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V. LABORATUAR BULGULARI 
 

ÖZET 

Ezilme sendromlu hastaların laboratuar bulgularını felaket sahasında, hastanelere başvuru aşamasında ve 
klinik seyir sırasında şeklinde ayrı ayrı değerlendirmek öğrenmede kolaylık sağlar. Kaos ve panikden dolayı 
depremlerin hemen ertesinde felaket sahasında laboratuar incelemeleri yapmak mümkün olmaz ve ilk 
aşamada tedaviler empirik bir şekilde yönlendirilir. Öte yandan, hastanelere başvuru sırasındaki laboratuar 
bulguları erken dönemdeki patolojiler hakkında fikir verebilir.  

Başvuru aşamasındaki laboratuar bulguları I. İdrar, II. Kan bulguları başlıkları altında incelenir. İdrar 
tahlilindeki en önemli bulgu miyoglobinüri sonucunda idrarın kirli-kahverenkli olmasıdır. Pratikte 
miyoglobinürinin saptanmasında dipstik (veya kağıt şerit) yöntemi kullanılır. Miyoglobinüri dışındaki idrar 
bulguları böbrek tutulmasının düzeyi ile ilgilidir; önce prerenal, daha sonra intrarenal böbrek yetersizliği ile 
uyumlu bulgular dikkat çeker. 

Bu hastaların kan sayımında da önemli laboratuar anomalileri saptanabilir; bunlar arasında sık 
görülenleri anemi, lökositoz ve trombositopenidir. Anemi travmatik kanamalara veya hemodilüsyona, 
lökositoz rabdomiyolize veya infeksiyonlara, trombositopeni ise dissemine intravasküler kaogülasyona işaret 
edebilir. 

Ezilme sendromunda kan biyokimyasındaki patolojik bulgular rabdomiyolize bağlı olarak kaslardan açığa 
çıkan maddelerin serum düzeylerinin artmasına ve akut böbrek yetersizliği (ABY) gelişmesine bağlıdır. 
Rabdomiyoliz sırasında kaslardan salınan en önemli madde miyoglobindir; ancak yarı ömrü çok kısa olduğu 
için klinikte bu maddenin serum düzeyi çoğu kez normal bulunur. Pratik uygulamada, rabdomiyolizin tipik 
göstergesi serum kreatin fosfokinaz (CK) düzeyindeki artıştır. Öte yandan, bu hastalardaki en önemli 
laboratuar bulgusu hiperpotasemidir. Varsayımlara göre, depremlerden canlı olarak kurtulabilmiş 
felaketzedelerdeki en sık ölüm sebeplerinden biri hiperpotaseminin yol açtığı kardiyak aritmilerdir. O 
nedenle, felaket sahasında tüm hastalara empirik antihiperpotasemik tedavi yapılması önerilir. Ancak ezilme 
sendromlu bazı olgularda hipopotasemi de gözlenebilir; bu hastalarda empirik tedavi ile serum 
potasyumunun daha da azaltılması önemli komplikasyonlara yol açar.  

Rabdomiyoliz sırasında travmaya uğramış kaslardan açığa çıkan fosfor, hastalarda oldukça sık 
hiperfosfatemi görülmesine sebep olur; hiperfosfatemi, yumuşak doku kalsifikasyonlarına yol açabilir, ABY 
patogenezine katkıda bulunabilir ve bazen ani ölüme sebep olabilir. Rabdomiyolizin sık rastlanan bir diğer 
bulgusu olan hipokalsemi ise tetanilere ve nöbetlere yol açarak kas hasarını artırabilir; hiperpotaseminin 
kardiyotoksik etkilerini potansiyalize ederek kardiyak ölümlerde önemli bir rol alır. Öte yandan, bu 
hastalarda iyileşme döneminde sıklıkla hiperkalsemi ortaya çıkar. Ezilme sendromlu hastalarda farklı 
patogenetik mekanizmalar ile hem hiperalbuminemi, hem de hipoalbuminemi görülebilir; her iki patolojinin 
de kötü prognostik göstergeler olduğu öne sürülmüştür. 

Rabdomiyolizin yol açtığı diğer biyokimyasal anomaliler arasında hiperürisemi, aspartat aminotransferaz, 
alanin aminotransferaz ve laktik dehidrogenaz enzim yükseklikleri sayılabilir. Ayrıca, bu hastalarda değişik 
nedenlere bağlı olarak yüksek anyon açıklı bir metabolik asidoz gözlenir; bu komplikasyon bazı hastalarda 
ölüme yol açar. 

ABY, ezilme sendromunun en önemli komponentlerinden biridir; ancak henüz bu tablo gelişmeden de 
üremik sendromun laboratuar bulguları ortaya çıkabilir (ekstrarenal üremik pattern). Bu durumun nedeni 
rabdomiyolizin laboratuar bulguları ile böbrek yetersizliğinin bulgularının birbirine çok benzemesidir. Bu 
hasta grubunda ABY ortaya çıktığı zaman BUN ve kreatinin düzeyinde artış görülür; rabdomiyolizli 
hastalarda, kreatinin/BUN oranı beklenen limitlerden daha yüksek olabilir.  

  



 
 

79

Marmara Depremi ertesinde, (bu boyuttaki bir felaketten sonra) dünyadaki en büyük veritabanı oluşturulmuş 
ve ezilme sendromlu felaketzedelerin laboratuar bulguları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Söz konusu 
bulgular, gerçekleşmesini hiç dilemediğimiz diğer afetler için yol gösterici olabilir. Bu bölümde, hem ezilme 
sendromlu hastalarda ortaya çıkabilecek klasik laboratuar bulguları hakkında bilgi verilecek, hem de Marmara 
Depremi ertesinde elde edilen bulguların analizinden çıkarılan sonuçlar irdelenecektir.  

Ezilme sendromlu hastaların laboratuar bulgularını felaket sahasında, hastanelere başvuru aşamasında ve klinik 
seyir sırasında şeklinde ayrı ayrı değerlendirmek yararlıdır. 

Felaketlerin ertesinde, erken dönemde laboratuar incelemeleri yapmak çoğu kez mümkün olmaz; çünkü aşırı 
bir kaos ve panik ortamı vardır; ayrıca, bölgedeki sağlık tesisleri ve/veya sağlık personeli de felaketten 
etkilenebilir. Sonuç olarak, ilk aşamada tedaviler, laboratuar bulguları bilinmeksizin, klinik parametreler göz 
önüne alınarak ve empirik bir şekilde yönlendirilir. 

Öte yandan, bölgede veya bölge dışında bulunan hastanelere başvuru aşamasından itibaren mümkün 
olabildiğince laboratuar incelemeleri yapmak şarttır; laboratuar bulguları önceden empirik başlanmış tedavileri 
objektif temellere göre düzenlemek imkanı verir. Ayrıca, söz konusu bulguların dikkatli bir şekilde retrospektif 
analizi, sonradan ortaya çıkabilecek felaketlerde (laboratuar imkanlarının bulunmadığı erken dönemde bile) ne tip 
patolojilerin görülebileceği hakkında fikir verir; böylece empirik ve acil tedavilerde gözetilecek prensipler ortaya 
konur. 

Bu hastalarda başvuru aşamasındaki laboratuar bulgularını:  

I. İdrar bulguları ve  

II. Kan bulguları ana başlıkları altında incelemek mümkündür. 

I. İDRAR BULGULARI 
Ezilme sendromlu hastalarda idrar incelemesinde rastlanılan en tipik ve önemli bulgu idrar renginin 

makroskopik olarak kirli-kahverenkli olmasıdır; söz konusu renge miyoglobinüri sebep olur. İdrara bu rengi veren 
madde bizzat miyoglobin değil, ancak miyoglobinin indirgenmesi ile ortaya çıkan metmiyoglobindir.  

Miyoglobinüri rabdomiyoliz sonucunda kan dolaşımına çıkmış olan miyoglobinin idrara geçmesi olarak tarif 
edilir. Önceki bölümlerde de değinildiği üzere, miyoglobin kasın oksijen taşıyan proteinidir; iskelet kasının her bir 
gramında yaklaşık 4 mg miyoglobin bulunur (Honda, 1983). Normalde miyoglobinin plazma düzeyi 0 ile 0.003 
mg/dl arasında değişir ve yaklaşık %50 ile %85’i plazma globulinlerine bağlanır (Honda, 1983). Bu nedenle 
sağlıklı insanlarda idrara çok az miyoglobin geçer ve miyoglobinüri düzeyi 5 ng/ml’den daha düşüktür (Slater, 
1998). Söz konusu miktar, idrarda renk değişikliğine veya patolojik bir bulguya yol açmaz. Miyoglobinüriye bağlı 
renk değişikliğinin görülebilmesi için idrardaki miyoglobin miktarının 100 mg/dl’yi aşması lazımdır (Gabow, 
1982; Honda, 1983).  

Miyoglobinin renal eşik değeri 15.000 mg/L (1.5 mg/dl)’dir; bu değer aşılınca plazma proteinlerinin bağlama 
kapasitesi aşılır ve miyoglobin idrara geçer. Miyoglobinin plazma konsantrasyonu 1.5 ile 23 mg/dl arasında 
bulunduğu zaman, dolaşan miyoglobinin yaklaşık %50’si Bowman boşluğuna filtre olmaktadır (Honda, 1983; 
Fabris, 1998). Serum miyoglobin düzeyinin 1.5 mg/dl’yi aşması için yaklaşık 100 gr kasın hasara uğraması 
gereklidir (Knochel, 1981). Bu bilgiler özetlenecek olursa, laboratuar incelemelerinde miyoglobinüri görülmemesi 
rabdomiyoliz olmadığını ispatlamaz; ancak, miyoglobinürinin saptanması nekroza uğrayan kas kütlesinin çok 
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fazla olduğunu gösterir. Öte yandan, miyoglobinüri görülmesine sadece serum miyoglobin düzeyi değil, böbrek 
fonksiyon durumu (glomeruler filtrasyon hızı) ve idrar akım hızı da etki eder (Honda, 1983). 

Pratikte miyoglobinürinin saptanması için dipstik (veya kağıt şerit) yöntemi kullanılır. İdrar tahlilinde 
sedimentte eritrosit bulunmaksızın, dipstik testi ile (+) reaksiyon miyoglobinüriyi, hematüriyi (veya 
hemoglobinüriyi) akla getirir; ama bu test ile sayılan 3 ihtimal arasında ayırıcı tanı yapmak mümkün değildir. 
Dipstik ile kuvvetli kan reaksiyonuna rağmen sedimentte az sayıda eritrosit görülmesi ve koyu renkli silindirlerin 
saptanması hematüriyi ekarte ettirir.  

Ezilme sendromlu hastalarda, idrar tahlilinde miyoglobinüri dışındaki bulgular böbrek tutulmasının düzeyi ile 
ilgilidir. Genelde, hastalığın ilk saatlerinde olgular hipovolemiktir ve idrar incelemesi prerenal böbrek yetersizliği 
bulguları ile paralellik gösterir (dansite ve osmolarite yüksek, idrar sodyum konsantrasyonu ise düşüktür; 
fraksiyonel sodyum ekskresyonu da %1’den daha azdır). Akut tubuler nekroz ortaya çıktığı zaman ise proteinüri, 
izostenüri, sedimentte nekrotik epitel hücrelerinin varlığı gibi organik böbrek yetersizliği ile uyumlu idrar 
bulguları dikkat çeker. Ezilme sendromlu hastalarda penetran veya künt travmalara bağlı hematüri de görülebilir. 

Marmara Depremi’nin analizinde kullanılan anket formlarında idrar bulgularına yer verilmemiştir; bu 
davranışın nedeni hem fazla miktarda soru sormanın yanıt oranını düşürebileceği endişesi, hem de kan testleri ile 
rabdomiyoliz tanısı kolayca konulmuş hastalarda kaos ve panik ortamında idrar tahlili yapılmış olması ihtimalinin 
azlığıdır.  

II. KAN BULGULARI 

Ezilme sendromlu hastalarda başvuru aşamasında kan sayımı ve kanın biyokimyasal analizi acil tedaviyi 
yönlendirebilmek açısından hayati önem taşır. Marmara Depremi sırasında ortaya çıkan olgularda "başvuru 
laboratuar parametreleri" analiz edilerek yorumlanırken, felaketin ilk 3 gününde hastanelere gelen olguların 
bulguları ayrıca değerlendirilmiştir. Söz konusu yaklaşımın sebebi, bu seride, depremin üzerinden 1 ay geçtikten 
sonra bile referans hastanelerine başvuran hastaların bulunmasıdır. Bilindiği üzere, sonradan gelen olgularda 
zamanla pek çok parametrede (özellikle de serum enzimlerinde, elektrolitlerde, azotlu madde retansiyonunda vb.) 
değişiklikler ortaya çıkabilir. O nedenle, felaketlerin hemen erken döneminde sahada ne tür biyokimyasal 
patolojiler ile karşılaşılabileceğini saptayabilmek ve bundan sonraki afetler için empirik tedavi dersleri 
çıkarabilmek amacıyla, başvuru laboratuar bulgularının analizinde erken dönemde gelen hastalar üzerinde 
yoğunlaşılmıştır.  

Öte yandan, bu analizde felaketzedelerde karşılaşılabilecek biyokimyasal anomaliler hakkında genel bir bilgi 
sahibi olmak amacıyla tüm seriyi içeren istatistiksel çalışmalar da yapılmış, ancak bu incelemelerden "felaket 
sahasında" neler olabileceği konusunda sonuçlar çıkarmamaya özen gösterilmiştir.  

A. KAN SAYIMI 

Hematokrit değeri 
Ezilme sendromlu hastalarda anemi sık görülen bir bulgudur; nitekim, Meksika depremi ertesinde ayaktan 

izlenen hastalarda aneminin en fazla rastlanan medikal komplikasyon olduğu rapor edilmiştir (Sanchez Carillo, 
1989). Bu hasta grubunda doku oksijenasyonu ve perfüzyonunun sağlanabilmesi için kan hemoglobin düzeyinin 
belirli sınırlar içinde tutulması hayati önem taşır. Buradan yola çıkarak, prognozu belirleyebilmek amacıyla kritik 
hastalarda bir tarama testi olarak hematokrit tayini yapılması ve travma hastalarında hematokrit düzeyinin en 
azından %25-30 arasında tutulması önerilmektedir (Shoemaker, 1991).  
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Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu olgularda başvuru aşamasında ortalama hematokrit düzeyi 
%35.3±9.3 bulunmuştur (Tablo-V.1).  

Tablo-V.1. Marmara Depremi ertesinde, felaketin ilk 3 gününde başvuran hastalarda (n=423)  laboratuar bulguları (anket 
formlarında parametrelerin tümü belirlenmediğinden dolayı "n" sayıları değişiktir).  

Parametre n Ortalama S.D. Minimum Maksimum 

Hematokrit (%) 400 35.0 9.3 9.1 63.6 
Lökosit (/mm3) 373 14.945 6.614 3.000 50.100 
Trombosit (/mm3) 367 183.975 134.012 8.600 2.130.000 
Potasyum (mEq/L) 401 5.4 1.3 2.4 13.3 
CK (U/L) 70 58.205 77.889 77 459.800 
Albumin (g/dl) 279 2.6 0.7 1.1 4.8 
BUN (mg/dl) 411 55.1 28.9 9 269 
Kreatinin (mg/dl) 409 3.9 2.3 0.3 16.1 
Ürik asit (mg/dl) 241 6.5 2.5 1.3 17.9 
Kalsiyum (mg/dl) 265 7.8 1.0 6 11.8 
Düz. kalsiyum (mg/dl) 221 8.8 0.9 6.9 12.4 
Fosfor (mg/dl) 218 5.2 1.8 0.7 12.4 
AST (U/L) 143 859 1050 2 9.245 
ALT (U/L) 141 826 5374 8 64.000 
LDH (U/L) 72 2.762 2.874 182 18.940 

      S.D.: standard sapma, CK: kreatin fosfokinaz, düz. kalsiyum: serum albuminine göre düzeltilmiş kalsiyum, AST: aspartat 
aminotransferaz, ALT: alanin aminotransferaz, LDH: laktik dehidrogenaz. 

Hastaların %29’unun hematokrit değeri %30’dan daha azdır (Tablo-V.2.A) ve sonradan ölen hastaların 
hematokriti (%32.3±9.8) yaşayanlara göre (%35.5± 9.1) daha düşüktür (p=0.028) (Tablo-V.3). Bu hastalarda 
başvuru sırasındaki hematokrit değeri lökosit sayısı (p<0.001, r=0.455, n:367), trombosit sayısı (p=0.027, 
r=0.116, n:365) ve serum albumini (p=0.002, r=0.191, n:273) ile pozitif; felaket anı ile hastaneye başvuru zamanı 
arasında geçen süre (p=0.024, r=-0.113, n:400), kan (p<0.001, r=-0.175, n:400) ve taze dondurulmuş plazma 
(TDP) transfüzyonu sayıları ile de (p=0.002, r=-0.158, n:400) negatif korelasyonlar göstermiştir. 

Tablo-V.2. Başvuru sırasında dilimlere ayrılmış bir şekilde hematokrit (A), serum kreatin fosfokinaz (B), albumin (C) ve 
BUN (D) düzeyleri ve her bir dilime uyan hasta sayıları 

Hematokrit 
(%) 

Hasta 
sayısı 

Serum CK 
(U/L) 

Hasta 
sayısı 

Serum alb. 
(g/dl) 

Hasta 
sayısı 

BUN 
(mg/dl) 

Hasta 
sayısı 

<20 18 <1000 4 <1.5 11 <20 24 
20-29.9 98 1.000-9.999 18 1.5-1.9 39 20-39 98 

30.0-39.9 168 10.000-49.999 21 2.0-2.9 145 40-69 201 
40.0-44.9 62 50.000-99.999 14 3.0-3.4 49 70-99 64 
45-49.9 29 100.000-249.000 10 3.5-4.4 34 100-199 22 
>=50 25 >=250.000 3 >=4.5 1 >=200 2 

n: 400 N:70 n:279 n:411 
A B C D 

CK: kreatin fosfokinaz, alb: albumin, BUN: kan üre azotu. 

Hastalarımızda gözlenen düşük hematokrit değerleri kan kaybına bağlı olabilir veya oligürik hastalara fazla 
miktarda sıvı uygulanması sonucunda ortaya çıkan hemodilüsyonun bir göstergesidir. Bu ikinci varsayımın çok 
muhtemel olduğunu düşünüyoruz, çünkü depremin ilk haftasından itibaren dağıtılmaya başlanan, "International 
Society of Nephrology" (ISN) ve Türk Nefroloji Dernekleri tarafından hazırlanmış olan kitapçıklar ezilme 
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sendromlu olgulara çok yoğun sıvı tedavisini önermekteydi (Vanholder, 2001). Hematokrit ile felaket sahasından 
hastaneye başvuruya kadar geçen süre arasındaki negatif korelasyon da böyle bir ilişkiye işaret edebilir. Sonradan 
referans hastanelerine başvurmuş olan hastaların felaket sahasında veya ilk yardım merkezlerinde daha fazla 
miktarda sıvı almış olmaları hemodilüsyona yol açmış olabilir. Hematokrit ile serum albumini arasındaki 
korelasyon da bu iki parametrenin dehidratasyon ve volüm yüklemesi durumlarında aynı yönde sapma 
gösterdiğini düşündürür ve yukarıdaki hipotezi doğrular niteliktedir (Sever, 2002). 

Serimizde ölen hastalardaki düşük hematokrit değerini travmaya bağlı kanamanın sürmesi ve/veya DİK’a bağlı 
hemorajik diyatezin yol açtığı kanamalar ile açıklamak mümkündür; çünkü DİK, bu seride mortalitenin önemli bir 
göstergesi olarak bulunmuştur (Sever, 2002). 

İlginç bir şekilde, bu seride, başvuru aşamasında hastaların %6.3’ünün hematokrit değeri %50’den yüksektir. 
Rabdomiyolizli hastalarda yüksek hematokrit düzeylerinin görülebileceği önceden de tarif edilmiştir (Whittaker, 
1974; Michaelson 1984; Ward, 1988); söz konusu bulgunun en önemli sebebi dehidratasyona bağlı 
hemokonsantrasyondur.  

 Tablo-V.3. Diyaliz gereksinimi ve mortalite olasılıklarının başvuru sırasındaki kan sayımı parametrelerine göre 
değerlendirilmesi 

Parametre 
Hastaların durumu 

ve sayısı Ortalama 
Standard 
sapma Minimum Maksimum p 

Diyaliz (-) (n:108) 35.2 7.4 13.3 52.1 
Diyaliz (+) (n:292) 34.9 9.9 9.1 63.6 =0.466 

Yaşayanlar (n:330) 35.5 9.1 13.3 63.6 
Hematokrit 

(%) 
Ölenler (n:70) 32.3 9.8 9.1 54.3 =0.028 

Diyaliz (-) (n:91) 13.227 5.692 4.900 34.600 
Diyaliz (+) (n:282) 15.499 6.803 3.000 50.100 =0.002 

Yaşayanlar (n:308) 14.909 6.480 3.000 50.100 
Lökosit 
(/mm3) 

Ölenler (n:65) 15.111 7.268 4.300 38.100 
=0.979 

Diyaliz (-) (n:90) 194.596 91.858 8.600 653.000 
Diyaliz (+) (n:277) 180.525 145.072 14.500 2.130.000 =0.006 

Yaşayanlar (n:303) 192.557 141.398 8.600 2.130.000 
Trombosit 

(/mm3) 
Ölenler (n:64) 143.344 80.383 26.000 428.000 <0.001 

 
 Lökosit sayısı 

Rabdomiyolizli hastalarda sık görülen bir diğer bulgu da lökositozdur; söz konusu bulgu, herhangi bir 
komplikasyon olmaksızın bizzat rabdomiyoliz sonucunda ortaya çıkabilir (Akmal, 1981; Knochel, 1998).. 
Marmara Depremi ertesinde de başvuru sırasında hastaların çoğunda lökositozun (14.945±6.614/mm3) varlığı 
dikkat çekmiştir. Diyalize giren hastalardaki lökosit sayısı (15.499±6.803/mm3), diyalize gereksinim 
duyulmayanlara göre (13.227±5.692/mm3) daha yüksektir (p=0.002). Başvuru sırasındaki lökosit sayısı, bu 
aşamadaki trombosit sayısı (p<0.001, r=0.220, n:367) ve serum potasyumu (p<0.001, r=0.213, n:366) ile pozitif; 
hastaların yaşı (p=0.036, r=-0.110, n:364) ve başvurunun ilk günündeki idrar hacmi (p=0.004, r=-0.157, n:338) ile 
de negatif korelasyon göstermiştir. 

Serimizdeki hastalarda gözlenen lökositoz infeksiyonlara sekonder olabilir; çünkü bir önceki bölümde de 
bahsedildiği üzere, bu analizde en sık rastlanan medikal komplikasyon infeksiyonlardır. Öte yandan, lökosit 
sayısının diyalize giren hastalarda yüksek olması yanında, serum potasyumu ile pozitif, başvuru aşamasında da 
idrar hacmi ile de negatif korelasyon göstermesi başvurudaki lökosit sayısı ile ezilme sendromunun ağırlığı 
arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.  
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Trombosit sayısı 
Ezilme sendromlu hastalarda görülen önemli patolojilerden biri de trombositopenidir. Bu hastalarda dissemine 

intravasküler koagülasyon (DİK)’in sık ortaya çıktığı bilinmektedir; o nedenle trombositopeni bu komplikasyona 
işaret edebilir. Öte yandan, rabdomiyolizli hastalarda DİK gelişmeksizin (plazma fibrin yıkım ürünleri ile 
fibrinojen düzeyleri tamamen normal sınırlarda iken) bile trombositopeni ortaya çıkabilir (Honda, 1983).  

Bu serideki hastalarda başvuru sırasında ortalama trombosit sayısı 183.975±134.012/mm3’dür. Diyalize 
gereksinim duyan ve sonradan ölen hastalardaki trombosit sayıları daha düşüktür (Tablo-V.3). Başvuru 
sırasındaki trombosit sayısı enkaz altında geçirilen süre (p<0.001, r=0.218, n:308) ve TDP transfüzyonu sayısı  
(p=0.019, r=0.123, n:367) ile pozitif korelasyon göstermektedir. Trombosit sayısının ölen hastalarda daha düşük 
bulunması, bu bulgunun kötü bir prognostik gösterge olduğu mesajını vermektedir. Söz konusu hastaların DİK 
sonucunda ölmüş olmaları ihtimali çok kuvvetlidir; bu hastalardaki DİK muhtemelen sepsisin ve/veya ağır 
rabdomiyolizin bir sonucudur (Honda, 1983; Zager, 1996; Knochel, 1998).  

B. KAN BİYOKİMYASI 
Ezilme sendromunun temel elemanı olan rabdomiyoliz potasyum, purinler, fosfat, laktat, miyoglobin, 

tromboplastin, kreatin fosfokinaz (CK) ve dolaşımda kreatinine dönüşen kreatin gibi maddelerin kan dolaşımına 
çıkması ile karakterizedir; rabdomiyoliz daha sonra (bir önceki bölümde bahsedilen) mekanizmalar ile akut 
böbrek yetersizliği (ABY)’ye yol açabilir. O nedenle, bu hastaların kan biyokimyasında rastlanan patolojik 
bulguların temelinde birbiri ile yakından ilişkili  2 faktör rol alır:  

1. Rabdomiyoliz sonucunda kaslardan açığa çıkan ve yukarıda sayılan değişik maddelerin serum düzeylerinin 
artması,  

2. Ortaya çıkan böbrek yetersizliğinin yol açabileceği patolojik bulgular (Bkz. Tablo-III.3). 

Aşağıda söz konusu bulgular incelenecektir. 

1. KASLARDAN AÇIĞA ÇIKAN MADDELER 
Travmaya uğramış kaslardan açığa çıkan pek çok organik ve inorganik toksik bileşik rabdomiyoliz tanısının 

konulmasında önemli rol alır ve bazen hayatı da tehdit eden komplikasyonlardan sorumludur. Bu maddeler 
aşağıda özetlenmiştir: 

a) SERUM MİYOGLOBİN DÜZEYİ 
Rabdomiyolizin en sabit laboratuar bulgusu serum miyoglobin düzeyinin artmasıdır. Ancak bu artışın tanı 

değeri hemen hemen hiç yoktur, çünkü miyoglobinin yarı ömrü (1-3 saat gibi) çok kısadır ve yaklaşık 6 saat 
içinde plazmadan tamamen temizlenir (Honda, 1983). O nedenle, çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaşabilenler 
dışında, hasta acil polikliniğe başvurduğu zaman çoğu kez kandaki miyoglobin düzeyi de normal sınırlara 
inmiştir. Miyoglobinin yarı ömrü böbrek yetersizliğinde kısmen uzar (Honda, 1983); bu madde diyaliz ile kandan 
temizlenemez (Shigemoto, 1997). 

Miyoglobin ve hemoglobinin birbiri ile çok benzerlik gösterdiği ve bu iki maddeye "hem proteinleri" adı 
verildiğine önceki bölümlerde işaret edilmişti. Öte yandan, bu iki maddenin birbirinden farklı fizikokimyasal 
özellikleri de vardır. Örneğin, kanda düzeyi artan hemoglobin plazmanın rengini değiştirdiği halde, miyoglobin bu 
rengi değiştirmez; çünkü miyoglobinin plazmada gözle görülen renk değişikliğine yol açabilmesi için serum 
düzeyinin 100 mg/dl’yi aşması gereklidir (Fabris, 1998). Bu kan düzeyine ulaşılabilmesi için de yaklaşık 7.1 kg 
kasın travmatize olması gereklidir; ancak bu düzeydeki rabdomiyoliz hemen her zaman fatal hiperpotasemiye yol 
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açar. O sebeple, kanda miyoglobin artışına bağlı plazma renk değişikliği pratikte görülmez. Renk değişikliğine 
yol açmayacak düzeydeki miyoglobinemi spektrofotometri veya immunolojik teknikler ile saptanabilir.  

Hem yarı ömrünün kısa olması, hem de ölçümü için özel teknikler gerektirmesi nedeniyle Marmara Depremi 
ertesinde, bildiğimiz kadarı ile, hiçbir hastada serum miyoglobin düzeyi tayin edilmemiş ve bu parametre tanı 
amaçlı olarak kullanılmamıştır.  

b) SERUM KREATİN FOSFOKİNAZ DÜZEYİ 

Temel bilgiler 
Kreatin fosfokinaz, kreatin fosfattaki yüksek enerjili fosfat bağını kullanarak ADP’den ATP oluşumunu 

katalize eder. Bu aşamada ortaya çıkan reaksiyon: ADP + kreatin fosfat ´ ATP + kreatin şeklindedir. Bu enzim 
çizgili kaslarda bol miktarda bulunur ve kas hasarı ortaya çıkınca kan dolaşımına geçer. Kreatin fosfokinazın 
çizgili kasa (CK-MM), miyokarda (CK-MB) ve beyine (CK-BB) özgü subtipleri vardır. Plazmadaki total CK 
düzeyi 45 - 260 U/L arasında değişir (Slater, 1998). Kreatin fosfokinazın eliminasyonu retiküloendotelyal sistem 
tarafından yapıldığı için böbrek yetersizliği bulunan ve bulunmayan hastalarda bu enzimin serum düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark yoktur (Oda, 1997).  

Kreatin fosfokinazın rabdomiyoliz tanısındaki yeri 
Serum CK düzeyindeki artış kas hasarının en tipik göstergesidir. Değişik raporlarda rabdomiyoliz tanısı için 

serum CK değerinin 500, 1.000 ya da 3.000 ünitenin üzerinde olması gereği öne sürülmüştür (Gabow, 1982; 
Ward, 1988; Tanaka, 1999). Ancak, olguların çoğunda rabdomiyoliz sonrasında kandaki CK-MM düzeyi bu 
değerleri çok aşar ve 10.000 U/L’den, hatta bazı durumlarda 100.000 U/L’den daha yüksek bulunur. Enzim, 
serumdaki tepe noktasına genellikle travmadan sonraki ilk 12-24 saat içinde ulaşır ve normalde yarı ömrü 48 
saattir (Knochel, 1998). 

Marmara Depremi ertesinde başvuru aşamasında ortalama serum CK düzeyi 58.205±77.889 (alt ve üst sınır 
77-459.800) U/L bulunmuştur. Serum CK düzeyi anket formlarında belirtilen 70 hastadan dördünde, bu değer 
1.000 U/L’den düşük olduğu halde, 13 hastada 100.000 U/L veya daha yüksektir (Tablo-V.2.B). Başvuru 
aşamasındaki ortalama değer, Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde rapor edilen rakama (66.464 U/L) benzerlik 
gösterirken (Oda, 1997), felaketzedelerdeki ortalama serum CK düzeyi 2.975 U/L olarak rapor edilen İran 
Depremi’nden (Atef, 1999) anlamlı olarak daha yüksektir.  

Yukarıda enzimin serum tepe noktasına genellikle travmadan sonraki ilk 24 saat içerisinde ulaştığına dikkat 
çekilmişti; serimizdeki düşük rakamlar, ilk günden sonra bu enzimin serum düzeyinin düşmeye başlaması savı ile 
açıklanabilir; çünkü başvuru parametreleri incelenirken ilk 3 günde başvuran hastaların tümü dikkate alınmıştır. 
Zaman içinde serum CK düzeyinin hızla azaldığı konusundaki benzer gözlemler Kobe Depremi ertesinde de 
yapılmıştır (Shimazu, 1997).  

Serum CK düzeyinin hasara uğrayan kas kütlesi ile doğrudan ilişkili olması beklenen bir bulgudur (Knochel, 
1976); nitekim Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu çocuklarda yapılan 2 tek merkez analizinde, 
ortalama CK düzeyleri 18.099 ve 6.040 U/L bulunmuştur (İskit, 2001; Dönmez, 2001). Bu rakamlar erişkin 
hastaların çoğunlukta olduğu serimize göre çok düşüktür ve kas kitlesi ile serum CK düzeyleri arasındaki ilişki 
bulunduğu hipotezini destekler. Marmara Depremi ertesinde erkeklerdeki ortalama serum CK düzeyi 
(62.822±90.692 U/L) kadın hastalara göre (52.049±57.486 U/L) daha yüksek bulunmuş, ancak bu fark istatistiksel 
anlamlığa ulaşmamıştır.  
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Burada dikkat çeken noktalardan biri de serum CK’sı analiz edilen hasta sayısının düşük olmasıdır (n=70). Bu 
durumun nedeni hem bazı merkezlerin bu parametreyi anket formlarına kaydetmemesi, hem de rapor edilen bazı 
değerlerin bu seride kulanılamamasıdır. Şöyle ki; pek çok merkez iş yoğunluğuna ve kaosa bağlı olarak yüksek 
CK’lı serum örneklerini sulandırmakla uğraşmamış ve sonucu "1000 U/L'den veya 10000 U/L'den ya da 100000 
U/L’den daha yüksek" şeklinde rapor etmiştir. Bu veriler de analiz kapsamına alınmadığı için “n” değerleri düşük 
bulunmuştur. 

Kreatin fosfokinazın prognostik değeri 
Rabdomiyolizli hastalarda serum CK düzeyinin prognostik değeri hakkında çelişkili görüşler öne sürülmüştür. 

Sonradan ABY gelişen hastalarda CK düzeyinin daha yüksek olduğunu bildiren raporların yanında (Veenstra, 
1994; Oda, 1997), bu tip bir ilişkinin  bulunmadığını öne sürenler de vardır (Gabow, 1982). Kobe Depremi 
ertesinde diyaliz süresi ile serum CK düzeyi arasında anlamlı bir korelasyon gözlenmiştir (Shigemoto, 1997). Yine 
bu felakette, serum CK düzeyinin kas hasarının ağırlığı ile paralellik gösterdiği ve böylece çok artmış değerlerin 
daha yüksek mortalite riskine işaret ettiğini vurgulanmıştır (Oda, 1997).  

Marmara Depremi ertesinde serum CK değeri diyalize giren hastalarda (66.713±83.456 U/L), girmeyenlere 
kıyasla (20.901±22.999 U/L) anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.018); ancak sonradan ölen veya sağ kalan 
hastalar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark saptanmamıştır; yani, başvuru sırasındaki yüksek CK 
değerleri, diyaliz prediktörü olduğu halde ölüm için belirteç değildir. Marmara Depremi’nden yaklaşık 1 ay sonra 
(21 Eylül 1999’da) olan 7.3 şiddetindeki Tayyan Depremi'nde toplam 95 ezilme sendromlu olgu saptanmıştır. Bu 
seride de, bulgularımıza benzer şekilde, başvuruda serum CK düzeyi diyaliz ihtiyacını belirlediği halde, mortalite 
riskini gösterememiştir (Hwang, 2001). 

Başvuru aşamasındaki serum CK düzeyi, yine başvuru başvuru sırasındaki serum potasyumu  (p<0.001, 
r=0.432, n:69) (Şekil-V.1), sonradan fasyotomi yapılan ekstremite sayısı  (p=0.019, r=0.279, n:70) ve human 
albumin transfüzyonu sayısı (p<0.001, r=0.510, n:70) ile pozitif korelasyon; felaketin oluş anı ile hastaneye 
başvuru günü arasında geçen zaman süresi ile de negatif korelasyon (p=0.003, r=-0.356, n:70) göstermiştir. Son 
korelasyon, serum CK düzeyinin zamanla gerilediğini objektif bir şekilde yansıtmaktadır.   
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 Şekil-V.1. Başvuru aşamasında serum CK ve potasyum düzeyleri arasında gözlenen regresyon eğrisi  
(CK=-111.329+31.700K)   

(p<0.001, r=0.432, n:69)
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c) SERUM POTASYUM DÜZEYİ 

Temel bilgiler 
Potasyum hücre içi ortamın esas katyonudur ve buradaki yoğunluğu hücre dışı ortama göre çok daha yüksektir. 

Bu katyon, kas kontraksiyonu sırasında aksiyon potansiyelinin iletilmesi aşamasında hayati öneme sahiptir; o 
nedenle serum düzeyinin azalması veya artması nöromüsküler iletide önemli aksamalara yol açar (Bkz. "Temel 
Bilgiler" bölümü). Ayrıca, potasyum normalde vazodilatatör bir etkinliğe sahiptir; kasın kontraksiyonu sırasında 
hücreden fazla miktarda salınır ve mikroçevredeki yoğunluğu 15 mEq/L’ye kadar ulaşabilir; böylece ortaya çıkan 
vazodilatasyon kasa yeterli miktarda kan gelmesini sağlar (Knochel, 1990; Visweswaran, 1999). Bu artmış 
kanlanma, hem hareket halindeki kasa glukoz ve oksijen sağlanması, hem de ortaya çıkan metabolik artıkların 
ortamdan uzaklaştırılması için gereklidir. 

Kasların vücudun en büyük organı olduğuna, tüm ağırlığın yaklaşık %40’ını oluşturduğuna ve ortalama bir 
erişkinde 30 kg civarında kas bulunduğuna önceden dikkat çekilmişti. Kas hücresinin potasyum içeriği yaklaşık 
100 mEq/kg’dır ve vücuttaki tüm potasyumunun yaklaşık %75’i kasların içinde bulunur (Gabow, 1982; Abassi, 
1998). Bu bilgilerin ışığında, yalnızca 150 gr kasın hızla nekroza uğraması ile 15 mEq/L’den daha fazla 
potasyumun hücre dışına çıkacağı anlaşılır ki, bu miktar plazma ve hücre dışı sıvı potasyum düzeyini yaklaşık 1.0 
mEq yükseltir (Gabow, 1982). O nedenle, rabdomiyoliz sırasında fatal olabilen hiperpotasemilere çok sık 
rastlanır. Aslında, rabdomiyoliz seyrindeki hiperpotasemide birden fazla sayıda faktör rol alır:  

1. Hasara uğrayan kaslardan potasyumun açığa çıkması,  

2. Bu hastalarda oldukça sık görülen böbrek yetersizliğine bağlı olarak potasyumun vücut dışına atılamaması, 

3. Rabdomiyolize veya bu sırada ortaya çıkan böbrek yetersizliğine bağlı asidoz nedeniyle hücre içi 
potasyumun hücre dışı ortama geçmesi. 

Ezilme sendromlu hastalarda en sık rastlanan ve en önemli laboratuar anomalisi hiperpotasemidir; çünkü bu 
patoloji kardiyak aritmilere ve kalp yetersizliğine yol açar. Hiperpotaseminin kardiyotoksisitesi, (ezilme 
sendromu seyrinde çok sık rastlanan) hipokalsemi ile potansiyalize olacağı için, bu hasta grubundaki ölümlerin 
önde gelen nedeni serum potasyum düzeyi yüksekliğidir (Better, 1990; Knochel, 1998). Ezilme sendromlu 
hastalarda sık rastlanan dehidratasyon, uygulanan medikal tedaviler (örneğin; kan transfüzyonları, potasyum tuzu 
içeren değişik ilaçların verilmesi) ve cerrahi girişimlere ek olarak, artmış katabolizma da hiperpotasemiye katkıda 
bulunur; özetle, bu felaketzedeler hastalıklarının her aşamasında fatal hiperpotasemi riski ile karşı karşıyadır. 

Ezilme sendromlu hastalarda serum potasyumunun seyri 3 ana aşamada incelenebilir: 1. Felaketten hemen 
sonra sahada, 2. Başvuru aşamasında ve 3. Klinik seyir sırasında. 

c1) FELAKET SAHASINDA SERUM POTASYUM DÜZEYLERİ 
Deprem felaketleri sonrasında ölümlerin çoğu travmanın doğrudan etkisiyle ortaya çıkar; öte yandan enkaz 

altından sağ olarak çıkartılabilen hastaların önemli bir bölümü önlenebilecek veya tedavi edilebilecek medikal 
komplikasyonlar ile kaybedilir. Söz konusu komplikasyonlar içerisinde en önemlisi hiperpotasemidir (Collins, 
1991; Noji, 1992; Better, 1993; Oda, 1997). 

Aslında kütlesel felaketler sırasında, felaket sahasında hiperpotaseminin boyutunu tam olarak saptayabilmek 
mümkün olmaz; çünkü:  

1. Pek çok felaketzede bir sağlık personeli tarafından muayene bile olamadan veya nakil sırasında ölür; 
nitekim enkaz altından çıkarıldıktan sonraki ilk 2 saat içerisinde 8 mEq/L’den daha yüksek olan hiperpotasemiler 
tarif edilmiştir (Better, 1990). 
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2. Klinik bulgular tanı koydurucu değildir. Hiperpotaseminin parezi, pleji, istemsiz hareketler, disartri, disfaji, 
karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptom ve bulguları nonspesifiktir (Wrenn, 1991). Bunlar içinde en dikkat 
çekeni parezi ve plejidir; ancak depremler sonrasında sık rastlanan medulla kesileri ve/veya sinir kompresyonları 
da benzer komplikasyonlara yol açabileceği için sayılan bulguların tanı değeri azdır. 

3. Felaket sahasında laboratuar imkanı yoktur; o sebeple objektif tanı konulamaz. [Bu nedenle büyük 
depremler ertesinde hiperpotasemi tanısını koyabilmek için taşınabilir, küçük elektrokardiyografi (EKG) 
cihazlarının felaket sahasına götürülmesi ve EKG bulgularıyla tanı konulması önerilmektedir (Allister, 1983; 
Collins, 1991; Better, 1993; Solez, 1993); ancak, EKG ile hiperpotasemi tanısının her zaman çok güvenilir 
olmadığı (duyarlık ve özgüllüğün düşük olduğu) da bilinmektedir (Wrenn, 1991)]. 

Özetle, büyük felaketler ertesinde, sahada hiperpotaseminin sıklığı ve düzeyi hakkında fikir sahibi olmak 
mümkün değildir; ancak başvurudaki serum potasyum değerleri bu konuda bir ipucu verebilir.  

c2) BAŞVURU AŞAMASINDA SERUM POTASYUM DÜZEYLERİ 

Analizimizde bu kritik katyonun serum düzeylerinin incelenmesi için başvuru potasyumu 2 ayrı hasta 
grubunda incelenmiştir: 1. İlk 3 günde başvuran hastalar, 2. Tüm hastalar. 

1. FELAKETİN İLK 3 GÜNÜNDE BAŞVURAN HASTALAR 

Yukarıda da açıklandığı üzere, erken dönemde başvuran hastalar problemin felaket sahasındaki boyutunu 
temsil edebilir. Bu dönemde referans hastanelerine gelen hastaların başvuru sırasında ortalama serum potasyumu 
5.4±1.3 mEq/L’dir; bu değer sonradan başvuran hastalara göre (4.5±1.1 mEq/L) anlamlı olarak daha yüksektir 
(p=0.017). Burada dikkat çeken nokta pek çok hastada potasyum düzeyinin fatal aritmilere zemin oluşturabilecek 
düzeyden (6.5 mEq/L) daha fazla olmasıdır (Şekil-V.2). 

Erken dönemde başvuran grupta diyalize giren hastalardaki serum potasyumu (5.7±1.3 mEq/L), diyalize 
gereksinim duymayanlara göre (4.7±0.9 mEq/L) daha yüksektir (p<0.001). Ayrıca, bu grupta, sonradan ölen 
hastaların serum potasyumu da (6.0±1.7 mEq/L), sağ kalanlara göre (5.3±1.2 mEq/L) daha yüksek bulunmuştur 
(p=0.001).  
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Şekil-V.2. Felaketin ilk 3 gününde gelen hastalarda dilimler şeklinde serum potasyum ve kreatinin düzeyleri.  
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İlk üç günde başvuran hastalarda serum potasyum düzeyleri ile ilk 24 saatlik idrar miktarı arasında negatif  

(p<0.001, r=-0.251, n:360) korelasyon saptanmıştır. Öte yandan, serum potasyumu, BUN (p<0.001, r=0.204, 
n:400), serum CK (p<0.001, r=0.432, n:69) ve kreatinin düzeyleri (p=0.001, r=0.168, n:400), travmaya uğrayan 
(p=0.004, r=0.142, n:401) ve fasyotomi uygulanan ekstremitelerin sayısı (p<0.001, r=0.173, n:401), kan (p=0.026, 
r=0.111, n:401) ve human albumin transfüzyonlarının sayısı (p<0.001, r=0.201, n:401), hemodiyaliz seans sayısı 
(p<0.001, r=0.243, n:401) ve hemodiyaliz desteğine gerek duyulan gün sayısı (p<0.001, r=0.236, n:395) ile pozitif 
korelasyonlar göstermiştir. 

Demografi ile başvuru serum potasyumu ilişkisi 
Yaş ile serum potasyumu arasında bir ilişkinin varlığını araştırmak için felaketzedeler 0-15, 16-30, 31-45, 46-

60 ve 61 yaştan daha fazla olarak gruplandığı zaman, potasyum düzeyleri ile yaş dilimleri arasında istatistiksel 
yönden anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.09) (Tablo-V.4). 

Tablo-V.4. Felaketin ilk 3 gününde başvuran hastalarda değişik yaş dilimlerine göre başvuru serum potasyum düzeyleri. 

Yaş dilimleri n Ort. Medyan S.D. Minimum Maximum p=* 

0-15 46 5.6 5.5 1.4 2.4 8.6 
16-30 167 5.5 5.4 1.3 2.7 8.9 
31-45 112 5.4 5.4 1.3 3.0 10.6 
46-60 50 5.3 5.3 1.1 3.5 7.8 
61+ 14 4.6 4.6 0.8 3.4 6.2 

0.09 

 *Kruskal-Wallis analizi, ort.: ortalama, S.D.: standard sapma 
 

Öte yandan, yaşla ilgili değişik bir gruplandırma yapıldığında (60 yaştan genç veya daha yaşlı olan 
felaketzedeler) yaşlı grupta serum potasyum düzeyi (4.7±0.8 mEq/L) genç olanlara göre (5.5±13 mEq/L) anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur (p=0.023). 

İlk 3 günde başvuran hastaların serum potasyum düzeyleri cinsiyetlere göre ayrı ayrı incelendiği zaman da, 
erkek hastaların potasyumu (5.48±1.36 mEq/L), kadın hastalara kıyasla (5.35±1.24 mEq/L) daha yüksek 
bulunmuş, ancak bu fark istatistiksel anlamlılık kazanmamıştır.  

2. TÜM HASTALAR 

Genel değerlendirme 
Tüm grubun değerlendirilmesinde, başvuru sırasında ortalama serum potasyum düzeyi 5.3±1.3 (alt ve üst sınır: 

2.4-13.3) mEq/L olarak bulunmuştur. Anket formlarında serum potasyum düzeyi rapor edilen 595 hastadan 
176’sında bu değer 6 mEq/L veya daha yüksektir. Aynı hasta populasyonu içinde kümülatif veriler göz önüne 
alındığında başvuru serum potasyum düzeyi 116 hastada 6.5 mEq/L’den, 70 hastada 7.0 mEq/L’den, 31 hastada 
7.5 mEq/L’den, 18 hastada 8 mEq/L’den ve 6 hastada da 8.5 mEq/L’den daha yüksek bulunmuştur. 

Marmara Depremi sırasında başvuru aşamasında rastlanan en yüksek üç serum potasyum değeri 65 yaşındaki 
bir erkek hastada 13.3 mEq/L, 34 yaşındaki bir hanım hastada 11.6 mEq/L ve 42 yaşındaki bir erkek hastada 9.7 
mEq/L’dir. Bu hastalardan her üçü de diyaliz tedavisine alınmış, ikisi daha sonra ölmüş, biri ise iyileşerek taburcu 
edilmiştir.  

Sonradan diyaliz tedavisine gereksinim duyan hastalardaki başvuru serum potasyumu (5.6±1.3 mEq/L), 
diyalize girmeyen hastalara kıyasla (4.7±1.0 mEq/L) anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.001). Paralel bir şekilde, 
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klinik seyir sırasında sonradan ölen hastaların serum potasyumu da, sağ kalanlara göre daha yüksek olarak 
bulunmuştur (5.9±1.6 mEq/L’ye karşı 5.2±1.2 mEq/L) (p<0.001).  

Tüm grubun değerlendirilmesinde, başvuru serum potasyumunun diğer pek çok başvuru parametresi ile [beden 
ısısı, ilk 24 saatlik idrar miktarı, BUN, serum kreatinin, CK, albumin, düzeltilmiş kalsiyum, ürik asit, fosfor, 
laktik dehidrogenaz (LDH), hematokrit ve lökosit sayıları; cerrahi bulgular (travmaya uğramış, fasyotomi 
yapılmış ve ampute edilmiş ekstremitelerin sayısı), oligürinin süresi ve tıbbi girişimler (kan ve human albumin 
transfüzyonu sayıları, hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğinde geçirilen gün sayısı)] korelasyon 
gösterdiği saptanmıştır (Tablo-V.5). Tüm bu korelasyon analizleri doğrudan veya dolaylı bir şekilde travmanın 
ağırlığı ya da ciddiyeti arttıkça hiperpotasemi riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. İlginç olarak, enkaz 
altında geçirilen süre ile başvuru serum potasyum düzeyi arasında bir korelasyon yoktur; kanımızca söz konusu 
bulgu ancak, hafif veya orta derecede yaralanmış felaketzedelerin enkaz altında uzunca süreler ile sağ 
kalabildiğine işaret etmektedir. 

Tablo-V.5. Tüm grupta başvuru aşamasında serum potasyumu ile klinik ve laboratuar verileri arasında anlamlılık sınırına 
ulaşan korelasyon analizleri 

Klinik bulgular ve tedavi girişimleri Laboratuar bulguları 

PARAMETRE p r n PARAMETRE p r n 
Beden ısısı =0.011 0.110 528 Hematokrit =0.043 0.084 581 
İlk 24 saatlik idrar miktarı <0.001 -0.274 530 Lökosit <0.001 0.151 547 
Oligüri süresi <0.001 0.242 566 BUN <0.001 0.243 594 
Travmatize ekstremite sayısı =0.041 0.084 595 Kreatinin <0.001 0.210 593 
Fasyo.  ekstremite sayısı =0.014 0.101 595 Ürik asid =0.021 0.120 375 
Ampute ekstremite sayısı =0.014 0.100 595 Fosfor <0.001 0.225 334 
Kan transfüzyonu sayısı =0.011 0.104 595 CK <0.001 0.311 135 
Hum. alb. transfüzyonu sayısı <0.001 0.151 595 Albumin =0.019 -0.112 435 
Hemodiyaliz seans sayısı <0.001 0.257 595 Düz. Ca. <0.001 -0.212 352 
Hemodiyaliz süresi <0.001 0.242 587 LDH  =0.001 0.280 138 

 Fasyo: fasyotomize, Hum. alb.: human albumin, BUN: kan üre azotu, CK: kreatin fosfokinaz, Düz. Ca: serum albumin düzeyine 
göre düzeltilmiş serum kalsiyumu, LDH: laktik dehidrogenaz. 
 

Serum potasyumu - böbrek fonksiyonları ilişkisi 
Bu analizde, ilginç bir şekilde, 17 hastada serum kreatinin düzeyi 2 mg/dl’den daha düşük olduğu zaman bile, 

serum potasyumu 6 mEq/L’nin üzerinde bulunmuştur; bunlardan 5’inde potasyum 7 mEq/L’den de fazladır 
(Tablo-V.6).  

Tablo-V.6. Tüm grupta, referans hastanelerine başvuru aşamasında normal veya normale yakın serum kreatinin 
düzeylerinde hiperpotasemi  

Serum Krea. 
(mg/dl) 

Serum K 
(mEq/L) 

Serum Krea. 
(mg/dl) 

Serum K 
(mEq/L) 

  0,7 6,1 1,69 6,9 
  0,8 6,2 1,69 6,9 
1,5 6,3 1,5 7 
1,8 6,4 1,2 7,3 
1,7 6,5 1,5 7,4 
1,1 6,8 1,3 8,1 
1,5 6,9 1,7 8,6 

    Krea.: kreatinin 
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Söz konusu bulgu böbrek fonksiyonları normal düzeyde iken veya hafifçe bozulduğu zaman bile, fatal 
hiperpotasemilerin ortaya çıkabileceğini göstermesi bakımından kritik değer taşır ve daha önceki raporlarda öne 
sürülen hipotezleri (Better, 1990) doğrular. 

Serum potasyumunun günler içinde değişimi 
Felaketin birinci haftasında başvuran hastaların serum potasyum değerleri her gün için ayrı, ayrı 

değerlendirildiğinde günler geçtikçe başvuru potasyumunun azalmaya meylettiği konusunda zayıf bir korelasyon 
saptanmıştır; yani felaketin ilk günlerinde hiperpotasemi riski kısmen daha fazladır (Tablo-V.7).   

 Tablo-V.7. Felaketin ilk haftası için hastanelere başvuran felaketzedelerde günlere göre serum potasyum düzeyleri.  

GÜNLER n Ort. Medyan S.D. Min. Maks. 

1 112 5.4 5.2 1.2 2.4 8.4 
2 183 5.5 5.3 1.5 2.7 13.3 
3 106 5.4 5.4 1.1 3.1 7.8 
4 71 5.2 5.0 1.1 3.2 9.6 
5 25 5.1 4.7 1.2 3.6 7.8 
6 12 4.8 4.6 1.4 3.1 8.0 
7 23 4.9 4.6 1.3 3.3 8.4 

p=0.036, r =-0.088, n:532 

 
Bu sonuç da, analizin ortaya koyduğu pek çok diğer bulgu ile (enkaz altında geçen süre uzadıkça başvuru 

parametrelerinin daha iyi olması, en fazla mortalitenin referans hastanelerine en yakın yerden gelen 
felaketzedelerde ortaya çıkması, ilk 3 günde başvuranların mortalite oranının yüksek olması vb.) paralellik 
göstermektedir ve felaketten sonra daha erken dönemde hastanelere başvuranların yaralanma paterninin daha ağır 
olduğu (veya ağır hastaların önceden öldüğü) varsayımını doğrulamaktadır.  

Serum potasyumunun cinsiyetle değişimi 
Tüm grup analizi göz önüne alındığında erkek hastaların başvuru sırasındaki ortalama serum potasyum düzeyi 

(5.5±1.3 mEq/L), kadınlara göre (5.2±1.3 mEq/L) daha yüksek bulunmuştur (p=0.014). Söz konusu fark, 
erkeklerin kas kütlesinin daha fazla olması ile açıklanabilir. Öte yandan, ilginç bir şekilde, bu fark ilk günlerde 
istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı halde, günler içinde belirginleşmiş ve depremin üzerinden 6 gün geçtikten 
sonra istatistiki yönden anlam kazanmıştır (Şekil-V.3). Zaman içerisinde kadın ve erkek hastalar arasındaki farkın 
anlamlı hale gelmesi şu varsayım ile açıklanabilir: Geçen sürede hiperpotasemiye katkıda bulunan diğer faktörler 
(gastrointestinal kanamalar, beklemiş banka kanı transfüzyonları, infeksiyonlar, cerrahi girişimler ve diğer 
komplikasyonlara bağlı olarak katabolizmanın artması, nekrotik doku ve hematomlardan potasyum salınımının 
artması vb.) ile serum potasyumu daha fazla yükselebilir. Erkeklerin (daha fazla kas kütlesinden dolayı) tüm bu 
problemler ile daha sık karşılaşması, potasyum farklılığının artmasına ve anlam kazanmasına yol açar. 

Başvuru aşamasında hipopotasemi 
Rabdomiyoliz sonrasında hiperpotasemi bu kadar belirgin bir bulgu olduğu halde, bazı olgularda hipopotasemi 

de gözlenebilir. Knochel, eforla alakalı rabdomiyolizin erken döneminde hastaların yaklaşık yarısında 
hipopotasemi olduğunu rapor etmiştir (Knochel, 1990). Ayrıca, bazen travmatik rabdomiyoliz olgularında da az 
potasyum alımına ve/veya poliüri döneminde idrarla aşırı kayba bağlı olarak hipopotasemi görülebilir (Better, 
1992). 
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 Cins. n Ort. S.D. p 

E 61 5.34 1.27 1. gün 
K 51 5.41 1.19 

0.75 

E 166 5.45 1.44 1-2. 
gün K 129 5.42 1.29 

0.86 

E 223 5.48 1.36 1-3. 
gün K 178 5.35 1.24 

0.31 

E 265 5.46 1.30 1-4. 
gün K 207 5.29 1.26 

0.16 

E 278 5.47 1.30 1-5. 
gün K 219 5.26 1.25 

0.07 

E 283 5.46 1.31 1-6. 
gün K 226 5.23 1.25 

0.045 

E 298 5.43 1.31 1-7. 
gün K 234 5.22 1.25 

0.055 

E 326 5.46 1.31 Tüm 
grup K 269 5.20 1.26 

0.014 
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Şekil-V.3. Felaketin ilk haftası için hastanelere başvuran felaketzedelerde serum potasyum düzeyleri. (Cins.: cinsiyet, 

Ort.: ortalama, S.D.: standard sapma) 
  

İlginç olarak serimizde de serum potasyum düzeyi bildirilen 595 hastadan 22’sinde (%3.7) başvuru serum 
potasyumu 3.5 mEq/L veya daha düşük düzeylerde bulunmuştur. Kanımızca söz konusu bulgu 2 açıdan kritik 
önem taşır:  

1. Hipopotasemi de, hiperpotasemiye benzer şekilde,  aritmilere yol açabilir ve bazı olgularda ölüm nedenidir.  

2. Olguların çoğunda gözlenen hiperpotasemi nedeniyle ezilme sendromlu olgularda empirik 
antihiperpotasemik tedaviler gündeme gelmektedir. Öte yandan, zaten hipopotasemisi bulunan hastalara bu 
tedavilerin uygulanması hem rabdomiyolize uğrayan kas kütlesini, böylece de komplikasyonları daha fazla 
artırabilecek, daha da önemlisi fatal kardiyak aritmilere yol açabilecektir. O nedenle, yukarıdaki cinsiyetle ilgili 
istatistiği ve korelasyon analizlerini de göz önüne alarak, felaket sahasındaki empirik antihiperpotasemik 
tedavinin erkek ve ağır travmatize felaketzedelere lokalize edilmesi daha mantıklı görünmektedir (Sever, 2002).  

BAŞVURU SERUM POTASYUM DÜZEYLERİNİN İRDELENMESİ 

Serimizdeki felaketzedelerin 70’inin mortalite riski taşıyan 7.0 mEq/L ve 18’inin 8.0 mEq/L’den daha yüksek 
serum potasyum düzeyleri ile hastanelere başvurmuş olması pek çok felaketzedenin hastanelere ulaşamadan 
hiperpotasemiden kaybedildiğini net bir şekilde gösterir. 

Bu hipotezi destekleyen bir diğer bulgu da, hastalarımızdan birinde, başvuru sırasında serum potasyum 
düzeyinin 13.3 mEq/L olmasıdır. Bu hasta gelmesinden dakikalar sonra (henüz laboratuar bulguları belli olmadan 
önce) bir kaç kez ventriküler fibrilasyona girmiş, her defasında başarılı bir şekilde defibrile edilmiş, ardından 
hemodiyalize ve yoğun bakıma alınmıştır. Serum potasyumu bu düzeye yükselene kadar hastanın nasıl hayatta 
kalabildiği elbette tartışma konusudur; ancak hiperpotasemiye karşı her hastanın yanıtının diğerinden farklı 
olduğu bilinmektedir (Wrenn, 1991; Knochel, 1998). 
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Normal şartlarda hastanelere başvuru sırasında öncelikle hasta sorgulanır, daha sonra fizik muayenesi yapılır 
ve ardından laboratuar analizleri istenerek tedavi, bu incelemelerin sonucuna göre yönlendirilir. Ancak yukarıdaki 
başvuru parametreleri göz önüne alınırsa, deprem felaketzedeleri için böyle bir yaklaşımın geçerli olmadığı 
görülür. Çünkü felaketin kaotik şartlarında laboratuar sonuçlarının elde edilmesi oldukça uzun bir süre alır ve bu 
aşamada hasta hiperpotasemiden kaybedilebilir. O nedenle, deprem felaketzedeleri acil polikliniklere başvurunca 
çok kısa süre içinde vital bulgularını gözden geçirmeli ve hemen ardından acil elektrokardiyografik inceleme 
yapmalıdır (Şekil-IX.1). Elektrokardiyografide hiperpotasemiye ait herhangi bir bulgunun saptanması durumunda, 
laboratuar inceleme sonuçları beklenmeden empirik agressif hiperpotasemi tedavisi uygulanmalıdır. 

c3) KLİNİK SEYİR SIRASINDA SERUM POTASYUM DÜZEYLERİ 

Bu analizin planlandığı aşamada (fazla soru sormanın yanıt oranını azaltabileceği endişesi ile) anket formlarına 
takip aşamasındaki laboratuar bulguları ile ilgili soru konulmamıştır. Ancak, birinci haftadan sonra referans 
hastanelerine gönderilen felaketzedelerin başvuru potasyumları, önceden diğer sağlık kuruluşlarında tedavi 
görmekte olan bir hastanın klinik seyri sırasındaki serum potasyum düzeyini tipik olarak temsil edebilir; o nedenle 
anket formlarında serum potasyum düzeyi belirlenmiş ve referans hastanelerine ilk haftadan sonra başvurmuş 40 
hasta ayrıca analiz edilmiştir. 

Söz konusu felaketzedeler arasında sekizinin serum potasyum düzeyi 6,5 mEq/L veya daha yüksektir; bu sekiz 
hasta içinden dördünde serum potasyumu 7.5 mEq/L’den, 3’ünde ise 8 mEq/L’den daha fazla bulunmuştur. Söz 
konusu ağır hiperpotasemiler, ezilme sendromlu hastaların tüm klinik seyirleri boyunca her zaman fatal 
hiperpotasemi riski ile karşı karşıya kaldığını net bir şekilde ortaya koyar. Bu hasta grubunda, en sık diyaliz 
indikasyonlarının hipervolemi ile birlikte hiperpotasemi olduğunu hem kendi kliniğimizde yaşadık; hem de diğer 
hastaneler ile yaptığımız temaslar sonucunda öğrendik. Hiperpotasemi indikasyonu ile pek çok hastanın aynı gün 
içinde 2, hatta bazı durumlarda 3 defa diyalize alındığını da biliyoruz.  

Söz konusu bulgulardan yola çıkarak, özellikle felaketin ilk günlerinde ve ağır travmatize hastalarda aynı gün 
içinde en azından 3-4 kez serum potasyumu tayini yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, bu hasta 
grubunda, klinik seyir sırasında angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve beta blokerler gibi 
hiperpotasemiye yol açabilecek, kalsiyum antagonistleri gibi negatif inotropik etkili ilaçların kullanılmamasını ve 
bu hastalara (sıkça yapıldığını gözlediğimiz üzere) meyve suyu veya potasyumdan zengin diğer gıdaların 
verilmemesini öneriyoruz (Sever, 2002). 

d) SERUM FOSFOR DÜZEYİ 
Rabdomiyoliz sırasında travmaya uğramış kaslardan açığa çıkan fosfor, ezilme sendromlu hastalarda oldukça 

sık hiperfosfatemi görülmesine sebep olur; nitekim, rabdomiyolizli bazı hastalarda serum fosfor düzeyinin 21 
mg/dl’ye kadar yükseldiği bildirilmiştir (Llach, 1981). Hiperfosfatemi, CaPO4 tuzunun kaslara çökmesine 
(böylece de yumuşak doku kalsifikasyonlarına) yol açar; 1-α-hidroksilaz enzimini suprese ederek D-vitamini 
aktifleşmesini baskılar; bu durum da hipokalsemiye katkıda bulunur. [Hipokalseminin uyardığı artmış serum 
parathormonu (PTH), kalsiyumun normalizasyonuna yönelik etkilere yol açsa da, (kemiklerin PTH’ya karşı 
gösterdiği direnç nedeniyle) hipokalsemiyi düzeltemeyebilir. Öte yandan, söz konusu hiperparatiroidi, 
rabdomiyolize bağlı ABY’nin iyileşme dönemindeki hiperkalsemilerin patogenezinde rol alır (Frisoni, 1998)].   

Sayılanlara ek olarak, hiperfosfatemi, ABY patogenezine katkıda bulunabilir (Zager, 1982; Boles, 1984); bazı 
durumlarda ise ani ölüme yol açabilir (Spinrad, 1989).  
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Öte yandan, serum fosfor düzeyi rabdomiyolizin özellikle ilk günlerinde tamamen normal sınırlar içerisinde de 
bulunabilir (Honda, 1983; Akmal, 1990); bu durum ABY ile komplike olmayan rabdomiyolizlerde daha da sıktır. 

Marmara Depremi’nden sonraki ilk 3 günde başvuran hastalarda ortalama serum fosfor düzeyi 5.2±1.8 
mg/dl’dir. Bu değer diyaliz gereksinimi duyulmayan grupta 4.1±1.4 mg/dl, diyalize girenlerde ise 5.5±1.8 
mg/dl’dir (p<0.001). Klinik seyir sırasında hayatta kalan hastalardaki ortalama başvuru fosfor düzeyi (5.1±1.7 
mg/dl), ölenlere göre (5.8±2.3 mg/dl) daha düşüktür; ancak bu fark istatistiksel anlam kazanmamıştır (p=0.064).   

Başvuru sırasındaki serum fosfor düzeyi, yine başvuru aşamasındaki serum kreatinin (p=0.002, r=0.206, 
n:217), ürik asit (p<0.001, r=0.353, n:191) ve nefroloji kliniklerinde tayin edilen son serum kreatinin (p=0.005, 
r=0.263, n:113) düzeyleri, oligüri süresi (p=0.001, r=0.228, n:209), hemodiyaliz seans sayısı (p<0.001, r=0.259, 
n:218) ve hemodiyaliz desteğinde geçen gün sayısı (p<0.001, r=0.241, n:211) ile pozitif; başvuru kalsiyumu ile 
ise negatif (p=0.002, r=-0.219, n:189) korelasyonlar göstermiştir. 

İlginç olarak, ilk 3 gün içinde başvuran hastalarda, pek çok klinik ve laboratuar parametresini içeren 
(başvuruda idrar miktarı, ortalama kan basıncı, ateş, hematokrit, lökosit, trombosit, BUN, kreatinin, ürik asit, 
potasyum, düzeltilmiş kalsiyum, fosfor ve albumin) çok değişkenli bir analiz modelinde, yalnızca (sınırda olarak) 
ortalama kan basıncı (p=0.053, o.r.= 0.95) ve serum fosforu (p=0.045, o.r.= 1.48) ölüm prediktörleri olarak anlam 
kazanmıştır. Aynı modelde (yine sınırda olarak) BUN (p=0.052, o.r.= 0.97),  kreatinin (p=0.012, o.r.= 2.11 ), 
potasyum (p=0.008, o.r.= 3.33) ve fosfor (p=0.005, o.r.= 1.99) diyaliz prediktörleri olarak bulunmuştur. 

Söz konusu analiz de serum fosforunun başvuru sırasında dikkatle incelenmesi gereken bir parametre 
olduğunu ortaya koyar.  

e) SERUM KALSİYUM DÜZEYİ 
Rabdomiyolizin çok sık rastlanan bir diğer bulgusu hipokalsemidir; bu hastalığın seyrinde 2.8 mg/dl düzeyine 

kadar düşebilen hipokalsemiler bildirilmiştir (Knochel, 1998). Hipokalsemi tetanilere ve nöbetlere yol açarak kas 
hasarını artırabilir; daha da önemlisi hiperpotaseminin kardiyotoksik etkilerini potansiyalize ederek bu hasta 
grubundaki kardiyak ölümlerde önemli bir rol alır (Abassi, 1998; Knochel, 1998; Vanholder, 2000).  

Rabdomiyolizli hastalarda hipokalseminin sıklığı hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Böbrek yetersizliği 
olsun veya olmasın bu olguların tümünde hipokalsemi gelişeceğini bildiren bir rapor yanında (Akmal; 1986); 
olguların ancak %20-%50’sinde hipokalsemi görülebileceğini öne sürenler de vardır  (Frisoni, 1998). Öte yandan, 
hipokalsemi sıklığının rabdomiyolize bağlı veya diğer etyolojilere sekonder böbrek yetersizlikli hastalar arasında 
anlamlı bir fark göstermediği de rapor edilmiştir (Gabow, 1982); aynı yazar, hipokalsemik hastalarda (bu 
patolojinin asıl sorumlularından biri olan) hiperfosfateminin de her zaman görülmeyeceğinin altını çizmiştir. 
Özetle, rabdomiyolizli hasta grubunda hipokalsemi / hiperfosfatemi kombinasyonu hakkında literatürde çelişkili 
bilgiler vardır. 

Rabdomiyoliz seyrinde rastlanan hipokalsemide değişik faktörler rol alabilir (Llach, 1981; Honda, 1983; 
Knochel, 1998; Slater, 1998; Vanholder, 2000):  

1. Hiperfosfateminin doğrudan etkisi (kalsiyum ve fosforun serum düzeyleri birbiri ile ters yönde hareket 
eder), 

2. Plazma kalsiyumunun hücre içine göçmesi, 
3. Hiperfosfateminin kalsitriol sentezini baskılaması ve kemiklerin PTH etkisine karşı dirençli hale gelmesi, 
4. Hasara uğrayan kaslara kalsiyum çökmesi (metastatik kalsifikasyon).  
Öte yandan, rabdomiyolizin hem erken, hem de geç dönemlerinde hiperkalsemi de ortaya çıkabilir; erken 

dönemde ileri derecede dehidratasyona bağlı olarak total proteini artmış olan hastalarda bu durum daha sıktır 
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(Honda, 1983). Geç dönemde, akut tubuler nekrozun poliürisi başladığı zaman ise çok daha sık hiperkalsemi 
ortaya çıkabilir. Bu durumun başlıca nedenleri aşağıda özetlenmiştir (Llach, 1981; Lane, 1990; Visweswaran, 
1999):  

1. Kaslarda oturmuş kalsiyumun remobilizasyonu, 
2. Parathormonun etkisine karşı iskelet direncinin ortadan kalkması, 
3. İyileşmekte olan böbreklerde D vitamini sentezinin artması ve böylece barsaktan fazla miktarda kalsiyum 

emilmesi. 
Diğer ABY’lere kıyasla rabdomiyolize bağlı ABY’lerde hiperkalseminin daha sık olmasının sebebi 

hiperfosfateminin ve dolayısıyla hipokalseminin daha belirgin, böylece de sekonder hiperparatiroidinin daha ağır 
olması varsayımları ile açıklanabilir. Hipokalsemik dönemde tedavi amacıyla kalsiyum replasmanı yapılan 
hastalarda geç dönemdeki hiperkalsemiler daha sıktır. 

Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hastalarda başvuru sırasında serumda ortalama düzeltilmiş 
kalsiyum değeri 8.8±0.9 mg/dl bulunmuştur. Söz konusu değer diyaliz tedavisine gerek duyulan ve duyulmayan 
hastalar arasında istatistiksel yönden anlamlı fark göstermediği halde, ölen hastalarda, sağ kalanlara göre daha 
düşüktür  (8.5±1.1 mg/dl’ye karşı 8.9±0.9 mg/dl, p=0.039). Tüm serinin incelenmesi ile, rapor edilen en yüksek 
kalsiyum değerinin 12.4 mg/dl olduğu dikkat çekmiştir; bu analizin kapsamında depremden 1 ay geçtikten sonra 
bile başvuran hastaların bulunduğu göz önüne alınırsa, Marmara Depremi ertesinde hiperkalsemi komplikasyonu 
ile çok sık karşılaşılmadığı görülmektedir. 

Başvuru sırasında düzeltilmiş serum kalsiyumu, başvuru potasyumu ile anlamlı bir negatif korelasyon 
göstermiştir (p<0.001, r=-0.325, n:215). Söz konusu bulgu, bir arada bulunmaya meyleden bu iki laboratuar 
anomalisinin hastaları ciddi kardiyak aritmi riskine sokabileceğini göstermesi yönünden değer taşır.  

f) SERUM ALBUMİN DÜZEYİ 
Ezilme sendromlu hastalarda klinikte hem hiperalbuminemi, hem de hipoalbuminemi görülebilir. 

Hiperalbuminemi görülmesine yol açan asıl sebep, bu hastalığın erken döneminde çok sık gözlenen dehidratasyon 
ve böylece ortaya çıkan hemokonsantrasyondur. Öte yandan, pek çok faktör (kapillerlerden sızma; akut hastalık 
proçesi, üremik toksinler, inflamatuar mediyatörler, metabolik asidoz, kanda dolaşan proteazlar, hormonal 
dengesizlikler ve insülin direncinin rol alabileceği katabolizma artışı ve geç dönemdeki malnütrisyon) 
hipoalbuminemi patogenezinde rol alabilir; volüm yüklenmesi de hipoalbuminemiyi daha belirgin hale getirir 
(Kaysen, 1998; Vanholder, 2000).  

Rabdomiyolizli hastalarda serum albumin düzeyinin prognostik anlamı konusunda farklı görüşler vardır. 
Hiperalbumineminin hemokonsantrasyona ve ciddi dehidratasyona işaret ettiği, bu nedenle kötü bir gösterge 
olduğu öne sürülmüştür (Gabow, 1982). Öte yandan, hipoalbumineminin, (miyoglobinin bağlandığı) serum α2-
globulin düzeyinin de düşük olduğunun bir göstergesi olabileceğini öne süren yazarlar vardır. Bu görüşe göre, 
hipoalbuminemi, daha fazla miyoglobinin serbest kalacağının ve daha fazla toksik etki göstereceğinin bir 
işaretidir; bu hastaların da prognozunun daha kötü olması beklenmelidir (Ward, 1988). Özetle, bu hastalarda hem 
hiperalbuminemi, hem de hipoalbuminemi kötü bir prognoza işaret edebilir.    

Marmara Depremi felaketzedelerinde ilk üç gün içerisinde başvuran hastalarda serum albumin düzeyi 2.6±0.7 
gr/dl bulunmuştur. Olguların %69,9’unun albumin düzeyi 3 gr/dl’nin altındadır (Tablo-V.2.C). 

Başvuru aşamasındaki ortalama serum albumin düzeyi sonradan diyaliz ihtiyacı gösteren hastalarda (2.5±0.7 
mg/dl) diyalize girmeyenlere göre (2.7±0.7 mg/dl) anlamlı olarak daha düşüktür (p=0.036). Benzer şekilde, 
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sonradan ölen hastaların serum albumini (2.3±0.7 mg/dl), sağ kalanlara göre (2.6±0.7 mg/dl) anlamlı şekilde 
düşük bulunmuştur (p=0.003).  

Başvurudaki serum albumin düzeyi enkaz altında geçirilen süre (p=0.002, r=-0.199, n:233), başvuru 
sırasındaki beden ısısı (p<0.001, r=-0.198, n:259), serum fosforu (p=0.028, r=-0.161, n:186), kan (p<0.001, r=-
0.228, n:279), TDP (p<0.001, r=-0.217, n:279) ve human albumin transfüzyonları sayısı (p<0.001, r=-0.245, 
n:279) yanında hemodiyaliz seans sayısı (p=0.030, r=    -0.130, n:279) ile de negatif korelasyonlar göstermiştir. 

Serimizde, hipoalbuminemi hem diyaliz ihtiyacına, hem de artmış mortaliteye işaret eden kötü bir prognostik 
gösterge olarak dikkat çekmektedir. Hipoalbumineminin veya işaret ettiği protein kalori malnütrisyonunun değişik 
etyolojilere bağlı ABY'lerde kötü bir prognozu gösterdiğine önceden dikkat çekilmiştir (İkizler, 1997; Obialo, 
1999). 

g) RABDOMİYOLİZİN YOL AÇTIĞI DİĞER BİYOKİMYASAL BULGULAR 
SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ 

Hiperürisemi, diğer etyolojili ABY'lere kıyasla, rabdomiyolize bağlı ABY’lerde çok daha sıktır (Koffler, 1976; 
Gabow, 1982; Akmal, 1990); bu hastaların serum ürik asit düzeyi böbrek fonksiyonları ile orantısız şekilde 
yüksektir (Honda, 1983). Bazı rabdomiyoliz olgularında ürik asidin 45 mg/dl’yi bile aştığı bildirilmiştir (Knochel, 
1998). Hiperüriseminin rabdomiyoliz sırasında daha sık ve belirgin olmasının nedeni hasara uğrayan kas 
hücrelerinin nüvelerinden salınan adenin nükleotidlerin karaciğerde ksantin, hipoksantin ve ürik asit gibi purinlere 
dönüşmesidir; böylece hiperürisemi ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, (bu nedenle), karaciğer yetersizlikli 
hastalarda hiperürisemi çok belirgin olmayabilir.  

Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hastalarda başvuru aşamasında ortalama serum ürik asit düzeyi 
6.5±2.5 mg/dl olarak bulunmuştur. Bu değer diyalize alınan hastalarda (6.8 ±2.5 mg/dl) diyaliz gereksinimi 
duyulmayanlara göre (5.2±2.1 mg/dl) anlamlı olarak daha yüksektir  (p<0.001). Öte yandan, ölen ve hayatta kalan 
felaketzedelerde serum ürik asit düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

DİĞER KAS ENZİMLERİ 

Rabdomiyolizli hastalarda aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve laktik 
dehidrogenaz (LDH) yüksekliği sıkça rastlanır (Akmal, 1990). Marmara Depremi ertesinde serimizde incelenen 
hastalarda söz konusu enzimler ile ilgili bulgular aşağıda verilmiştir: 

Aspartat aminotransferaz (AST): Bu enzimin başvuru aşamasındaki ortalama serum düzeyi 859±1050 U/L’dir. 
Diyaliz tedavisine gereksinim duyan hastalardaki değer (991±1157 U/L), diyalize girmeyenlere göre (494±527 
U/L) anlamlı olarak daha yüksektir  (p=0.005). 

Alanin aminotransferaz (ALT): Bu enzim başvuru sırasında ortalama 826±5374 U/L düzeyinde bulunmuştur. 
Diyaliz tedavisi gören hastalardaki ortalama değer, diyaliz yapılmayanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir 
(1024±6220 U/L’ye karşı 246±302 U/L, p=0.004). İlaca bağlı rabdomiyolizlerin incelendiği bir retrospektif 
analizde, ALT düzeyi ABY gelişen hastalarda, gelişmeyenlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(Cadnapaphornchai, 1980). 

Laktik dehidrogenaz (LDH): Serimizdeki hastalarda, başvuru aşamasında ortalama serum LDH düzeyi 
2762±2874 U/L’dir; bu değer diyalize girenlerde 2933±2971 U/L, girmeyenlerde ise 1175±552 U/L’dir 
(p=0.003). Rabdomiyoliz sonrasında LDH izoenzim-5'in ön planda artacağı öne sürülmesine rağmen, bu sabit bir 
bulgu değildir ve diğer izoenzimler de belirgin olarak artabilir; hatta rabdomiyolizin aynı hastadaki seyri sırasında 
bile izoenzim paterni değişebilir (Nanji, 1983). Bu nedenle izoenzim ayırımı yapmak pratikte bir değer taşımaz.  
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Her üç enzimin başvuru sırasındaki serum düzeyleri sonradan ölen veya hayatta kalan hastalar arasında 
istatistiksel yönden anlamlı bir farka ulaşmamıştır. Özetle; CK dışındaki serum enzimleri tek değişkenli analizde 
diyaliz olasılığını tahmin ettirebilmiş, ancak hastaların uzun dönemdeki prognozu hakkında bilgi vermemiştir. 

Bu enzimlerin klinik izlem sırasındaki seyirleri hakkında tanı yöntemleri bahsinde bilgi verilmiştir. 

SERUM BİKARBONAT DÜZEYİ 
Ezilme sendromlu hastalarda sıklıkla (diğer sebeplere bağlı ABY’lerdeki anyon açığına göre) daha yüksek 

anyon açıklı bir metabolik asidoz gözlenir (Gabow 1982). Söz konusu asidozun etyolojisinde değişik faktörler rol 
alabilir: 

1. Nekrotik kaslardan sülfürik asit ve fosforik asit gibi organik asitlerin salınması, 

2. İskemik kaslardan laktik asit salınması (Hasta eğer hipovolemik ise karaciğer laktik asidi metabolize 
edemeyeceği için asidoz ağırlaşır. Ayrıca hipovolemik hastalarda volüm replasmanı yapılması başlangıçta laktik 
asidozu ağırlaştırabilir; çünkü kaslarda biriken laktik asit volümün tamamlanması ile etkin bir şekilde dolaşıma 
geçer). 

3. Nükleik asidlerin kaslardan serbestleşerek dolaşıma geçmesi ve karaciğerde ürik aside dönüşmesi, 

4. Sarkolemma geçirgenliğinin artışına bağlı olarak bikarbonatın kas hücrelerine girmesi, böylece de dağılım 
volümünün artması. 

5. Böbrek yetersizliği ortaya çıkınca üreminin asidoza katkıda bulunması. 

Bu hastalarda diyaframın hasara uğramasına veya hiperpotasemiye bağlı olarak diyafram ve interkostal 
kaslarda paralizi ortaya çıkabilir; böylece respiratuar asidozun gelişmesi tabloyu kritik bir hale sokar. Bu durumda 
asidozun kendisi hiperpotasemiye katkıda bulunur, sonuçta ortaya bir fasit daire çıkar (Better, 1992; Knochel, 
1998; Vanholder, 2000).  

Marmara Depremi analizi sırasında serum bikarbonat düzeyi ve kan pH’sı sorgulanmadığı için serimizdeki 
asidozun boyutu ve prognoza yaptığı katkı hakkında bir yorum yapamıyoruz. 

2. BÖBREK YETERSİZLİĞİNİN BULGULARI 
Ezilme sendromlu hastalarda ABY çok sık rastlanan bir komplikasyondur ve böbrek yetersizliğinin ağırlığına 

göre değişmek üzere, azotlu madde retansiyonu, hiperpotasemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve metabolik asidoz 
ortaya çıkar. Ancak, önceki bölümlerde de değinildiği üzere, bu hastalarda henüz böbrek yetersizliği gelişmeden 
de üremik sendromun laboratuar bulguları saptanabilir. Enkaz altındaki felaketzedelerin, kurtarılmalarından 
sonraki ilk 2 saat içerisinde serum potasyum, fosfor ve ürik asit düzeylerinde artma ile kalsiyum ve bikarbonat 
düzeylerinde azalma tarif edilmiştir (ekstrarenal üremik pattern) (Abassi, 1998). Söz konusu parametreler 
yukarıda tartışıldığı için bu bölümde yalnızca serum kreatinin ve üre düzeyleri irdelenecektir.  

A) SERUM KREATİNİN DÜZEYİ 
Kreatin kaslarda fazla miktarda bulunan ve hücre içi enerji üretiminde önem taşıyan bir maddedir; hasara 

uğramış kas hücrelerinden fazla miktarda açığa çıkar ve kan dolaşımında kreatinine dönüşür.  

Marmara Depremi ertesinde başvuru aşamasında ortalama serum kreatinin düzeyi 3.98±2.26 mg/dl 
bulunmuştur. Hastalardan 334’ünde (%81.7) başvurudaki ortalama düzey 2.0 mg/dl veya daha fazladır (Şekil-
V.2). Bu parametre, sonradan diyalize alınanlarda (4.6±2.2 mg/dl) diyaliz gereksinimi duyulmayanlara göre 
(2.3±1.5 mg/dl) anlamlı bir şekilde (p<0.001) yüksektir; ancak, ölenler ile sağ kalanlar arasında istatistiksel açıdan 
farklı bulunmamıştır.  
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Başvuru sırasında serum kreatinin düzeyi enkaz altında geçen süre (p=0.003, r=-0.159, n:339) ve başvurunun 
ilk 24 saatindeki idrar miktarı ile negatif (p<0.001, r=-0.313, n:367); başvuruda serum potasyumu (p=0.001, 
r=0.168, n:400) ve fosforu (p=0.002, r=0.206, n:217), oligüri süresi (p<0.001, r=0.308, n:379), hemodiyaliz seans 
sayısı (p<0.001, r=0.277, n:409) ve hemodiyaliz desteğinde geçen gün sayısı (p<0.001, r=0.356, n:395) ile de 
pozitif korelasyonlar göstermiştir. Söz konusu korelasyon analizleri kitabın değişik bölümlerinde yorumlandığı 
için burada tekrara gidilmeyecektir. 

B) KAN ÜRE AZOTU (BUN) DÜZEYİ 
Ezilme sendromunun en önemli komponentlerinden biri ABY olduğu için (bekleneceği üzere), hastalarımızın 

büyük bir kısmı yüksek BUN düzeyleri ile referans hastanelerine başvurmuştur. Bu seride başvuru sırasında 
ortalama BUN düzeyi 55.1±28.9 mg/dl’dir ve hastaların yarıdan fazlasında BUN 40 - 100 mg/dl dilimindedir 
(Tablo-V.2.D). Bu parametre diyalize giren hastalarda (58.6±28.8 mg/dl) girmeyenlere göre (45.4±26.9 mg/dl) 
daha yüksektir (p<0.001); ancak ölenler ile hayatta kalanlar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark 
saptanmamıştır.  

Başvuru BUN düzeyleri, aynı gündeki ilk 24 saatlik idrar miktarı ile negatif (p<0.001, r=-0.207, n:367); 
felaket anından hastanelere başvuruya kadar geçen süre (p=0.001, r=0.161, n:411), başvuruda serum kreatinini 
(p<0.001, r=0.540, n:407), ürik asit (p<0.001, r=0.233, n:240), potasyum (p<0.001, r=0.204, n:400) ve albumin 
(p=0.038, r=0.124, n:278) düzeyleri ile de pozitif korelasyon göstermiştir. 

Rabdomiyolizli hastalarda, nekrotik kaslardan (diğer intraselüler maddelere benzer şekilde) dolaşıma fazla 
miktarda kreatin geçeceğine yukarıda değinilmişti. Bu durumda serum kreatinin artışının, BUN artışına göre daha 
ön planda olacağı ve kreatinin/BUN oranının artacağı öne sürülmüştür (Grossman, 1974; Honda, 1983; Better, 
1990; Knochel, 1990). Özellikle, kas kütlesi fazla olan genç hastalarda, kreatinin artışı daha da belirgin olabilir 
(Woodrow, 1995). Ancak bazı yazarlar ezilme sendromlu hastalarda kreatinin artışının her zaman ön planda 
olmayacağı görüşündedir (Gabow, 1982; Oh, 1993; Vanholder, 2000). 

 Bizim deneyimimize göre serum kreatinin/BUN oranı 1/14.1 (3.9/55.1) olarak bulunmuştur ki, bu oran 1/10-
15 olarak öngörülen fizyolojik limitlerin (Rose, 2001) içine girmektedir. Buradan yola çıkarak tüm rabdomiyolizli 
hastalarda serum kreatinin düzeyinin BUN’a kıyasla daha belirgin artmadığı öne sürülebilir. Bu konuda alternatif 
bir varsayım ise şudur: Kreatinin yüksek miktarda ortaya çıktığı halde, bu hastalarda (ileri katabolizmaya bağlı 
olarak) karaciğerde üre sentezi de artmıştır (Rose, 2001); sonuç olarak rabdomiyolizli hastalarda fizyolojik oran 
korunmuş olur.  
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LABORATUAR DERSLERİ  

Marmara Depremi’ndeki ezilme sendromlu felaketzedelerin kan sayımlarında, sonradan ölen hastalarda 
anemi, lökositoz ve trombositopeni daha sıktır; diyalize alınan hastalarda ise lökositoz ve trombositopeninin 
ön planda olduğu dikkat çekmiştir; o nedenle, sayılan bulgularla komplike olan hastalar daha yakından 
izlenmelidir. 

Bu hasta grubunda biyokimyasal laboratuar parametreleri arasında en önemli olanı serum 
potasyumudur. Bu katyonun serum düzeyleri 3 ayrı hasta grubunda incelenmiştir: 1. İlk 3 günde 
başvuran hastalar, 2. Tüm hastalar ve 3. İlk haftadan sonra başvuran hastalar.  

Felaketin ilk 3 gününde başvuran hastalar içinde diyalize gereksinim duyulan ve ölen hastalardaki başvuru 
potasyum düzeyi diyalize alınmayanlara ve hayatta kalanlara göre daha yüksektir; özetle, erken dönemde 
gelen hastalarda yüksek serum potasyumu kötü bir prognoz göstergesidir.  

Tüm grubun değerlendirilmesinde, (kümülatif veriler gözönüne alındığında) başvuru potasyumu 70 
hastada 7.0 mEq/L’den ve 31 hastada ise 7.5 mEq/L’den yüksek bulunmuştur. Söz konusu bulgu 
önemli bir mesaja işaret eder: Pek çok felaketzede hastanelere ulaşamadan sahada hiperpotasemiden 
kaybedilmiştir. Normal şartlarda hastanelere başvuru sırasında öncelikle hasta sorgulanır, sonra fizik 
muayene yapılır ve ardından laboratuar analizleri istenerek tedaviye başlanır. Öte yandan, yukarıdaki 
bulgular göz önüne alınacak olursa, deprem felaketzedelerinde acil polikliniklere başvuru aşamasında 
çok kısa süre içinde vital bulguları gözden geçirmeli ve hemen ardından acil elektrokardiyografi 
çekmelidir. Bu incelemede hiperpotasemiye ait herhangi bir bulgunun saptanması durumunda, 
laboratuar inceleme sonuçlarını beklemeden empirik, agressif antihiperpotasemik tedavi 
uygulanmalıdır. 

Bu analizde, 17 hastada serum kreatinin düzeyi 2 mg/dl’den daha düşük olduğu zaman bile, serum 
potasyumu 6 mEq/L’den yüksektir; bu hastalardan 5’inde ise 7 mEq/L veya daha yüksek değerler 
kaydedilmiştir. Başvuru sırasındaki serum potasyumu günler içinde düşmeye meyletmiştir; tüm grup içinde 
erkek hastaların başvurudaki potasyumu, kadınlara göre daha yüksektir. Özetle, böbrek fonksiyonları normal 
(veya normale yakın) iken bile, hiperpotasemiler görülebilir; bu  risk erkeklerde ve felaketin ilk günlerinde daha 
fazladır. 

Öte yandan, 22 hastada başvuruda serum potasyumu 3.5 mEq/L veya daha düşük düzeydedir. Söz 
konusu bulgu şu yönden önem taşır: Olguların çoğunda gözlenen hiperpotasemi nedeniyle, sahada 
empirik antihiperpotasemik tedaviler gündeme gelmektedir; ancak zaten hipopotasemisi bulunan 
hastalara bu tedavilerin uygulanması ise hem rabdomiyolize uğrayan kas kütlesini, böylece de 
komplikasyonları artırabilecek, daha da önemlisi fatal kardiyak aritmilere yol açabilecektir. O nedenle, 
felaket sahasındaki empirik antihiperpotasemik tedavinin yalnızca erkek ve ağır travmatize 
felaketzedelere lokalize edilmesi daha mantıklı görünmektedir.  

Bu hastalarda klinik seyir sırasında serum potasyum düzeyleri hakkında fikir sahibi olabilmek amacı ile 
referans hastanelerine ilk haftadan sonra başvurmuş 40 hasta ayrıca analiz edilmiştir. Hastalardan dördünde 
serum potasyumunun 7.5 mEq/L ve daha yüksek olması tüm klinik seyir boyunca fatal hiperpotasemi riskinin 
bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyar. O nedenle, ağır travmatize hastalarda aynı gün içinde en azından 3-
4 kez serum potasyumu tayin edilmelidir. Bu hasta grubunda angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve 
beta blokerler gibi hiperpotasemiye yol açabilecek ilaçlar ancak mutlak indike ise kullanılmalıdır. Hastalara 
meyve suları veya potasyumdan zengin diğer gıdalar verilmemelidir. 

Marmara Depremi’nden sonraki ilk 3 günde başvuran hastalarda ortalama serum fosfor düzeyi 
diyaliz gereksinimi duyulan grupta daha yüksektir; pek çok klinik ve laboratuar parametresini içeren 
çok değişkenli bir analiz modelinde, serum fosforu ölüm ve diyaliz prediktörü olarak anlam 
kazanmıştır. Benzer şekilde, başvuru aşamasındaki ortalama serum albumin düzeyi de hem diyaliz 
ihtiyacı gösteren, hem de sonradan ölen hastalarda anlamlı şekilde düşüktür. Özetle, hiperfosfatemi 
ve hipoalbuminemi ezilme sendromlu hastalarda kötü prognostik göstergeler olarak yorumlanmalıdır. 

Bu seride, başvuru sırasında ortalama düzeltilmiş kalsiyum değeri sonradan ölen hastalarda, sağ kalanlara 
kıyasla anlamlı bir şekilde daha düşüktür; o nedenle başvurudaki hipokalsemi kötü bir prognoza işaret eder. 
Bu varsayımı destekleyen bir diğer bulgu, serum kalsiyumu ile başvuru potasyumu arasında anlamlı bir 
negatif korelasyon saptanmasıdır. Bir arada bulunmaya meyleden bu iki laboratuar anomalisi, hastaları çok 
ciddi kardiyak aritmiler riskine maruz bırakabilir.  


