüm hazırlıkları yapar. Organlar 

gönderilirken organ doku sevk taahhüt ve kontrol formu koordinatör tarafından doldurulur 

ve organlarla gönderilir. Ailenin organları bağışlamadığı takdirde hasta yakınları ister ise 

yaşam desteğine son verilir ve beyin ölümü raporu UKM ve BKM ye bildirilir. Hasta 

yakınlarından desteği kesmek istediklerine dair imza alınarak organ nakli 

koordinatörlüğünde dosyalar saklanır. 

 

 

 

 

 


