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IV. KLİNİK BULGULAR 
ÖZET 

Ezilme sendromlu olgularda klinik bulgular hastalığın değişik aşamalarında farklılık gösterebilir. 
Felaketin hemen ertesinde sahada büyük bir kaos yaşandığı için, çok erken dönemde hastaların kliniğinin 
nasıl olduğu konusunda literatürde bilgi yoktur. Öte yandan, başvuru aşamasında gözlenen bulgular bu 
konuda fikir verebilir. 

Başvuru aşamasındaki klinik bulguları,1. Travmatize kaslardaki lokal belirtiler ve 2. Bu kaslardan salınan 
maddelere bağlı sistemik bulgular (ezilme sendromu bulguları) şeklinde sınıflamak  mümkündür.  

Ezilme sendromlu hastalardaki tipik lokal bulgu kompartman sendromudur. Bu tablo bazı hastalarda şok 
tablosuna kadar varan hipovolemilerde esas rolü oynar ve özellikle alt ekstremilerde belirgindir. 
Kompartman sendromunda travmaya uğrayan bölgedeki cilt ve cilt altı genellikle sağlamdır. Hastalarda 
travmaya bağlı lokal klinik belirtiler (miyalji, kaslarda kuvvetsizlik ve sertlik) ön plandadır. Kompartman 
sendromlu hastalarda ağrı, klinik bulgulara göre beklenenden çok daha fazladır. Felaketlerin ardından 
ortaya çıkan ezilme sendromlu hastalarda, rabdomiyoliz dışında diğer travmalar da sıktır. Söz konusu 
travmalar arasında laserasyon ve kontüzyonlar, değişik lokalizasyonlu fraktürler, gövdeye ve/veya kafaya 
gelen travmalar dikkat çeker. Son gruptaki travmalarda mortalite oranı yüksektir.  

Ezilme sendromlu hastalardaki sistemik bulgular ise tablonun öncelikle etkilediği organ ve sisteme göre 
çok farklılık gösterir. En sık rastlanan bulgular akut böbrek yetersizliği (ABY), hipotansiyon ve şok, kalp ve 
solunum yetersizlikleridir. 

Bu hastalarda ortaya çıkan ABY, diğer etyolojilere bağlı olanlara göre çok daha komplikedir. Hem cerrahi 
(örneğin; kanamalar, travma ve ameliyatlara bağlı diğer problemler), hem de medikal komplikasyonlar 
(örneğin; değişik infeksiyonlar, hiperpotasemi ve hipokalsemiye bağlı kardiyak aritmiler, diğer organ ve 
sistem yetersizlikleri) morbidite ve mortalitenin yüksek olmasına yol açar. Bir genelleme yapılacak olursa bu 
hastalarda en sık görülen medikal komplikasyon hiperpotasemi ve infeksiyonlardır. Ayrıca, felaketin stresine 
bağlı olarak koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin arttığı, hipertansiyonun daha zor kontrol edildiği ve çok 
sayıda hastada psişik problemlerin ortaya çıktığı da bilinmektedir.  

Ezilme sendromlu hastaların ölümlerinden ilk planda hiperpotasemi ve infeksiyonlar, daha sonra ise 
kardiyovasküler komplikasyonlar sorumludur. Başvuru aşamasındaki en önemli ölüm belirteçleri torakal ve 
abdominal travmaların varlığıdır. Klinik seyir sırasında ise dissemine intravasküler koagülasyon ve akut 
sıkıntılı solunum sendromu gelişenlerde mortalite riski anlamlı bir şekilde artmıştır. Bu sorunlar ile komplike 
olan hastaların hızla yoğun bakım ünitelerine alınmaları veya bu tip servisleri bulunan hastanelere nakil 
edilmeleri morbidite ve  mortaliteye olumlu yönde katkıda bulunabilir. 

 

 

Depremler, ezilme sendromunun en sık sebeplerinden biridir. Bu felaketler sırasındaki ölüm ve yaralanmaların 
büyük çoğunluğu enkaz altında kalma sonucunda ortaya çıkar; enkazın da önemli bölümü binanın yapısal 
elemanlarından (kolonlar, kirişler, duvarlar ve diğer yapı malzemeleri) meydana gelir. Öte yandan, binadaki 
yapısal olmayan elemanlar da (mobilya, dolap, ayna vb.) yaralanmalarda çok önemli rol alabilir. Gözlemlere göre, 
genelde erken dönemde ölümle sonuçlanan yaralanmalar yapısal elemanların çökmesi ile ortaya çıktığı halde, 
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felaketten kurtulabilenlerin önemli bir bölümü ev eşyaları ile yaralanmaktadır. Ezilme sendromlu pek çok 
hastanın bu şekilde yaralandığını Marmara Depremi ertesinde biz de müşahede ettik. O nedenle, ev eşyalarının 
duvara sabitlenmesi çok basit, fakat yaralanmaları önlemede çok etkin bir yöntemdir (Shoaf, 1998).  

Öte yandan, depremler sırasında yalnızca enkaz ve eşyaların altında kalanlar değil, yüksekten düşenler de 
önemli bir grubu oluşturur. Bunlar arasında bazı felaketzedeler kendi iradeleri ile pencerelerden atlar; bazıları ise 
olayın etkisi ile dışarı fırlar (veya düşer). Bu felaketzedelerde ortaya çıkan ölüm ve yaralanma risklerinin oturulan 
kat ile de yakından ilgili olduğu rapor edilmiştir; buna göre çok katlı yapıların alt katlarında oturan kimseler 
(kaçabileceklerinden dolayı) ciddi yaralanma riskine daha az maruzdur (Armenian, 1992). Benzer bir varsayımla, 
nisbeten alt katlardan zemine düşenlerde yüzeyel erozyonlar, penetran travmalar ve/veya kırıkların görüleceği, 
buna karşılık üst katlardan atlayanlarda (veya düşenlerde) ölümcül künt ya da penetran travmaların daha sık 
olacağı öne sürülebilir. 

Depremlerden sonra hastalardaki ilk ve çok önemli klinik bulgular hemen felaket alanında ortaya çıkar. Ancak, 
yaşanan kaosa bağlı olarak bu aşamadaki bulguların türü ve özelliği hakkında literatürde hemen hemen hiç 
dökümantasyon yoktur. O nedenle, felaket alanında karşılaşılan bulgular hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla 
çoğu kez hastanelere başvuru aşamasında saptanan klinik parametrelerden yararlanılır. 

Bu bölümde, ilk olarak sahada ortaya çıkabileceği varsayılan bulgular hakkında kısa bilgi verilecek, ardından 
başvurudaki klinik bulgular, klinik seyir ve bu seyir sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan 
bahsedilecektir; en son olarak da bu hasta grubundaki ölüm nedenleri irdelenecektir.   

I. FELAKET ALANINDA KLİNİK BULGULAR 

Depremlerden hemen sonra, felaketzedelerin bir bölümü uğradıkları travmaya bağlı olarak hemen olay yerinde 
ölür; enkazın altında kalanlar ise yaralanmanın derecesine ve lokalizasyonuna göre erken veya geç dönemde 
burada ölebilir ya da kurtarılarak tedavi şansına kavuşur.  

Enkaz altında geçen sürenin mortalite ve morbidite üzerine olan etkisi, "Epidemiyoloji" bölümünde ayrıntılı 
bir şekilde irdelenmiştir.  

Önceki bölümde de kısmen özetlendiği üzere, ilginç bir şekilde, felaketzedeler enkaz altında kaldıkları süre 
içinde rabdomiyolizin sistemik ve hemodinamik etkilerinden bir dereceye kadar korunmuş durumdadır. Ancak 
kurtarıldıktan sonra, ekstremiteler dekompresyona uğrayınca, (kurtarma ekiplerince beklenmeyen bir şekilde) şok 
ve genel durum bozukluğu tablosu ortaya çıkar ve hastalar hızla kaybedilebilir (kurtuluş ölümü), (Santangelo, 
1982; Noji, 1992). Bu nedenle, hastalar henüz enkaz altında iken tedaviye başlanması büyük önem taşır. 

Enkazdan çıkarıldıktan sonra, erken dönemde travmatik bulgular çok ön plandadır. Özellikle penetran travması 
ve masif kanaması bulunan hastalarda hipovolemi ve şok tablosu gelişebilir. Bu hastalar içinde ağır yaralı olanlar 
çoğu kez sahada veya sahra hastanelerinde ya da nakil sırasında kaybedilir. Kısmen daha hafif yaralı olan ve/veya 
etkin tedavi edilebilenler ise hastanelere getirilir. 

Deprem travmaları hakkında aşağıda  bilgi verilecektir. 

II. BAŞVURU AŞAMASINDA KLİNİK BULGULAR 

Ezilme sendromlu hastalarda başvuru aşamasındaki klinik bulgular hem prognozun tahmin edilmesi, hem de 
tedavinin yönlendirilmesi bakımından çok önem taşır. Bu tabloya zemin hazırlayan rabdomiyolizin klinik 
bulguları iki grupta incelenebilir:  

A. Travmaya uğrayan kas(lar)daki lokal bulgular,  
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B. Bu kas(lar)dan salgılanan maddelerin yol açtığı sistemik bulgular ya da ezilme sendromu bulguları. 

A. TRAVMAYA UĞRAYAN KASLARDAKİ LOKAL BULGULAR 
Travmatik rabdomiyoliz’de travmaya uğrayan bölgedeki cilt ve cilt altı, kural olmamakla birlikte, genellikle 

sağlamdır. Hastalarda travmanın yol açtığı lokal klinik belirtiler (miyalji, kaslarda kuvvetsizlik ve sertlik) ön 
plandadır. Kompartman sendromlu hastalarda ağrı, klinik bulgulara göre beklenenden çok daha fazla olabilir. 
Kaslarda sıvı birikmesine bağlı aşırı ödem başlangıçta bulunmasa bile, sonraki dönemde mutlaka gelişir; bu ödem 
kompartman sendromuna yol açar. Kompartman sendromu gelişen hastalarda kural olarak distal nabızlar ele gelir; 
palpe edilemez ise tabloya başka bir patoloji eklenmiştir (Mubarak, 1983). Bazı olgularda kompartmandan geçen 
sinirlerin inerve ettikleri alanda duyu kusurları dikkat çeker. Travmatik rabdomiyolizi bulunan hastalarda, 
yukarıda sayılanlara ek olarak kanama, kemik fraktürleri gibi travmanın yol açtığı diğer bulgular da görülebilir. 

Öte yandan, felaketler ertesinde değişik nedenlere (ilaç kullanımı, infeksiyonlar, elektrolit bozuklukları vb.) 
bağlı nontravmatik rabdomiyoliz de görülebilir. Bu tablo lokal bulgu yönünden çoğu kez asemptomatiktir. 
Semptomatik olguların yaklaşık %50’sinde ilgili kaslarda ağrı, hassasiyet, gerginlik ve zayıflık, %20’sinde ödem, 
%5’inde ise tipik kompartman sendromu ve periferik nöropati görülür (Grob, 1990). 

Travmatik veya nontravmatik rabdomiyoliz seyrinde, intravenöz sıvı uygulanmasından sonra (verilen sıvı 
hasara uğramış kasın içinde toplanacağı için) lokal kas ödemi çok daha belirgin hale gelir. O sebeple, sıvı 
tedavisinin ardından herhangi bir kasta ödem ortaya çıkması rabdomiyolizi düşündürmelidir (Gabow, 1982). 

Çok kısa bir zaman süresinde ve fazla sayıda travmatik rabdomiyolize yol açtığı için aşağıda deprem 
travmaları ayrı bir başlık olarak tartışılacaktır. 

DEPREM TRAVMALARI - MARMARA DEPREMİ DENEYİMİ 
Deprem travmalarının şiddetini tanımlamada "yaralanma ağırlık skorlaması" (injury severity score – ISS) bazı 

felaketlerin ertesinde kullanılmıştır (Peek-Asa, 2000). Bu skorlama sistemine göre yaralanmanın ağırlığı 1 ile 76 
arasında değişir; 1 - 24 arasındaki skorlar hafif - orta derecede yaralanmayı anlatır; 25-75 arasındaki skorlarda 
ciddi yaralanmalar söz konusudur; 76 ise fatal yaralanmaya işaret eder. Ancak, pek çok depremin ardından bu 
klasik sınıflamanın yapılması mümkün olmamıştır; çünkü büyük felaketlerin ardından ortamda yaşanan kaos hasta 
kayıtlarının düzenli olmasını engeller. Ek olarak, bu skorlamanın ezilme sendromlu hastalar için uygun olmadığı 
da öne sürülmüştür (Kuwagata, 1997). O nedenle, asrın en büyük felaketlerinden biri olan Marmara Depremi 
ardından da yaralanmalarda bu tip bir skorlama yapılamamıştır.        

Depremler sırasında görülen travma tipleri incelemenin yapıldığı hasta popülasyonuna ve ülkelerin altyapı 
özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin, Ermenistan Depremi sırasında tüm hastane başvuruları gözden 
geçirildiği zaman laserasyon ve kontüzyon gibi yüzeyel travmaların en sık olduğu (%24.9), bunu kafa 
travmalarının (%22), alt ekstremite travmalarının (%19), ezilme travmalarının (%11) ve üst ekstremite 
travmalarının (%10) izlediği rapor edilmiştir (Noji, 1991). Güney İtalya Depremi'nde felaketzedelerin yaklaşık 
yarısında vücudun birden fazla bölgesinde yaralanma saptanmıştır; burada da en sık rapor edilen yaralanma tipi 
laserasyondur (%42.2); bunu kontüzyonlar (%26.5), kırıklar (%18.9) ve kesikler (%9.7) izlemiştir (DeBruycker, 
1985). Benzer şekilde, Meksika Depremi’nde de en fazla multipl travmaların görüldüğü, bunu kırıkların, 
kontüzyonların ve ezilme travmalarının izlediği rapor edilmiştir (Sanchez-Carillo, 1989).  

Yaralanmanın tipi hakkındaki raporların felaketler arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğine en iyi örnek 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki depremdir. Loma Prieta Depremi'nde hiç kafa travması rapor edilmediği 
halde, Northridge Depremi’nde %11.9 oranında kafa travması bildirilmiştir (Shoaf, 1998). 
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Deprem travmaları hakkında en ayrıntılı dökümantasyonlardan biri Japonya’daki Kobe Depremi’nden sonra 
yapılmıştır. Felaketten sonraki ilk 15 günlük sürede, 95 hastaneye yapılan tüm başvuruların incelenmesinde 6107 
hastadan 2718’inde depremle ilgili travmalar saptanmıştır. Bu hasta grubunda 1489 fraktür (%54.8) 
kaydedilmiştir; fraktürlerin 555’i ekstremitelerde, 414’ü omurgalarda, 338’i pelviste ve 182’si ise diğer 
lokalizasyonlardadır. Kontüzyon, laserasyon ve kesikleri de içeren yumuşak doku travmaları 955 hastada (%35.1) 
ortaya çıkmıştır; bu hastalardan  372’sinde ezilme sendromu gelişmiş, 131 hastada ise periferik sinir hasarı 
saptanmıştır (Tanaka, 1999). 

Marmara Depremi sırasında, ezilme sendromlu hasta grubunda (bekleneceği üzere) vücudun en fazla travmaya 
uğrayan bölgesi ekstremitelerdir ve 639 hastada toplam 790 ekstremite travması rapor edilmiştir. Üst 
ekstremitelere kıyasla (143 olguda tek, 20 olguda bilateral), alt ekstremiteler (276 olguda tek, 160 olguda 
bilateral) çok daha sık travmatize olmuştur (Sever, 2002). Depremler sırasında alt ekstremitelerin daha fazla 
yaralandığı önceden de rapor edilmiştir (Michaelson, 1984; Noji, 1991; Roces, 1992; Peek Asa, 1998). Alt 
ekstremiteler daha büyük kas gruplarını içerdiğinden dolayı, vücudun bu bölgesine gelen travmalar daha fazla 
rabdomiyolize ve daha yüksek oranda ABY gelişmesine yol açma riski taşır. Üst ekstremitelerin yaralanması ile 
ortaya çıkan ezilme sendromlarının genelde daha hafif seyrettiği bildirilmiştir (Michaelson, 1992). 

Serimizde diyalize giren hasta grubundaki travmatize ekstremite sayısının (1.3±0.9) diyaliz tedavisine 
gereksinim duyulmayanlara göre (0.9±0.7) anlamlı olarak fazla olması (p<0.001), ekstremite travmalarının ABY 
prediktörü olabileceği varsayımını (Tattersall, 1990) doğrulamaktadır. Öte yandan, travmaya uğrayan ekstremite 
sayısı ölen ve hayatta kalan hastalar arasında anlamlı bir fark göstermemiştir (Şekil-IV.1).  
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Şekil-IV.1. Ekstremite, torakal ve abdominal travmaları olan ve olmayan hastalarda mortalite oranları  

Marmara Depremi’nde travmaya uğrayan ekstremitelerin sayısı enkaz altında geçirilen süre (p=0.001, r=0.147, 
n:539), travmatize ekstremitelere uygulanan fasyotomi (p=0.001, r=0.142, n:539) ve amputasyonlar (p<0.001, 
r=0.264, n:539), başvuru sırasındaki serum potasyum düzeyi (p=0.004, r=0.142, n: 401), uygulanan kan (p<0.001, 
r=0.241, n:639), human albumin (p=0.006, r=0.109, n:639) ve TDP (p<0.001, r=0.167, n:639) transfüzyon sayıları 
ile pozitif; başvuru sırasındaki idrar miktarı (p=0.003, r=-0.176, n:279) ve serum albumin düzeyi ile ise negatif 
(p=0.003, r=-0.176, n:279) korelasyonlar göstermiştir. 

P=0.19 

P <0.0001 

P <0.0001 
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Travmaya uğrayan, fasyotomi ve amputasyon uygulanan ekstremite sayılarının enkaz altında geçirilen süre ile 
pozitif korelasyon göstermesi ilginç bir bulgudur. Bunu açıklamak için şöyle bir varsayım öne sürülebilir: 
Yalnızca ekstremite travması olanlar enkaz altında daha uzun süreler ile sağ kalabilir; öte yandan söz konusu 
travmaların uzun süre tedavi edilememesinden dolayı, bu hastaların hem kompartman sendromları daha ağırdır, 
hem de infeksiyon riskleri daha yüksektir; sonuçta bu hastalarda fasyotomi ve amputasyon sayıları daha fazladır 
(Şekil-IV.1). 

Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu hastalarda ekstremite dışı travmalar incelendiği zaman 41 olguda 
abdominal, 69 olguda ise torakal travmaların bulunduğu rapor edilmiştir; bu travmaları kafa ve pelvis travmaları  
izlemektedir (Tablo-IV.1). 

Bu analizde torakal ve abdominal travması bulunan hastalarda mortalite oranı anlamlı olarak daha yüksektir; 
torakal travması bulunan 69 hastadan 22’si ölmüş (%31.9), buna karşılık toraks travması olmayan 570 hastadan 
ancak 75’i (%13.2) kaybedilmiştir (p<0.0001). Benzer bir eğilim abdominal travmalar için de söz konusudur; 
karın bölgesinde travma bulunanların ölüm riski (%36.6= 15/41) olmayanlara kıyasla (%13.7=82/598) anlamlı 
olarak yüksektir (p<0.0001) (Şekil-IV.1).  

Aynı yöndeki bir gözlem bütün travma tiplerini ve travmaların tedavisi için yapılan girişimleri inceleyen çok 
değişkenli analiz modelinde de ortaya çıkmıştır (modeldeki değişkenler: ekstremite, torakal, abdominal ve multipl 
travmaların, fasyotomi ve amputasyonun varlığı veya yokluğu; travmaya uğrayan, fraktür saptanan, fasyotomi ve 
amputasyon uygulanan ekstremitelerin sayısı). Buna göre abdominal travma (p=0.0004, odds oranı: 3.75) ve 
toraks travması (p=0.001, odds oranı: 2.78) ölüm belirteçleri olmuştur. Japonya’daki Kobe Depremi (Yoshimura, 
1996; Oda, 1997) ve Amerika’daki Northridge Depremi (Peek-Asa, 1998) sırasında da göğüs ve karın travması 
bulunan hastalarda mortalite oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekilmiştir.  
 Tablo-IV.1. Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu hastalarda rabdomiyoliz dışındaki travmaların 
ve fraktürlerin tipleri 

RABDOMİYOLİZ DIŞI TRAVMALAR FRAKTÜRLER  

Travma türü Sayı Fraktür türü  Sayı 
Tüm toraks travmaları 69 Ekstremite fraktürü 83 
 İzole künt toraks travması 26    Yalnız üst ekstremite 22 
 Hemotoraks 16    Yalnız alt ekstremite 56 
 Diğer 27    Üst ve alt ekstremite 5 
Abdominal travmalar 41 Pelvis fraktürü 26 

    İzole künt travma 17 Vertebra fraktürü 17 
    Retroperitoneal hematom 4 Kraniyuml fraktürü 6 
    Böbrekte subkapsüler  hematom 2 Kot fraktürü 6 
    Diğer 18 Klavikula fraktürü 2 
Kafa travmaları 32 Skapula fraktürü 1 
Pelvis travmaları 8 Belirtilmemiş 1 

 
Tümüyle ele alınırsa, serimizdeki olgularda 133 adet fraktür rapor edilmiştir; bunlardan 83’ü 

ekstremitelerdedir. Aslında, depremler sırasında fraktürlerin oranı çok daha yüksektir (Peek Asa, 1998). Tüm 
zamanların saptanabilmiş en büyük felaketi olan Çin’deki Tang-Shan Depremi’nde hospitalize edilen 19.843 
olgunun retrospektif analizinde, felaketzedelerin %61’inde fraktürler saptanmıştır (Zhi-Yong, 1987). Literatürdeki 
raporlar ile serimiz arasında ortaya çıkan çelişki bizim hasta demografimizin farklı olması ile açıklanabilir. 
Serimiz, renal problemi, dolayısı ile de rabdomiyoliz veya yumuşak doku travması ön planda bulunan hastalardan 
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oluşmaktadır. Tüm yaralanmaların dikkate alınacağı bir genel analiz yapılsa, Marmara Depremi’nde fraktürü 
bulunan hastaların oranının çok daha yüksek bulunacağı kesindir.  

Depremler sırasında omurilik yaralanmaları önemli bir sorundur. Çin’deki Tang-Shan Depremi ertesinde 
hastaneye yatırılan olgulardan %14’ünde omurga kırıkları saptanmış ve 5000’den fazla olguda parapleji 
gelişmiştir (Zhi-Yong, 1987). Serimizde, omurilik travmalarının azlığı da (yukarıdaki irdelemenin bir benzeri ile), 
yani, analiz kapsamına yalnızca ezilme sendromlu hastaların alınmış olması varsayımı ile açıklanabilir. Nitekim, 
bu felaket sırasında tüm hastane başvurularının değerlendirildiği bir tek merkez analizinde, serimize göre daha 
yüksek oranda omurga travması saptanmıştır (Kurt, 2001). 

Öte yandan, bu seride toplam 54 hastada travma türü net olarak tarif edilmemiş, ancak mültipl travmaların 
varlığı kaydedilmiştir. 

B. SİSTEMİK BULGULAR (veya EZİLME SENDROMU BULGULARI) 
Rabdomiyoliz seyrinde ezilme sendromu ortaya çıktığı zaman diğer organ ve sistemlerde görülen bulgular 

(hipotansiyon, kalp ve solunum yetersizliğine ait semptom ve bulgular, asidoz, hiperpotasemi vb.) travmalara göre 
daha ön plana geçebilir.  

Klasik olarak, değişik etyolojilere bağlı rabdomiyolizli olguların %4 ile %50’sinde ABY gelişebileceği rapor 
edilmiştir (Grossman, 1974; Gabow, 1982; Ward, 1988; Holt, 2000). Ancak felaket şartlarında ortaya çıkan 
travmatik rabdomiyolizlerde bu oranın daha yüksek olması beklenir, çünkü kaosa bağlı olarak profilaktik 
tedavilerin uygun şekilde yapılamaması riski fazladır. Öte yandan, ABY’nin yalnızca ağır kas travması olan 
hastalarda ortaya çıkabileceğini düşünmemek lazımdır. Serimizde hafif yaralı bazı hastaların ilk tedaviden sonra 
iyi bir durumda evlerine gönderildiği, ancak bunlardan bir kısmında daha sonra ciddi ABY geliştiği de 
saptanmıştır. Şüphesiz bu dönemde hastalar ağır hiperpotasemi ve buna bağlı ölüm riski ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Benzer gözlemler Japonya’daki Kobe (Oda, 1997) ve Çin’deki Tang-Shan (Zhi-Yong, 1987) 
depremlerinden sonra da rapor edilmiştir. 

Rabdomiyolizin düzelme döneminde, kasların iyileşmesi böbrek fonksiyonlarının geri gelmesinden daha önce 
olursa, kompartmandaki sıvının dolaşıma dönmesi ile hipervolemi ve buna ait bulgular gelişir; dolaşım ve 
solunum yetersizliği tablosu ortaya çıkabilir (Frisoni, 1998; Vanholder, 2000). 

MARMARA DEPREMİ’NDE BAŞVURU SIRASINDA TRAVMA DIŞI KLİNİK BULGULAR 
Marmara Depremi’ni izleyen ilk 3 gün içinde referans hastanelerine başvuran ezilme sendromlu hastalarda 

travma dışındaki klinik bulgular Tablo-IV.2’de özetlenmiştir. 

 Tablo-IV.2. Felaketin ilk 3 günü içinde referans hastanelerine yatırılan hastalarda (n:423) başvuru aşamasında beden 
ısısı, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçları ve başvurunun ilk gününde 24 saatlik idrar miktarı. 

Parametre n Ort. Ortanca S.D. Min. Maks. 

Beden ısısı (0C) 377     37.2   37       0.7   35.8    40 

Sistolik kan basıncı (mmHg) 400 127 120  26 40   220 

Diyastolik kan basıncı (mmHg) 400  77   80  15 20   140 

Ortalama kan basıncı (mmHg) 400  94      93.3   18 27   167 

24 saatlik idrar miktarı (ml) 370 728    217.5 1106 0 7500 
 Ort.: ortalama, S.D.: standard sapma, min.:minimum, maks.:maksimum 

Aşağıda, bu parametreler hakkında kısa bilgiler verilecektir. 
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Beden ısısı 
Serimizde, başvuru sırasında ortalama beden ısısı 37.2±0.7°C’dır; ateşi 37.5°C veya daha fazla olan hastaların 

oranı %31.8, 38.5°C’dan da fazla olanların oranı ise %6.9’dur. Başvuru aşamasında beden ısısının dilimler 
şeklinde dökümantasyonu Tablo-IV.3.A’da gösterilmiştir.  
 Tablo-IV.3. Felaketin ilk üç gününde referans hastanelerine yatırılan hastalarda beden ısısı (A), ortalama kan basıncı (B)  
ve ilk gündeki 24 saatlik idrar miktarının (C) dilimler şeklinde gösterilmesi (n:423). 

Beden ısısı 
 (oC) 

Hasta 
sayısı 

Ort. kan basıncı 
(mmHg) 

Hasta 
sayısı 

İdrar miktarı  
(ml/gün) 

Hasta 
sayısı 

<37 142 < 59  11 0 21 
37.0 - 37.4 115 60 - 89 138 5 - 399 206 
37.5 - 37.9  48 90 - 109 183 400 - 999 58 
38.0 - 38.4  46 110 - 129   59 1000 - 1999 34 

>=38.5  26 >=130    9 >=2000 51 
n: 377 n: 400 n: 370 

A B C 
 Ort.: ortalama 
 

Ortalama beden ısısı, sonradan ölen hastalarda (37.5±1.0°C) yaşayanlara göre (37.1±0.7°C) anlamlı olarak 
daha yüksektir (p=0.027); ancak diyalize gereksinim duyan ve duymayan hastalar arasında istatistiksel yönden bir 
fark saptanmamıştır.  

Aslında rabdomiyoliz bizzat ateşe yol açabilir (Knochel, 1998); o sebeple hastalarımızın hiç değilse bir 
kısmında ateş sebebinin rabdomiyolizin kendisi olduğu varsayılabilir. Öte yandan, sistemik veya lokalize 
(yaralardan kaynaklanan) infeksiyonlara ezilme sendromlu hastalarda çok sık rastlandığı da bilinmektedir; nitekim 
bu seride infeksiyon (özellikle de sepsis) mortalite için bir risk faktörü olarak saptanmıştır. O sebeple ateşli 
hastalardaki yüksek mortaliteden muhtemelen infeksiyonların sorumlu olduğu düşünülmüştür. 

Kan basıncı 
Bu seride başvuru sırasında ortalama kan basıncı 94±18 mmHg olarak bulunmuştur. Hastalardaki sistolik, 

diyastolik ve ortalama kan basıncı değerleri Tablo-IV.2’de, ortalama kan basıncının dilimler şeklindeki 
dökümantasyonu ise Tablo-IV.3.B’de sunulmuştur. Başvuru sırasındaki ortalama kan basıncı, sonradan ölen 
hastalarda (88±21 mmHg) hayatta kalanlara göre (95±17 mmHg) daha düşüktür (p=0.004); söz konusu bulgu 
muhtemelen bu hastaların daha hipovolemik, belki de şok tablosunda hastaneye gelmeleri ile açıklanabilir. Bu 
serideki bir hastada başvuruda sistolik kan basıncının 40 mmHg bulunması bu varsayımı doğrular niteliktedir. 

Öte yandan, ilginç olarak, sonradan diyaliz gereksinimi duyulan hastalarda başvuru sırasındaki ortalama kan 
basıncı değeri, diyalize girmeyenlere göre daha yüksektir (96±18 mmHg’ya karşılık 88±16 mmHg, p<0.001). Bu 
saptama ilk bakışta çelişik ve beklenmeyen bir bulgudur; çünkü rabdomiyolize bağlı ABY’nin patogenezinde 
hipovolemi önemli rol alır; bu durumda da tansiyonu daha düşük olan hastaların diyalize daha sık gereksinim 
duymaları beklenirdi. Söz konusu çelişkinin şu şekilde açıklanabileceğini düşünüyoruz: Marmara Depremi’nde 
hastaların ancak pek az bir kısmı (n:115) referans hastanelerine birinci günde başvurabilmiştir; sonradan gelen 
hastaların çoğunda ise organik ABY’nin (ya da akut tubuler nekrozun) yerleşmiş olması beklenir. Böylece, söz 
konusu hastalara fazladan verilen sıvının hipervolemiye ve kan basıncı yüksekliğine yol açması sonucunda 
diyalizin daha sık gerektiği varsayılabilir. Özetle, serimizde kan basıncı – diyaliz gereksinimi ilişkisinde sebep-
sonuç ilişkisi muhtemelen ters yönde işlemiştir (Sever, 2002). Bu genç yaş grubundaki hastalarda konjestif kalp 
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yetersizliği komplikasyonunun sık görülmüş olması da söz konusu varsayımı desteklemektedir (Bkz. 
"Komplikasyonlar" bölümü). 

İdrar miktarı 
Referans hastanelerine başvurunun ilk gününde ortalama 24 saatlik idrar miktarı 728±1106 ml’dir ve hastaların 

çoğunda (%61.4) günlük idrar hacmi 400 ml’den daha azdır (Tablo-IV.3.C). 
Ezilme sendromuyla ilişkili ABY’de oligüri sık rastlanan bir bulgudur. Bu hastalardaki kompartman 

sendromuna veya dehidratasyona bağlı olarak gelişen hipovolemi, başlangıç aşamasında prerenal ABY’ye yol 
açar; ancak, yukarıda da işaret edildiği üzere, bir kez akut tubuler nekroz yerleştikten sonra sıvı replasmanı 
yapılması idrar miktarını artırmayacak, aksine hipervolemi, hipertansiyon ve kalp yetersizliği ile sonuçlanacaktır. 
Öte yandan 51 hastada (%13.8)  idrar hacminin 2000 ml/gün’den fazla olması dikkat çekicidir (Tablo-IV.3.C). 
Söz konusu bulgu ya erken dönemde görülen ABY poliürisine bağlanabilir veya henüz organik böbrek yetersizliği 
gelişmemiş hastalara fazla miktarda sıvı verilmiş olmasının  bir sonucudur. 

Başvuru sırasındaki idrar miktarı sonradan ölen hastalarda (563±965 ml/gün), sağ kalanlara göre (761±1131 
ml/gün) daha azdır (p=0.017). Benzer şekilde diyalize alınan hastaların başvuru sırasındaki idrarı da (393±697 
ml/gün) diyaliz gereksinimi duyulmayanlara göre (1670±1455 ml/gün) daha azdır (p<0.001).  

Başvurunun ilk gününde 24 saatlik idrar miktarı BUN (p<0.001, r=-0.261, n:367), serum kreatinin (p<0.001, 
r=-0.428, n:367), fosfor (p<0.001, r=-0.292, n:205) ve potasyum (p<0.001, r=-0.300, n:360) düzeyleri; 
hemodiyaliz seans sayısı (p<0.001, r=-0.530, n:370) ve hemodiyaliz süresi (p<0.001, r=-0.551, n:358) (Şekil-
IV.2) ile negatif korelasyonlar göstermiştir.  

İlk 24 saatte idrar hacmi (ml/gün)
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 Şekil-IV.2. Başvuru sırasında idrar miktarı ve hemodiyalize gerek duyulan gün sayısı arasındaki korelasyonu gösteren 
regresyon eğrisi  (HD: Hemodiyaliz) 
 

(p<0.001, -0.551, n:358) 
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III.  KLİNİK SEYİR VE KOMPLİKASYONLAR 

A. KLİNİK SEYİR 
Marmara Depremi ertesinde, klinik seyrinde oligüri gözlenen ezilme sendromlu hastalarda ortalama oligüri 

süresi 10.8±7.2 (alt ve üst sınır 1-37) gün bulunmuştur; bu süre Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde ortaya 
çıkan ezilme sendromlu hastaların oligüri süresinden (15.2±5.6 gün) (Shimazu, 1997) biraz daha kısadır. Ortalama 
oligürik dönem diyaliz desteğine gereksinim duyan hastalarda [10.2±7.5 (alt ve üst sınır: 0-37) gün], diyalize 
girmeyenlere göre  [(0.4±1.2 (alt ve üst sınır: 0-10) gün] daha uzundur (p<0.001); ancak bu dönem sonradan 
ölenler ile sağ kalanlar arasında anlamlı bir fark göstermemiştir.  

Bu hasta grubunda ortalama poliüri süresi ise 12.1±7.0 (alt ve üst sınır: 1-49) gün olarak saptanmıştır. Toplam 
46 hastada, poliürinin miktarı 10 litreyi aşmış, bir hastada ise idrar miktarı günde 18 litreye ulaşmıştır. Poliüri 
süresi, diyalize giren hastalarda [11.0±7.8 (alt ve üst sınır: 0-49) gün], girmeyenlere göre [(7.7±6.8 (alt ve üst 
sınır: 0-27) gün] daha uzundur (p=0.001). Ölen hastalardaki ortalama poliüri süresinin [(2.8±4.4 (alt ve üst sınır: 
0-17) gün], yaşayan hastalara kıyasla [(11.7±7.4 (alt ve üst sınır: 0-49) gün] daha kısa bulunması da ilginçtir 
(p<0.001); bu durum, muhtemelen erken dönemde kaybedilen hastaların poliüriye girecek zaman bulamamaları 
ile açıklanabilir. 

Literatürde, yoğun kas nekrozu bulunan ezilme sendromlu bazı hastalarda, başlangıç aşamasında ortaya çıkan 
kompartman sendromu iyileşirken 2. veya 3. günlerde bulguların tekrar kötüleştiği ve daha ağır bir rabdomiyoliz 
tablosunun ortaya çıktığı rapor edilmiştir; bu aşamada serum CK düzeyi de tekrar yükselir (ikinci dalga fenomeni) 
(Knochel, 1981). Söz konusu kompartman sendromunun giderek ağırlaşması klinikte  sıklıkla tromboflebit ile 
karıştırılır. 

Ezilme sendromlu hastalarda klinik seyir diğer nedenlere bağlı ABY’lere göre daha komplikedir. Bu hastalarda 
hem cerrahi (örneğin; kanamalar, travma ve ameliyatlara bağlı diğer komplikasyonlar), hem de medikal 
komplikasyonlar (örneğin; değişik infeksiyonlar, hiperpotasemi ve hipokalsemiye bağlı kardiyak aritmiler, diğer 
organ ve sistem yetersizlikleri) morbidite ve mortalitenin yüksek olmasına yol açar. Aşağıda bu komplikasyonlar 
gözden geçirilecektir. 

B. KOMPLİKASYONLAR 
Ezilme sendromlu hastaların tedavisi sırasında böbrek yetersizliği ile ilgili en sık görülen komplikasyonlar 

hipervolemi ve hiperpotasemidir (Oda, 1997; Knochel, 1998).  

Fazla soru sormanın yanıt oranını düşürebileceği endişesi ile bu analizin anket formları takip aşamasındaki 
klinik ve laboratuar bulguları ile ilgili soru içermemiştir. Ancak, bu seride en sık diyaliz indikasyonlarının 
hipervolemi ve hiperpotasemi olması (yayınlanmamış veriler) söz konusu klasik bilgileri desteklemektedir. 
Ayrıca, birinci haftadan sonra diğer hastanelerden referans hastanelerine gönderilen felaketzedelerin başvuru 
potasyumları, ezilme sendromlu hastaların klinik seyri sırasındaki serum potasyum düzeyini tipik olarak temsil 
edebilir. Buna göre, ilk haftadan sonra referans hastanelerine başvurmuş 40 hastadan sekizinin (%20) serum 
potasyum düzeyi 6,5 mEq/L veya daha yüksektir (Bkz. "Laboratuar Bulguları" bölümü). Söz konusu bulgu da, 
ezilme sendromlu hastaların tüm klinik seyirleri boyunca her zaman fatal hiperpotasemi riski ile karşı karşıya 
kaldığını net bir şekilde ortaya koyar.  

Marmara Depremi’ndeki ezilme sendromlu olguların incelenmesi ile hastaların 329’unda (%51.5) (böbrek 
yetersizliğine ek olarak) diğer sistemlerde de en azından bir medikal komplikasyonun ortaya çıktığı rapor 
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edilmiştir; bildirilen toplam medikal komplikasyon sayısı 514’dür. Aslında komplikasyonların bu sayının çok 
üzerinde olduğunu, ancak kaotik şartlara bağlı olarak kayıtlarda ortaya çıkan eksiklikler dolayısıyla ancak bir 
kısmının rapor edildiğini tahmin ediyoruz. Buna rağmen, kaydedilen komplikasyonların bile (Tablo-IV.4) bu 
hasta popülasyonunda karşılaşılan problemler konusunda bir fikir verebileceği açıktır.  

Tablo-IV.4. Ezilme sendromlu hastaların izlemi sırasında karşılaşılan medikal komplikasyonlar. Başlıklar hastaların 
sayısını, alt başlıklar ise komplikasyonların sayısını göstermektedir. Bir hastada birden fazla komplikasyon gelişebileceği 
için, hasta sayısı ile komplikasyon sayısı arasında uyuşmazlıklar vardır.  

İnfeksiyöz komplikasyonlar 223 Pulmoner komplikasyonlar  83 
 Sepsis 121  ARDS 47 
 Yara infeksiyonu  53  Plevral effüzyon 22 
 Pnömoni  41  Pulmoner ödem  11 
 İdrar yolu infeksiyonu  14  Pulmoner emboli   2 
 Diğer  24  Diğer   6 
Kardiyovasküler komplikasyonlar  63 Gastrointestinal komplikasyonlar 23 
 Hipertansiyon  32  GİS kanaması 13 
 Konjestif kalp yetersizliği  18  Gastroenterit   5 
 Koroner arter hastalığı    6  Gastroparezi   4 
 Perikardiyal komplikasyonlar    6  Diğer   4 
 Diğer  16 Nöropsikiyatrik komplikasyonlar 50 
Hematolojik komplikasyonlar  57  Periferik nöropati 31 
 DİK  44  Depresyon   7 
 Trombositopeni  11  Parapleji/paraparezi   4 
 Diğer    3  Diğer   8   

 DİK: Dissemine intravasküler koagülasyon, ARDS: Akut respiratuar distres sendromu [ARDS kısaltmasının açılımı "erişkin 
respiratuar distres sendromu" (veya erişkinin sıkıntılı solunum sendromu) olarak yerleşmişti; ancak son yıllarda, çocuklarda da benzer 
tablonun görülebileceğinden yola çıkarak, açılımın "akut sıkıntılı solunum sendromu" olması gereği öne sürülmektedir]. GİS: 
gastrointestinal sistem. 

 
Bir genelleme yapılacak olursa, diyaliz, herhangi bir medikal komplikasyon rapor edilen hastaların %87.5’inde 

(288/329) gerekli olmuş, buna karşılık komplikasyon bildirilmeyen 310 hastadan ancak 189’u (%61.1) diyalize 
gereksinim duymuştur (p<0.0001). Medikal komplikasyon gelişen hastalardaki mortalite oranı da, nonkomplike 
hastalara göre daha yüksektir [%22.5 (74/329)’a karşı %7.4 (23/310), (p<0.001)]. Mortalite ve diyalize girme 
oranlarının komplikasyon saptanan hasta grubunda daha yüksek bulunması beklenen bir bulgudur. Değişik 
sistemlerin aynı anda yetersizliğe girmesi mortalite oranlarını olumsuz yönde etkiler; bu hastalarda diğer 
komplikasyonlara paralel bir şekilde ABY’nin  komplikasyonlarının da daha ciddi olması beklenir; böylece 
diyaliz gereksinimi de daha sık ortaya çıkacaktır. 

Değişik etyolojilere bağlı ABY'li hastaların klinik seyrini inceleyen bundan önceki çalışmalarda da diğer organ 
ve sistemlerde ortaya çıkan komplikasyonların kötü bir prognoza işaret ettiği saptanmıştır. Bunlar arasında 
pulmoner ve kardiyovasküler komplikasyonlar (Bullock, 1985), septisemi (Bullock, 1985; Maher, 1989; Obialo, 
1999), solunum sistemi dışındaki organ ve sistem yetersizlikleri (Chertow, 1995) ve mekanik ventilasyona gerek 
duyuran problemler (Chertow, 1995; Obialo, 1999) sayılabilir. 

Toplu olarak ele alınırsa, bütün medikal komplikasyonların incelendiği çok değişkenli bir analiz modelinde 
[modele alınan parametreler: sepsis, cilt ve yumuşak doku infeksiyonu, pnömoni, üriner sistem infeksiyonu, 
gastroenterit, kateter infeksiyonu, tipi belirtilmemiş infeksiyon, akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), 
pulmoner tromboemboli, akciğer ödemi, plevral effüzyon, dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), 
trombositopeni, periferik nöropati, depresyon, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetersizliği, 
perikardla ilgili komplikasyonlar, gastrointestinal kanama] pnömoni (p=0.024, odds oranı: 10.35), sepsis 
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(p<0.0001, odds oranı: 4.12) ve hipertansiyon (p=0.049, odds oranı: 5.68) diyaliz belirteçleri olarak ortaya 
çıkmıştır; bu analizde DİK (p<0.0001, odds oranı: 5.8) ile ARDS (p=0.0001, odds oranı: 4.53) ise ölüm 
belirteçleri olarak bulunmuştur. 

Aşağıda ezilme sendromlu hastalardaki medikal komplikasyonlar 1. İnfeksiyonlar, 2. İnfeksiyon dışı sistemik 
komplikasyonlar başlıkları altında ayrı ayrı incelenecektir: 

1. İNFEKSİYONLAR 
Ezilme sendromlu hastalarda infeksiyonların çok sık olduğu bilinmektedir. Nitekim serimizde de en sık 

rastlanılan medikal komplikasyon, toplam 223 (%34.9) olguda rapor edilmiş olan infeksiyonlardır. İnfeksiyonlar, 
künt ve penetran travmalı hastalarda %30 ile %86 arasında değişen oranlarla, (doğrudan veya dolaylı yoldan) 
ölüme en sık katkıda bulunan faktördür (Fiore, 1995). Bir rapora göre, travmalı hastalarda ortaya çıkan 
infeksiyonlar mortalite riskini yaklaşık 3 kat artırmaktadır (Rabinowitz, 1999).  

Marmara Depremi ertesindeki gözlemler de daha öncekileri doğrular niteliktedir. Yalnızca ezilme sendromlu 
felaketzedelerin değil, ancak hastaneye yatan tüm olguların incelendiği bir tek merkez analizinde ilk 48 saat 
içindeki ölümlerin çoğunun travmaya ve mültipl organ yetersizliğine bağlı olduğu not edilmiştir (Öncül, 2002). 
Ancak, bundan sonra infeksiyonlar ile komplike olan hastalardaki mortalite %34 oranında bulunmuş, infeksiyöz 
komplikasyon saptanmayan hastaların ise yalnızca %1.7’si kaybedilmiştir. Benzer bulgular serimizdeki ezilme 
sendromlu hastalarda da söz konusudur; herhangi bir infeksiyon ile komplike olan hastalardaki mortalite oranı 
(%19.2=43/223), infeksiyon saptanmayanlara kıyasla (%12.9= 54/416) anlamlı olarak yüksektir (p=0.03) (Keven, 
2003). Ayrıca, infeksiyonların sıklığı, diyalize alınan hastalarda da, diyaliz gereksinimi duyulmayanlara göre daha 
yüksektir [%91.0 (203/223)’e karşı %65.8 (274/416), p<0.001]. 

PATOGENEZ 

Bu hasta grubunda infeksiyonlar eksojen veya endojen kontaminasyondan kaynaklanabilir; bulaşma sahada, 
klinikte veya ameliyathanede olabilir; travmaya lokalize kalabilir veya uzak bölgeleri de etkileyebilir (Fiore, 
1995). 

Ezilme yaralanmasında değişik faktörler infeksiyon sıklığının artmasına katkıda bulunur. Travmaya uğramış 
hastalarda infeksiyona karşı en önemli savunma sistemlerinden biri olan derinin bütünlüğü bozulabilir; bu 
durumda yaralar eksojen mikroorganizmaları içeren yabancı cisimlerle veya şahsın kendi endojen florası ile 
infekte olur. 

Ayrıca, ezilme sendromu seyrinde immun sistemde ortaya çıkan değişiklikler de infeksiyonlara katkıda 
bulunur.  

Normalde, doğal iyileşmeyi sağlayabilmek amacı ile travmadan çoğu kez 6-12 saat sonra akut, fizyolojik bir 
inflamatuar reaksiyon gelişir. Bu inflamasyonda sitokinler ve pek çok diğer endojen mediyatör rol alır. Ancak bu 
fizyolojik inflamasyonun düzeyi çok aşırı olursa sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) gelişir. Bu sendrom 
travmanın kendisine veya bu aşamada ortaya çıkan infeksiyonlara bağlı olabilir; infeksiyon zemininde gelişen 
SIRS sepsis adını alır. SIRS veya ağır sepsis sonrasında multipl organ disfonksiyonu sendromu (MODS) 
gelişmesi riski yüksektir. MODS tablosunda böbrek, karaciğer, kalp yetersizlikleri de sık olmasına rağmen, en 
fazla görülen ve mortalitesi yüksek olan bir tablo ARDS’dir (Klimik Bülteni, 2000).  

Serimizde 223 infeksiyon olgusundan 121’inde sepsis saptanması bu problemin önemini göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Olgularımızda oldukça sık görülen DİK tablosunda tetiği çeken faktörlerden biri 



 
 

68

muhtemelen sepsisdir. İleride de vurgulanacağı üzere, sepsislerin çoğunun infekte fasyotomi yaralarından 
kaynaklandığını düşünüyoruz. 

Ezilme sendromlu hastalarda MODS erken veya geç dönemde görülebilir: Erken MODS çoğu kez travma 
sonucunda ortaya çıkan SIRS’e bağlı olduğu için tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Ancak, erken MODS’un 
klinik seyri sırasında infektif komplikasyonlar tabloya eklenirse antibiyotik tedaviye gerek duyulur. Öte yandan, 
MODS çok daha sık olarak geç dönemde ve sepsis zemininde gelişir ve tedavisinde antibiyotiklerin kullanımı 
önem taşır (Klimik Bülteni, 2000). İleride, ayrıntılı şekilde irdeleneceği üzere, bu seride en sık kullanılan ilaç 
antibiyotiklerdir. Söz konusu ajanlar (muhtemelen) hem lokal yaraların, hem de MODS’lu hastaların tedavisi için 
tüketilmiştir. 

Ezilme sendromunda başlangıç aşamasındaki hiperinflamatuar olayların ardından kompansatris bir 
hipoinflamasyon ve immunosupresyon dönemi gelir. Bu dönemde nötrofillerin, monosit/makrofaj, T ve B 
lenfositlerin fonksiyonlarında bozulmalar saptanır. Söz konusu immunosupressif dönem değişik infeksiyöz 
komplikasyonların ortaya çıkmasına zemin hazırlar (Steinberg, 1991).  

ZAMANLAMA  

Ezilme sendromlu hastalardaki infeksiyonlar erken veya geç dönemde gelişebilir:  

1. Erken dönem: Genellikle travmanın kendisine (yara) veya yapılan cerrahi girişimlere (debridman, 
fasyotomi, amputasyon, eksplorasyon vb.) bağlıdır; bu infeksiyonlara çok değişik mikroorganizmalar yol açabilir.  

2. Geç dönem: Hastalara yaşam desteği verilen yoğun bakım üniteleri veya diğer kliniklerdeki invazif tedavi 
girişimlerinin zemin hazırladığı infeksiyonlardır. Bu tip infeksiyonlarda çoğu kez hastanın tedavi edildiği sağlık 
kuruluşundaki mikroorganizmalar rol alır; yani burada hastane infeksiyonları söz konusudur. Her 2 dönemde de 
bakteriyemi ve sepsis sık olarak görülür (Klimik Bülteni, 2000). 

Kural olarak ABY’de hospitalizasyon süresi uzadıkça değişik infeksiyonların ortaya çıkması riski artar 
(Pollock, 1988). 

TANI YÖNTEMLERİ 

Bu hasta grubunda infeksiyon tanısının konulmasında inflamasyonun klasik bulgularının (kızarıklık, ağrı, 
şişlik ve ısı artışı) lokal olarak saptanması çok önemlidir. Ancak genelde travmatize hastalarda infeksiyon tanısını 
koyabilmek güçtür, çünkü (infeksiyon tanısı koyduran en temel ve basit klinik ve laboratuar bulguları olan) ateş 
ve lökositoz infeksiyon dışındaki pek çok etkene (rabdomiyoliz, hematomlar, diğer komplikasyonlar vb.) bağlı 
olarak ortaya çıkabilir (Rabinowitz, 1999). Ancak, buna rağmen söz konusu bulguların izlenmesi, ilk tanıyı 
koydurmaktan ziyade, iyileşmenin veya kötüye gidişin bir göstergesi olarak değer kazanır. Örneğin, bir hastada 
ateşin normal sınırlara inmesi veya lökositozun düzelmesi (infeksiyona bağlı olmasa bile) inflamatuar yanıtın 
azalmasına işaret ettiği için iyi bir göstergedir.  

Bu hastalarda tanı konulmasında mikrobiyolojik yöntemler her zaman yardımcı olamaz ve kültürde üretilen 
bakterilerinin kolonizasyona veya infeksiyona işaret ettiğini anlayabilmek zordur. Yaradan alınan kültür 
örneklerinde çoğu kez kolonizasyon da söz konusu olabileceği için doku örneğinde mikroorganizma sayımının 
yapılması değer taşır. Bir gram dokuda 105 veya daha fazla mikroorganizmanın bulunması, üremenin 
kolonizasyona değil, infeksiyona bağlı olduğunu düşündürür. 

PATOJENLER 
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Travma hastalarında görülen infeksiyonlardan çok farklı mikroorganizmalar sorumlu olabilir; ancak en sık 
rastlananlar Staphylococcus aureus ile Enterobacteriaceae ailesinin üyeleridir. Ayrıca, Pseudomonas spp., 
Acinetobacter spp. ve enterokoklar da sık görülür.  

Marmara Depremi'nin ardından yapılan bir tek merkez analizinde değişik kültür örneklerinde en sık izole 
edilen mikroorganizma Acinetobacter baumannii'dir; bu patojeni metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve 
Pseudomonas aureginosa izlemiştir (Öncül, 2002). Bu seride rastlanan infeksiyonların önemli bir bölümü hastane 
infeksiyonlarıdır.  

Genel durumu hızla bozulan hastalarda invazif streptokok veya Clostridium infeksiyonlarının sorumlu 
olabileceğini de hatırda tutmalıdır. Toprak ve diğer organik maddelerdeki Zygomycetes ve Aspergillus spp. gibi 
funguslar, özellikle enkaz altında uzunca bir süre kalan hastalarda, ciddi yara infeksiyonlarına sebep olabilir. Yara 
kültürlerinin alınması aşamasında, örneklerin olabildiğince derinden (örneğin, debridman sırasında) alınmasında 
yarar vardır (Klimik Bülteni, 2000). 

Marmara Depremi analizinde bakteriyolojik inceleme sonuçları 283 anket formunda belirtilmiştir. Buna göre 
kültür örnekleri sayısı [braketler] ve her bir örnekte en sık üreyen mikroorganizmalar (parantezler) şu şekilde 
rapor edilmiştir: Yara kültürü [92]: (Pseudomonas: 45, Acinetobacter: 45); idrar kültürü [63]: (Enterobacter: 16, 
Pseudomonas: 15 ve E. coli: 15); hemokültür [52]: (Staphylococcus: 30); hemodiyaliz kateter kültürü [17]: 
(Staphylococcus: 10); balgam ve trakeal aspirat kültürü [18]: (Pseudomonas: 6).  

Bu seride rapor edilen bakteriyel inceleme örneklerinin sayısı beklenenden (ve yapılmış olanlardan) çok azdır. 
Gerçekten, kendi enstitümüzden yapılan ve yalnızca 60 hastayı içeren bir raporda dosyalara kaydedilmiş olan 
kültür örneği sayısı 112’dir; bunlardan 51’i (%45) yara, 25’i (%24) idrar, 23’ü (%20) kan ve 13’ü (%11) kateter 
kültürleridir (Kazancıoğlu, 2002). Ancak felaket günlerinin kaosu ve iş yoğunluğu içinde söz konusu 
incelemelerden sadece bir bölümü dosyalara kaydedildiği için, anket formlarındaki rakamlar çok azdır; buna 
rağmen sınırlı sayıdaki örneklerden de yararlı mesajlar çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. 

İNFEKSİYON TÜRLERİ 

Bu hastalarda eksojen ajanlar ile oluşan infeksiyonlara ek olarak hastane infeksiyonu gelişmesi riskinin de 
oldukça yüksek olduğuna yukarıda işaret edilmişti. Multipl travmalı hastalarda hastane infeksiyonlarının gelişme 
oranı %24’ler civarında olduğu halde, yoğun bakımda beş günden fazla kalan hastalarda bu oran %60’lara çıkar 
(Klimik Bülteni, 2000). Nitekim, serimizde yara kültürlerinde en sık Pseudomonas ve Acinetobacter’in, idrar 
kültürlerinde ise Enterobacter’in üremesi bu hasta grubunda hastane infeksiyonlarının sıklığının arttığına işaret 
etmektedir. 

Ezilme sendromlu hastalarda görülen başlıca infeksiyonlar aşağıda irdelenmiştir. 

Sepsis 
Felaketin kaotik ortamı, yara infeksiyonlarının sık olması ve immunosupresyon gibi faktörlere bağlı olarak 

ezilme sendromlu hastalarda sepsise sık rastlanması beklenen bir bulgudur. Nitekim, serimizde tüm infeksiyonlar 
içinde en sık görüleni ve en fazla önem taşıyanı sepsistir (Tablo-IV.5). 

Tek değişkenli analizde sepsis ile komplike olan hastalardaki mortalite oranı %27.3 (33/121), bu 
komplikasyonun saptanmadığı hastalardaki mortalite ise %12.4 (64/518)’dir (p<0.0001) (Keven, 2003). Bu 
analizde sepsis diyaliz gereksinimi ile de ilişkili bulunmuştur; diyalize alınan hastalardaki sepsis sıklığı, diyaliz 
yapılmayanlara göre daha yüksektir [%90.1 (109/121)’e karşı %71.0 (368/518), (p<0.0001)]. Farklı infeksiyonları 
(sepsis, pnömoni, gastroenterit, yara, üriner sistem, kateter ve belirtilmeyen tüm infeksiyonlar) içeren çok 
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değişkenli bir analiz modelinde, sadece sepsis anlamlı bir ölüm belirteci olarak bulunmuştur (p=0.0002, odds 
oranı:2.45) (Keven, 2003). 
 Tablo-IV.5. Marmara Depremi ertesinde, ezilme sendromlu hastalarda ortaya çıkan değişik infeksiyonların sıklığı 

İnfeksiyonlar Sayı % 

Sepsis 121 18.9 
Cilt, yumuşak doku infeksiyonu   53   8.3 
Pnömoni   41   6.4 
Üriner sistem inf.   14   2.2 
Gastroenterit    5     0.8 
Kateter inf.    4     0.6 
Tipi belirtilmemiş   15    2.3 

Toplam 639 100.0 

 
Tedavi bölümünde de bahsedileceği üzere, sepsisli hastalara yapılan TDP transfüzyonu sayısı da anlamlı 

olarak fazladır; bu uygulama muhtemelen DİK’in tedavisine yöneliktir ki, söz konusu komplikasyon önemli bir 
ölüm belirtecidir. Sayılan analiz sonuçlarının tümü ezilme sendromlu hasta grubunda morbidite ve mortalitede 
sepsisin major bir rol oynadığını  kanıtlamaktadır. 

Yara infeksiyonları 
Yaralar hem yabancı cisimlerden kaynaklanan eksojen mikroorganizmalar ile, hem de hastanın kendi 

florasından kaynaklanan endojen mikroorganizmalar ile infekte olabilir. Tükürük, dışkı, vaginal sekresyon ve 
yabancı cisimler ile kontamine olan veya vücudun nemli bölgelerinde oluşan yaralanmalarda infeksiyon riski daha 
fazladır (Klimik Bülteni, 2000).  

Marmara Depremi’nin ardından hastaneye yatan tüm olguların incelendiği bir tek merkez analizinde de 
gözlenen infeksiyöz komplikasyonların önemli bir bölümü yaralardan kaynaklanmıştır (Öncül, 2002).  Bir diğer 
tek merkez analizinde ise fasyotomilerin %33'ünde derin cerrahi yara infeksiyonu saptanmıştır; yazarlar ezilme 
sendromu olan hastalarda fasyotomi indikasyonunun çok geniş tutulmasının mortaliteyi artırdığına inanmaktadır 
(Bulut, 2001). 

Yara infeksiyonları serimizde 2. sıklıkta kaydedilen infeksiyöz komplikasyondur. Bu sıklığa yalnızca felaket 
sırasındaki primer yaralanmalar değil, fasyotomi yaralarının infekte olması da katkıda bulunmaktadır. 

Yara infeksiyonlarından çok değişik mikroorganizmaların sorumlu olabileceğine yukarıda işaret edilmişti. 
Marmara Depremi ertesinde tek bir merkezin sonuçlarını inceleyen bir raporda, yara infeksiyonlarının %36’sında 
Acinetobacter ve %21’inde Pseudomonas aeruginosa’nın izole edildiği rapor edilmiştir (Kazancıoğlu, 2002). 

Pnömoni 
Depremlerden sonra ezilme sendromlu hastalarda özellikle bakteriyel kaynaklı pnömonilere sık rastlanır 

(Steinberg, 1991; Baba, 1996); burada en sık izole edilen mikroorganizma H.influenzae’dir (Klimik Dergisi, 
2000). Ayrıca, S. pneumoniae, M. catarrhalis, S.aureus ve Gram-negatif çomaklar ile viral infeksiyonlar 
(influenza, rubeola ve adenovirus) da etyolojide sıklıkla yer alır. Bu hastalarda geç dönemde P. aeruginosa, A. 
baumannii ve diğer bakteriler izole edilebilir (Richardson, 1997). Mekanik ventilasyondaki hastalarda ise 
anaeropları ön planda düşünmelidir; ancak yukarıda sayılan mikroorganizmalar burada da önem taşıyabilir.  
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Serimizde pnömoniler en sık rastlanan 3. infeksiyondur. Hem felaket şartlarına, hem de enkaz altında toz 
inhalasyonuna bağlı olarak bu hasta grubunda pnömonilerin çok sık görülebileceğine dikkat çekilmiştir (Noji, 
1991). Yukarıda bahsedildiği üzere, tüm medikal komplikasyonların incelendiği bir çok değişkenli analiz 
modelinde en yüksek odds oranına pnömonili hastalarda rastlanılması bu komplikasyonun önemine işaret eder. 

Ampiyem 
Ampiyem, ezilme sendromlu hastalarda oldukça sık ve farklı patogenetik mekanizmalar ile ortaya çıkan bir 

komplikasyondur. Künt travmalı hastalarda görülen hemotoraksın drenajı sırasında sekonder kontaminasyon 
ampiyeme yol açan önemli mekanizmalardan biridir.  

Serimizde 28 hastaya toraks tüpü takılmış olması da bu girişimin ezilme sendromlu hastalarda oldukça sık 
yapıldığını ve ampiyeme yol açabilme riski taşıdığını yansıtır. 

Üriner sistem infeksiyonu 
Literatürde, üriner infeksiyonların ezilme sendromlu hastalarda en sık rastlanan infeksiyon tipi olduğu rapor 

edilmektedir. Söz konusu sıklıkta mesane kateterizasyonlarının önemli rol aldığı bilindiği için, riski en aza 
indirgeyebilmek amacıyla kateterizasyon sırasında aseptik tekniğe azami dikkat gösterilmesi ve olabilecek en 
erken dönemde sondanın çıkarılması önem taşır. Bu hastalarda sıkça görülen asemptomatik bakteriüriyi tedavi 
etmek gerekmez; yine sık görülen kandidüri de çoğu kez sonda ile ilişkili kolonizasyona bağlıdır ve kateterin 
değiştirilmesinden sonra spontan kaybolur.  

Serimizde üriner infeksiyonlara ancak 4. sırada rastlanması (Tablo-IV.5) beklenmedik bir bulgudur, bu 
durumun kayıtlardaki yetersizlik ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. 

Diğer infeksiyonlar 
Bakteriyemiler, intraabdominal ve diğer lokalizasyonlu infeksiyonların da ezilme sendromlu hastalarda sık 

olarak görülebileceği rapor edilmiştir (Stilwell, 1989). İlginç olarak, künt travmalı hastalarda da enterik 
mikroorganizmalara bağlı intraabdominal infeksiyonların sıklığının arttığı bildirilmektedir. Bu durumun 
açıklamasında, travma ve şokun muhtemelen barsak duvarının koruyucu bariyer etkisini sınırlaması, böylece de 
bakterilerin lenfatikler ve/veya portal vena yoluyla vücuda kolayca girerek infeksiyonlara yol açması varsayımı 
öne sürülmektedir (Steinberg, 1991). 

Gastrointestinal infeksiyonlar içinde en fazla basilli ve amipli dizanteri, hepatit, parazitik infestasyonlar ve 
gastroenterit görülebilir; etken çoğu kez Shigella spp., Salmonella spp., Entamoeba histolytica, A, B ve C hepatit 
virüsleri, Giardia, Campylobacter, Yersinia ve diğer pek çok mikroorganizmadır (Steinberg, 1991; Vahaboğlu, 
2000). 

Travmatize hastalarda çok sık olması beklenen bir diğer infeksiyon tetanus’tur; önceden aşılı olan 
felaketzedelere bir toksoid rapeli yapılması ile tetanus ihtimali önemli ölçüde azaltılır. Bu hastalık profilaksisinde 
yaradaki yabancı cisimlerin temizlenmesi ve nekrotik dokuların debridmanı da büyük önem taşır (Steinberg, 
1991). Bu hastalığın serimizde hiç görülmemesi muhtemelen hasta grubumuzda penetran yaraların çok az olması 
ile ilgilidir. 

DEPREMLER SIRASINDA SALGINLAR 

Depremlerden sonra salgın hastalık riskinin artması beklenir; ancak bu konuda bir fikir birliği yoktur. Bazı 
kaynaklar (Seaman, 1990; Noji, 1991) bu riskin ihmal edilebilecek kadar az olduğunu öne sürer. Nitekim, 2001 
yılında Hindistan'da olan şiddetli Gujarat Depremi'nden sonra da salgın hastalıklardan çok korkulmuş, ancak az 
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sayıda diyare olguları dışında önemli bir infeksiyöz hastalık saptanmamıştır (Sharma, 2001). Aslında, doğal 
afetler sırasındaki risk, tipik anlamdaki salgınlardan ziyade, bazı hastalıkların kolaylıkla bulaşması şeklindedir 
(Seaman, 1990); çünkü felaketler (özellikle suyun feçes ile kirlenmesi veya damlacık infeksiyonu yollarıyla) 
hastalığın kolaylıkla yayılmasına zemin hazırlar. Bu konuda önlemler alınması şart olduğu halde, felaketlerin 
ardından toplu aşılama programlarına hemen hemen hiçbir zaman gerek duyulmaz (Noji, 1991).  

Marmara Depremi’nden sonra erken dönemde ciddi salgın hastalıklar tespit edilmemiştir (Başbakanlık Kriz 
Merkezi, 2000); ancak, ön planda Shigella türlerinin rol aldığı geçici diyare olguları rapor edilmiştir (Vahaboğlu, 
2000). Yazarların görüşüne göre, bu diyareler multifaktoriyel olabilir ve infeksiyonlar yanında, emosyonel 
durumlar ve immun sistemdeki değişiklikler de bu tip bir tabloya zemin hazırlayabilir.  

Gömülmemiş cesetlerin hastalıkların yayılmasında rol alabileceği bir endişe kaynağı olmasına rağmen, 
(ölümler sadece travmaya bağlı ise) bu olasılık çok azdır (Seaman 1990; Noji 1991). Cesetler eğer kuyuların, 
akarsu kaynaklarının veya diğer su sistemlerinin içinde ise gastroenteritlere veya gıda zehirlenmelerine yol 
açabilir; ancak tifo, kolera, veba gibi hastalıklara hemen hiç sebep olmazlar.  

2. İNFEKSİYON DIŞI SİSTEMİK KOMPLİKASYONLAR 

PULMONER KOMPLİKASYONLAR 

Felaketler, solunum sistemi komplikasyonlarının sayısını anlamlı ölçüde artırır; nitekim Japonya'daki Kobe 
Depremi'nin ardından yapılan bir tek merkez analizinde, bir ay öncesine kıyasla, depremin olduğu ay içinde 
solunum sistemi komplikasyonlarınn 4.5 misli arttığı rapor edilmiştir (Takakura, 1997). Bu komplikasyonlar 
içinde bronşit, pnömoni ve astma atakları ön plana çıkmıştır. İnfeksiyöz komplikasyonların artışında öncelikle kış 
mevsimi ve çevre koşullarının olumsuzluğu, astma ataklarının artışında ise stres faktörü suçlandırılmıştır 
(Takakura, 1997). Serimizde de, (yukarıda, infeksiyöz komplikasyonlar başlığı altında dikkat çekildiği üzere), 
pnömonilerin sıklığı artmıştı. Tüm komplikasyonlar içinde akciğerle ilgili problemlerin (infeksiyonlardan sonra) 
2. sıklıkta rapor edilmesi solunum sistemi ile ilgili komplikasyonların önemini vurgulamaktadır. 

Bu komplikasyonlar içinde en sık olarak ARDS’ye rastlanması ilginçtir. Yukarıda da işaret edildiği üzere, 
SIRS veya ağır sepsis sonrasında MODS (bu tablonun bir komponenti olarak da ARDS) gelişmesi oldukça sıktır. 
Serimizde de  bu tablonun ortaya çıkmasında ön planda sepsisin rol aldığını düşünüyoruz. ARDS sadece sık 
olduğu için değil, bu hasta grubunda major bir mortalite sebebi olduğu için de önem taşır (Klimik Bülteni, 2000). 
Nitekim, bu seride en sık ölüm nedenleri sıralamasında ARDS’nin 2. sırada yer alması söz konusu varsayımı 
doğrulamaktadır. 

Bu vaka grubunda 22 hastada gözlenen plevral effüzyonlardan infeksiyonlar yanında posttravmatik 
hemotoraks da sorumlu olabilir. 

KARDİYOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR 
Kardiyovasküler komplikasyonlar bu seride 63 hastada rapor edilmiştir ve 3. sıklıktaki komplikasyondur. 

Felaketlerin stresine bağlı olarak koroner kalp hastalığında ve buna bağlı ölümlerde anlamlı artışlar olduğu bilinen 
bir konudur (Suzuki, 1995; Kloner, 1997). O nedenle, serimizdeki ani ölümlerin hiç değilse bir bölümünden bu 
komplikasyon sorumlu tutulabilir.  

Depremlerden sonra hipertansiyona da çok sık rastlandığı veya önceden hipertandü olan hastaların kan 
basınçlarının daha zor kontrol edilebildiği rapor edilmiştir (Kario, 1995; Saito, 1997). Söz konusu 
komplikasyonda stres major bir rol oynamakta ve hastaların ilaçlarını düzenli alamaması da (Baba, 1996) bu 
duruma katkıda bulunmaktadır.  
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Serimizde kardiyovasküler komplikasyonlar içinde en sık rapor edileni hipertansiyondur. Oldukça genç olan 
bu hasta grubunda depremden önce hipertansiyon bulunması ihtimalinin az olduğunu düşünüyoruz. Bu kan 
basıncı yüksekliğine ABY yerleşmiş olgularda yatrojenik olarak volüm yüklenmesi ve/veya stres katkıda 
bulunmuş olabilir.  

Ortalama yaşın 31.7±14.7 olduğu hastalarımızda 2. sıklıktaki kardiyak komplikasyonun konjestif kalp 
yetersizliği olması da beklenmedik bir bulgudur. Söz konusu bulgu, hastalardaki hipertansiyonun patogenezinde 
volüm yüklenmesinin ön planda rol aldığı hipotezini doğrular niteliktedir. 

HEMATOLOJİK KOMPLİKASYONLAR 
Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu hastalardan 53’ünde hematolojik 

komplikasyonların geliştiği rapor edilmiştir. Bu komplikasyonlar içinde en sık olanı 44 hastada ortaya çıkan 
DİK’tir. Dissemine intravasküler koagülasyon, bazen yalnızca rabdomiyolize bağlı olarak gelişebilir (Honda, 
1983; Zager, 1996); hatta rabdomiyolizi oldukça hafif olan hastalarda bile ortaya çıkabilir (Knochel, 1990). 
Travmaya uğrayan kaslardan tromboplastin salgılanması muhtemelen bu komplikasyonun patogenezinde yer 
almaktadır (Better, 1990). Öte yandan, infeksiyona çok meyilli olan bu hasta grubunda DİK gelişmesini uyaran 
faktörler içinde sepsisin de önemli bir rolü vardır. Kanımıza göre, serimizde de DİK komplikasyonunun 
gelişmesinde tetiği çeken faktör sepsistir. Bu hastaların tedavisinde toplam 8412 ünite kan ve kan ürünü (human 
albumin ve taze dondurulmuş plazma) transfüzyonuna gereksinim duyulması da hematolojik komplikasyonların 
tüm klinik seyir boyunca ne kadar sık olduğunu vurgular (Bkz. "Tedavi" bölümü).  

NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLAR 

Literatürde rabdomiyolizli ve ezilme sendromlu hastalarda periferik sinir hasarının oldukça sık olduğu 
bildirilmektedir (Akmal, 1983; Yoshida, 1999); söz konusu komplikasyonun patogenezinde değişik faktörler rol 
alır: 

1. Brakial pleksus veya periferik sinirler immobilizasyondan dolayı baskıya uğrayabilir veya gerilebilir,  

2. Kompartman içi basınç sinirler üzerinde baskı yapabilir, 
3. Kompartman sendromuna bağlı olarak sinirlerin kanlanması bozulabilir. 

Periferik nöropati klinikte kendini çoğu kez ekstremitelerde flask paralizi ve duysal kayıp ile gösterir. 
Bulgular, tutulan ekstremitenin inervasyonu ile paralellik göstermeyebilir ve bazen spinal lezyon olduğunu 
düşündürür. Ayırıcı tanıda anal ve üriner kontinansın korunması yanında sonda takılırken ağrı hissedilmesi de 
önem taşır (Better, 1990; Yoshida, 1999). Periferik sinir felçlerinin uzun dönemdeki prognozu genellikle iyidir 
(Yoshida, 1999). 

Serimizde de tüm nörolojik komplikasyonlar içinde en sık bildirileni (toplam 31 olgu) periferik sinir 
felçleridir. Ancak, kanımıza göre bu komplikasyon yine de beklenenden daha azdır. Bu durum tanı 
konulmasındaki veya dökümantasyondaki yetersizliklerden kaynaklanabilir.  

PSİKİYATRİK KOMPLİKASYONLAR 
Depremlere bağlı ezilme sendromlu hastalarda en önemli sorunlardan biri psişik problemlerdir. Nitekim, 

hastalardaki ciddi psişik travmaların oranının Meksika Depremi'nde %23.5’e (Sanchez-Carillo, 1989), Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki Northridge Depremi'nde ise %32’ye (Shoaf, 1998) ulaştığı rapor edilmiştir. Kısa bir süre 
önce gerçekleşen Hindistan'daki Gujarat Depremi'nde genel nüfusun yaklaşık %30'unda (okul çocuklarının 
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neredeyse tamamında) psikiyatrik sorunlar gözlenmiştir (Sharma, 2002). Benzer şekilde, Japonya’daki Kobe 
Depremi’nde de psikiyatrik sorunların yoğun olduğu ve çok sayıda intihar girişimi rapor edilmiştir (Baba, 1996). 

Bu analizde anket formlarında yalnızca 11 hastada depresyon saptandığı not edilmesine rağmen, Marmara 
Depremi’nin ardından da psişik komplikasyonların çok yoğun yaşandığını biliyoruz. Raporlardaki eksikliğin 2 
nedene bağlı olabileceğini düşünüyoruz: 1. Psikiyatrik problemler çok yoğun bir şekilde ve hastaların tümünde 
ortaya çıkmıştır; o nedenle, merkezler tarafından ayrı bir komplikasyon olarak rapor edilmeye değer 
bulunmamıştır, 2. Pek çok organik komplikasyonu olan hastalarda psikiyatrik sorunların birinci derecede önem 
taşımadığı düşünülmüş, bu durum da kayıtlarda eksikliğe yol açmıştır. 

Biz, kendi kliniğimizde (özellikle yakınlarını felaket sırasında kaybeden hastaların) günlük hayattaki ağır 
depresyonlarına ek olarak, gecenin ilerleyen saatlerinde uykuya daldıktan kısa bir süre sonra aniden kabuslar 
görerek uyandıklarını ve yoğun ajitasyon gösterdiklerini gözlemiştik. Bu seslere uyanan diğer odalardaki 
hastaların da ajite olması ile bütün serviste yoğun huzursuzluk yaşanmış ve hastaların sakinleştirilmesinde büyük 
zorluk çekilmişti. Bu son derece yoğun psikiyatrik problemler sonucunda nefrologlar ve cerrahlara ek olarak, 
hastaların hepsine her gün psikiyatrik vizitlerin de yapılması kaçınılmaz bir hale gelmişti. Özetlenecek olursa, bu 
hasta grubunda çok yoğun bir psikiyatrik destek tedavisi şarttır; ancak yine gözlemlerinize göre, felaket sırasında 
evini ve yakınlarının çoğunu kaybeden hastaların etkin psişik tedavisi ve rehabilitasyonu çok zordur; hatta pek 
çok olguda imkansızdır. 

GASTROİNTESTİNAL KOMPLİKASYONLAR 

Strese bağlı olarak, felaketlerden sonra gastrointestinal komplikasyonlar artabilir. Nitekim, Kobe depremi 
ertesinde peptik ülser ve gastrointestinal kanama sıklığında anlamlı artışlar rapor edilmiştir (Takakura, 1997). 
Bizim hasta grubumuzdaki tüm olgular ABY ile komplike olmuştu ve stres faktörüne ek olarak, söz konusu 
problemin de gastrointestinal komplikasyonların sıklığını artırması beklenirdi. Ancak, ilginç bir şekilde, bu seride 
en az rapor edilen komplikasyonlar gastrointestinal kaynaklı olanlardır. Bu beklenmedik  durumun sebebini net 
olarak bilmiyoruz; ancak çok ağır seyretmeyen gastrointestinal sorunların hasta dosyalarına kaydedilmemiş 
olmasının bu durumu açıklayabileceğini düşünüyoruz.  

Gastrointestinal komplikasyonlar içinde en sık bildirileni, 13 hastada ortaya çıkmış kanamalardır. Söz konusu 
komplikasyondan stres ülserleri, değişik nedenlere bağlı olarak gelişen kanama diyatezi ve kullanılan ilaçlar 
(nonsteroidler, steroidler vb.) sorumlu olabilir. 

IV.  ÖLÜM NEDENLERİ 
Kobe Depremi’nin ardından en yüksek mortalite oranının ezilme sendromlu hasta grubunda ortaya çıktığı 

rapor edilmiştir (Tanaka, 1999). Bu tablonun sistemik özelliğinden dolayı çok değişik komplikasyonlar 
görülmekte, sonuçta, enerjik ve uygun bir şekilde tedavi edilmezse hastalar kaybedilmektedir. 

Marmara Depremi ardından ortaya çıkan ezilme sendromlu 639 olgudan 97’si ölmüştür. Serimizdeki en sık 
ölüm nedeni sepsistir; sepsis hem doğrudan, hem de DİK’e sebep olarak dolaylı bir şekilde mortaliteye yol 
açabilir (Tablo-IV.6), (Erek, 2002).  

Önceden de vurgulandığı üzere, bu seride sepsisin en önemli kaynağı yara infeksiyonlarıdır; yara 
infeksiyonlarının da en önemli kaynağı olarak fasyotomiler dikkat çekmektedir. Kanımızca, söz konusu bulgular 
fasyotomi indikasyonlarının rastgele konulmaması bakımından önem taşır. 
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Tablo-IV.6. Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu olgularda ölüm nedenleri (Erek, 2002) 

Sepsis:  30 DİK + sepsis:  8 

Kardiyak nedenler: 17 Diğer nedenler: 8 

     Kardiyopulmoner arrest:    9  Gastrointestinal kanama: 2 

  Konjestif kalp yetersizliği:   3  İntrakranyal kanama:  2 

 Kardiyojenik şok:   2  Aspirasyon pnömonisi:  1 

 Akut miyokard infarktüsü:   1  Hipovolemik şok: 1 

 Aritmi:    1  İntraoperatif:  1 

 Hemoperikard:   1  Hidrosefali:  1 

Solunum yetersizliği (ARDS):  12 Belirlenmemiş:  22 

DİK: Dissemine intravasküler koagülasyon, ARDS: akut sıkıntılı solunum sendromu 
 
Marmara Depremi sırasında infeksiyonların ardından en önemli ölüm sebebinin kardiyak komplikasyonlar 

olduğu not edilmiş ve tüm ölümlerin %9’unda, kardiyak ölümlerin ise %53’ünde özel bir neden belirtilmeksizin 
"kardiyopulmoner arrest" olduğu rapor edilmiştir (Erek, 2002).Söz konusu hasta popülasyonunun oldukça genç 
olduğu dikkate alınırsa bu akut ölümlerin pek çoğundan hiperpotasemiye bağlı kardiyak aritmilerin sorumlu 
olduğu varsayılabilir; benzer hipotezler daha önce de öne sürülmüştür (Ron, 1984; Richards, 1989; Collins 1991; 
Better, 1993).  

Bu hasta grubunda ölümle ilişkili olan tüm parametreler "Prognoz" bahsinde ayrıntılı bir şekilde  irdelenmiştir. 
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KLİNİK DERSLER  

Marmara Depremi’nin analizinde, hafif veya ağır kas travması bulunan tüm felaketzedelerde ezilme 
sendromu ve akut böbrek yetersizliği (ABY) gelişmesi riski olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, hastanelerdeki 
yığılmadan dolayı evlerine gönderilen hastalar, çıkardıkları idrarın miktarını ve rengini yakından izlemeleri 
konusunda uyarılmalıdır. İdrarın az ve koyu renkli olması, hipertansiyon, ödem gibi bulguların ortaya çıkması 
durumunda hastalara en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilmelidir.  

Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu hastalarda felaket sahasında ne tür klinik bulguların 
ortaya çıktığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak, başvuru sırasındaki fizik muayene bulguları bu 
konuda bir fikir verebilir. Bu hasta grubunda başvuruda en sık rastlanan bulgu ekstremite travmaları, 
özellikle de kas ezilmeleridir. Ekstremite travmaları klinik seyir aşamasında diyalize ihtiyaç duyan 
hastalarda anlamlı olarak daha fazladır; öte yandan, başvuru aşamasında torakal ve/veya abdominal 
travması bulunan hastalarda ölüm riskinin çok yüksek olması dikkat çekicidir. Bu tip travmaları 
bulunan hastalar imkan varsa yoğun bakım şartlarında izlenmeli veya, genel durumları izin veriyorsa, 
yoğun bakım ünitesi olan sağlık kuruluşlarına sevk edilmelidir. 

Ezilme sendromlu hastalarda başvuru sırasındaki fizik muayene bulguları morbidite ve mortalite riski 
hakkında önemli mesajlar verebilir. Başvuruda kan basıncının düşük, beden ısının yüksek, idrar miktarının az 
olması yüksek mortalite riskine işaret eder; diyalize giren hastalarda son iki parametre benzer olduğu halde, 
kan basıncı daha yüksektir; bu durum muhtemelen ABY gelişmiş olgulara yatrojenik olarak fazla sıvı 
yüklenmesi ile ilgilidir.  

Ezilme sendromlu hastalarda klinik seyir sırasında ortalama oligüri süresi 10, poliüri süresi ise 12 
gündür; söz konusu bulgular diyaliz malzemeleri ihtiyacını belirlemede ve lojistik planlamada önem 
kazanır. 

Klinik izlemde bu hastalardaki komplikasyon oranının çok yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Söz konusu 
komplikasyonlar arasında en sık rastlananı infeksiyonlardır; bunu pulmoner, kardiyovasküler, hematolojik, 
nöropsikiyatrik ve gastrointestinal komplikasyonlar izlemektedir. İnfeksiyonlar arasında en sık olanı ise 
sepsistir. Bu komplikasyon önemli ölüm belirteçleri olan dissemine intravasküler koagülasyona (DİK) ve akut 
sıkıntılı solunum sendromuna (ARDS) zemin hazırlayarak morbidite ve mortaliteye hem doğrudan, hem de 
dolaylı yoldan katkıda bulunmuştur. Sepsise yol açan en önemli sebep yara infeksiyonları olduğu için, 
kompartman sendromu olan hastaların tümüne rutin fasyotomi uygulamamalı ve indikasyonlar her hasta için 
ayrı ayrı belirlenrmelidir. 

Bu genç yaş grubundaki hastalarda hipertansiyonun ve konjestif kalp yetersizliğinin sık ortaya 
çıkması ABY gelişmiş olgulara fazla sıvı yüklendiğini düşündürmektedir. O nedenle, felaketin 
üzerinden birkaç gün geçtikten sonra gelen hastalara empirik olarak sıvı verilmemeli, alınan ve 
çıkarılan sıvı miktarları yakından izlenmelidir. Santral venöz basınç ölçümleri bu konuda yol gösterici 
olur.  

ARDS ve DİK önemli ölüm belirteçleri olduğu için bu komplikasyonların saptandığı hastaları mümkün 
olduğunca yoğun bakım ünitelerinde izlemelidir. Öte yandan, hastanede veya sağlık merkezinde yoğun bakım 
ünitesi yoksa, nakil kararını çok dikkatle ve her hastayı ayrı, ayrı değerlendirerek almalıdır; çünkü bu 
hastaların uzak mesafelerdeki yoğun bakım ünitelerine nakli sırasında kaybedilmeleri riski de yüksektir.  

Özetle, depremlerin ertesinde felaketzedelerde ortaya çıkan klinik belirti ve bulgular ile 
komplikasyonlar, hem tedavide yönlendirici olur, hem de prognoz hakkında fikir verebilir. O sebeple, 
klinik izlemin yakından yapılması hayati önem taşır. Klinik bulgu ve komplikasyonların hızla 
dökümante edilerek koordinasyon merkezine bildirilmesi lojistik planlamanın yapılması (örneğin; 
yoğun bakım ünitelerinde hasta trafiğinin ayarlanması, kan ve kan ürünleri bağış çağrılarının 
yapılması, diyaliz gereksinimlerinin belirlenmesi vb.) açısından da önemli yararlar sağlayabilir. 

 
 

 

 

 


