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Yoğun bakım hastalarında hastalık şiddetinin belir-
lenmesi; hastaların tedavilerinin yönlendirilmesi, kli-
nik çalışmalarda hastaların gruplanması, yoğun ba-
kım ünitelerinin etkinliklerinin kendi içlerinde ve bir-
birleri arasında karşılaştırılması için kullanılmakta-
dır. Bu amaçla, organ disfonksiyonunu ya da mortali-
te beklentisini değerlendiren skorlama sistemleri kul-
lanılabilir. Bu derlemede, prognostik skorlama sistem-
lerinin geliştirilmesi, özellikleri, hedeflenen değerlen-
dirmelerin yapılması açısından farklılıkları ve ülke-
mizde bu skorlama sistemlerinin kullanılması konu-
sundaki yönelimler irdelenmiştir.

Intensive Care Scoring Systems: Why, How, Where
We Are?

Key Words: Prognostic scores, APACHE II, APACHE
III, SAPS II, MPM II, TISS 28, MODS, LODS, SOFA,
Mortality, Mortality prediction, Organ dysfunction.

Anahtar Kelimeler: Prognostik skorlar, APACHE II,
APACHE III, SAPS II, MPM II, TISS 28, MODS,
LODS, SOFA, Mortalite, Mortalite beklentisi, Organ
disfonksiyonu.

Yazışma Adresi: Dr. Yusuf Alper KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 12.01.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2002

Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(1):26-31

“Klinik karar verme bir sanat mıdır, yoksa
bilim mi?” sorusu tıbbın yakın tarihindeki
önemli tartışmalardandır. Alvin Feinstein
1967’de, bu soruyu ortayı bulan bir yaklaşımla
yanıtlamıştır: “Hayal gücü, estetik ya da önse-
zileri olmadan bilim adamı künt bir insandır.
Aynı şekilde gerçeklik, disiplin ve mantık ol-
madan sanatçı, rastgele çizgiler çizen biri-
dir”[1].

2001 yılında bilimin geldiği noktada, bu so-
ruyu bu kadar kolay yanıtlamak mümkün gö-

rünmüyor. Teknolojinin sunduğu olanaklar,
sağlık alanında olanakların sınırlılığı ve bunun
yol açtığı yönlendirmelerle birleşince, hasta te-
davisinde giderek daha sıklıkla, elle tutulur ve-
rilere dayanma ihtiyacı duyuyoruz. Aslında
dikkatli bakıldığında, sanat olarak nitelenen
önsezilerimizin ardında, hemen her zaman, bir
hastalık kalıbını algılamaya ya da tedavi algo-
ritmine dayalı, bilimsel bir yöntem olduğu gö-
rülüyor.

•



Bu bilimsel yaklaşımlara dayanma gereği
kendini en çok yoğun bakım konusunda, özel-
likle de hastalık şiddetinin belirlenmesi nokta-
sında belli ediyor. İlerde tartışılacağı gibi, as-
lında ülkemizde bu gereklilik çok iyi temeller
üzerine oturmuş değildir. Yine de genel olarak,
yoğun bakım hastalarının tedavisinde neden
daha elle tutulur verilere dayanmak gerektiği
şu şekilde yanıtlanabilir:

• Yoğun bakım hizmetleri yüksek maliyetli
hizmetlerdir. Bu hastaların tedavisinin yönlen-
dirilmesi mümkün olduğunca bilimsel verilere
dayandırılmalıdır.

• Yoğun bakım hastalarını içeren bilimsel
çalışmalarda, hastaların hastalık şiddeti gözö-
nünde bulundurularak gruplanması ve değer-
lendirmelerin buna göre yapılması gerekir.

• Yoğun bakım ünitelerinin işleyişi, yeterli-
liği ve maliyet-etkinlik değerlendirmeleri, te-
davi edilen hastaların hastalık şiddetine göre
yapılmalıdır. Önemli olan, bir yoğun bakımın
belli bir dönemde %30 mortalitesinin olması
değil, hasta grubu gözönünde bulunduruldu-
ğunda %10 mortalite beklenirken %30 morta-
litesinin olmasıdır.

• Bu değerlendirmeler yoğun bakımın ken-
di içinde değerlendirilmesi yanında, diğer yo-
ğun bakımlarla karşılaştırılmasını (benchmar-
king) da sağlar.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan skor-
lama sistemleri Tablo 1’de listelenmiştir. Bura-
da dikkat edilecek nokta, skorlama sistemleri-
nin geliştirilmeleri açısından aynı yöntemlere
dayanmakla birlikte, farklı amaçlara hizmet
edebildikleri ve hastalık şiddetini belirlemede
farklı yöntemler kullandıklarıdır.

Skorlama sistemleri, hastalık şiddeti ve
mortalite ile ilişkili olduğu düşünülen etkenle-
rin, yoğun bakım hastalarından oluşan büyük
veri tabanlarında çoklu değişken analizi ile de-
ğerlendirilmeleri, hastalık şiddeti ve mortalite
üzerine etkileri ölçüsünde puan almaları yo-
luyla geliştirilmişlerdir. Geliştirilen skorlama
sistemi, doğruluğunun değerlendirilmesi için,
farklı bir yoğun bakım veri tabanında sınan-
mıştır.

Bu skorların önemli bir bölümü, hastanın
yoğun bakıma yatışını izleyen ilk 24 saat içeri-
sindeki en kötü değerleri temel alır ve orjinal
tanımları açısından nokta skorlarıdır.

“Multiple Organ Dysfunction Score (MODS)”,
“Sequential Organ Failure Assessment (SO-
FA)” ve “Therapeutic Intervention Scoring
System (TISS)” 28 skorları ise zaman içerisin-
de tekrar tekrar hesaplanabilen izlem skorları-
dır. Hastanın fizyolojik parametreleri “Acute
Physiology Age Chronic Heath Evaluation
(APACHE)” II, MODS ve SOFA skorlama sis-
temlerinde sıfırdan başlayıp artan puanlar
alırken, Lemeshow ve arkadaşlarının geliştir-
diği “Simplified Acute Physiology Score
(SAPS)” II ve “Logistic Organ Dysfunction
System (LODS)” sistemlerinde, Lemeshow’un
ısrarla belirttiği bir görüş nedeniyle farklı ara-
lıklarda puanlanır. Lemeshow -haklı olarak- en
kötü oksijenizasyon değeri ile en kötü serum
sodyum düzeyinin, mortalite üzerine aynı dere-
cede etki etmeyebileceğini, bu nedenle de değiş-
kenlerin farklı aralıklar kullanılarak puanlan-
maları gerektiğini vurgulamıştır. Knaus ve
Zimmerman da APACHE III sisteminde aynı
yaklaşımı kullanmışlardır.

Skorların hesaplanmasında sıklıkla yapılan
bir hata, en kötü değer tanımlamasının yanlış
anlaşılmasından kaynaklanır. En kötü değer, en
düşük ya da en yüksek değer değildir. Aksine
ilk 24 saat içindeki, hem en düşük hem de en
yüksek ölçüm için puan değerlendirilip, en yük-
sek puana denk gelen değer kullanılmalıdır.

Bir diğer sorun da tüm hastalarda tüm öl-
çümlerin -özellikle kan gazı değerleri- yapıl-
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Tablo 1. Skorlama sistemleri.

• Mortalite beklentisini değerlendirenler

Fizyolojik değişkenlere dayananlar

APACHE II

APACHE III

SAPS II

Hastanın yatıştaki bulgu ve tanılarına dayananlar

MPM II (yatışta)

MPM II (24. saatte)

Hastanın ihtiyaç duyduğu tedavilere dayananlar

TISS 28

• Organ disfonksiyonunu değerlendirenler

Fizyolojik değişkenlere dayananlar

LODS

MODS

SOFA



mayabileceğidir. Bu durumda ölçümün yapıl-
masının gerekli görülmemiş olması, normal
olarak kabul edilmesini gerektirir.

Ölçüm sıklığı da skorlama sistemlerinin so-
nuçlarını etkilemektedir. Suistomaa ve arka-
daşlarının yaptığı bir çalışmada, değişkenlerin
bir klinik bilgi sistemi aracılığı ile normalden
daha sık ölçülmesinin, hem APACHE II hem de
SAPS II sistemlerinde skorların daha yüksek
olmasına, standardize edilmiş mortalite oran-
larının ise düşmesine yol açtığı gösterilmiş-
tir[2].

Bu aşamada, bu genel bilgilerin ışığı altında
skorlama sistemlerini tek tek inceleyebiliriz.

MORTALİTE BEKLENTİSİNİ 
DEĞERLENDİRENLER

APACHE II

Knaus ve arkadaşları tarafından 1985’te ge-
liştirilen ve APACHE skorlama sisteminin ba-
sitleştirilmiş hali olan APACHE II 3 temel pu-
anın toplamıdır: Yaş, kronik sağlık durumu ve
biri glasgow koma skoru olmak üzere, 12 fizyo-
lojik ölçüme dayalı akut fizyoloji puanı[3]. İlk
24 saatteki en kötü değerlerin kullanıldığı
APACHE II skoru, 34 ayrı yatış tanısı da değer-
lendirilerek, bir mortalite beklentisinin hesap-
lanmasında kullanılır. Hastanın alabileceği en
yüksek APACHE II skoru 71’dir. Çalışmalarda
en çok kullanılan skorlardan biri olan APAC-
HE II’nin mortalite ile iyi bir korelasyon gös-
terdiği bilinmektedir.

APACHE III

Aynı grubun 1991’de geliştirdiği APACHE
III skorlama sistemi çok daha ayrıntılı bir sis-
tem olmanın yanında, yoğun bakım alanındaki
değişen eğilimleri yansıtması açısından da il-
ginçtir[4]. Knaus ve ekibi, yoğun bakımda sü-
rekli kalite iyileştirmesinin önemli bir sektör
haline geldiğini görmüş ve performans göster-
gesi olarak diğerlerine göre daha güçlü görü-
nen bu skorlama sistemini, kendi geliştirdikle-
ri bir yazılıma dahil etmişlerdir. Hastalık kat-
sayıları açıklanmamıştır. Bu katsayıları kul-
lanmak isteyenlerin “APACHE Medical
Systems”den satın almaları gerekmektedir. Bu
durum APACHE III sisteminin kullanımını
önemli ölçüde sınırlamış ve çoğu derleme ve
çalışmada bir iki cümle ile geçiştirilmesine ne-
den olmuştur.

APACHE III pekçok açıdan diğer sistemler-
den çok daha ayrıntılı bir değerlendirme yapar.

• Bu sistemde değişkenlerin puan aralıkları
diğerlerine göre daha ayrıntılıdır.

• Tanı kategorilerinin sayısı 78’e çıkarıl-
mıştır.

• Arteryel kan gazı değerleri birbirinden
bağımsız olarak değil, pH ve PCO2’nin çapraz
tablosu ile değerlendirilir.

• Nörolojik değerlendirme, glasgow koma
skorunu temel alan ayrıntılı çapraz tablolarla
yapılır. Örneğin, bu değerlendirmede “sözel ya
da ağrılı uyaranlara göz yanıtı olmayan” ama
“oryante konuşan” ve “sözel emirlere uyan” bir
hasta değerlendirmeden puan alamaz. Gerçek-
ten de hastanın bilinç durumu açısından böyle
bir kombinasyon mümkün görünmemektedir.
Oysa hastanın glasgow koma skoru 12’dir!

SAPS II 

İlk kez 1984’te tanımlanan SAPS sisteminin
gözden geçirilmesi ile 1993 yılında geliştirilen
SAPS II; yatış şekli, altta yatan hastalık ve biri
glasgow koma skoru olmak üzere 12 fizyolojik
değişkene dayalı bir puanlama uygular[5]. İlk 24
saatteki en kötü puanların toplamı kullanılır.
Puanlama her değişken için farklı aralıklarda
yapılır. Bu sistemde de puana dayalı bir morta-
lite beklentisi hesaplamak mümkündür.

MPM II (Mortality Probability Models)

MPM II de daha önceki MPM sisteminin ge-
liştirilmesi ile ortaya çıkmıştır[6]. Bu sistem sa-
yısal ölçümler yerine hastanın yaşını ve yatı-
şında olan ya da ilk 24 saatte gelişen ve morta-
lite ile ilişkilendirilebilecek olumsuz faktörleri
değerlendirir. İki skordan oluşur. MPM0 yatışta
varolan 15 faktörü, MPM24 ise 5 yatış değişke-
ni ile birlikte ilk 24 saatte ortaya çıkan 8 değiş-
keni içerir. Bir skor yerine lojistik regresyon
denklemi yolu ile bir mortalite beklentisi he-
saplanır.

TISS 28

Aslında başta hastalık şiddetini yansıtan
bir skor olarak geliştirilmiş olmakla birlikte
günümüzde daha çok hemşirelik aktivitelerinin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır[7]. Yet-
mişaltı ayrı tedavi girişimini içeren TISS sko-
runun basitleştirilmesi ve 28 tedavi girişimine
indirilmesi ile ortaya çıkarılmıştır. Günlük he-
saplanır. Bu skorlama sisteminin bakım stan-
dartlarındaki farklılıklar nedeniyle Türkiye’de
hemşirelik aktivitelerini doğru yansıtıp yansıt-
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mayacağı sorusunu aydınlatmak için Hacette-
pe Üniversitesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi’nde yapılan bir çalışmada, TISS 28
skorlarının “Time Oriented Scoring System
(TOSS)” skorları ile iyi bir korelasyon göster-
diği bulunmuştur[8].

Nokta Skoru mu, İzlem Skoru mu?

APACHE II, APACHE III ve SAPS II sistem-
leri, geliştirildikleri veri tabanları gözönünde
bulundurulduğunda aslında ilk 24 saatte he-
saplanan nokta skorlarıdır. Fakat fizyolojik
değişkenlere dayanıyor olmaları ve hastanın
klinik durumunun düzelmesi ile birlikte sko-
runda da olumlu bir düzelme olması, bu skor-
ların tekrar tekrar hesaplanabilen izlem skor-
ları olarak da kullanılabileceği görüşünü do-
ğurmuştur[9-12]. Bu konu hala tartışmalı ol-
makla birlikte, Knaus ve ekibi bu görüşü, gün-
lük skorların hasta tedavisini yönlendirmede
dahi kullanılması gerektiği noktasına kadar
ilerletmişlerdir[11,12]. Lemeshow ve arkadaşları
ise böyle bir yaklaşımın uygun olmadığı görü-
şünü savunmaktadırlar[13].

Bununla birlikte kabul gören bir yaklaşım,
APACHE II ve SAPS II skorlarının, bir çalış-
maya dahil edilme açısından, ilk 24 saat değer-
lerini yansıtmasalar dahi kullanılabilecekleri
şeklindedir[14].

Skorlama sistemlerinin, geliştirildikleri ve-
ri tabanlarına benzer hasta gruplarında daha
doğru sonuçlar verdikleri bilinmektedir[15-20].
Hasta bileşenleri, yoğun bakıma kabul kriter-
leri ve bakım standartları açısından yerel ve
uluslararası farklılıklar, skorlama sisteminin
güvenilirliğini etkileyebilir. Bu durumda yeni
lojistik regresyon katsayılarının bulunması ve
sistemlerin kullanılmadan önce test edilmesini
önerenler vardır[17,19].

APACHE III sisteminde mortalite beklenti-
sinin hesaplanması için kullanılacak katsayıla-
rın satın alınması gerektiğinden pratikte kulla-
nımı yaygınlaşmamıştır. APACHE III sistemi-
nin diğer skorlama sistemleri ile karşılaştırıl-
dığı çalışmalarda çelişkili sonuçlar alınmıştır.
Bazı çalışmalar, APACHE III’ün bir üstünlüğü
olmadığına ve mortalite beklentisinin çok yük-
sek çıktığına işaret ederken, diğerleri belli has-
ta gruplarında APACHE II ve SAPS II’den da-
ha duyarlı olduğunu göstermektedir[20-23]. Di-
ğer sistemler karşılaştırıldığında, hasta grupla-
rı temelinde aralarında çok belirgin fark olma-

makla birlikte, Avrupa’da SAPS II’nin APAC-
HE II ve MPM II’ye göre daha güvenilir bir
mortalite beklentisi sağladığı düşünülmekte-
dir[14,19,20,22,23].

ORGAN DİSFONKSİYONUNU 
DEĞERLENDİRENLER

Bu skorlama sistemleri çoklu organ yetmez-
liği sürecinde etkilenen 6 organ sisteminin
fonksiyonlarını temel alırlar; kardiyovasküler
sistem, solunum sistemi, santral sinir sistemi,
hematolojik, renal ve hepatik sistemler. Organ
disfonksiyonunun dinamik bir süreç olup za-
man içinde değişmesi bu skorların izlem skor-
ları olmasını gerektirmektedir[24]. LODS orji-
nal tanımı açısından ilk 24 saatteki verilere da-
yanırsa da, her 3 skor da izlem skoru olarak
kullanılabilir. LODS sistemi Le Gall ve Lemes-
how tarafından büyük bir veri tabanında, lojis-
tik regresyon analizi yolu ile geliştirilmiştir.
MODS ve SOFA sistemleri ise literatür verile-
rine ve uzmanların ortak görüşlerine dayanır.
Bu sistemler arasındaki en önemli fark kardi-
yovasküler sistem disfonksiyonunu tanımlayış
şekilleridir.

MODS

MODS sistemi 1967-1993 yılları arasındaki
çoklu organ yetmezliği ile ilgili klinik çalışma-
ların sonuçları değerlendirilerek geliştirilmiş-
tir[25]. Maksimum skor 24’tür. Bu sistemde yatış
skoru ile mortalite arasında iyi bir korelasyon
olmakla birlikte, organ disfonksiyonunun di-
namik sürecini yansıtan “delta MODS” skoru
bu açıdan daha anlamlıdır. Delta MODS yatış
süresince her bir sistem için elde edilen en kö-
tü organ disfonksiyonu skorlarının toplamın-
dan, yatış skoru çıkarılarak bulunur. MODS
sistemi kardiyovasküler sistem fonksiyonunu
değerlendirmek için “kan basıncına uyarlan-
mış kalp hızı” (PAR-pressure adjusted heart
rate) olarak adlandırılan faklı bir parametre
kullanır. PAR sağ atriyal basınç/ortalama
arteryel basınç oranının kalp hızı ile çarpılması
ile bulunur. Burada sağ atriyal basınç ve orta-
lama arteryel basıncın eklenmiş olması kalp hı-
zının hastanın “preload”u ile ilişkilendirilebil-
mesini sağlar.

LODS

LODS sistemi de SAPS II gibi Lemes-
how’un yaklaşımını yansıtır[26]. Burada da tüm
organ sistemleri farklı aralıklarda puanlanır.
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Nörolojik, renal ve kardiyovasküler sistem için
en kötü değerler 5 puan alırken, hepatik dis-
fonksiyon için en kötü puan 1’dir. Toplam skor
maksimum 22’dir. Kardiyovasküler sistem dis-
fonksiyonu kalp hızı ve sistolik kan basıncı ile
değerlendirilir.

SOFA

SOFA skorlama sistemi “European Society
of Intensive Care and Emergency Medicine” ta-
rafından biraraya getirilen bir konferansta, or-
gan yetmezliğini ve dinamik sürecini, kantita-
tif ve objektif olarak değerlendirmek üzere ge-
liştirilmiştir[27]. Bu sistemde de maksimum ve
delta skorları mortalite ile daha yakından iliş-
kilidir. SOFA skoru kardiyovasküler sistem
disfonksiyonunu değerlendirmede kan basıncı
yanında hastanın adrenerjik ilaç infüzyonu
alıp almadığını da gözönünde bulundurur.

MODS ve SOFA skorları izlem skoru olduk-
larından ve delta ve maksimum skorlar morta-
lite ile daha yakın korelasyon gösterdiğinden
bu skorların günlük hesaplanması önemlidir.
Burada önemli bir sorun tüm verilerin her gün
tekrar ölçülmeyebileceğidir. Bu durumda bir
önceki günün değeri kullanılabileceği gibi, da-
ha doğru bir yaklaşım; arada eksik olan ölçüm-
lerin bir önceki ve bir sonraki ölçümün ortala-
ması alınarak bulunmasıdır.

Bu noktada organ disfonksiyonunu değer-
lendiren skorlarda, her bir organ sistemi için
puanın ayrı ayrı değerlendirilebileceği, bu yol-
la hasta temelinde morbiditeye yönelik daha
anlamlı değerlendirmeler yapılabileceği vurgu-
lanmalıdır. Mortalite beklentisi hesaplanmıyor
olmakla birlikte, bu skorlar da mortalite ile iyi
bir korelasyon gösterirler. Mortalite beklentisi-
ni değerlendiren APACHE II, APACHE III,
SAPS II ve MPM II sistemlerinde ise mortalite-
nin neye bağlı olduğunu hasta temelinde orta-
ya koymak zordur. Bu 2 grup skorlama sistemi
birbirinin alternatifi olmaktan ziyade birbirini
tamamlayan sistemler olarak ele alınmalıdır.

YAZILIMLAR ve İNTERNET TEMELLİ 
DEĞERLENDİRMELER

Skorlama sistemlerinin giderek daha ayrın-
tılı çapraz tabloları değerlendirmeyi gerektir-
mesi ve mortalite beklentisinin hesaplanmasın-
da kullanılan formüllerin karmaşıklığı gibi
problemler, bu hesaplamaların bilgisayar yazı-

lımları yolu ile yapılması ile aşılabilir. Bu he-
saplamaları yapan pekçok yazılım vardır.
Pekçok skorlama sisteminin aynı verileri kul-
landığı düşünülürse, bilgisayar yolu ile aynı
anda birden çok skoru hesaplamak pratik bir
yaklaşımdır. 

Bir diğer yaklaşım da internet üzerinden
erişilebilen ve tarayıcı içinde ya da sunucuda
çalışan programcıkların kullanılmasıdır. Bu
konuda dünyada en ileri sistem, Hacettepe
Üniversitesi’nde geliştirilen ve aynı anda bir-
kaç skorlama sistemi ile ilgili skor ve mortalite
beklentisinin hesaplanabildiği sistemdir[28,29].

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE DURUM

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998 yılın-
da akreditasyon kriterlerine eklenen “ORYX
Initiative” nedeniyle tüm hastaneler, “Joint
Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO)”a kalite göstergeleri
ve performans kriterleri ile ilgili rapor vermek
zorundadır. 2001 yılı itibariyle tüm hastaneler,
hasta popülasyonlarının %80’ini ilgilendiren 8
kalite göstergesini kaydetmek ve performans
ölçüm sistemlerini kullanmak durumundadır.
Bu nedenle, yoğun bakımda prognostik skorla-
ma sistemlerini kullanmak bir zorunluluk hali-
ne gelmektedir.

Ülkemizde de son yıllarda klinik çalışma-
larda ve ünite performansının değerlendirilme-
si konusunda, prognostik skorlama sistemleri-
nin kullanımı yönünde bir eğilim gelişmiştir.
Fakat bunlar kişisel çabaların ötesine geçeme-
mektedir. Sürekli kalite iyileştirmesi ve perfor-
mansın belirlenmesi, sosyal güvenlik kurumla-
rından bu yönde bir beklenti olmadığından ku-
rumsal bir boyuta ulaşamamaktadır. Bu neden-
ledir ki, prognostik skorlama sistemlerinin kul-
lanımı ülkemizde henüz yeterli temellere otur-
muş değildir.

Ülkemiz açısından aydınlatılması gereken
bir diğer konu da, daha önce belirtilen neden-
lerle bu skorlama sistemlerinin Türkiye’deki
yoğun bakımlarda ne düzeyde doğru sonuç ver-
diğidir. Bu soru ulusal bir yoğun bakım veri ta-
banı kurularak yanıtlanmalıdır. Bu boyutta bir
veri tabanının kendi hasta popülasyonumuzu
temel alan bir skorlama sistemi geliştirmeye de
temel olacağı unutulmamalıdır.
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