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HASTALIK ġĠDDETĠ SKORLAMALARI

1980 sonrası

Hedef:

Hastalık Ģiddetini belirleme

Mortalite tahmini

Morbidite tahmini

Tedavilerin kıyaslanması

Ünitelerin kıyaslanması

AraĢtırmalarda standardizasyonu
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SKORLAMALARDA KULLANILACAK 

ĠDEAL DEĞĠġKENLER

Basit

Objektif

Ġyi tanımlanmıĢ

Rutin ölçülen

Tekrarlanarak ölçülebilen

Kolayca her yerde kayıt edilebilen

Süreklilik gösteren



ĠDEAL SKORLAMA SĠSTEMĠ

Genel hasta popülasyonuna uyumluluk

Özel hasta popülasyonuna uyumluluk

Farklı ülkelerde/bölgelerde/hastanelerde

kullanılabilirlik

Kolaylıkla/Rutin olarak kaydedilen verilerden

Yeterli sayıda veri

Güvenilir

Tekrarlanabilirlik



ĠDEAL SKORLAMA SĠSTEMĠ

Kalibrasyon: Tahmin edilen mortalite ile

gerçekleĢen mortalite uyumlu olmalı

 Hosmer – Lemeshow testi

 Chi2: DüĢük; p: büyük olmalı (Anlamlı fark yok)

Ayırt Edicilik: Ölecek ve yaĢayacak hastaları

ayırt etmemizi sağlamalı

 Receiver operating characteristic (ROC) AUC

 AUC>0.7-0.8 olmalı



GKD YOĞUN BAKIMDA 

SKORLAMALAR
 CPB’in akut patofizyolojik etkileri

 UzamıĢ MV, Sedatif kullanımı (Nörolojik değerlendirme??), elektrolit

dengeziliği, Kan Ģekeri değiĢiklikleri

 Prognoza etkisi az

 Hızla düzelir

 Skorlama sistemlerini yanıltır

 IABP, Venstriküler asist pompası,  hemofiltrasyon:

 Fizyolojik değiĢiklikleri saklar

 Postoperatif düĢük debi,  komplike medikal destek??

 APACHE, SAPS, MPM gibi modellerin geliĢtirilmesinde kalp cerrahisi

hastaları kullanılmamıĢtır

 Spesifik skorlama yöntemi yokluğu nedeni ile: APACHE II, SAPS II ve

SOFA skorları kullanılmaktadır.





AMAÇ

Kardiyak Cerrahi geçiren hastalarda Yoğun Bakım Ünitesinde

organ disfonksiyonları ve yaĢam beklentisini değerlendirmek

üzere için bir skor (CASUS) geliĢtirilmesi

GeliĢtirilen skorlama sisteminin APACHE II ve MODS ile

kıyaslanması.



• Construction set: 

• 384 hasta

• Mortalite %6.5 (n=25)

• LOS ICU: 7.2±10.6 gün (3-108)

• Validation set I

• 1057 hasta

• Mortalite %3 (n=32)

• LOS ICU: 4.1± 6.7 gün (1-97)

• Validation set II:

• 1,104 hasta

• Mortalite: %4.4 (n=49). 

• LOS ICU: 3.2±5.3 gün (1-63). 

•

TOPLAM 

2545 Hasta





• MODS ve CASUS skorları iyi kalibre, diğerleri değil

• Kalibrasyon problemi: APACHE II, (MODS 1 gün)

• Hastaların yaĢayacak/ölecek Ģeklinde sınıflandırılması

CASUC>APACHE II>MODS>TISS-76

• ROC eğrisi ile ayırt edicilik

CASUS>TISS76>APACHE II>MODS

• En zaman alıcı skorlama: TISS 76



SONUÇ

CASUS’un

Kalibrasyon ve Discriminasyonu çok iyi

(APACHE II ve MODS’dan daha iyi)

Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakım hastalarının günlük

risk değerlendirmesi için uygun



CASUS kalp cerrahisi hastaları için geliĢtirilmiĢ olan yegana

yoğun bakım prognostik skorlama sistemidir.



• Ġnisiyal CASUS

• Günlük CASUS

• Max CASUS (Yoğun bakımda kalınan süredeki en yüksek

değer)

• Total CASUS (Günlük CASUS’ların toplamı)

• Mean CASUS (Total CASUS/Yoğun bakımdaki yatıĢ süresi-

gün)

• δ CASUS: (Ġlgili günün CASUS’u – Ġnisiyal CASUS)



• OCC (overall correct classification)

Ölecek+yaĢayacak hastalar / Toplam hasta sayısı

• Kalibrasyon: Hosmer-Lemeshow test. Kalibrasyonun iyi

olduğunun göstergesi düĢük χ2 ve yüksek p (>0.05) olması.

• Ölecek ve yaĢayacak hastaları ayırt etme yeteneği: Receiver-

op- erating-characteristic (ROC) eğrisi çizilerek elde edilen area 

under the curve’ün (AUC) büyük olması (0.8)

• 2372 hasta
• Mortalite %3.6 (n = 85). 

• ICU yatıĢ süresi: 3.0 ± 6.1 gün (0–94 gün)







Δ CASUS arttıkça MORTALĠTE artar

Δ CASUS azaldıkça MORTALĠTE azalır



• The Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA),1996

•

• Sequential Organ Failure Assessment score (SOFA), 2000

Vincent JL, Intensive Care Med 1996;22(7):707–710 

Vincent JL, Crit Care Clin 2000;16(2):353– 366 

SOFA



SOFA’nın hedefinde olmayan KVC 

hastalarında değerlendirilmesi

KVC sonrası ICU hastası: 281 hasta

 Sadece organ disfonksiyonu olan hastalar

ICU mortalitesi %11

Hastane mortalitesi %15.6





 SOFA skoru: 24 saat içinde her organ sisteminin en kötü

skorlarının toplamı

 Total Maksimum SOFA (TMS): ICU’daki tüm süreçte her 

organ sisteminin en kötü skorlarının toplamı.

Maksiumum SOFA (maxSOFA): ICU’daki tüm süreçte

kaydedilen en yüksek günlük SOFA skoru

 ΔSOFA: TMS-1.Gün SOFA

 ΔmaxSOFA: MaxSOFA-1.Gün SOFA



YaĢayanlar: SOFA düĢük ve düĢer

Ölenler: Sofa yüksek ve yüksek kalır



Organ yetmezliği sayısı arttıkça mortalite artar



Total 

Maksimum

SOFA 

ve

ΔSOFA

Hastanede

LOS



Ölüm beklentisi



• Günlük SOFA (1-6.günler)

• Max-SOFA (TüM ICU süresince en yüksek SOFA) 2-6 günler

• Mean-SOFA (Günlük SOFA’ların toplamı/ICU’daki toplam gün sayısı) 2-6 

günler

• Günlük ortalama SOFA: Günlük SOFA’ların toplamı/ICU’daki gün (1. gün

veya 5. gün gibi)  2-6 günler

• KALĠBRASYON: HL TESTĠ: Tahmin edilen ve gerçekleĢen mortaliteler

arasında fark olmaması: Chi2 değeri küçük ve p>0.05 ise

• AYIRT EDĠCĠLĠK: YaĢayan ve ölenleri ayırt etmede ROC (receiver-

operating characteristic) eğrisinde AUC: AUC>0.7 orta düzey prognostik

model; AUC>0.8 iyi prognostik model

• The overall correct classification (OCC): Doğru olarak tahmin edilen

yaĢayan veya ölen hasta sayısının toplam çalıĢma popülasyonuna bölümü.



Tüm Grup

n=2801

Ölen Hastalar

N=147

Ortalama ICU kalıĢı (Gün) 4.3±6.8 11±19.2

Ortalama Ġnisyal SOFA 7.2±2.8 11.1±3.1

Ortalama SOFA 5.8±2.6 11.9±2.6

Max SOFA 8.1±3.4 14.4±3.2

ICU Mortalitesi (%) 5.2 

OCC AUC

Günlük SOFA %94.1 0.86

Günlük Ortalama SOFA %95 0.9

Mean SOFA %96.3 0.913

• Günlük Ortalama SOFA kardiyak

ICU’da risk değerlendirilmesi amacı

ile kullanılabilecek güvenilir bir

parametredir.

• Doğruluk ve günlük olarak

yapılabilmesi avantajdır







Ayırt edicilikte en iyi parametre: 

Günlük ortalama SOFA

Doğruluğu 1. günden 6. güne doğru artar

Ortalama SOFA

Günlük ortalama SOFA’dan daha iyi

Ancak retrospektif değerlendirme



Renal replasman tedavisinn

önemi

Sedasyon uygulanan hastada

GCS ???

SOFA

CASUS



2801 kardiyak cerrahi sonrası ICU 

hastası

7 gün takip

SOFA vs CASUS 

Mortalite tahmini

LOS ICU 4.3±6.8 gün

Mortalite: %5.2



OCC: Doğru tahmin edilen

survival/mortalitenin hasta sayısına

oranı

(Grup Sonucu)

ROC: Bireysel risk değerlendirlmesi

için daha uygun



Kalp cerrahisi sonrasında ilk yedi günde

mortalite riski değerlendirilmesinde SOFA 

ve CASUS güvenilir.

Ama CASUS daha doğru.



AMAÇ

Kalp cerrahisi sonrası ICU’da

CASUS, APACHE II, SAPS II ve SOFA ile

mortalite tahmininlerinin kıyaslanması

• Günlük skorlar

• Max skorlar: ICU’da kalıĢ süresince kaydedilen en yüksek

günlük skor

• Mean skorlar: tüm günlük skorların toplamı / toplam yatıĢ

günü



• Kalibrasyon: Hosmer-Lemeshow (HL) test. Tahmin

edilen ve gerçekleĢen mortaliteler arasındaki farklılık.

• YaĢayacak/Ölecek hastaların ayırt edilmesi: ROC 

curve ile AUC

• The overall correct classification (OCC):

YaĢayacakları veya ölecekleri doğru tahmin edilen

hastaların sayısının toplam hasta sayısına bölünmesi.



• 2801 hasta

• ICU LOS:  4.3 ± 6.8 gün

• Mortalite %5.2 (n = 147).

• Kalibrasyon:

• Problem yok: CASUS, SOFA 

• PROBLEMLĠ: APACHE II, SAPS II





OCC 

CASUS her gün diğerlerinden daha yüksek OCC 

değerlerine sahipti



MEAN VE MAX SONUÇLARI

• Kalibrasyon hepsi için iyi

• Ayırt edicilik: En iyi CASUS

• OCC: En iyi CASUS



Kalp Cerrahisi Hastalarının Yoğun Bakım Risklerinin

Belirlenmesinde

SOFA ve CASUS 

Güvenilir skorlamalar

APACHE II ve SAPS II

Uygun skorlamalar değil



• LODS yapılanmasında yer almayan hasta grupları: 

Kardiyak cerrahi, koroner bakım ve yanık

• KVC ICU hastası için hiç test edilmemiĢ

• Ġlk test bu araĢtırma

• 2801 hasta

• 7 gün

• ICU mortalitesi: 5.2% (n = 147). 

• ICU’da kalıĢ süresi: 4.3 ± 6.8 gün. 





• LODS ile tahmin

edilen ve

gerçekleĢen

mortaliteler

arasında fark yok

• En büyük AUC 3. 

günde (AUC = 

0.93)

• En küçük AUC 1. 

günde (AUC = 

0.81). 

Chi2 düĢük ve p>0.05 ise tahmin edilen ve gerçekleĢen

mortaliteler farksız



KVC hastalarının postoperatif 1. haftası

içindeki ICU mortalitesi tahmininde kabul

edilebilir doğrulukta

Ancak ayırt edici özelliğinin 1. günde düĢük

olması olumsuz



Tahmin edilen – GerçekleĢen mortalite

farklılığı: 

APACHE III, SAPS II, MPM II 

APACHE III için

SMR=0.93, Hosmer-Lemeshow istatistik chi2: 

273.6 (p< .001). 

Zimmerman JE, In: Evaluating Critical Care. Sibbald WJ, Bion JF (Eds). New 

York, Springer Verlag, 2001, pp 121–139 

Glance LG. Crit Care Med 2002; 30:1995–2002 

Crit Care Med 2006; 34:1297–1310



Crit Care Med 2006; 34:1297–1310



SKORLAMA MODELĠNE TANILARIN EKLENMESĠ

Genel skorlama sistemleri

spesifik hasta gruplarına

uygulanmadan

performansları

değerlendirilmelidir

(APACHE VI gibi)



CABG hastaları için APACHE IV

1. gün değerlendirmesi ile

Hastane mortalitesi

ICU mortalitesi

LOS-ICU ve LOS-Hastane

MV süresi tahmini

2 ve 3. gün eĢitlikleri ile

Günlük mortalite tahmini





APACHE IV  

131618 hasta verisine, 

116 tanı grubu (105 spesifik ve 11 organ 

sistemi temelli) + 4 kardiyak cerrahi tanı

grubuna göre yapılandırılmıĢtır.









APACHE IV

Kardiyak, Vasküler, torakal cerrahi için

kullanılabilen test edilmiĢ tek genel ICU skorlama

sistemidir.

Kardiyak cerrahide kullanılan eĢitliği genel ICI 

hastalarında kullanılandan farklıdır.



APACHE IV

Amerikaya özgüdür

Amerikanın tamamını temsil etmez

Hasta sayısı çok olmakla birlikte belli diagnostik

gruplarda 100’den az olabilir

1. gün APACHE skoru belli bir hastanın prognozunu

belirleyemez. 

Belli bir hastanın prognozunun belirlenmesi için tedaviye

yanıt ve komplikasyonların değerlendirilmesi gerekir. 

APACHE IV 2-7 günlerdeki değerlendirmeler ile bunu

yapar


