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IX. TEDAVİ 
ÖZET 

Ezilme sendromu pek çok organ ve sistemi ilgilendiren, cerrahi ve medikal zeminde sık komplikasyonlar ile 
seyreden bir tablo olduğu için tedavisinde disiplinler arasında yoğun işbirliği gereklidir. Tedaviyi cerrahi ve 
medikal tedaviler ana başlıkları altında incelemek ve her iki tedavi şeklini de felaket alanında, başvuru 
sırasında ve klinik seyir aşamalarında olmak üzere 3 alt başlığa ayırmak öğrenmeyi kolaylaştırabilir. 

Felaket şartlarında, sahada (bir kaç istisna dışında) major cerrahi girişim yapmak mümkün olmaz; burada 
cerrahi yaklaşımın ana prensibi artık standart hale gelmiş uygulamalar ile vital fonksiyonların 
stabilizasyonunu sağlamak ve felaketzedeyi en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmektir. Sahadaki tedavi 
girişiminin en önemli aşaması "triyaj"dır. "Triyaj", olguların ağırlıklarına göre evrelendirilmesi veya 
sınıflandırılmasıdır; sahadaki triyaj "Lojistik" bölümünde irdelenmiştir.  

Başvuru sırasında, acil cerrahi kliniklerinde, öncelikle vital bulgular tespit edilir. Hipovolemiye yol açan 
kanama saptanırsa, bir yandan kanamayı durdurmaya yönelik girişimler yapılır; öte yandan, varsa kan veya 
uygun başka bir solüsyon ile volüm replasmanına geçilir. İnfeksiyonların profilaksi ve tedavisi amacıyla kirli 
ve açık yaralar temizlenir, gerekirse cerrahi debridmana gidilir. Bu hastalarda fizik muayene sırasında 
pupilla, servikal vertebra, göğüs ve karın muayeneleri ile ciddi bir yaralanmanın varlığı tespit edilmeye 
çalışılır. Paralizi veya parestezi bulguları olanlarda (spinal yaralanma kesin şekilde ekarte edilene kadar) 
medulla spinalisin immobilizasyonu sağlanır. Analjezikler, semptom ve bulguları maskeleyebileceği için, çok 
dikkatle kullanılmalıdır. Felaketlerin ilk saatlerinden itibaren acil polikliniklere aynı anda çok sayıda hasta 
geleceği için olabildiğince fazla hayat kurtarmak amacıyla hastaneye başvuru sırasında da triyaj yapılması 
şarttır. Triyajda kurtulma şansı olmayanlarla zaman kaybedilmez; hayatı tehdit etmeyen aciliyeti olan olgular 
geciktirilir ve öncelik, hayatı tehdit eden komplikasyonları olan hastalara verilir. 

Ezilme sendromlu hastaların klinik seyri sırasında farklı cerrahi girişimler (eksplorasyon, drenaj, değişik 
organların tamiri, çıkarılması vb.) gerekebilir. Ancak, bu hastalarda en sık uygulanan iki cerrahi müdahale 
fasyotomi ve ekstremite amputasyonlarıdır. Fasyotomi indikasyonları hakkında fikir birliği yoktur; erken 
dönemde, rutin yapılan fasyotomiler nekroza uğrayan kas kütlesini, böbrek yetersizliğinin şiddetini, periferik 
nöropati ve iskemik kontraktür risklerini azaltabilir. Öte yandan, bu girişim sık olarak infekte olma riski de 
taşır; böylece sepsise ve mortaliteye zemin hazırlayabilir. O nedenle, fasyotomiyi her hastaya rutin 
uygulamamalı, ancak travma sonrasında distal nabazanın alınamadığı ve/veya kompartman içi basınç değeri 
40-50 mmHg’yı aştığı zaman yapmalıdır. Amputasyon ise iyileştikten sonra hastanın rehabilitasyonunu çok 
zorlaştıran bir girişimdir; öte yandan miyoglobin, potasyum ve infeksiyon kaynağı bir ekstremiteyi vücuttan 
uzaklaştırarak hayat kurtarıcı olabilir. İndikasyonların her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmesi şarttır. 

Felaket alanındaki medikal tedavide akut böbrek yetersizliği (ABY) profilaksisi hayati önem taşır; bu konu 
hakkında bir önceki bahiste bilgi verilmişti. Burada hastaların enkaz altından çıkarıldıktan sonra aniden 
kötüleşerek ölebileceklerine (kurtuluş ölümü) dikkat çekmeliyiz. Bu tabloya ani gelişen asidoz ve 
hiperpotasemi yol açar; o nedenle hastaların kurtarıldıktan hemen sonra yoğun gözlem altında tutulması 
şarttır. Ayrıca, özellikle ağır travmatize, erkek hastalarda felaket alanında empirik antihiperpotasemik tedavi 
başlanmalıdır; bu amaçla kullanılabilecek en pratik ilaç oral yoldan kayeksalat uygulanmasıdır. Ezilme 
sendromlu hastaları bir başka merkeze nakletmeden önce vital bulgularını dikkatlice gözden geçirmelidir; 
durumu kritik hastaları bir sahra hastanesinde gözetim altında tutmak, stabilleştikten sonra nakletmek daha 
akılcıdır.
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Başvuru aşamasındaki medikal tedaviyi sıvı tedavisi, antihiperpotasemik tedavi, infeksiyonların profilaksi 
ve tedavisi ve diğer tedaviler başlıkları altında incelemek yarar sağlar. Sıvı tedavisinde, profilaksi bahsinde 
anlatılan genel prensipler burada da geçerlidir; ilk fırsatta santral venöz basınç kateteri ve indike ise Foley 
kateteri takmalıdır. Hastalarda vital bulgular saptandıktan sonra ilk yapılacak inceleme acil EKG 
çekilmesidir; hiperpotasemi bulgularının varlığında laboratuar sonuçlarını beklemeden agressif 
antihiperpotasemik tedaviye geçmelidir. Hiperpotasemi zemininde kardiyak aritmiler söz konusu ise öncelikle 
intravenöz kalsiyum verilir; hastanın durumuna göre dekstroz/insülin, bikarbonat,  β-2 uyarıcı ve diyaliz 
uygulamaları gündeme gelir. 

Hastada sistemik infeksiyon bulguları varsa kültür örnekleri alındıktan sonra uygun antibiyotikler 
başlanır. 

Klinik izlem sırasında değişik diyaliz uygulamaları bu hastaların tedavisinde hayati önem taşır. Bu amaçla 
intermittan hemodiyaliz, sürekli yavaş tedaviler ve periton diyalizi kullanılabilir; ancak en etkin olanı 
hemodiyalizdir ve imkan olduğu sürece bu diyaliz türü tercih edilmelidir. Klinik seyirde çok fazla miktarda 
kan ve kan ürünleri kullanımı gerekebileceği de dikkate alınmalı ve lojistik planlamayı buna göre yapmalıdır. 
Bu hastalar her aşamada ortaya çıkabilecek fatal hiperpotasemi, infeksiyon ve ağır hipokalsemi 
komplikasyonlarına karşı yoğun bir şekilde izlenmelidir. 

 

Ezilme sendromu pek çok organ ve sistemi ilgilendiren komplike bir tablodur. Bu nedenle tedavide her zaman 
mültidisipliner bir yaklaşım gereklidir; hastaların bakımında nefroloji, genel cerrahi, ortopedi, yoğun bakım, deniz 
ve su altı hekimliği, infeksiyon hastalıkları, plastik cerrahi ve psikiyatri uzmanlarının yoğun işbirliği şarttır.  

Bu hastaların tedavisini cerrahi ve medikal tedaviler olarak 2 ayrı başlıkta incelemek mümkündür.  

I. CERRAHİ TEDAVİ 

A. FELAKET SAHASINDA YAKLAŞIM 
Felaket şartlarında, sahada (aşağıda kısaca değinilen olay mahallindeki amputasyonlar gibi bir kaç istisna 

dışında) major cerrahi girişim yapmak mümkün olmaz; aslında sahadaki cerrahi girişimlere yönelik teknik bilgiler 
bu kitabın amaçlarının da dışındadır. Bu bölümde, depremin hemen ardından bir felaketzedeye yaklaşımın ana 
prensipleri, güzel bir Türkçe kaynaktan (Taviloğlu, 2000) alıntılar yapılarak özetlenecektir. 

Depremlerde kolonların, sütunların veya eşyaların düşmesi ya da çökmesi ile baş, boyun, omurga, toraks, karın 
ve ekstremitelerde değişik ağırlıklıkta travmalar ortaya çıkar. Aslında, ilk bakışta vücudun yalnız bir bölgesinin 
travmatize olduğu düşünülse bile, felaketzedelerin tümüne politravma varlığı ön tanısı ile yaklaşmak hataları 
azaltır. Kafa, toraks ve karın bölgelerine olan ciddi (çoğu kez penetran) travmalar olay yerinde hemen veya 
dakikalar içinde ölüme yol açar. Bu gruptaki hastaların bir sağlık kuruluşuna canlı olarak yetiştirilme şansları hiç 
yoktur. Prensip olarak sahada bu hastalar ile çok zaman kaybedilmez. İkinci grupta ise ciddi travmaları olduğu 
halde, etkin tedavi ile yaşatılabilecek hastalar yer alır ki, tedavi ve stabilizasyon işlemleri bu hasta grubu üzerinde 
yoğunlaştırılmalıdır.  

Travma sonrası tedavide yanlışları en aza indirgeyebilmek amacı ile standard yaklaşım prensipleri ortaya 
konmuştur; aşağıda ana hatları ile değinilen söz konusu prensiplerin ezbere bilinmesi ve refleks olarak 
uygulanması ile çok sayıda can kurtarabilmek mümkün olur.  

Öncelikle, ağır yaralı bir hastanın vital fonksiyonları seri ve sistematik bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu 
amaçla, hayatı tehdit eden durumlarda İngilizce literatürdeki 7 kelimenin ilk harfleri alınarak ABCDEFG şeklinde 
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bir sıralama oluşturulmuştur. Bu harflerin açılımı şu şekildedir: Airway: Hava yolunun sağlanması (servikal 
immobilizasyon ile birlikte), Breathing: Solunum, Circulation: Dolaşım ve kanama kontrolu, Disability: 
Nörolojik durum, Exposure: Elbiselerin çıkartılması, Foley: İdrar sondası uygulanması ve Gastrik: Nazogastrik 
sonda uygulanmasıdır. 

Ezilme sendromlu hastalar için felaket sahasında yapılması şart olan ve çok özel önem taşıyan cerrahi 
girişimlerden biri olay yerinde gerçekleştirilen amputasyonlardır. Enkaz altında kalmış bir ekstremitenin 
çıkarılamaması durumunda çaresizce yapılan bu girişim (uygunsuz koşullar nedeni ile) yüksek risk taşır; ancak 
başka seçenek kalmamış ise hastayı kurtarabilmek için bu riskin göze alındığı rapor edilmektedir (Noji, 1992; 
Haynes, 1992). 

Büyük felaketler ertesinde çok sayıda hasta ortaya çıkar ve bu hastalara verilebilecek sağlık hizmetleri 
kısıtlıdır. Bu nedenle kaynakları en etkin ve en fazla sayıda hastaya ulaştırabilecek şekilde kullanmak gereklidir; 
bu aşamada hasta  triyajı çok önem taşır. Sahadaki triyaj uygulamaları hakkında "Lojistik" bahsinde bilgi 
verilecektir.  

B. BAŞVURU AŞAMASINDA YAKLAŞIM VE TRİYAJ 
1. HASTAYA YAKLAŞIM 
Ezilme sendromlu hastalardaki cerrahi muayenelerin ve ayrıntılı tedavilerin tarifi bu kitabın amaçları 

dışındadır; ancak bu olgularda çoğu kez vücudun değişik bölgelerinde travmalar bulunacağından dolayı, cerrahi 
yaklaşımdaki önemli noktalara dikkat çekilecektir. Travmatize hastalarda muayene ve tedavi yöntemleri diğer 
kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir (Taviloğlu, 2000).  

Başvuru aşamasında dahiliye kliniklerine getirilmiş, ancak aynı zamanda travması da bulunan hastalar için 
öncelikle cerrahi konsültasyon istenir; bu arada travmanın ağırlığı değerlendirilerek vital bulgular tespit edilir. 
Hızla yapılan genel durum muayenesinden sonra hipovolemiye yol açan kanama saptanırsa, bir yandan kanamayı 
durdurmaya yönelik girişimler (tampon, turnike, sütür) uygulanır; öte yandan, varsa kan, yoksa bir başka solüsyon 
veya sıvı ile volüm replasmanına geçilir.  

Bu hastalarda fizik muayene sırasında öncelikle pupillanın durumu saptanır ve servikal vertebra yaralanması 
araştırılır; bu tip bir lezyon varsa, boyun hemen stabilize edilmelidir. Göğüs muayenesinde pnömotoraks varlığı 
araştırılır; ciddi göğüs yaralanması sıklıkla ağrı ve dispne ile kendini belli eder; kot fraktürü varlığında sternuma 
kompresyon çok ağrılıdır. Travmatize hastalarda kalp sesleri de dikkatle dinlenir; derinden gelen sesler perikard 
tamponadını düşündürür. Karın muayenesinde öncelikle, karın içi organ yaralanması ekarte edilmeye çalışılır; 
ancak fizik muayenede bir özellik bulunmaması viseral organ yaralanması olmadığını ispat etmez. Açıklanamayan 
hipotansiyonu olan ve karın muayene bulguları şüpheli olan hastalarda mutlaka ultrasonografi ve/veya diagnostik 
peritoneal lavaj yapılır. Paralizi veya parestezi spinal bir yaralanmaya işaret edebilir; ancak, ezilme sendromlu 
hastalardaki periferik nöropatinin de benzer bulgulara yol açabileceği akılda tutulur. Spinal yaralanma kesin 
şekilde ekarte edilene kadar medulla spinalisin immobilizasyonu sağlanmalıdır. Travması bulunan hastalarda 
bulgular zamanla değişebileceğinden dolayı, fizik muayeneler sürekli olarak yinelenir. Analjezikler, semptom ve 
bulguları maskeleyebileceğinden dolayı, çok dikkatle kullanılır.  

Bu hastalarda radyografiler tanıda çok önem taşır; künt travmalı hastalarda en fazla gerekli olan üç inceleme 
servikal grafi (AP-lateral), toraks grafisi (AP) ve pelvis grafisi (AP)’dir. Penetran yaralanmalarda ise AP toraks 
grafisi ve yaralı bölgelerin grafileri gerekir. Ancak, tüm bu incelemeler sırasında hastanın yanında mutlaka hekim 
bulunmalı ve gereğinde hızla resüsitasyona geçilebilmelidir. 
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2. TRİYAJ 
Triyaj, olguların ağırlıklarına göre evrelendirilmesi veya sınıflandırılması şeklinde tarif edilir. Bu sınıflandırma 

çok değişik aşamalarda (felaket sahasında, sahadaki hasta toplama bölgelerinde, sahra hastanelerinde, 
dispanserlerde veya referans hastanelerinde) yapılabilir. Felaketlerin ilk saatlerinden itibaren acil polikliniklere 
aynı anda çok sayıda hasta başvuracağı için etkin bir triyaj yapılması bu aşamada da olabildiğince fazla hayat 
kurtarmak bakımından önem taşır. 

Hastanede acil başvuru sırasındaki triyajda kolaylık ve pratiklik sağlayabilmek amacı ile olgular 5 ana gruba 
ayrılarak özel bölgelere yerleştirilir (Ricci ve Pretto, 1991):  

1. Kırmızı bölge: (Hayatı tehdit eden komplikasyonları olan olgular). Bu olguların ameliyathanelere veya 
yoğun bakım ünitelerine çok yakın yerleştirilmesi gereklidir. Hastaların başında mutlaka bir doktor veya acil 
girişim yapabilecek eğitimli bir sağlık personeli bulunmalı ve çok kısa bir zaman süresi içinde genel cerrahlar, 
nöroşirürjiyenler ve toraks cerrahları bu bölgeye ulaşabilmelidir. Akut böbrek yetersizliği ile komplike ezilme 
sendromlu olguların da başlangıçta bu bölgeye yerleştirilmesi ve hemen sonra dahiliye veya nefroloji kliniklerine 
gönderilmesi uygun olur.   

2. Sarı bölge: (Hayatı tehdit etmeyen aciliyeti olan olgular - basit kırıklar, vital olmayan bölgelerdeki açık 
yaralar vb.). Bu bölgeden ön planda ortopedistler, jinekologlar ve diğer branşlardan hekimler sorumlu olmalıdır. 

3. Yeşil bölge: (Yürüyebilen ve durumu acil olmayan olgular). Bu grup, ilk tedavileri yapıldıktan sonra 
evlerine veya ileri tedavi için bir başka hastaneye gönderilebilecek olgulardan meydana gelir. Pratisyen hekimler 
bu hastaların sorumluluğunu üstlenebilir. 

4. Gri bölge: Kurtulma şansı olmadığı için ölüme terkedilen hastaların tutulduğu yerdir. Bu hastaların tedavisi 
için zaman kaybedilmez; imkan varsa hemşire veya yardımcı bir sağlık personeli bakım verebilir. 

5. Siyah bölge: Ölü gelmiş olan hastaların bulunduğu kısımlardır. Patologlar ve morg görevlileri bu alanda 
görevlendirilmelidir (Ricci ve Pretto, 1991). 

C. KLİNİK SEYİR SIRASINDA CERRAHİ TEDAVİ GİRİŞİMLERİ 
Ezilme sendromu çoğu kez ciddi travmalar sonrasında ortaya çıkar; o sebeple tedavide çok değişik cerrahi 

girişimler (eksplorasyon, drenaj, değişik organların tamiri, çıkarılması, fasyotomi, amputasyon vb.) gündeme 
gelebilir. Bu bölümde öncelikle fasyotomi ve amputasyonlar incelenecek, ezilme sendromlu hastalarda uygulanan 
diğer cerrahi girişimler için de kısa notlar verilecektir.  

1. FASYOTOMİ 
Ezilme sendromunun gelişiminde rol alan temel olaylardan biri kompartman sendromudur. O sebeple, bu hasta 

grubunda kompartman sendromunun radikal tedavisi olarak bilinen cerrahi fasyotomiler çok ilgi çekmiş ve 
üzerinde yoğun tartışmalar yapılmıştır; ancak halen süren bu tartışmalar fasyotominin getiri ve götürüleri ile  
indikasyonları hakkında fikir birliği oluşturamamıştır.  

Bazı yazarlar kompartman sendromunun çok erken döneminde rutin fasyotomi yapılmasının prognoza olumlu 
katkılarda bulunacağını öne sürerken, diğerleri bu girişim için mutlak indikasyonlar ortaya çıkana kadar 
beklenmesini, aksi takdirde hastanın morbidite ve mortalite riskinin artacağını varsayar. Fasyotomi uygulamasının 
olumlu ve olumsuz yönleri aşağıda irdelenmiştir: 

Fasyotominin olumlu yönleri:  
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1. Kompartman sendromu damarlarda obstrüksiyona sebep olarak distal iskemi ve nekroza yol açabilir; 
rabdomiyolizin boyutunu artırır, böylece ortaya bir fasit daire çıkar. Fasyotomi dekompresyon ile dolaşımı 
yeniden sağlar; nekroza uğrayan kas kütlesini azaltır veya nekrozu tamamen önleyebilir; sonuçta travmatize 
ekstremitelerin iyileşmesini hızlandırır (Sheridan, 1976; Owen, 1979; Shaw, 1994).  

2. Böbrek yetersizliğinin şiddeti nekroza uğrayan kas kütlesi ile alakalıdır; bu nedenle erken dönemde yapılan 
fasyotomi nekrotik kasların miktarını azaltarak böbrek yetersizliğini önleyebilir, en azından şiddetini hafifletir 
(Knochel, 1976; Zhi-Yong, 1987; Shaw, 1994).  

3. Uzamış kompartman sendromu irreversibl nörolojik hasara yol açabilir. Böylece paralizi ve düşük ayak 
gelişebilir; hatta amputasyon gereksinimi ortaya çıkar. Fasyotomi sayesinde ekstremite fonksiyonları daha iyi 
korunur (Matsen, 1975; Sheridan, 1976). 

4. Fasyotomi yapılmayanlara göre, fasyotomi uygulanan ekstremitelerde iskemik Volkman kontraktürünün 
insidensi anlamlı olarak daha azdır (Zhi-Yong, 1987). 

Bu olumlu etkiler pek çok yazar tarafından kabul edildiği için, bir literatür taramasında basınca bağlı 
rabdomiyolizlerin hemen hepsinde kompartman sendromunun geliştiği ve bunların %80’ine fasyotomi yapıldığı 
kaydedilmiştir (Szewczyk, 1998). 

Fasyotominin olumsuz yönleri:  

1. Deri, infeksiyonları önleyen ideal bir koruyucudur; ekstremitelerdeki ezilme hasarlarında cilde penetrasyon 
çok nadir olduğu için lezyon genellikle kapalıdır. Fasyotomi kapalı bir travmayı açık yara haline çevirir;  
infeksiyon riskini artırır ve sepsise yol açar; sonuçta hastaların morbidite ve mortalite riski yükselir (Reis, 1986; 
Better, 1990; İskit, 2001; Bulut, 2001).  

2. Fasyotominin yol açtığı lokal infeksiyonlar, o ekstremitenin daha sonra ampute edilmesi riskini ortaya 
çıkarır (Michaelson, 1992). 

3. Travmaya ve asidemik ortama bağlı olarak kapilerlerin tonusu kaybolduğu için fasyotomi yarasından olan 
sızıntı ve kanamaları durdurmak çok zor olabilir (Michaelson, 1992). 

Bu görüşlerden yola çıkan yazarlar, kompartman içi basıncın çok yükselerek ekstremitenin distaline kan 
gidişini tamamen önlemediği sürece kompartman sendromu tedavisinde fasyotominin yeri olmaması görüşünü 
öne sürmüştür. Cerrahi girişim, yalnızca yüksek kompartman basıncına bağlı olarak ekstremitenin kaybedilmesi 
riski varsa düşünülmelidir (Reis, 1986). Bir diğer kaynağa göre, fasyotomi rutinde rastlanan ezilme travmalarında 
değil, primer arteriyel oklüzyon ve embolektomi sonrasında gelişen akut kompartman sendromlarında seçkin 
tedavidir (Better, 1992). 

Fasyotomi indikasyonları: 

Fasyotominin olumsuz yönlerini öne çıkaran ve cerrahi yönden konservatif kalınmasını öneren yazarlar bile 
kritik bazı indikasyonlar ortaya çıktığı zaman bu girişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ederler. Klinikte fasyotomi 
indikasyonları içinde en önemlisi distal nabızların alınamaması ve ekstremitede yaygın perfüzyon bozukluğudur 
(Michaelson, 1984;  Reis, 1986; Better, 1990). Öte yandan, pek çok hekim yalnızca klinik bulgulara dayanarak 
fasyotomi yapılmasını önermez; bu işlem için mutlaka kompartman basıncı ölçümünü gerekli görür. Fasyotomi 
indikasyonuna temel oluşturacak kompartman içi basınç değeri hakkında değişik görüşler vardır: Bu değerin 30 
mmHg’dan (Mubarak, 1978) veya 40 mmHg’dan daha fazla olması (Matsen, 1976) ya da kompartman basıncı ile 
diyastolik basınç farkının 30 mmHg’dan daha az olması durumunda klinik yönden anlamlı iskeminin gelişeceği 
kabul edilir (Better, 1990; Shaw, 1994). Hipotansif hastalarda ise daha düşük kompartman basınçları bile 
perfüzyon sorunlarına yol açabilir. Bir başka kaynakta normotansif hastalarda intramüsküler basıncın 50 
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mmHg’yı aşması veya 6 saat geçmesine rağmen 30-50 mmHg arasında kalması fasyotomi indikasyonu olarak 
önerilmiştir (Vanholder, 2000). 

Fasyotominin olumsuz yönlerini ön plana çıkaran yazarlar bile ezilme hasarı açık ise bütün ölü dokuların etkin 
bir şekilde debride edilmesinin önemini vurgular (Reis, 1986; Michaelson, 1992). 

Fasyotominin zamanlaması: 

Bazı yazarlar erken dönemde yapılan fasyotomilerin ekstremitedeki kalıcı fonksiyon bozukluklarını daha etkin 
önlediğini, ayrıca erken girişim ile fasyotominin yol açabileceği cildin kapanmasındaki problemlerin, yumuşak 
doku ve kemik infeksiyonlarının ve amputasyon risklerinin en aza indirgenebileceğini öne sürerek fasyotomiyi bir 
"cerrahi acil" olarak kabul eder; bu görüşe göre 12 saatten sonra yapılan fasyotomilerin etkinliği daha az, 
komplikasyonları daha fazladır (Mubarak, 1975; Matsen, 1975; Zhi-Yong, 1987; Kikta, 1987; Schwartz, 1989; 
Poels, 1993; Shaw, 1994; Szewczyk, 1998). Bir çalışmaya göre kompartman içi hipertansiyon saptanan 
hastalardan 12 saat içinde fasyotomi yapılanların %68’inde duysal veya motor defisit kalmadan iyileşme olmuş, 
öte yandan ilk 12 saatten daha sonra fasyotomi yapılanların ancak %8’inde kusursuz iyileşme gerçekleşmiştir 
(Sheridan, 1976). Fasyotominin olumsuz yönlerini ön plana çıkaran yazarlar ise, bu girişimin olabildiğince 
geciktirilmesini ve ancak yukarıda tarif edilen objektif indikasyonların varlığında fasyotomi yapılmasını önerir 
(Michaelson, 1984;  Reis, 1986; Better, 1990). 

Son yıllarda, kompartman içi basıncın medikal yöntemler ile de düşürülebileceği öne sürülmektedir.  

Medikal fasyotomi: 

Mannitolün kompartman sendromunun konservatif tedavisinde çok etkin bir ajan olduğu yakın zamanlarda 
ispat edilmiştir (Better, 1997; Daniels 1998). Mannitol uygulaması ile yapılan dekompresyon, cerrahi girişimden 
kaçınabilme imkanı vererek değişik komplikasyonların önüne geçebilir veya en azından cerrahi fasyotomiye 
kadar zaman kazandırabilir. Mannitol uygulanması sonrasında kompartman sendromu görülen kasın giderek 
yumuşadığı, ödemin gerilemesi ile ekstremitenin çevresinin küçüldüğü ve hastanın ağrısının azaldığı saptanmıştır 
(Better, 1997). Bu uygulama ile haftalar içinde motor fonksiyonlar normale döner. Mannitol ABY profilaksisinde 
de etkili olduğu için, bu girişimle hastaların prognozunda da önemli iyileşmeler sağlanabilir. Ancak söz konusu 
tedavi şekli üzerinde henüz yeterli deneyim yoktur. Mutlak indikasyonların varlığında, mannitol uygulaması ile 1 
saatlik zaman süresi içinde anlamlı bir iyileşme görülmez ise cerrahi fasyotomi kaçınılmazdır. 

MARMARA DEPREMİ ERTESİNDEKİ FASYOTOMİLERİN İRDELENMESİ 

Marmara Depremi ertesinde kompartman sendromu tedavisi amacı ile toplam 639 hastadan 323’üne (%51), 
397 adet fasyotomi yapılmıştır; bildiğimiz kadarı ile, bu oran akut fasyotomi uygulamaları açısından dünyadaki en 
yüksek rakamdır. İtalyan depreminde 19 ezilme sendromlu hastadan 13’üne (%68.4) (Santangelo, 1982), 
Japonya’daki Kobe Depremi sonrasında ise 372 hastadan 49’una (%13.1) fasyotomi yapılmıştır; sadece ABY’li 
hastalar göz önüne alınırsa bu oran %24.3 (49/202) olarak bulunur (Oda, 1997). Bu deprem sırasında da 
fasyotomi indikasyonları, hastaneler arasında ve hatta aynı hastanenin farklı hekimleri arasında değişkenlik 
göstermiştir (Oda, 1997). Bazı merkezlerde kompartman içi basınç 50 mmHg’yi aştığı zaman fasyotomi yapıldığı 
halde, hastanelerin çoğunda basınç ölçümüne gerek duyulmadan fasyotomi uygulanmıştır. 

Serimizdeki hastalarda yüksek oranda fasyotomi yapılmasının sebebi, muhtemelen yalnızca renal problemi 
bulunan hastaların analiz kapsamına alınması ve böylece kas hasarı ve yaralanma şiddetinin rapor edilmiş diğer 
serilere göre daha yüksek olmasıdır. Marmara Depremi’nde fasyotomi oranının yüksekliğinin sebeplerinden biri 
de muhtemelen indikasyonların yalnızca klinik bulgular ile konulmuş olmasıdır; bildiğimiz kadarı ile serimizde 
hiçbir hastada kompartman içi basınç ölçülmemiştir.  
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İncelediğimiz hasta grubunda cilt ve yumuşak doku (veya yara) infeksiyonları fasyotomi yapılmış hastalarda 
çok daha sıktır; fasyotomize 323 hastadan 47’sinde (%14.6) yara infeksiyon bildirildiği halde, fasyotomi 
yapılmamış 316 hastadan ancak 6’sında (%1.9) benzer infeksiyonlar rapor edilmiştir (p<0.001). Fasyotomi 
uygulaması diyaliz ihtiyacı ile de sıkı bir ilişki göstermiştir; bu girişimin yapıldığı hastalarda diyalize girme oranı 
%83.9’dur (271/323); fasyotomiye gerek duyulmayan hastaların ise %65.2’si (206/316) diyalize alınmıştır 
(p<0.001). Şüphesiz burada diyaliz ihtiyacını doğrudan fasyotomiye bağlamak hatalıdır; ancak daha ciddi 
yaralanması olan hastalarda fasyotomi daha sık indike olmuş ve bu hastalarda daha fazla diyaliz gereksinimi 
ortaya çıkmış olabilir.  

Mortalite ile ilişki incelendiğinde, fasyotomize 323 hastadan 53’ü (%16.4) kaybedilmiştir, fasyotomi 
yapılmayan hastalardaki ölüm oranı %13.9 (44/316)’dır; iki oran arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı 
değildir (p=0.38). Bir başka açıdan incelendiğinde ise, yaşayan hastalardaki ortalama fasyotomi sayısı 0.6±0.7 
olduğu halde, ölen hastalarda bu rakam 0.7±0.7’dir (p=0.162); yani her iki analize göre fasyotomi ile hayatta 
kalma arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Öte yandan, fasyotomize 323 hastadan 80’i (25%) sepsis ile komplike 
olmuş, fasyotomi yapılmamış 316 hastadan ancak 41‘inde (13%) sepsis saptanmıştır (p<0.001); yani sepsislerin 
çoğunda kaynak muhtemelen fasyotomi yaralarıdır. Sepsisle komplike olan 121 hastadan 33’ü (27%) ölmüş, 
sepsis gözlenmeyen 518 hastadan ise 64’ü (%12) kaybedilmiştir (p<0.0001). Bizim serimizde sepsis, dissemine 
intravasküler koagülasyon (DİK) ile birlikte veya tek başına ölümlerin en sık sebebidir; şöyle ki, tüm ölümlerin 
%50.6’sında sepsis rol almaktadır (Erek, 2002). O hale göre, fasyotomi doğrudan olmasa bile dolaylı bir yoldan 
ölüme zemin hazırlayan faktörlerden biridir. Varsayımlarımıza göre, fastoyomi indikasyonunda objektif kriterler 
kullanılmış olsaydı, muhtemelen mortalite daha düşük oranlarda gerçekleşecekti. 

Özetle, Marmara Depremi sonrasında bizim deneyimlerimiz de diğer bazı yazarlar (Better, 1990; Michaelson 
1992) tarafından belirtildiği gibi fasyotominin infeksiyonlara zemin hazırladığı ve böylece morbidite ve 
mortaliteyi olumsuz yönde etkilediği yönündedir; o nedenle söz konusu girişimin olabildiğince geciktirilmesi ve 
objektif kriterler olmadan fasyotomi yapılmaması görüşündeyiz. 

Fasyotomi bahsini kapatmadan önce şu noktanın altı çizilmelidir: kompartman sendromu (veya riski) bulunan 
hastalarda sirküler alçı ve pansumanlar çok yanlış bir uygulamadır ve tabloyu çok daha ağır bir hale getirerek 
ekstremitenin dolaşımını bozabilir (Whittaker, 1974; Matsen, 1976). Bu hastaların ekstremitelerinin 
stabilizasyonu için en iyi yöntem gevşek alçı veya atellerin kullanılmasıdır. 

2. AMPUTASYON 
Ezilme sendromlu hastalardaki en dramatik cerrahi girişimlerden biri amputasyonlardır. İyileştikten sonra, 

ampute edilmiş ekstremiteleri bulunan hastaların rehabilitasyonu oldukça zordur; o nedenle, bu girişim için 
indikasyon çok titizlikle konulmalı ve ancak hastanın hayatını tehdit eden komplikasyon varlığında amputasyon 
yapmalıdır. Öte yandan, ağır travmatize, miyonekrozu çok ilerlemiş ve kurtarılması mümkün olmayan bir 
ekstremite vücut için miyoglobin ve potasyum kaynağıdır, ek olarak sürekli bir infeksiyon odağıdır (Santangelo, 
1982; Slater, 1998); o nedenle bu tip hastalarda amputasyon hayat kurtarıcı olabilir. Özetle, ekstremiteyi 
kurtarabilmek için hastayı feda etmemelidir (Michaelson, 1992).  

Amputasyon gereken hastalarda bunu geç vakte bırakmayıp bir an önce yapmakta yarar vardır; hastalar söz 
konusu uygulamaya fizyolojik ve psişik olarak daha iyi tolerans gösterir (Slater, 1998); üstelik erken 
amputasyonların prognoz üzerindeki olumlu etkileri daha belirgindir. Nitekim, Güney İtalya Depremi sırasında, 
ezilme sendromlu 19 hastadan beşine erken dönemde yapılan amputasyonların hayat kurtarıcı olduğu rapor 
edilmiştir (Santangelo, 1982). Durumu çok ağır olan ve bu girişimi kaldıramayacak hastalar için ise "fizyolojik 
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amputasyon"lar önerilmiştir. Bu yöntemde ekstremiteler (turnike uygulanmasından sonra) kuru buz ile 
dondurulur; böylece ağrı ortadan kaldırılır ve kas yıkım ürünleri ile infeksiyonun sistemik dolaşıma geçmesini 
önlenir. Hastanın genel durumu izin verdikten sonra da cerrahi amputasyon yapılır (Slater, 1998).  

MARMARA DEPREMİ ERTESİNDEKİ AMPUTASYONLARIN İRDELENMESİ 

Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu toplam 639 hastadan 95’ine (%14.8), 121 ekstremite amputasyonu 
uygulanmıştır; bunların çoğu (n:98, %81.7) alt ekstremitelere lokalizedir. Alt ekstremite amputasyonlarının 65’i 
ünilateral, 16’sı bilateraldir; üst ekstremitelerde ise 20 ünilateral, 1 bilateral amputasyon rapor edilmiştir. Bir 
amputasyon ise net şekilde tarif edilmemiştir. Toplu olarak ele alınırsa hastalardan 72’sinde bir, 21’inde iki, 
2’sinde ise üç ekstremite amputasyonu yapılmıştır.  

Diyaliz tedavisine gereksinim duyan veya duymayan hastalar arasında amputasyon sıklığı bakımından anlamlı 
bir fark yoktur. Öte yandan, amputasyon yapılan hastalardan 29’u (%30.5) ölmüş, amputasyona gerek 
duyulmayanlarda ise mortalite oranı %12.5’da (68/544) kalmıştır (p<0.0001). Serimizdeki amputasyonların 
zamanlaması ile ilgili veri yoktur. Bu nedenle amputasyonun mutlak gerekli olduğu hastalarda erken davranmanın 
mortaliteye etkisi konusunda bir yorum yapamıyoruz. 

Enkaz altında geçirilen süre ile amputasyon ilişkisi göz önüne alındığında ilginç bir durum ile karşılaşılmıştır; 
en yüksek amputasyon oranları enkazın altında 5-8 saat (%27), 9-12 saat (% 22) ve 13-16 saat (%14) süreyle 
kalan hastalarda gözlenmiştir (Tablo-IX.1). Söz konusu bulguyu şu şekilde yorumlamak mümkündür: Sayılan 
sürelerden daha kısa enkaz altında kalanlarda muhtemelen amputasyon gerektirecek tablo ortaya çıkmamıştır; 
daha uzun kalanlarda ise amputasyona yol açabilecek ağırlıktaki travmalar ölüme sebep olmuştur; böylece enkaz 
altında çok kısa ve uzun kalanlarda amputasyon oranı düşük olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo-IX.1. Enkaz altında geçirilen her bir zaman diliminde amputasyon sayıları ve oranları (enkaz altında geçen süre 
tüm anket formlarında belirtilmediği için n:539’dur). 

Amputasyon Enkaz altında 
geçen süre (saat) Yapılmadı Yapıldı Toplam 

<1 2 (%0.4) --   2 
1 - 4 71 (%15.5) 3 (%3.7) 74 
5 - 8 218 (%47.6) 22 (%27.2) 240 
9 - 12 99 (%21.6) 18 (%22.2) 117 
13 - 16 32 (%7.0) 11 (%13.6)  43 
17 - 24 18 (3%.9) 7 (%8.6)  25 
25 - 36 5 (%1.1) 7 (%8.6)  12 
37 - 48 4 (%0.9) 7 (%8.6)  11 
49 - 72 2 (%0.4) 6 (%7.4)   8 

>72 7 (%1.5) -- 7 
Toplam 458 (%85.0) 81 (%15.0) 539 

                                  p<0.001 
 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, hastaların yaklaşık %15’ine amputasyon uygulanmış olması 
gerçekten yüksek bir orana işaret etmektedir. Literatürde değişik felaketlerden sonra ortaya çıkan ezilme 
sendromlu hastalardaki amputasyon oranları arasında büyük farklılıklar vardır. Kobe Depremi'nde ABY saptanan 
202 olgudan sadece 6’sına (%2.9) amputasyon uygulandığı halde (Oda, 1997), Ermenistan Depremi sırasında 
İngiliz ekibinin tedavi ettiği 15 hastadan dördüne (%26.6) diz üstü amputasyonlar yapılmıştır (Tattersal, 1990). 
Çok yakında (26 Ocak, 2001) Hindistan’da ortaya çıkan şiddetli Gujarat Depremi (resmi rakamlara göre ölü 
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sayısı: 13805) ile ilgili dökümantasyon hemen hemen hiç yoktur; buna rağmen gözlemciler amputasyon 
oranlarının inanılmaz oranlarda yüksek olduğunu ve bir hastanedeki felaketzedelerin neredeyse %25’ine 
amputasyon uygulandığını rapor etmektedir (Kumar, 2001; Chatterjee, 2002). 

Bu değişik oranların ortaya çıkmasında travmanın ağırlığı, felaketin ortaya çıktığı mevsim, kurtarma 
faaliyetlerin etkinliği ve zamanlaması, lokal tıbbi imkanlar ve tedaviyi yönlendiren hekimlerin kişisel deneyimi 
gibi çok sayıda tıbbi ve lojistik faktör rol alabilir. Kişisel temaslarımız sonucunda Marmara Depremi ertesinde 
bazı merkezlerde amputasyon indikasyonlarının gereğinden de daha geniş tutulduğu konusunda bilgiler aldığımızı 
üzülerek ifade edelim. 

3. FASYOTOMİ – AMPUTASYON İLİŞKİSİ 
Literatürde, fasyotomi veya amputasyondan her birinin sıklık ve zamanlamasının diğerini farklı şekillerde 

etkileyebileceği öne sürülmüştür; şöyle ki, fasyotominin geciktirilmesi ile ekstremitelerde dolaşım bozukluğuna 
bağlı yaygın nekroz gelişir; böylece amputasyon gereksinimi ortaya çıkabilir (Matsen, 1975). Öte yandan, rutin 
şekilde ve erkenden fasyotomi uygulanan ekstremitelerdeki fasyotomi yaralarının infekte olması sonucunda daha 
fazla amputasyon gerekebilir (Michaelson, 1992). Marmara Depremi’nde fasyotomi uygulanan 323 hastadan 
47’sine (%14.6) amputasyon yapılırken, fasyotomi yapılmayan 316 hastada 48 amputasyon (%15.2) 
uygulanmıştır; aradaki fark istatistiksel yönden anlamlı değildir (p=0.82).  

4. DİĞER CERRAHİ GİRİŞİMLER 
Yukarıda kaydedilen fasyotomi ve amputasyonlar dışında serimizdeki hastalara toplam 73 cerrahi girişim 

yapıldığı rapor edilmiştir; bunlar içinde en sık olanı 31 hastada kaydedilen kırıkların fiksasyonudur. Bunu 5 
hastaya yapılan  laparotomi ve dört hastadaki debridman izlemiştir. Ayrıca, toraks travması bulunan 28 hastaya 
toraks dreni takılmıştır. 

Burada debridman için şu notu düşmekte yarar vardır; bazı yazarlar tüm nekrotik dokuların hızla temizlenmesi 
gereğini öne sürdüğü halde, bazıları infekte değilse nekrotik kasların rutin bir şekilde eksize edilmesinin 
gerekmediği kanısındadır (Reis, 1986). Ancak, nekrotik dokulardaki infeksiyon riskinin çok yüksek olduğu göz 
önüne alınırsa bu ikinci varsayımı ihtiyatla değerlendirmek gerekir. 

Kişisel temaslarımız ve gözlemlerimiz, aslında bu seride yapılan diğer cerrahi girişimlerin sayısının burada 
kaydedilenden çok daha fazla olduğu yönündedir. Örneğin, yalnızca kliniğimizde yapılan debridman sayısı bu 
rakamın çok üzerindedir. Ancak, hazırlanan anket formlarında bu tip girişimlere yönelik sorular yer almadığı için 
veritabanımızda ayrıntılı bilgi yoktur. Aslında söz konusu girişimlerin irdelenmesi bu kitabın amacının dışındadır.  

II. MEDİKAL TEDAVİ 
Ezilme sendromlu hastalar, enkaz altından çıkarıldıkları andan itibaren tüm klinik seyirleri boyunca her an 

ölümcül komplikasyonlar ile karşılaşabilir. Bu komplikasyonların türü ve tedavi yaklaşımları tablonun ortaya 
çıktığı zaman dilimine göre farklılık gösterebilir. O sebeple, medikal tedaviyi bu hastalığın değişik aşamalarına ve 
zaman peryodlarına göre (felaket alanında, başvuru aşamasında ve klinik seyir sırasında) ayırarak incelemekte 
yarar vardır. 

A. FELAKET ALANINDA MEDİKAL TEDAVİ 
Profilaksi bahsinde de değinildiği üzere, tedaviye hasta henüz enkazın altında iken başlamalıdır; enkaz altında 

canlı bir felaketzedeye ait bir ekstremite görüldüğü anda, ilgili bölümde anlatıldığı şekilde, sıvı tedavisi uygulanır. 
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Ermenistan Depremi sırasında dikkat çeken kritik bir tablo, enkaz altında iken veya kurtarıldıktan hemen sonra 
iyi görünen bazı hastaların hızla kötüleşerek ölmesidir; "kurtuluş ölümü" olarak isimlendirilen bu tabloya 
muhtemelen travma sırasında ortaya çıkan ağır metabolik asidoz ve bu asidozun ağırlaştırdığı hiperpotasemi yol 
açmaktadır. Öne sürülen varsayımlara göre, hasta henüz enkazın altında iken ekstremiteye baskı yapan moloz 
yığını veya ev eşyaları kastaki dolaşımı ve böylece rabdomiyolizin sistemik komplikasyonlarını önlemiştir; ancak 
hasta kurtarıldıktan sonra kas içindeki metabolitlerin kan dolaşımına geçmesi ölüme yol açabilir (Santangelo, 
1982; Better, 1990; Noji, 1992). Bu nedenle, kurtarma ekipleri felaketzedelerin enkazın altından çıkartıldıktan çok 
kısa bir süre sonra kötüleşebileceğinin bilincinde olmalı ve ilk saatlerde bu hastaları çok yakından izlemelidir. 
Hasta kurtarılınca, hiperpotaseminin etkilerini kontrol altına almak için sodyum bikarbonat, kalsiyum klorür veya 
kalsiyum glukonat, insülin ve glukoz infüzyonları hemen gerekli olabilir (Noji, 1992).  Yine bu varsayımlara göre, 
kurtarma ekipleri içinde mutlaka sağlık görevlileri yer almalıdır. Kaotik ortamda bu imkan her zaman 
bulunamayacağı için, kurtarma ekiplerine ilk yardım kursları verilmesi de yararlı olabilir. 

Bazı uzmanlar, bu komplikasyona karşı koruyucu ve geçici bir önlem olarak, yıkıntı altında kalan 
ekstremitenin proksimaline bir arteriyel turnike uygulamayı önermektedir; bu yaklaşımın mantığı miyoglobin ve 
potasyum gibi zararlı maddelerin dolaşıma çıkmasını önlemektir. Ancak, söz konusu girişime bağlı olarak viyabl 
dokularda dönüşümsüz iskemik ve nörolojik hasar ortaya çıkabilir (Noji, 1992); o nedenle turnike uygulamaları 
riskli bir davranıştır ve uygulama sonuçları hakkında henüz yeterli deneyim yoktur.  

Felaket alanındaki en kritik komplikasyonlardan birinin hiperpotasemi olduğundan bahsedilmişti. Bölgede 
laboratuar imkanı bulunamayacağı için bu hastalarda empirik antihiperpotasemik tedaviler gündeme gelmiştir. Bu 
amaçla potasyum bağlayıcı reçineler (Honda, 1983; Knochel, 1998) veya inhalasyon yoluyla β-2 adrenerjik 
agonistler, özellikle de albuterol ve salbutamol (Better, 1993; Kamel, 1999) kullanılabilir. Öte yandan, empirik 
tedaviler her zaman için güvenli değildir ve bazen bizzat kendileri komplikasyonlara yol açabilir. Şöyle ki, 
laboratuar bulguları bahsinde serimizde başvuru aşamasında 22 hastanın serum potasyum düzeyinin normalden 
daha düşük olduğuna işaret edilmişti. Bu hastalara empirik antihiperpotasemik tedavi uygulanması, 
hipopotasemiyi daha da belirgin hale getirecek ve kardiyak aritmilere sebep olacaktır. Bundan da öte, 
hipopotaseminin kendisi rabdomiyolize yol açabileceği için, empirik tedavi zaten mevcut olan rabdomiyolizin 
boyutunu daha fazla artırabilecektir. O hale göre ("Laboratuar Bulguları" bölümünde de değinildiği üzere), 
empirik tedavileri tüm felaketzedelere değil, ancak hiperpotasemi yönünden özel risk taşıyan hastalara uygulamak 
daha akılcıdır. Ezilme sendromunun ağırlığının hasara uğrayan kas kütlesi ile paralellik gösterdiği bilinmektedir 
(Mubarak 1975). Nitekim, serimizde de, başvuru sırasında serum potasyumu ile (kas travması ağırlığının bir 
göstergesi olarak alınabilecek olan) başvuru serum CK düzeyi arasında kuvvetli bir korelasyon saptanmıştır. 
Serimizde dikkat çeken bir diğer bulgu da, erkek felaketzedelerin başvuru serum potasyum düzeylerinin, kadınlara 
göre daha yüksek olmasıdır. O hale göre, felaket alanındaki empirik antihiperpotasemik tedaviyi ağır kas travması 
bulunan erkek hastalara lokalize etmek akılcı bir yaklaşımdır (Sever, 2003).  

Kayeksalat ve albuterol uygulamaları hakkında ileriki sayfalarda ve "Ekler" bölümünde ayrıntılı bilgi 
verilmiştir. 

Sayılanlara ek olarak, felaket alanında tıbbi prensiplerin gerektirdiği diğer tedaviler de uygulanır. Örneğin, 
kanamaya veya diğer nedenlere bağlı hipovolemisi olan hastalara uygun sıvıların (kan, plazma, kristalloid içeren 
solüsyonlar vb.) verilmesi gündeme gelir; varsa, diğer komplikasyonlar da (hipertansiyon, kalp yetersizliği vb.) 
genel prensipler çerçevesinde tedavi edilir. Laboratuar imkanı olmadığı için bu hastaların tedavileri büyük ölçüde 
klinik gözlemlere göre yönlendirilir veya empirik olarak yapılır. 
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B. BAŞVURU SIRASINDA MEDİKAL TEDAVİ 
Ezilme sendromlu hastaların başvuru sırasındaki tedavisi diğer medikal ve cerrahi acil hastaların tedavisine 

benzerlik gösterir; ancak bu aşamada da (bir önceki bahiste söz konusu edilen) iki özel noktaya (böbrek 
yetersizliğinin önlenebilmesinde önem kazanan) sıvı tedavisine ve (bu hastalığın her aşamasında gözlenebilen 
fatal hiperpotasemilerin tedavisi için) antihiperpotasemik tedaviye dikkat çekilecektir. Ayrıca, bu hastalarda en sık 
gözlenen komplikasyonlardan biri olduğu için infeksiyonların tedavisi hakkında da özet bilgiler verilecektir. 

1. Sıvı tedavisi 
Ezilme sendromlu hastalarda başvuru sırasında en kritik tedavilerden biri sıvı replasmanıdır. Bu tedaviye 

"Profilaksi” bölümünde değinilmiş ve felaket sahasındaki uygulama prensipleri anlatılmıştı. Ancak, hastaların pek 
çoğu (bu aşamada yaşanan kaosa bağlı olarak) uygun tedavi edilemediği için, sıvı uygulaması başvuru aşamasında 
da kritik önem kazanır.  

Bizim hasta grubumuzda (ilk günlerdeki karmaşa sonucunda hasta kayıtları yetersiz olduğu için) 
felaketzedelere başvurunun ilk gününde ne kadar sıvı verildiği ancak 53 hastanın dosyasında belirtilmiştir. Buna 
göre hastalara ilk 24 saatte verilen ortalama sıvı miktarı 5109±1711 ml/gündür. Uygulanan sıvı miktarı ölen ve 
sağ kalan hastalar arasında farklılık göstermemiştir. Öte yandan, diyalize girmeyenlere göre (3825±1539 ml/gün), 
diyaliz tedavisine gereksinim duyulan hastalara verilen sıvı (5407±1623 ml/gün) anlamlı olarak daha fazladır 
(p=0.01). Bu hastalardaki ABY patogenezinde hipovoleminin en önemli faktör olduğu bilindiği için bu veri ilk 
bakışta çok çelişik görünmektedir. Ancak, söz konusu veriyi yorumlarken 639 hastadan ancak 115’inin depremin 
1. gününde başvurduğu gerçeğine dikkat çekmek gerekir. Hastaların çoğu zaten organik ABY geliştikten sonra 
referans hastanelerine gelmiş, sonuçta, uygulanan sıvı tedavisi böbrek yetersizliğini önlemek bir yana, 
hipervolemiye yol açmış, böylece de daha sık diyaliz indikasyonu ortaya çıkmıştır. Gerçekten de Marmara 
Depremi sonrasında en sık diyaliz indikasyonları hiperpotasemi ve volüm fazlalılığıdır (yayınlanmamış veriler). 
Özetle, elimizdeki veri tabanında sebep-sonuç ilişkisi ters yönde işlemektedir ve diyaliz gereksinimini azaltmak 
amacıyla hastalara erken dönemde daha az sıvı verilmesi gereğine işaret etmez; ancak bir kez organik ABY 
gelişen hastalarda hesapsızca verilen sıvının hipervolemi ve kalp yetersizliği komplikasyonlarına sebep 
olabileceğini gösterir. 

Söz konusu varsayımı destekleyen bir diğer bulgu (tersi beklendiği halde) diyaliz desteğine gereksinim duyan 
hastalarda başvuru aşamasında ortalama kan basıncının daha yüksek bulunmasıdır. Bu bulgu da zaten akut tubuler 
nekroz yerleşmiş olan hastalara fazla miktarda sıvı verilmesi sonucunda kan basıncında artış görülmesi varsayımı 
ile açıklanabilir (Sever, 2002).  

Bu sonuçlara göre, organik ABY gelişen hastalara aşırı miktarda sıvı vermemeli, önceden de değinildiği üzere, 
ilk fırsatta santral venöz basınç kateteri veya pulmoner kapiler "wedge" kateterleri  yerleştirmeli ve uygulanacak 
sıvı miktarını bu parametreye göre tayin etmelidir. Bu uygulama özellikle fasyotomi yapılan ve sızıntı dolayısı ile 
ne kadar sıvı kaybettiği tam saptanamayan hastalar için kritik önem taşır. Prerenal - organik ABY’nin ayırıcı 
tanısı hakkında "Tanı" bölümünde bilgi verilmişti. 

Serimizde uygulanan sıvı türleri 451 anket formunda belirtilmiştir. Bunlardan 319’unda (%70.7) izotonik NaCl 
ve %5 dekstroz verilmesi dikkat çekicidir. Literatürde de bu solüsyonlar ezilme sendromlu hastalarda uygulanan 
temel solüsyonlar olarak belirtilmiştir (Better, 1997). Bu solüsyonları mannitol (n: 110), sodyum bikarbonat 
(n:46), Rheomakrodeks (n:15) ve diğer sıvılar (n:35) izlemektedir. Tek değişkenli analizde yaşayan/ölen veya 
diyalize giren/girmeyen hastalar arasında uygulanan sıvı türleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
Mannitol ve sodyum bikarbonat solüsyonlarının ABY profilaksisinde etkin oldukları rapor edildiği halde (Better, 
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1990), bizim serimizde bu tip yararlı bir etkinin saptanmamasını da yine yukarıdaki irdeleme ile, yani pek çok 
hastanın zaten organik ABY geliştikten sonra referans hastanelerine başvurmuş olması varsayımı ile açıklıyoruz. 

2. Antihiperpotasemik tedavi 
Ezilme sendromunun klinik seyrinde her an fatal hiperpotasemiler ortaya çıkabilir. Nitekim, bir hastamız acil 

polikliniğe 13.3 mEq/L potasyum düzeyi ile başvurmuş ve hemen ilk dakikalarda ventriküler fibrilasyona 
girmiştir. Bu nedenle, “Laboratuar Bulguları” bölümünde de değinildiği üzere, acil polikliniklerde fizik muayene 
yapılarak vital parametrelerin tayininden sonra ilk yapılması gereken inceleme EKG çekimidir; EKG’de 
hiperpotasemi bulguları saptanırsa (Şekil-IX.1) laboratuar sonuçları beklenmeden acil antihiperpotasemik tedavi 
aşağıda anlatıldığı şekilde uygulanır.  

 

Şekil-IX.1. Marmara Depremi felaketzedelerinden birinde başvurunun hemen ardından EKG’de saptanan hiperpotasemi 
bulguları. Bu hastanın serum potasyum düzeyi 9.7 mEq/L bulunmuştur. Acil medikal tedavinin hemen ardından diyalize 
alınan hasta sonradan iyileşmiştir.  

 
Hiperpotaseminin acil tedavisi: 

Serum potasyum düzeyi 6.5 mEq/L'den fazla ise, EKG değişimleri olmasa bile acil tedavi gereklidir (Jacobs, 
1998; Tannen, 1998). Acil tedavide aşağıdaki ilaçlar kullanılır: 

1. Kalsiyum glukonat veya glubionat: Bu ilaçlar plazma potasyum düzeyini değiştirmeden miyokardın 
membran eksitabilitesini azaltarak tesir eder. Etkisi hemen başlar ve 1 saat içinde kaybolur. Kalsiyum, sadece 
serum potasyumu 8 mEq/L’den daha yüksek ise ve/veya EKG'de ağır hiperpotasemi bulguları varsa kullanılacak 
bir ilaçtır. Digitalize hastalarda kontrindike olduğunu dikkate almak lazımdır; böyle bir olguda çok acil 
hiperpotasemi söz konusu ise değerlendirmeyi her hasta için ayrı ayrı yapmalıdır.  

Uygulama: Kalsiyum glubionat (Calcium Sandoz amp, 10 ml, %10’luk) %10'luk solüsyondan 10 - 30 ml, 2 ile 
5 dakika süresinde intravenöz yoldan verilir; uygulama sırasında EKG ile yakın takip gerekir. Hiperpotasemi 
bulgusu geçince injeksiyon kesilir.  

2. İnsülin ve dekstroz: Potasyumu hücre içi alana sürükleyerek etkisini gösterir; bu etkinin ortaya çıkmasında 
Na-K-ATPase pompasının aktivitesinin artması rol alır. Serum potasyumu 1 saat içinde 0,5 – 1,5 mEq/L düşer ve 
yaklaşık 4 - 6 saat süreyle düşük kalır. Kan şekeri yükselince endojen insülin sekresyonu artacağı için, yalnızca 
dekstroz vermek de serum potasyum düzeyini azaltabilir; kan şekeri zaten yüksek olan diyabetik hastalara 
yalnızca insülin verilmesi de kafi gelir (Rose, 2001). 

Uygulama: Her 3 - 5 gr dekstroz için 1 ünite kristalize insülin (renal yetmezlik varsa 10 gr. dekstroza 1'ü 
kristalize insülin) hesabı ile hazırlanan solüsyon, 2 saatte 500 ml.'ye varan hızda ve  mümkünse büyük bir venaya  
verilmelidir; hipertonik (% 20 - %30)’luk dekstroz solüsyonları etkinin daha hızlı olmasını sağlar. (Bu hesaba 
göre, 500 ml %20 dekstroz içine 25 ünite kristalize insülin konulursa uygun bir solüsyon hazırlanmış olur). 
İnfüzyon ani olarak kesilirse (dekstroz endojen insülin salgılanmasını uyaracağı için) hipoglisemi gelişebilir; o 
nedenle hipertonik tedaviden sonra bir süre insülinsiz %5 dekstroz vermelidir. 

3. Hipertonik sodyum bikarbonat: Sodyum bikarbonat kan pH'sını yükselterek hücre dışı alandaki potasyumu 
hücre içine sürükler; bu mekanizma dışında net bilinmeyen, doğrudan  yararlı etkileri de vardır. Özellikle 
metabolik asidozu bulunan hastalarda etkilidir. Etkisi 30 dakika ile 1 saat içinde  başlar  ve  pek çok saat sürebilir. 
Dekstroz-insülin solüsyonları ile kombine edilirse etki daha belirgin hale gelir (Kamel, 1999). Volüm yüklenmesi 
yapabilir; hipokalsemiye bağlı belirtilere yol açabilir. 
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Uygulama: Genelde 45 - 50 mEq dozunda sodyum bikarbonat kullanılır. % 7.5 'luk sodyum bikarbonatın 50 
ml'lik ampulunde 3.75 gm sodyum bikarbonat (45 mEq bikarbonat) vardır; bu miktar 5 dakika içinde yavaş bolus 
injeksiyon şeklinde verilebilir ve gerekirse 30 dakika içinde tekrarlanabilir. Ancak, daha güvenli olan uygulama, 
50 ml sodyum bikarbonatın eşit hacımda veya 100 ml %5 dextroz veya izotonik NaCl solüsyonu ile sulandırılması 
ve yarım - bir saatlik süre içinde infüze edilmesidir. Hastada aşırı alkaloza yol açmamalıdır, çünkü bu durumda 
ortaya çıkabilecek hipokalsemi hiperpotaseminin  zararlı  etkilerini belirgin hale getirir.  

4. Beta-2 adrenerjik agonistler: Bu ajanlar da (insüline benzer şekilde) Na-K-ATPase pompasının aktivitesini 
artırarak ve böylece potasyumu hücre içine sürükleyerek etki gösterir. Bu amaçla albuterol ve salbutamol 
kullanılabilir (Liou, 1994; Allon, 1995). Beta-2 uyarıcılar taşikardi ve angina pektorise yol açabilir; o nedenle 
aktif koroner kalp hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Etkinliğini artırabilmek amacıyla, bu ilacı insülin-glukoz 
infüzyonları ile kombine etmek mümkündür. Son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda güvenlidir, ancak kalp 
hastalığı olanlarda potansiyel yan etkileri sebebiyle rutin kullanılmaz (Kamel, 1999). 

Uygulama: Hem albuterol, hem de salbutamol 4 ml izotonik NaCl içine 10-20 mg dozunda konur; 10 dakikayı 
aşan bir süre içinde nebulizör ile nazal inhalasyon şeklinde verilir. Bir başka yöntem intravenöz yoldan (0,5 mg 
dozunda) uygulamadır. Her iki yol da plazma potasyum düzeyini 0,5 – 1,5 mEq/L düşürür. Etki nazal 
inhalasyondan 1.5 saat sonra, intravenöz uygulamadan ise yarım saat sonra görülür (Liou, 1994; Firth, 1998; 
Kamel, 1999). Ülkemiz ilaç piyasasında, salbutamol (1 ml’de 0,5 mg aktif madde içeren ampuller şeklinde) 
mevcuttur. 

5. Diüretikler: Furosemid ve tiyazid diüretikler idrarla potasyum atılmasını artırarak yararlı olabilir. Ancak bu 
ajanlar günlük pratikte çok değer kazanmaz, çünkü hiperpotasemisi olan hastaların çoğunun böbrek problemi de 
vardır ve etkin kaliürez görülemez.  

6. Hemodiyaliz - periton diyalizi: Hemodiyaliz etkin bir şekilde vücuttan potasyum eliminasyonu sağlar. 1-2 
mEq/L potasyum içeren bir diyalizatla yapılan hemodiyalizde her saat için yaklaşık 35 mEq potasyum vücuttan 
uzaklaştırılır (Kamel, 1999). Ağır hiperpotasemilerin varlığında periton diyalizi etkisizdir.  

Tedavide hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, acil hiperpotasemi tedavisinin sonucunu izlemek  için sık 
olarak EKG  kontrolleri  yapmalıdır.  

Hiperpotaseminin acil olmayan tedavisi hakkında "Klinik seyir sırasında tedavi" bahsinde bilgi verilmiştir.  

Ezilme sendromlu hastalarda antihiperpotasemik tedavinin irdelenmesi 

Hiperpotasemi indikasyonu ile diyaliz planlanan hastalara da hemen diğer medikal antihiperpotasemik 
tedaviler uygulanmalıdır; çünkü diyaliz uygulamasına kadar 1-2 saatlik süre geçebilir ve bu arada hastalarda fatal 
kardiyak aritmiler ortaya çıkabilir. 

Vücuttan potasyum eliminasyonu için diyaliz yöntemlerinin seçiminde öncelik hemodiyalize veya yavaş 
sürekli tedavilere (YST)’lere verilmelidir, çünkü periton diyalizi (PD)’nin klirensi potasyum gibi molekül ağırlığı 
küçük ve suda çözünen maddeler için oldukça düşüktür. Hiperpotasemi indikasyonu ile hemodiyaliz uygulanırken 
glukoz/insülin solüsyonları vermemelidir; bu tedavi potasyumu hücre içine sokar; dolayısı ile vücuttan potasyum 
temizlenmesini azaltır (Kamel, 1999). 

Öte yandan, felaket şartlarında hiperpotaseminin tedavisi için tek alternatif diyaliz yöntemi PD ise hem bu 
tedavi uygulanmalı, hem de serum potasyum düzeyi yakından izlenerek medikal antihiperpotasemik tedaviye 
devam etmelidir (Sever, 2002). 
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Potasyumun hücre dışı alandan, hücre içine göçünü sağlayan hipertonik glukoz, bikarbonat gibi tedavilerin 
etkisi geçicidir. Ayrıca, rabdomiyolize bağlı hiperpotaseminin tedavisinde, glukoz-insulin uygulamaları çok etkin 
olmayabilir; çünkü lezyona uğramış kas hücreleri içine potasyum göçü fazla olamaz (Honda, 1983; Knochel, 
1998). Öte yandan, bazı yazarlar sodyum bikarbonat uygulamasının uygun bir tedavi şekli olmadığını öne sürer 
(Batlle, 1989; Firth, 1998). Bu yazarlara göre, bikarbonat böbrek yetersizlikli hastalarda volüm yüklenmesine yol 
açabilir, ekstravazasyon durumunda lokal irritasyona sebep olur ve kan pH’sını alkaliye çekerek hipokalsemik 
semptomları belirgin hale getirebilir; ayrıca glukoz-insülin solüsyonlarına bir üstünlüğü yoktur. 

Kronik böbrek yetersizlikli hastalarda yapılan bir çalışmaya göre bir seans hemodiyaliz yapılması ile serum 
potasyum düzeyi 1.3 mEq/L düşmüştür, aynı çalışmada insülin glukoz uygulaması 0,85 mEq/L azalma 
sağlamıştır. Öte yandan, belirgin metabolik asidozu olmayan hastalarda bikarbonat uygulaması ile serum 
potasyum düzeyi  hiç azalmamıştır (Blumberg, 1988).  

Çok seyrek de olsa, hiperpotaseminin hiçbir şekilde kontrol altına alınamadığı olgularda nekrotik dokuların 
cerrahi olarak eksizyonu gündeme gelebilir (Woodrow, 1995). 

3. İnfeksiyonların profilaksi ve tedavisi 
Ezilme sendromlu hastalarda en sık görülen komplikasyonlardan biri infeksiyonlardır; serimizde 329 hastada 

kaydedilen toplam 514 medikal komplikasyondan 223’ünü infeksiyonlar oluşturmuştur. İnfeksiyonlar, ayrıca, bu 
serideki en sık ölüm nedenidir; o sebeple uygun şekilde profilaksi ve tedavileri hastaların prognozunu olumlu 
yönde etkiler.  

İnfeksiyon profilaksisi terimi ile etkenler dokuya ulaşmadan önce (fasyotomi, kapalı kırıkların redüksiyonu, 
laparatomi vb. girişimler öncesinde) alınan önlemler kastedilir. Öte yandan, nekrotik dokuların debridmanı, açık 
kırık operasyonları, barsak gibi içi boş organların yaralanması sırasında dokular kirlenirse, bu aşamada veya daha 
sonra antibiyotik verilmesi preemptif tedavi olarak tanımlanır (Klimik Bülteni, 2000). Profilaksi amacı ile 
antibiyotik kullanım süresi 24 saati aşmamalıdır. İnfekte yaralarda sık ve agressif cerrahi debridmanın yerini 
hiçbir antibiyotik tutamaz, bu sebeple kirli yaraların lokal cerrahi tedavisini yapmadan sürekli antibiyotik 
vermenin bir mantığı yoktur. Uygun debridman yapılırsa antibiyotik tedavinin beş gün süre ile verilmesi yeterli 
olur. 

Empirik antibiyotik seçiminde potansiyel infeksiyon etkenlerinin streptokoklar ve/veya stafilokoklar olduğu 
göz önüne alınarak, β-laktam antibiyotikler tercih edilir. Enkaz altından çıkarılan hastaların kirli yaralarında çoğu 
kez anaeroplar da rol alabileceği için seçilen antibiyotiğin β-laktam/β-laktamaz inhibitörü olması yarar sağlar. 

Tablo-IX.2’de ezilme sendromlu hastaların yara infeksiyonlarında seçilecek antibiyotikler ile bu 
antibiyotiklerin doz ve süresi hakkında öneriler yer almaktadır. 

Tablo-IX.2. Ezilme sendromlu hastalarda yara infeksiyonları için profilaktik/preemptif antibiyotik tedavi önerileri (Klimik 
Bülteni, 2000).  

Travma Olası Etkenler 
Önerilen 

Antibiyotikler Doz ve Süre 

Fasyotomi S.aureus,  
koagülaz-negatif stafilokoklar Sefazolin 1-2 gr, iv, tek doz (profilaksi)  

8 saatte bir, 3-5 gün (preemptif  tedavi) 
Delici kafa travması, 
kafa kırıkları 

S.aureus,  
koagülaz-negatif stafilokoklar Nafsilin 2 gr iv, 4 saatte bir, 3-5 gün 

Açık yüz kırıkları 
S.aureus,  
aerop ve anaerop streptokoklar 

Ampisilin/sulbaktam 
ya da 
klindamisin 

3 gr, iv,  6 saatte bir, 24-48 saat, 
 
600 mg, iv, 8 saatte bir, 24-48 saat 

Delici göğüs 
travması S.aureus, streptokoklar Sefazolin 1-2 gr, iv, tek doz (profilaksi) 
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Delici karın travması Gram-negatif enterik çomaklar 
ve anaeroplar 

Sefoksitin ya da  
β-laktam/β-laktamaz 
inhibitörü 

2 gr, iv,  tek doz (profilaksi).  
(Post-op süre travmanın genişliğine 
bağlıdır). 

Ortopedik kırıklar 
S.aureus,  
koagülaz-negatif stafilokoklar Sefazolin 

1-2 gr, iv, tek doz (profilaksi) 
8 saatte bir, 48-72 saat (preemptif 
tedavi) 

 
Bütün açık yaralarda tetanus toksoidi yapılması ayrıca önemlidir. 

Bir yara yüzeyinden izole edilen mikroorganizmalar sadece kontaminasyon ve kolonizasyon göstergesi 
olabileceği için çevre dokularda inflamasyonun kardinal belirtileri (kızarıklık, ısı artışı, ağrı) olmadıkça 
antibiyotik kullanımı yarar sağlamayabilir. Selülitle birlikte olmayan yüzeyel infeksiyonlar sadece debridman ve 
drenajla tedavi edilebileceği halde, derine yayılan selülitle birlikte olan ve sistemik belirtilere yol açan 
infeksiyonlarda geniş debridman ve drenajın yanısıra sistemik antibiyotik kullanılması da gereklidir (Klimik 
Bülteni, 2000). 

4. Diğer tedaviler 
Ezilme sendromlu hastalara başvuru aşamasında klinik durumun gerektirdiği diğer tedaviler genel prensiplere 

uygun şekilde yapılır. Başvuru sırasında özellikle ağır yaralı hastalar için diğer branşlar ile konsülte edilmesi ve 
tedavinin bu görüşler de göz önüne alınarak yönlendirilmesi önem taşır. 

C. KLİNİK İZLEM SIRASINDA BESLENME ve MEDİKAL TEDAVİ 
Ezilme sendromlu hastaların klinik seyirleri çok komplikedir. Mortaliteyi olabildiğince azaltabilmek amacıyla 

bu hastalarda:  
1. Beslenmeye özen gösterilmelidir,  
2. Renal replasman tedavileri bu hastalarda hayati önem taşır; her hasta için uygun tedaviyi gereken sıklıkta 

uygulamalıdır. 
3. Çok sık ihtiyaç duyulan kan ve kan ürünleri transfüzyonlarının indikasyonlarını iyi belirlemelidir.  
4. Ek olarak, ortaya çıkan komplikasyonları da, değişik ilaçlar ile, hızla ve uygun şekilde tedavi etmelidir.  
Aşağıda, bu konular özetlenecektir.  
1. BESLENME 
Değişik etyolojili akut böbrek yetersizliklerinde beslenme 
Akut böbrek yetersizlikli hastaların beslenme durumu morbidite ve mortaliteye katkıda bulunan önemli bir 

faktördür. Bu hastalardaki malnutrisyon prognozu olumsuz yönde etkiler; yeterli ve uygun beslenme vücut 
kütlesinin korunması, immunokompetansın idamesi ve yara iyileşmesinin sağlanması gibi pek çok konuda özel 
önem taşır (Fiaccadori, 1999; Druml, 2001).  

Aslında, değişik etyolojilere bağlı ABY’li hastaların neredeyse tümünde katabolizma artışı vardır; söz konusu 
olayda aşağıda sayılan pek çok faktör rol alır (Teschner, 1989; Druml, 1998 ve 2001): 

1. Endokrin faktörler (insülin direnci; katekolamin, glukagon ve glukokortikoidler gibi katabolik hormonların 
düzeyinin artması; hiperparatiroidi; büyüme faktörlerinin salınımının azalması veya bu faktörlere karşı direnç 
gelişmesi),  

2. Asidoz,  

3. Sistemik inflamatuar yanıt sendromu,  

4. Proteazların salınımı,  
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5. Beslenmenin yetersiz olması ve 

6. Diyalitik tedaviler sırasındaki  aminoasit kayıpları.  

Katabolizmanın kötü etkilerini önlemek için bu hastaları (klinik durumlarının gerektirdiği şekilde) beslemek 
önem taşır; ancak bu hasta grubunda:  

a) Yalnızca beslenmenin düzenlenmesi ile katabolizmayı önlemek mümkün olmaz,  

b) Basitçe azotlu gıdaların alımının artırılması ile de nötral veya pozitif bir azot dengesinin sağlanması güçtür. 
O nedenle, beslenme planlanırken akut üreminin metabolizma üzerine etkilerini de dikkate almak gerekir. Burada, 
yalnızca sıvı-elektrolit, asid-baz dengelerinin değil, aminoasit, protein ve lipid metabolizmalarının da değişeceğini 
göz önünde tutmalıdır. Ek olarak, renal replasman tedavilerinin tipi ve yoğunluğu ile akut hastalık procesi veya 
komplikasyonları da beslenmenin planlanmasında önem taşır (Druml, 2001). Örneğin, ezilme sendromuna bağlı 
ABY’lerde çok sık uygulanan bir cerrahi girişim olan fasyotomilerden aşırı miktarda serum sızdığını Marmara 
Depremi felaketzedelerinden pek çoğunda gözledik. Burada bazal beslenme desteğine ek olarak bu sızıntı ile 
kaybedilen pek çok maddenin (özellikle de albuminin) yerine konması şarttır.  

Her ne kadar, farklı görüşler varsa da, genelde ABY’li hastalara aşırı miktarda verilecek proteinin kandaki 
azotlu madde retansiyonunu fazlalaştırarak üremik semptomları ve diyaliz ihtiyacını artıracağı kabul edilir. Ek 
olarak, çok fazla miktarda verilen aminoasitler iskemik ve toksik ABY modellerinde zararlı etki göstererek 
tubular hasara yol açabilir (Zager, 1983). Öte yandan, yetersiz protein alımı endojen protein katabolizmasını 
artırır. O nedenle, bu hastalardaki katabolizmanın tedavisinde hem mevcut komplikasyonları uygun şekilde tedavi 
etmek, hem de akılcı bir beslenme rejimi uygulamak gerekir. 

Söz konusu beslenmenin yapılmasında, imkan olduğu sürece, oral veya nazogastrik sonda ile enteral yol tercih 
edilmelidir; bu şekilde barsak fonksiyonlarının da sürdürülmesi mümkün olur. Enteral beslenmede kullanıma 
hazır teneke kutulardaki solüsyonlar büyük kolaylık sağlar.  

Öte yandan, çoğu kez komplike olan bu hastaların genel durumu uygun olmadığı için sıklıkla parenteral 
beslenme gereksinimi ortaya çıkar. Parenteral beslenme solüsyonları düzenlenirken aşağıda özetlenen kalori, 
protein, karbonhidrat ve yağ gereksinimlerini dikkate almakta yarar vardır (Druml, 1998 ve 2001): 

Enerji gereksinimi: Bu hastalarda önerilen enerji miktarı yaklaşık 30 kalori/kg/gündür. Çok katabolik 
hastalarda bile verilecek kalorinin 35 kcal/kg/gün'ü aşmaması öngörülür.  

Protein gereksinimi: Katabolizması çok belirgin olmayan olgularda genellikle 1 gr/kg/gün protein alımı  
yeterlidir. Hiperkatabolik olgulara ise (örneğin ezilme sendromu) her gün için kg başına 1.4 gr civarında protein 
uygulamak akılcıdır. Peritoneal diyaliz veya yavaş sürekli tedavilerin desteğinde olan hastalara (yukarıdakilere ek 
olarak) 0.2 g/kg/gün protein de eklenmelidir. Bu hastalara azot kaynağı olarak aminoasit karışımları 
uygulanmakta ise yalnızca esansiyel değil, esansiyel olmayan aminoasitleri de içeren karışımlar verilmelidir; 
çünkü esansiyel olmadığı bilinen histidin, arginin, tirozin, serin ve sistein gibi aminoasitler de ABY'li hastalarda  
hayati önem taşır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanmış özel solüsyonlar (nefro solüsyonları) tedavide kolaylıklar 
sağlar. 

Karbonhidrat gereksinimi: Akut böbrek yetersizlikli hastalarda insülin direncinden dolayı hiperglisemiye 
meyil vardır. Buna rağmen, glukoz asıl enerji kaynağı olarak kullanılır. Parenteral solüsyonlar ile verilen glukoz 
miktarı 5 gr/kg/gün'ü aşmamalıdır; normoglisemiyi sağlayabilmek amacı ile çoğu kez insülin uygulamalarına da 
gerek duyulur. 
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Yağ gereksinimi: Bu hastalarda, parenteral solüsyonlar ile 1 gr/kg/gün miktarında uygulanan yağ çoğu kez 
kolayca metabolize edilir ve yağ metabolizmasında bir soruna sebep olmaz.  

Diğer maddeler: Akut böbrek yetersizlikli hastalarda suda ve yağda çözünen vitaminlerin yanında eser 
elemanların da eksikliği görülebilir. O nedenle, adı geçen maddelerin de replasmanı yapılmalıdır. 

Ezilme sendromuna bağlı akut böbrek yetersizliğinde beslenme 
Akut böbrek yetersizlikli hastalarda katabolizmaya yol açan faktörlerin incelenmesiyle, ezilme sendromuna 

bağlı ABY’lerde hiperkatabolizma gözleneceği ortaya çıkar. Çünkü primer olay travmaya bağlıdır, felaket 
şartlarında beslenme daha da zordur, cerrahi girişimler oldukça sık uygulanır ve hastalarda ABY dışında pek çok 
komplikasyon söz konusudur. 

Öte yandan, literatürde özel olarak ezilme sendromu zemininde ABY gelişmiş hastalarda ne tür bir beslenme 
desteği yapılması hakkında fazla veri yoktur. Genel anlamda yukarıda bahsedilen prensipler bu hastalar için de 
geçerlidir. Ancak, ezilme sendromlu hastaların hemen her zaman çok katabolik oldukları gerçeğine dikkat 
etmelidir. Bu konudaki bir derlemede, söz konusu hastalara günde hiç değilse 3000 (veya kilo başına 45) kalori 
içeren bir diyet önerilmiştir (Burzstein, 1991). Öte yandan, bu kadar yüksek kalori verilmesi hakkında çekinceler 
olduğuna yukarıda değinmiştik. Ezilme sendromlu hastalara verilecek protein miktarının tayininde klinik 
bulgular, böbrek fonksiyonları ve laboratuar bulguları dikkate alınır;  1.5 gr/kg/gün protein uygulaması çoğu kez 
ihtiyacı karşılar. Önemli nokta, her durumda protein-kalori malnutrisyonunun önlenmesidir. Protein dışı 
kalorilerin yaklaşık yarısı karbonhidratlardan, diğer yarısı ise yağlardan karşılanır (Burzstein, 1991).  

2. RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ 
Kitabın önceki bölümlerinde, diğer etyolojili ABY’lere kıyasla, ezilme sendromunun klinik seyrinde 

hiperpotasemi ve asidoz gibi komplikasyonların daha fazla olduğu; bu tablodaki hastalara sıklıkla uygulanan 
cerrahi girişimlerin de sıvı-elektrolit dengesinin sağlanmasını daha güç hale getirdiği kaydedilmişti. Öte yandan, 
bu hastaların diyaliz yardımıyla kritik bir süre (çoğu kez oligürik dönem) boyunca hayatta tutulabilmesi 
durumunda uzun dönemdeki prognozlarının çok iyi olduğu da vurgulanmıştı. Bu irdelemeler ezilme sendromlu 
hastalarda renal replasman tedavilerinin ne kadar hayati önem taşıdığını gösterir.  

Hastaların tedavisinde değişik diyaliz stratejileri [intermittan hemodiyaliz (İHD), sürekli yavaş tedaviler (SYT) 
veya periton diyalizi (PD)] uygulanabilir. Bu bölümde her bir diyaliz yönteminin medikal açıdan ve (felaket 
şartlarında çok önem taşıyan bir faktör olan) lojistik açıdan üstün ve sakıncalı tarafları irdelenecektir: 

1A. REPLASMAN TEDAVİSİ TÜRLERİ 
İntermittan hemodiyaliz 
Bu tedavi şeklinin olumlu ve olumsuz yönleri şöyle özetlenebilir (Collins, 1991; Solez, 1993; Ronco, 1998; 

Lameire, 1999; Vanholder, 2000): 

Olumlu yönler:   
1. Hemodiyalizin klirensi yüksektir; potasyum, fosfat ve protonlar da dahil olmak üzere tüm üremik solütlerin 

etkin bir şekilde  temizlenmesini sağlar.  
2. Ağır travmatize hastalarda antikoagülasyona gerek kalmadan diyaliz uygulama imkanı verir.  
3. Bir diyaliz makinesinde aynı gün içinde pek çok hasta tedavi edilebilir.  

4. Hemodiyaliz uygulaması için arteriyel kanülasyon şart değildir; çift lümenli kateterler ile venö-venöz damar 
girişi yeterli olur. 

Olumsuz yönler:   
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1. Ancak deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanabilir. 
2. Sistem komplikedir; kurulması gecikebilir. Ayrıca, sürekli  teknik destek gereksinimi vardır; afetlerde bu 

destek sağlanamayabilir. 
3. Elektrik ve/veya şehir suyu kesilebilir; böylece diyaliz imkanı ortadan kalkar. 
4. Çok etkin hemodiyalizler diyaliz dengesizlik sendromuna yol açabilir. 
Hemodiyalizin bir özel tipi REDY/Sorbent sistemdir; REcirculating DialYsis kelimelerinden üretilen ve kısaca 

REDY terimi ile anılan bu sistem klasik hemodiyalize çok benzer; ancak özel kartuşlar vasıtasıyla kullanılmış 
olan diyalizat sürekli olarak temizlendiği ve rejenere edildiği için çok az miktarlarda diyalizat kullanılarak 
(yaklaşık 6 litre) diyaliz yapma imkanı verir (Olbricht, 1998). Konvansiyonel hemodiyalizin yaklaşık 150 litre 
diyalizat kullandığı göz önüne alınırsa, REDY sisteminin lojistik yönden çok avantajlı olabileceği düşünülür. 
Nitekim, bu sistem Ermenistan Depremi sırasında kullanılmış ve kolay taşınabilir olma, basitlik ve çok az 
diyalizata gereksinim duyma gibi özellikleri ile dikkat çekmiştir (Tattersall, 1990). Öte yandan, yüksek 
katabolizmalı hastalarda toksik madde klirensinin yeterli olmaması ve diğer hemodiyaliz sistemlerine göre 
oldukça pahalı olması (Olbricht, 1998), bu tekniğin büyük felaketler sırasında yaygın şekilde kullanımını kısıtlar.  

Sürekli yavaş tedaviler 
Sürekli yavaş tedavi terimi ile sürekli arteriyovenöz veya venövenöz hemodiyaliz veya hemo(diya)filtrasyon 

kastedilir. Bu tedavi şeklinin de kritik durumdaki ABY'li hastalarda (örneğin, ezilme sendromlularda) olumlu ve 
olumsuz yönleri  vardır (Collins, 1991; Solez, 1993; Forni, 1997; Golper, 1999; Vanholder, 2000): 

Olumlu yönler:   
1. Sürekli yavaş tedavilerde solütler ve sıvı ılımlı ve sürekli bir şekilde vücuttan çekilir; bu nedenle hem daha 

fizyolojiktir, hem de hemodinamik yönden stabil olmayan hastalara uygulanabilir. Özetle,  bu tedaviler sayesinde 
sıvı dengesi daha kolay sağlanabilir. 

2. Sahada uygulamaya hızla geçilebilir. 
3. Sağlık personeli bu sistem için kolaylıkla eğitilebilir. 

Olumsuz yönler:   

1. Sürekli antikoagülasyon ihtiyacı vardır; bu durum özellikle travmatize ve/veya fasyotomize hastalarda 
kanamalara yol açabilir. 

2. Hastaların yakın takibi gerekir; felaket şartlarında her bir hastanın yoğun izlenmesi zor olabilir. 
3. İnfüzyon ve ultrafiltrasyon pompaları için elektrik enerjisi gereksinimi vardır; afet elektrik kesilmelerine yol 

açarsa bu tedaviyi uygulama imkanı kalmaz. 
4. Fazla miktarda sıvıya gerek duyulması lojistik yönden problemlere yol açabilir. 
5. Bu tedavi şeklinde protonların ve potasyumun klirensi yavaştır; yani birim zaman başına klirens düşüktür. 

Öte yandan, sürekli uygulama ile bu durum kısmen kompanse edilebilir.  
6. Sürekli uygulama olduğu için hastanın mobilitesi sağlanamaz; bu durum hem lojistik sorunlara yol açar 

(örneğin; hastanın değişik birimlere nakli), hem de medikal komplikasyonlara (emboli, dekubitus yaraları vb.) 
zemin hazırlar.  

Periton diyalizi 
Ezilme sendromlu hastaların tedavisinde akut PD uygulamaları da gündeme gelebilir. Diğer iki diyaliz yöntemi 

gibi PD’nin de bu hasta grubunda olumlu ve olumsuz yönleri vardır (Nolph, 1969; Collins, 1991; Eknoyan, 1992; 
Solez, 1993; Vanholder, 2000). 
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Olumlu yönler:   
1. Sistem basittir, elektriğe veya makinelere ihtiyaç göstermez; alanda uygulanma şansı vardır. 
2. Damar girişi gerekmez, böylece hem teknik olarak basittir; hem de hemodinamik yönden instabil hastalara 

uygulanabilir. 
3. Solüt ve sıvı klirensinin sürekli olması fizyolojiktir.  
4. Periton diyaliz solüsyonlarındaki glukoz beslenmeye katkıda bulunur. 

Olumsuz yönler:   
1. Klirensi çok düşüktür; potasyum ve diğer toksik metabolitlerin vücuttan temizlenmesinde etkinliği azdır. 

Ezilme sendromlu hastalar genelde hiperkatabolik olduğu için PD uygun bir tedavi yöntemi değildir. 
2. Abdominal travması olanlarda uygulama güçlükleri vardır. 
3. Hem kateterin yerleştirilmesi, hem de uygulama aşamalarında steril teknik gereksinimi vardır; afetlerde 

uygun hijyenik ortam sağlanamayabilir. 
4. Fazla miktarda diyalizat  gereksinimini lojistik problemlere yol açabilir. 

Literatürde, ezilme sendromlu olguların PD ile tedavisi hakkında fazla bilgi yoktur. Bu konudaki bir raporda, 
PD ile tedavi edilen posttravmatik 5 ABY olgunun 3’ünde bu tedavi şekli azotemi ve hiperpotasemiyi kontrol 
edememiş, sonuçta hastalara İHD desteği verilmesine de gerek duyulmuştur (Howdieshell, 1992).  

1B. RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN İRDELENMESİ 

Her bir replasman tedavisi için yukarıda sayılan olumlu ve olumsuz yönler göz önüne alındığında tedavi 
seçiminde şu noktalara dikkat etmelidir:   

a) Tedavinin seçimi aşamasında pulmoner ve kardiyovasküler fonksiyonların durumu göz önünde tutulmalıdır. 
Akut PD uygulamasında hasta yaklaşık 48 saat süre ile sırtüstü yatmak zorundadır. Sol kalp yetersizliği veya 
solunum yetersizliği bulunan hastalar uzun süre bu pozisyonda kalacak olursa tablo ağırlaşabilir. Ayrıca PD 
sırasında karına verilecek sıvı da diyafragma hareketlerini daha fazla kısıtlayarak dispneye olumsuz yönde katkıda 
bulunur. Bu hastalar akut hemodiyaliz uygulamasına daha iyi tolerans gösterirler. 

b) Tedavi rejimini belirlerken ekstraselüler sıvı hacminin durumu da göz önünde tutulur; sıvı yüklenmesi olan 
hastalar ön planda hemodiyalize alınır. 

c) Hemodiyaliz setlerinin ve diyalizörün dolması için yaklaşık 300 ml kan volümüne ihtiyaç vardır. Hipotandü, 
anemik hastalar bu miktarda kanın vücut dışına çekilmesine tolere edemez. Kardiyovasküler yönden instabil 
hastalarda PD veya SYT’ler seçkin yöntemdir. 

d) Hemodiyaliz veya SYT’lerde damar girişi amacıyla kateterizasyon işlemi ve heparin uygulaması (zaten 
kanamaya eğilimi bulunan bu hastalarda) risk oluşturur. Periton diyalizi işlemi sırasında kanama ihtimali daha 
azdır ve hemorajik diyatezli hastalarda PD seçkin yöntemdir. 

e) Sürekli yavaş tedavilerin miyoglobini dolaşımdan daha etkin şekilde temizleyeceği, bu nedenle de erken 
dönemde, travmatik rabdomiyolizli hastalarda  ABY riskini azaltacağı öne sürülmüştür (Berns, 1991). Ancak, bu 
görüş herkes tarafından paylaşılmaz; çünkü miyoglobinin metabolik temizlenmesi zaten hızlıdır (Vanholder, 
2000) ve ortaya çıkmış organik ABY’de uygulanan diyaliz yöntemleri miyoglobin klirensinde bir değişikliğe yol 
açmaz (Shigemoto, 1997).   

f) Kritik durumdaki ABY'li hastalarda (örneğin, ezilme sendromu olanlarda) IHD'ye kıyasla SYT'nin 
hemodinamik stabiliteyi daha iyi sağlaması, daha etkin ultrafiltrasyon imkanı ve asid-baz dengesini daha 
fizyolojik şekilde düzeltmesi gibi üstünlükleri olabilir (Ronco, 1998); ancak, yakın zamanda yapılan ve 600'den 
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fazla hastaya ait sonuçları irdeleyen bir metaanalizde IHD veya SYT ile tedavi edilen ABY'li hastalarda prognoz 
yönünden anlamlı bir fark saptanamamıştır (Tonelli, 2002). 

g) Sürekli yavaş tedaviler, ülkemizde genellikle kritik durumdaki hastalara çoğu kez yoğun bakım ünitelerinde 
uygulanır; bu merkezlerde temel yaşam desteği de verilebildiği için (afetlerde yoğun bakıma aday çok sayıda 
hasta bulunduğu da hatırda tutularak) SYT’yi daha kritik hastalar için saklamalıdır.  

Ezilme sendromlu hastalarda diyaliz indikasyonları hakkında kitabın sonundaki "Ekler" bahsinde bilgi 
verilmiştir. 

1C. MARMARA DEPREMİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ 
Marmara Depremi sırasında değişik replasman tedavileri (İHD, SYT ve PD) toplam 477 hastaya uygulanmış; 

böylece diyalize gereksinim duyan ezilme sendromlu hasta oranı %74.6 (477/639) olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rakam, hastaların %61’inin (123/202) diyalize alındığı Kobe Depremi’ne göre (Tanaka, 1999) dikkat çekecek 
kadar yüksektir. Bu farkın sebebini tam olarak bilmiyoruz; ancak bina tipleri, felaketin gerçekleştiği zaman, 
kurtarma ekiplerinin organizasyonu ve yaralanma şekilleri diyaliz gereksinimi için farklılık oluşturabilir. Nitekim, 
bu seride diyalize alınan hastalardaki travmaya uğrayan ekstremite ve fasyotomi sayılarının daha yüksek olması, 
başvuru sırasında serumdaki azotlu madde retansiyonu ve CK düzeylerinin daha yüksek olması, tedavi sırasında 
daha fazla sayıda kan ve kan ürünlerine gereksinim duyulması ağır travmatize hastalarda diyaliz sıklığının çok 
daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Bu hastalardan bazıları klinik seyir boyunca sadece tek bir diyaliz türü ile tedavi edildiği halde, diğerlerine 
kombine tedaviler yapılmıştır (Tablo-IX.3). 

 Tablo-IX.3 Marmara Depremi sırasında böbrek problemi saptanan hastalara uygulanan farklı replasman tedavileri ve 
her bir diyaliz türünün uygulandığı hasta sayısı. 

Kombine tedaviler 
Tedavi türü Tekli 

tedaviler 
İHD + SYT İHD + PD İHD + SYT+PD 

(Kümülatif 
toplam) 

SYT 11 -- (34)  

İHD 437 21 (462) 

PD 4 -- 
2 2 

 (8) 

Toplam 452 25 477 (504) 

 İHD: intermittan hemodiyaliz,  SYT: sürekli yavaş tedaviler, PD: peritoneal diyaliz 
 

A) DİYALİZ GEREKSİNİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Demografik özellikler 
Toplam 348 erkek hastadan 269’u (%77.3) diyalize ihtiyaç duyarken, 291 kadın hastadan 208’i (%71.5) 

diyalize alınmıştır; aradaki fark anlamlı değildir (p=0.09). Öte yandan, Marmara Depremi ardından rapor edilen 
bir tek merkez analizinde, diyalize alınan erkek hastaların oranı (%68) kadınlara göre (%42) anlamlı olarak daha 
fazladır (p<0.02) (Kantarcı, 2002).  

Diyaliz tedavisi gören hastaların ortalama yaşı 32.3±13.7 (2.5-87)’dir. Değişik yaş kategorilerindeki diyaliz 
gereksinimi Şekil-IX.2.A’da gösterilmiştir. 
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Şekil-IX.2. Farklı yaş kategorileri (A) ve enkaz altında geçen değişik zaman dilimlerine (B) göre diyalize alınan hasta 

oranları. 
 
Bu bulgulara göre en fazla diyaliz gereksinimi duyulan yaş dilimi 31-45’tir; bunu 16-30 ve 61-75 yaş dilimleri 

izlemiştir; en az diyaliz ihtiyacı 0-15 ve 76-90 yaş gruplarında izlenmiştir (p=0.04). Söz konusu bulgu kas kütlesi 
nisbeten daha fazla olan hasta grubunda rabdomiyolizin ve yol açtığı komplikasyonların daha fazla olması 
varsayımı ile açıklanabilir. 

Diyaliz tedavisine gereksinim duyan hastaların enkaz altında geçirdikleri süre (10.3±9.5 saat) diyalize 
alınmayan hastalara kıyasla (15.9±23.1 saat) anlamlı şekilde daha kısadır (p<0.001). Bu süre zaman dilimlerine 
ayrıldığı zaman da benzer yönde bir eğilim dikkati çekmiş ve enkaz altında geçirilen zaman uzadıkça diyalize 
girme gereksinimi azalmıştır (p=0.03) (Şekil-IX.2.B). Başlangıçta çelişik gibi görünen söz konusu bulgu aslında 
istatistiksel yönden bir "seçim ikilemi"nin sonucudur; şöyle ki: Ağır yaralı olan hastalardan erken dönemde 
kurtarılabilenler diyalize ihtiyaç duymuştur, enkaz altında geçen süre uzadıkça bu hasta grubunda ölümler 
artmıştır. Öte yandan, geç döneme kadar dayanabilen hafif yaralı hastalar ise çoğu kez diyaliz gereksinimi 
duymadan iyileşmiştir. Nitekim, enkaz altında en uzun süreyle kalan üç hastadan ikisinde diyaliz indikasyonu 
ortaya çıkmamıştır. 

Değişik şehirlerden gelen felaketzedeler arasında diyaliz gereksinimi bakımından anlamlı bir fark 
saptanmamıştır.  

Başvuruda klinik ve laboratuar parametreleri 
Diyalize giren hastalarda başvuru sırasında 24 saatlik idrar miktarı, trombosit sayısı ve serum albumin 

düzeyleri anlamlı bir şekilde daha düşük, kan basıncı, lökosit sayısı, BUN, serum kreatinin, ürik asit, potasyum, 
fosfor ve kreatin kinaz düzeyleri ise daha yüksektir (Tablo-IX.4). 

Söz konusu parametreler hakkında "Klinik Bulgular" ve "Laboratuar Bulguları" bölümlerinde ayrıntılı bilgi 
verilmiş ve irdelemeler yapılmıştır; o nedenle burada tekrara gidilmeyecektir.  

Tablo-IX.4. Felaketin ilk 3 gününde başvuran, diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ve duymayan hastaların klinik ve 
laboratuar parametreleri.  
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Parametre Diyaliz n Ort. S.D. Min. Maks. p 

(–) 97 1.670 1.455 0 7.500 İdrar miktarı 
(ml/gün) (+) 273 393 697 0 4.600 

<0.001 

(–) 104 88 16 27 147 Ort. kan basıncı 
(mmHg) (+) 296 96 18 40 167 

<0.001 

(–) 91 13.227 5.692 4.900 34.600 Lökosit sayısı 
(/mm3) (+) 282 15.499 6.803 3.000 50.100 

=0.002 

(–) 90 194.596 91.858 8.600 653.000 Trombosit sayısı 
 (/mm3) (+) 277 180.525 145.072 14.500 2.130.000 

=0.006 

(–) 108 45.4 26.9 9 149 BUN  
(mg/dl) (+) 303 58.6 28.8 13 269 

<0.001 

(–) 106 2.3 1.5 0.3 7.8 Serum kreatinini 
(mg/dl) (+) 303 4.6 2.2 0.5 16.1 

<0.001 

(–) 52 5.2 2.1 1.3 13 Serum ürik asidi  
 (mg/dl) (+) 189 6.8 2.5 1.7 17.9 

<0.001 

(–) 106 4.7 0.9 2.7 8.91 Serum potasyumu 
 (mEq/L) (+) 295 5.7 1.3 2.4 13.3 

<0.001 

(–) 40 4.1 1.4 0.7 7.5 Serum fosforu  
(mg/dl) (+) 178 5.5 1.8 2 12.4 

<0.001 

(–) 13 20.901 22.999 1.384 85.652 Serum kreatin 
fosfokinazı  (U/L) (+) 57 66.713 83.456 77 459.800 

=0.018 

(–) 58 2.7 0.7 1.1 4.2 Serum albumini 
 (g/dl) (+) 221 2.5 0.7 1.3 4.8 

=0.036 

 Ort.: ortalama, S.D.: standart sapma, min.: minimum, maks.: maksimum 
 

Tedavi girişimleri 
Başvuru aşamasında yapılan sıvı tedavisi de diyaliz gereksinimini etkileyebilir. "Etyopatogenez" bölümünde 

ve bu bölümün başında ezilme sendromu zemininde gelişen ABY’nin patogenezinde hipovoleminin ön planda rol 
aldığı ve bu nedenle erken dönemde enerjik sıvı tedavisi ile bu komplikasyonun önlenebileceği vurgulanmıştı. 
Ancak bu analizde (beklenin tersine) diyalize ihtiyaç duyan hastalara ilk gün içinde daha fazla sıvı uygulandığı 
bulunmuş, bu durumun nedeni olarak da hastaların çoğunun ancak akut tubuler nekroz geliştikten sonra 
hastanelere başvurmuş olması gösterilmişti. Bu konuda ilginç bir gözlem de Marmara Depremi’nden 3 ay sonra 
olan, 7.2 şiddetindeki Düzce Depremi ertesinde dikkat çekmiştir. Toplam 763 ölüm ve 4948 yaralanmanın ortaya 
çıktığı bu depremde (Başbakanlık Kriz Merkezi, 2000) ölüm oranı istatistiksel olarak Marmara Depremi’nden 
farklı değildir (p=0.51). Ancak, referans hastanelerinde tedavi edilen hastalar arasında hem renal problemlerin 
oranı (Marmara Depremi’nde %6.6, Düzce Depremi’nde %4.5, p=0.02), hem de diyaliz gereksinimi duyan 
hastaların oranı (Marmara Depremi’nde %4.8, Düzce Depremi’nde %1.8, p<0.001) Marmara Depremi’ne göre 
anlamlı olarak daha düşüktür (Tablo-IX.5). 

Tablo-IX.5. Marmara ve Düzce Depremleri'nde referans hastanelerine yatırılan hastaların ölümler, böbrek problemi 
ortaya çıkması riski ve diyaliz gereksinimleri yönünden karşılaştırılması  

MARMARA DÜZCE 

Başvuru Yatış Ölüm Böb. Pr. Diy. Başvuru Yatış Ölüm Böb. Pr. Diy. 

9843 5302 425 639 477 933 430 36 42 17 
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 Böb. Pr.: böbrek problemi olan hasta sayısı, Diy.: diyalize gereksinim duyan hasta sayısı 
 

Düzce Depremi’nin şiddetinin daha hafif olması, hava sıcaklığının daha düşük olduğu Kasım ayında ortaya 
çıkmasından dolayı dehidratasyonun daha hafif olması, bu nedenle hipovoleminin çok derin olmaması şüphesiz 
bu sonuçta rol alabilir. Ancak Marmara felaketinden hemen sonra ezilme sendromunun tedavisi konusunda yoğun 
eğitimlerin başlatılmış olması ve edinilen deneyimler ile Düzce depreminde sıvı tedavisinin çok daha enerjik ve 
bilinçli yapılmasının da bu olumlu sonuca katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Bircan, 2001; Dr. M. Tekçe ve 
Dr. M. Çobanoğlu, kişisel görüşmeler).  

Klinik seyir 
Bu hastaların klinik izleminde diyaliz gereksinimi duyan hastalarda, diyalize girmeyenlere kıyasla  oligüri 

süresi (10.2±7.5’a karşı 0.4±1.2 gün, p<0.001) ve poliüri süresi (11.0±7.8’e karşı 7.7±6.8 gün, p=0.001) anlamlı 
bir şekilde daha uzundur.  

Fasyotomi yapılan, sepsis, pnömoni, akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) ve dissemine intravasküler 
koagülasyon (DİK) ile komplike olan hastalarda diyaliz tedavileri daha sık uygulanmıştır. Bu gruptaki hastalar 
daha fazla, antibiyotik, kan, taze dondurulmuş plazma (TDP) ve human albumin uygulamalarına gereksinim 
duymuştur (Tablo-IX.6). 

Tablo-IX.6. Diyalize giren ve girmeyen hastalarda klinik bulguların, komplikasyonların ve tedavi girişimleri sıklığının 
karşılaştırılması (yalnızca istatistiksel açıdan anlam kazanan parametreler gösterilmiştir. 

Parametre Uygulama Diyaliz (+) Diyaliz (--) p 

+ 398 (%77.7) 114 (%22.3)Ekstremite travması - 79 (%62.2) 48 (%37.8) <0.001 

+ 271 (%83.9) 52 (%16.1)Fasyotomi - 206 (%65.2) 110 (%34.8) <0.0001 

+ 109 (%90.1) 12 (%9.9)Sepsis - 368 (%71.0) 150 (%29.0) <0.0001 

+ 40 (%97.6) 1 (%2.4)Pnömoni - 437 (%73.1) 161 (%26.9) <0.0001 

+ 41 (%87.2) 6 (%12.8)ARDS 

- 436 (%73.6) 156 (%26.4) =0.04 

+ 41 (%93.2) 3 (%6.8)DİK 

- 436 (%73.3) 159 (%26.7) =0.003 

+ 30 (%93.8) 2 (%6.3)Hipertansiyon - 447 (%)73.6 160 (%26.4) =0.01 

+ 277 (%79.8) 70 (%20.2)Antibiyotik kullanımı - 200 (%68.5) 92 (%31.5) =0.001 

+ 307 (%85.3) 53 (%14.7)Kan transfüzyonu - 170 (%60.9) 109 (%39.1) <0.0001 

+ 188 (%90.0) 21 (%10.0)TDP transfüzyonu - 289 (%67.2) 141 (%32.8) <0.0001 

+ 249 (%84.4) 46 (%15.6)Human albumin 
transfüzyonu - 228 (%66.3) 116 (%33.7) <0.0001 

ARDS: akut sıkıntılı solunum sendromu, DİK: dissemine intravasküler koagülasyon, TDP: taze dondurulmuş plazma 
 

Diyaliz tedavisi görmüş hastalarda çıkış serum kreatinin düzeyi (1.4±1.1 mg/dl), diyalize girmemiş hastalara 
göre (0.9±0.7 mg/dl) anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.001) . 
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Tek değişkenli analizde anlam kazanmış parametrelere ek olarak, klinik yönden değer taşıyan, ancak 
istatistiksel analizde anlamlılığa ulaşmamış bazı demografik parametreleri de içeren çok değişkenli bir lojistik 
regresyon analizinde yaş, enkaz altında geçirilen süre, abdominal travma, fasyotomi, sepsis, pnömoni ve TDP 
transfüzyonuna ihtiyaç duyulması diyaliz ihtiyacının belirleyicileri olarak bulunmuştur (Tablo-IX.7). 

 Tablo-IX.7. Diyaliz belirteçlerinin saptanmasında çok değişkenli lojistik regresyon analizi (anlamlı parametreler 
gölgeli gösterilmiştir). 

Parametre p= Odds 
oranı Parametre p= Odds 

oranı 
Yaş 0.016 1.02 Pnömoni 0.026 10.88 
Cinsiyet 0.057 0.63 ARDS 0.415 1.85 
Enkaz altında geçirilen süre 0.005 0.97 DİK 0.231 3.65 
Ekstremite travması 0.311 1.36 Hipertansiyon 0.107 3.96 
Torasik travma 0.278 1.66 Antibiyotik uygulaması 0.623 0.88 
Abdominal travma 0.013 0.29 Mekanik ventilasyon 0.799 0.79 
Fasyotomi 0.006 2.13 Kan transfüzyonu 0.092 1.60 
Amputasyon 0.141 0.57 TDP transfüzyonu 0.025 2.26 
Sepsis 0.004 3.54 Human albumin transfüzyonu 0.258 1.35 

ARDS: Akut sıkıntılı solunum sendromu, DİK: dissemine intravasküler koagülasyon, TDP: taze dondurulmuş plazma 
  

B) MARMARA DEPREMİNDE FARKLI DİYALİZ UYGULAMALARININ ÖZELLİKLERİ 

İntermittan hemodiyaliz 
Serimizde, tüm diyaliz türleri içinde en fazla uygulananı İHD’dir; hastalardan 437’si yalnızca İHD ile tedavi 

edilirken, 25 hastada İHD’ye ek olarak diğer diyaliz yöntemleri de uygulanmıştır. Toplu olarak ele alınacak 
olursa, diyaliz tedavisi gören toplam 477 hastadan 462’si (%94.6) bir şekilde İHD tedavisi almıştır (Tablo-IX.3). 
Yalnızca hemodiyaliz tedavisi gören 437 hastadan 67’si (%15.3) ölmüştür, bu oran hiçbir replasman tedavisine 
gerek duymayan hastalarda %9.3 (15/162)’dir; iki grup arasındaki fark istatitiksel açıdan anlamlılığa çok yakındır 
(p=0.055). 
İHD seans sayısı: Toplam olarak uygulanan hemodiyaliz seans sayısı 5.137’dir; bu rakam dünyada şu ana 

kadar kaydedilmiş en yoğun akut hemodiyaliz uygulamasıdır. Ortalama hemodiyaliz seans sayısı 11.1±8.0’dir (alt 
ve üst sınır: 1-48); 22 hastada yalnızca tek bir seans hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyulmuş, büyük bir 
çoğunluğa ise 1-20 seans arasında diyaliz yapılmıştır (Şekil-IX.3).  

Hayatta kalan hastalara ortalama 8.3±8.5 (alt ve üst sınır 0-48) seans hemodiyaliz uygulandığı halde, ölen 
hastalardaki seans sayısı 6.6±8.1’dir (alt ve üst sınır (0-36); aradaki fark anlamlılık sınırına ulaşmamıştır 
(p=0.062). En fazla diyaliz tedavisi gören üç hasta 48, 43 ve 42 kez hemodiyalize alınmıştır; bu üç hasta da 
hayatta kalmış ve renal fonksiyonları tamamen düzelmiştir.  

Serimizde ortalama oligüri süresinin 10.8 gün olduğu dikkate alınırsa pek çok hastaya (oligürik kaldıkları süre 
içinde) her gün hemodiyaliz yapıldığı gerçeği ortaya çıkar. Bu hastalara hem fatal hiperpotasemi, hem ciddi 
metabolik asidoz ve hem de artmış katabolizma sonucunda açığa çıkan ağır üremiden dolayı sık diyaliz 
gereksinimi daha önceden de vurgulanmıştır (Conger, 1975; Tattersall, 1990; Better, 1993; Oda, 1997). 
Serimizde bazı hastalara aynı gün içerisinde iki, hatta üç kez hemodiyaliz indikasyonunun ortaya çıktığını burada 
vurgulayalım. 
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Şekil-IX.3. İntermittan hemodiyaliz uygulanan hastalarda dilimler halinde seans sayıları ve hemodiyaliz tedavisine 

gereksinim duyulan gün sayısı. (HD: hemodiyaliz) 

 

Hemodiyaliz seans sayısı, başvuru sırasındaki 24 saatlik idrar miktarı (p<0.001, r=-0.365, n:370) ve serum 
albumin düzeyleri ile (p<0.001, r=-0.245, n:279) negatif; ortalama kan basıncı (p<0.001, r=0.197, n:400), beden 
ısısı (p=0.010, r=0.132, n:377), serum kreatinin (p<0.001, r=0.277, n:409), ürik asit (p=0.003, r=0.193, n:241), 
potasyum (p<0.001, r=0.243, n:401) ve fosfor düzeyleri ile de (p<0.001, r=0.259, n:218) pozitif korelasyon 
göstermiştir. Klinik bulgular ve bazı tedavi girişimleri ile İHD seans sayısı arasındaki korelasyon analizleri Tablo-
IX.8‘de gösterilmiştir. 

Tablo-IX.8. Hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğine gereksinim duyulan gün sayısı ile değişik klinik ve 
terapötik parametreler arasındaki korelasyon analizleri. 

HD seans sayısı HD destek süresi  
 Klinik / terapötik özellikler 

p r n p r n 
Travmatize ekstremite sayısı <0.001 0.182 639 <0.001 0.171 615 
Fasyotomize ekstremite sayısı <0.001 0.219 639 <0.001 0.213 615 
Kan transfüzyonu sayısı <0.001 0.205 639 <0.001 0.246 615 
TDP transfüzyonu sayısı <0.001 0.142 639 =0.001 0.131 615 
Hum. alb. transfüzyonu sayısı <0.001 0.223 639 <0.001 0.283 615 
Oligüri süresi <0.001 0.773 594 <0.001 0.810 587 
Poliüri süresi =0.002 0.159 363 =0.021 0.122 360 

 İHD: intermittan hemodiyaliz, TDP: taze dondurulmuş plazma, Hum. alb.: human albumin 
 
Bu analizler içinde en yüksek Spearman rho (r) katsayıları oligüri süresi ile hemodiyaliz seans sayısı ve 

hemodiyaliz desteğine ihtiyaç duyulan gün sayısı arasında ortaya çıkmıştır (Şekil-IX.4). 
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Şekil-IX.4. Oligüri süresi (OS) ile hemodiyaliz seans sayısı (HSS) ve hemodiyalize ihtiyaç duyulan gün sayısı (HGS) 
arasındaki korelasyon analizleri [(OS): 1.871±0.724 (HSS), (OS)= 1.355±0.645 (HGS)]. 

 

İHD destek süresi: Bu seride hemodiyalize gereksinim duyulan ortalama süre 13.4±9.0 gündür (alt ve üst limit 
1-48 gün); bu  süre, değişik etyolojili rabdomiyolizlere bağlı olarak ABY gelişen hastalardaki diyaliz süresi 
(ortalama 14.6 gün) ile benzerlik gösterir (Woodrow, 1995); ancak Kobe Depremi sırasında tedavi edilen ezilme 
sendromlu hastaların tedavi süresinden (ortalama 17.9 gün) (Shimazu, 1997) biraz daha kısadır.   

Hemodiyaliz desteğinde geçen süre hayatta kalan hastalarda 10.0±9.8 (alt ve üst sınır: 0-48) gün, ölen 
hastalarda ise 7.0±8.7 (alt ve üst sınır: 0-36) gün olarak bulunmuştur; aradaki fark anlamlıdır (p=0.005). Ölenlerde 
daha kısa süre ile diyaliz uygulanmış olması, bu hastaların (erken ölümleri ile) daha uzun süre diyaliz desteğine 
fırsat bulamamaları savı ile açıklanmıştır.  

Diyaliz desteğinde geçirilen gün sayısı başvuru sırasındaki ilk 24 saatlik idrar miktarı (p<0.001, r=-0.401, 
n:358) ile negatif; ortalama kan basıncı (p<0.001, r=0.213, n:387), serum kreatinin (p<0.001, r=0.356, n:395), 
ürik asit (p=0.001, r=0.214, n:236), potasyum (p<0.001, r=0.236, n:395) ve fosfor (p<0.001, r=0.241, n:211) 
düzeyleri ile de pozitif korelasyon göstermiştir.  

Taburcu olmadan önceki son serum kreatinin düzeyi hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğine 
gereksinim duyulan gün sayısı ile korele değildir. 

İHD uygulamalarının teknik yönleri: Anket formları diyaliz uygulaması ile ilgili soru içermediği için 
serimizdeki hastalarda diyaliz indikasyonları, kullanılan diyalizörler ve prognoza etkileri, damar giriş yolları, 
heparinizasyon protokolleri ve intradiyalitik komplikasyonlar gibi diyaliz uygulamasının teknik yönleri hakkında 
bilgi sahibi değiliz. Kişisel temaslarımızda, en sık diyaliz indikasyonlarının hiperpotasemi ve hipervolemi olduğu 
konusunda bilgiler aldık. Bu konudaki açığı kapatabilmek amacı ile, analize katılan merkezlerden en çok sayıda 
hastayı tedavi eden beşine (Uludağ, Marmara, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Göztepe SSK Hastanesi) 
yeni anket formları gönderildi ve yanıtlar alındı. Halen istatistik analizi süren bu verilerin değerlendirilmesi ile 
yakında bu konularda da ayrıntılı bilgi sahibi olmayı umuyoruz.  

(p<0.001, r=0.773, n:594)  
(p<0.001, r=0.810, n: 587) 
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Öte yandan, hemşireler tarafından yapılan bir tek merkez analizinde diyaliz indikasyonları arasında sıvı 
yüklenmesi ve azoteminin ilk sırada yer aldığı vurgulanmıştır (Yürügen, 2001). Bu rapora göre, hastalarda en sık 
vasküler giriş yolu olarak subklavyen ven kateterizasyonu kullanılmıştır. Diyaliz uygulamalarında sıklıkla (%67) 
kısıtlı heparinizasyon yapılmıştır ve en sık intradiyalitik komplikasyonlar olarak da hipotansiyon (%61) ve 
tromboz (%46) dikkat çekmiştir (Yürügen, 2001). 

Sürekli yavaş tedaviler 
Replasman tedavisine gerek duyan toplam 477 hastadan 34’üne (%7.1) SYT uygulanmıştır (Tablo-IX.3). Bu 

hastalar için kullanılan ortalama hemofiltre sayısı 4.2±4.7’dir ve SYT desteğinde geçirilen  ortalama süre 
61.3±68.9 (alt ve üst sınır: 2-240) saattir.  

Sürekli yavaş tedaviye gereksinim duyulan süre, sağ kalmış hastalarda 1.8±14.2 saat olduğu halde, ölen 
hastalarda 11.4±40.9 saattir (p<0.0001). Söz konusu bulgu şöyle açıklanabilir: Çoğu kez yoğun bakım 
ünitelerinde uygulanan SYT hafif yaralılara daha kısa süre ile uygulanmıştır; bir süre sonra bu hastaların yoğun 
bakımı gerektiren durumları ortadan kalkmış, normal kliniklere geçerek replasman tedavilerine İHD ile devam 
etmişlerdir. Durumu çok kritik olan hastalar ise (aynı zamanda temel yaşam desteği de verilen) bu ünitelerde daha 
uzun süre ile kalmış ve sonuçta altta yatan olaya bağlı olarak mortalite oranları daha yüksek gerçekleşmiştir.  

Sürekli yavaş tedavilere gereksinim duyulan süre başvuru sırasındaki beden ısısı (p=0.03, r=0.110, n:377), 
düzeltilmiş serum kalsiyumu (p=0.037, r=0.140, n:221), transfüze edilen kan (p<0.001, r=0.151, n:639) ve TDP 
(p<0.001, r=0.173, n:639) sayıları, oligüri süresi (p=0.001, r=0.131, n:594) ve hastaneden çıkıştan veya ölümden 
önce kaydedilen son serum kreatinin düzeyi (p=0.009, r=0.144, n:329) ile anlamlı pozitif korelasyonlar 
göstermiştir. 

Bu tip tedavilerin uygulandığı toplam 34 hastadan 14’ü (%41.2)’si ölmüştür; bu rakam SYT’ye gereksinim 
duymayan hastalarda %13.7’dir (83/605); böylece SYT uygulanan hastalarda mortalitenin anlamlı bir şekilde 
daha yüksek olduğu ortaya çıkar (p<0.0001). Bu rakamlardan SYT’nin mortalite riskinin artırdığı sonucu 
çıkarılmamalıdır; ancak (yukarıda da işaret edildiği üzere) daha kritik hastalara yoğun bakım ünitelerinde SYT 
uygulandığı için mortalite primer olaya bağlı olarak daha yüksektir. 

Periton diyalizi 
Periton diyalizinin ezilme sendromlu hastaların tedavisinde seçkin yöntem olmadığı, ancak zorunluluk 

durumunda uygulanması gereken bir renal replasman tedavisi olduğuna yukarıda değinilmişti. Nitekim, Marmara 
Depremi ertesinde yalnızca 8 hastaya PD uygulanmıştır; hastalardan 4’ü aynı zamanda İHD ve SYT ile de tedavi 
gereksinimi duymuştur. Bu ek tedavilere niçin gerek duyulduğu anket formlarında belirtilmemiştir. Periton 
diyalizi desteğinde geçen ortalama süre 4.9±4.5 gündür (alt ve üst sınır: 6 saat -15 gün).  

Periton diyalizi ile tedavi edilen hastalardan 2’si ölmüştür; ölenlerden biri sadece PD tedavisi görmüş, diğerine 
ise aynı zamanda SYT ve İHD tedavileri de uygulanmıştır. 

3. KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 
Ezilme sendromlu hastalarda travmalara veya cerrahi girişimlere bağlı yaralarda ortaya çıkan kanamalar, 

hemoliz, gastrointestinal kanama ve DİK’e bağlı kanama diyatezi gibi pek çok sebebe bağlı olarak anemi 
gelişebilir. O nedenle, bu hasta grubunda kan transfüzyonları tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Nitekim, Marmara Depremi sırasında en yoğun şekilde uygulanan tedavi yöntemleri arasında kan ve kan 
ürünleri transfüzyonu özellikle dikkat çekmektedir. Bu hastalara toplam 2981 ünite kan, 2837 ünite TDP ve 2594 
ünite human albumin (toplam olarak 8412 ünite kan ve kan ürünü) transfüzyonu yapılmıştır; bu uygulamalardan 
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her biri ezilme sendromlu hastalar için literatürde kaydedilen en yüksek rakamlar olmuş ve (maalesef) bir dünya 
rekoru oluşturmuştur. Şekil-IX.5 her bir ürünün hastalara uygulanma sıklığını dilimler şeklinde göstermektedir. 
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Şekil-IX.5. Marmara Depremi sırasında ezilme sendromlu hastalara transfüze edilen kan, human albumin ve taze 
dondurulmuş plazma sayılarının dilimler şeklinde gösterilmesi  (TDP: taze dondurulmuş plazma) 

 
Bu kadar yoğun miktarda kan ve kan ürünlerine gereksinim duyulması, bundan sonraki felaketlerde lojistik 

planlama bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu seride sadece böbrek problemi olan hastaların incelendiğine 
dikkat çekilmelidir. Büyük bir deprem sırasında tüm felaketzedelerin sayısı göz önüne alınacak olursa, kan ve kan 
ürünleri temini ve stok gereksiniminin hangi boyutlara ulaşacağı kolaylıkla  tahmin edilebilir. 

Lojistik öneminin yanısıra, medikal açıdan bakılırsa, transfüzyonlar masum tıbbi uygulamalar değildir; gerek 
erken, gerekse geç dönemde çok sayıda komplikasyonlara yol açabilir. Özetle, kan ve kan ürünleri transfüzyonları 
büyük felaketler ertesinde hem lojistik, hem de tıbbi açılardan en kritik tedavi uygulamalarından biridir. 

Transfüzyonlar, klinik seyir sırasında diyalize gereksinim duyan ve duymayan, tedaviler sonrasında yaşayan ve 
ölen hastalar arasında anlamlı farklar göstermiştir (Tablo-IX.9). Bu farklar muhtemelen bizzat transfüzyonların 
etkisini yansıtmamakta, ancak, altta yatan klinik tablo ve komplikasyonların hem farklı sayılarda transfüzyon 
gereksinimine, hem de hastalarda morbidite ve mortalite farklılıklarına yol açabileceğine işaret etmektedir. 

Tablo-IX.9. Marmara Depremi’nde diyalize giren (n:477) ve girmeyen (n:162), ölen (n:97) ve hayatta kalan (n:542) 
hastalarda kan, taze dondurulmuş plazma ve human albumin transfüzyonu ile ilgili istatistik analizleri 

Parametre Durum Ort. S.D. Median Min. Mak. p 

Diyaliz (-) 1.5 3.2 0 0 23 
Diyaliz (+) 5.8 10.1 3 0 124 <0.001 

Yaşayan 4.0 6.5 2 0 49 

 
Kan 

transfüzyonları 
Ölen 8.6 16.9 3 0 124 <0.001 

Diyaliz (-) 1.1 5.2 0 0 43 
Diyaliz (+) 5.6 14.6 0 0 176 

<0.001 

Yaşayan 3.2 9.0 0 0 85 

 
TDP  

transfüzyonları 
Ölen 11.1 24.8 2 0 176 <0.001 

Diyaliz (-) 1.4 2.7 0 0 13 
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Diyaliz (-) 1.4 2.7 0 0 13 
Diyaliz (+) 5.0 8.4 1 0 70 <0.001 

Yaşayan 4.0 7.8 0 0 70 

Human albumin 
transfüzyonları 

Ölen 4.6   6.5 2 0 32 =0.478 

 Ort.: ortalama, S.D.: standard sapma, min.: minimum, mak.: maksimum, TDP: taze dondurulmuş plazma  
Marmara Depremi ertesinde kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu felaketzedelerde ortaya çıkan değişik klinik 

bulgular ve tedavi uygulamaları ile de korelasyon göstermiştir. Bunlar arasında travmaya uğrayan, fasyotomi 
uygulanan ve ampute edilen ekstremitelerin sayısı yanında hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğine 
gereksinim duyulan gün sayısı ile ilgili analizler Tablo-IX.10’da gösterilmiştir. 

Tablo-IX.10. Kan, taze dondurulmuş plazma ve human albumin transfüzyonları ile değişik klinik parametreler ve tedavi 
uygulamaları arasındaki korelasyon analizleri 

Kan transfüzyonları TDP transfüzyonları H. Alb. transfüzyonları 
 Klinik parametre 

p r n p r n p r n 

Travmatize ekst. sayısı <0.001 0.241 639 <0.001 0.167 639 =0.006 0.109 639 

Fasyotomize ekst. sayısı <0.001 0.306 639 <0.001 0.244 639 <0.001 0.240 639 

Ampute ekst. sayısı =0.002 0.121 639 =0.002 0.121 639 NS 0.062 639 

HD seans sayısı <0.001 0.205 639 <0.001 0.142 639 <0.001 0.223 639 
HD desteğinde geçen gün 
sayısı <0.001 0.246 615 =0.001 0.131 615 <0.001 0.283 615 

TDP: taze dondurulmuş plazma, H. Alb.: Human albumin, HD.: hemodiyaliz, ekst: ekstremite, NS: anlamsız 

Burada gözlenen korelasyon analizleri hastalarda travmaya uğrayan ve bu travmaya yönelik tedavi girişimleri 
ile kan ürünleri transfüzyon gereksiniminin parallelik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Böyle bir analiz, yukarıda 
da işaret edildiği üzere, şu net (ve beklenen) mesajı doğrular: Hastaların travması ne kadar ağır ve bu travmaya 
yönelik tedavi girişimleri ne kadar yoğun ise o derecede fazla transfüzyon gerekecektir; lojistik planlamada ve kan 
yardım çağrılarının yapılmasında bu temel gerçek göz önünde tutulmalıdır.   

Marmara Depremi sırasında uygulanan kan ve kan ürünlerinden her biri ile ilgili uygulamalar aşağıda 
verilmiştir: 

KAN TRANSFÜZYONLARI 

Serimizdeki 639 hastadan 360’ına (%56.3) kan transfüzyonu yapılmıştır; hasta başına ortalama transfüzyon 
sayısı 8.3±10.7 (alt ve üst sınır 1-124) ünitedir. Tüm grup (kan transfüzyonu yapılanlar ve yapılmayanlar) ele 
alınacak olursa, hasta başına ortalama sayı 4.7±9.0 (alt ve üst sınır: 0-124) ünite olarak bulunur. Biraz önce de 
işaret edildiği gibi, bir felaket ertesinde toplam ezilme sendromlu hastaların sayısı tahmin edilebilirse, bu rakamlar 
göz önünde tutularak kan bağış çağrıları yapılabilir. 

En fazla transfüzyon yapılan ilk üç hastaya 124, 76 ve 58 ünite kan verilmiştir; söz konusu hastalardan üçü de 
diyalize alınmış ve daha sonra ölmüştür. Bu kötü prognoz her halde hastaların travmalarının çok ciddi olması ile 
ilgilidir. 

Bizim serimizdeki yüksek miktarda kan transfüzyonu gereksinimi Nikaragua’daki büyük depremden sonra 
felaketzedelerin tedavisi için "fazla miktarda kana gerek duyulmadığı" (Whittaker, 1974) şeklindeki rapor ile 
çelişmektedir. Adı geçen rapor, çok kan kaybeden hastaların hastaneye yetişemeden yolda öldüğünü, ayrıca sıcak 
havaya bağlı olarak gelişen dehidratasyonun da hemokonsantrasyona yol açarak (böylece de hematokriti 
olduğundan yüksek göstererek) lokal hekimler tarafından kan transfüzyonu indikasyonu konulmadığı varsayımını 



 
 

66

öne sürmektedir (Whittaker, 1974). Rabdomiyolizli hastalarda dehidratasyonun hematokrit yükselmesine yol 
açtığı diğer bazı raporlarda da belirtilmiştir (Michaelson 1984; Ward 1988).  

Bu varsayımların geçerli olduğu göz önüne alınırsa, Marmara bölgesinde ulaşım imkanlarının daha iyi olması 
ve felaketzedelerin (Nikaragua depremine göre) hastanelere daha erken dönemde yetiştirilmiş olması yanında 
hastalara yoğun miktarda (ortalama 5 litre) sıvı verilerek hemokonsantrasyonun önlenmiş olması da iki deprem 
arasındaki kan transfüzyonları açısından çelişkiyi açıklayabilir. Dikkate alınması gereken nokta, Nikaragua 
depreminde altta yatan gerçek tablo ile bunun görünürdeki yansımasının farklı olmasıdır; aslında bu hasta 
grubunda (bizim bulgularımızın altını çizdiği gibi) aşırı miktarda kan  transfüzyonuna gereksinim vardır. 

Kan transfüzyonu sayısı ile travmatize, fasyotomize ve ampute ekstremiteler; İHD seans sayısı ve İHD 
desteğine gereksinim duyulan gün sayısı arasındaki korelasyonlara Tablo-IX.10’da işaret edilmişti. Kan 
transfüzyonu sayısı, ayrıca, TDP (p<0.001, r=0.729, n:639) ve human albumin (p<0.001, r=0.461, n:639) 
transfüzyonları; İHD seans sayısı (p<0.001, r=0.205, n:639) ve İHD desteğine gereksinim duyulan gün sayısı 
(p<0.001, r=0.246, n:615); SYT desteğine gereksinim duyulan gün sayısı (p<0.001, r=0.151, n:639) ve SYT 
sırasında kullanılan hemofiltre sayısı (p<0.001, r=0.324, n:622); başvuru sırasındaki serum potasyum (p=0.026, 
r=0.111, n:401) ve fosfor (p=0.017, r=0.161, n:218) düzeyleri ile pozitif korelasyonlar göstermiştir. Öte yandan, 
kan transfüzyonları ile başvurunun ilk günündeki 24 saatlik idrar miktarı (p=0.045, r=-0.104, n:370), başvuru 
aşamasındaki hematokrit (p<0.001, r=-0.175, n:400) ve serum albumin (p<0.001, r=-0.228, n:279) düzeyleri 
arasında ise negatif korelasyonlar saptanmıştır. Sayılan korelasyonların hemen tümü, yukarıda da işaret edildiği 
üzere, travmatik komplikasyonların ciddiyeti ve bu komplikasyonları tedavi etmeye yönelik tedavi girişimlerinin 
yoğunluğunun transfüzyon sayısı ile paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Kan transfüzyonları ilk bakışta basit tıbbi tedavi girişimleri gibi algılansa bile, uygulamada erken ve geç 
dönemde çok sayıda komplikasyona yol açabilir (Schroeder, 1999). Tüm bu komplikasyonların felaket şartlarında 
daha sık olması beklenir; çünkü hastanelerde büyük bir panik ve kaos yaşanmaktadır ve tıbbi personelin dikkati 
çok daha ciddi görünen tedavilere (örneğin; cerrahi girişimlere, temel yaşam desteğine, diyalizlere vb.) 
yönelmiştir. Bu nedenle kan grubu tayinlerinin yanlış yapılması veya transfüzyon öncesi "cross-match" testlerinin 
gereken titizlikte değerlendirilmemesi beklenebilecek tıbbi hatalardır. Nitekim, Ermenistan Depremi sırasında 
ABY tablosu iyileşmiş 15 hastadan 6’sında ciddi transfüzyon reaksiyonları ortaya çıkmıştır; bunlardan tümü (altı 
hasta da) tekrar oligürik böbrek yetersizliği tablosuna girmiş ve ikisi bu tablo içinde kaybedilmiştir (Richards, 
1989). Bu gözlemin tam tersine olarak, Marmara Depremi sırasında 2981 ünite kan transfüzyonu bildirildiği 
halde, anket formlarında tek bir transfüzyon komplikasyonu not edilmemiştir. Bu kadar fazla sayıdaki transfüzyon 
uygulamasında problem ortaya çıkmaması imkansızdır; ancak komplikasyonların bildirilmemesi 2 ana nedene 
bağlı olabilir: 

1. İlk günlerde yaşanan kaos ve paniğe bağlı olarak tıbbi kayıtlar yetersizdir; retrospektif incelemede bu 
komplikasyonlara rastlanmamıştır, 

2. Tıbbi hata olarak yorumlanabileceği için bu komplikasyonlar rapor edilmemiştir.  

Nitekim, Ermenistan Depremi’nde söz konusu komplikasyonları bildiren İngiliz ekibi de raporlarında "bu 
transfüzyonların kendi ekipleri tarafından yapılmadığı" notunu koymak gereğini duymuştur (Richards, 1989). 

Aslında, bu kadar aşırı miktarda kan transfüzyonunun asıl tıbbi komplikasyonlarının ancak geç dönemde 
ortaya çıkacağını beklemek gerekir, çünkü transfüzyonların uzun dönemde de pek çok probleme yol açabileceği 
bilinmektedir (Schroeder, 1999). Her ne kadar Marmara Depremi sırasında transfüze edilen kanlarda serolojik 
incelemelerin yapıldığı rapor edilmiş ise de, felaketin kaotik şartlarında ve çok kısa bir zaman süresi içindeki 
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binlerce kan bağışı göz önüne alınırsa, hatalar yapılabilmiş olabileceği kesindir; ancak bu konuda objektif  bir 
veriye sahip değiliz.  

TAZE DONDURULMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONLARI 

Marmara Depremi sırasında toplam 209 hastaya, 2837 ünite TDP verilmiştir; bu rakam hasta başına ortalama 
13.6±19.8 (alt ve üst sınır: 1-176) ünite TDP uygulamasına işaret eder. TDP transfüzyonu yapılan ve yapılmayan 
tüm hastalar göz önüne alınırsa bu rakam hasta başına ortalama 4.4±13.0 (alt ve üst sınır: 0-176) ünite olarak 
bulunur. Bu ürünü en fazla sayıda alan ilk üç hastaya 176, 96 ve 85 ünite TDP transfüzyonu yapılmıştır; sayılan 
hastaların her üçü de diyalize alınmış, bunlardan ilk ikisi daha sonra kaybedilmiştir. 

Taze dondurulmuş plazma transfüzyonu ile travmatize, fasyotomize ve ampute ekstremiteler; İHD seans sayısı 
ve İHD desteğine gereksinim duyulan gün sayısı arasındaki korelasyonlara Tablo-IX.10’da işaret edilmişti. TDP 
transfüzyonları ayrıca felaket tarihi ile hastanelere başvuru arasında geçen gün sayısı (p<0.001, r=0.183, n:603), 
kan (p<0.001, r=0.729, n:639) ve human albumin (p<0.001, r=0.303, n:639) transfüzyon sayıları; İHD seans 
sayısı (p<0.001, r=0.142, n:639) ve İHD desteğine gereksinim duyulan gün sayısı (p=0.001, r=0.131, n:615); 
SYT’ye gereksinim duyulan gün sayısı (p<0.001, r=0.173, n:639) ve SYT tedavisi sırasında kullanılan hemofiltre 
sayısı (p<0.001, r=0.548, n:622), başvuru sırasındaki beden ısısı (p<0.001, r=0.225, n:377), trombosit sayısı 
(p=0.019, r=0.123, n:367), serum fosforu (p=0.029, r=0.148, n:218) ve AST düzeyleri (p<0.001, r=0.352, n:143) 
ile pozitif korelasyonlar göstermiştir. Başvuru sırasındaki hematokrit (p=0.002, r=-0.158, n:400), ürik asit  
(p=0.027, r=-0.143, n:241), serum kreatinin (p=0.013, r=-0.123, n:409) ve albumin  (p<0.001, r=-0.217, n:279) 
düzeyleri arasında ise negatif korelasyonlar saptanmıştır. 

Normal şartlarda, klinikte TDP transfüzyonları, pıhtılaşma faktör eksiklikleri, karaciğer hastalıkları, trombotik 
trombositopenik purpura, K vitamini eksikliği ve DİK gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır 
(Schroeder, 1999). Serimizde bu ürünün, bu derece yoğun kullanılmasının muhtemel sebebi çok sayıda hastada 
DİK ortaya çıkmasıdır. Bilindiği üzere, bu komplikasyonunun yol açtığı kanama diyatezinin tedavisi sırasında 
TDP transfüzyonları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu seride DİK’in en fazla sepsis zemininde geliştiğini, 
sepsisin ise çoğu kez infekte fasyotomi yaralarından kaynaklandığını (bu komplikasyonun fasyotomize hastalarda 
çok daha sık ortaya çıktığını) önceden vurgulamıştık. Fasyotomi indikasyonlarının objektif parametreler ile 
konulması (bir başka deyişle mutlak indikasyon olmadan fasyotomi yapılmaması) durumunda sepsis ve DİK 
komplikasyonlarının daha az ortaya çıkacağı ve TDP transfüzyonlarına da daha az gereksinim duyulacağı 
kuşkusuzdur. Taze dondurulmuş plazma transfüzyonlarının kan transfüzyonlarına yaklaşan derecede yan etkiye 
yol açabilme riski düşünülürse, bu yaklaşımın hem medikal, hem de lojistik açıdan önemi ortaya çıkar. 

Literatür taramamızda, ezilme sendromlu hastalarda TDP uygulaması ile ilgili bir rapora rastlamadık. 

HUMAN ALBUMİN TRANSFÜZYONLARI 
Hipoalbuminemi, ezilme sendromlu hastalarda oldukça sık rastlanılan bir bulgudur; plazmanın açık yaralardan 

sızması, değişik sebeplere bağlı malnutrisyon, sıvı yüklenmesi, inflamasyon ve katabolizma artması 
hipoalbuminemiye yol açar (Vanholder, 2000). Akut böbrek yetersizlikli hastalarda hipoalbuminemi önemli bir 
mortalite belirtecidir (Obialo, 1999). 

Serimizde, toplam 295 hastaya ortalama 8.8±9.1 (alt ve üst sınır 1-70) ünite human albumin transfüzyonu 
yapılmıştır. 639 hastanın tümü (human albumin verilen ve verilmeyen hastalar) göz önüne alınırsa, bu ürünün 
uygulanma sıklığı hasta başına ortalama 4.1±7.6 (alt ve üst sınır: 0-70) ünitedir. Human albuminin en fazla 
uygulandığı ilk üç hastaya 70, 46 ve 45 ünite transfüzyon yapılmıştır.  
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Serimizdeki hastalarda başvuru sırasında ortalama serum albumin düzeyi düşük (2.6±0.7 gr/dl) bulunmuştur. 
Hem hastaların başlangıçtan itibaren hipoalbuminemik olması, hem de klinik seyir sırasında çok sık uygulanmış 
olan fasyotomilerden serum sızmaları veya bu hastalardaki artmış katabolizmanın hipoalbuminemiye katkıda 
bulunması fazla miktarda human albumin transfüzyonuna yol açmış olabilir. 

Human albumin transfüzyonları ile fasyotomize ekstremite sayısı, hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz 
desteğinde geçen gün sayısı arasındaki korelasyonlara Tablo-IX.10’da işaret edilmişti. Human albumin 
transfüzyonları, ayrıca, başvuru sırasındaki beden ısısı (p=0.033, r=0.110, n:377), serum potasyum (p<0.001, 
r=0.201, n:401), CK (p<0.000, r=0.510, n:70), AST (p=0.009, r=0.217, n.143), ALT (p=0.010, r=0.217, n:141) ve 
LDH (p=0.026, r=0.262, n:72) düzeyleri ile de pozitif korelasyonlar göstermiştir. Bu parametre ile başvuru 
sırasındaki ilk 24 saatlik idrar miktarı (p=0.001, r=-0.166, n:370) ve serum albumin düzeyleri arasında ise 
(p<0.001, r=-0.245, n:279) negatif korelasyonlar vardır. Kan transfüzyonları bahsinde de değinildiği üzere, 
sayılan korelasyon analizleri hem travmanın ve yol açtığı komplikasyonların ciddiyeti, hem de bu 
komplikasyonları tedavi etmeye yönelik tedavi girişimlerinin yoğunluğu ile human albumin transfüzyonu arasında 
ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buradan, hipoalbumineminin human albumin transfüzyonları ile etkin bir 
şekilde tedavi edilmesinin prognoza olumlu katkıda bulunabileceği sonucu çıkarılabilir. Ancak, diğer kan 
ürünlerine benzer şekilde, human albumin transfüzyonlarının da çok sayıda komplikasyona yol açabileceğini her 
zaman akılda tutmak ve indikasyonları titiz bir şekilde belirlemek gerekir.   

4. İLAÇ TEDAVİLERİ 
Ezilme sendromlu hastaların klinik seyri sırasında çok sık gözlenen bazı komplikasyonlar ve bunların 

tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 
a) HİPERPOTASEMİ - ÖNLEME VE TEDAVİSİ 

Bu hastaların (tamamen iyileşene kadar) fatal hiperpotasemi riski ile karşı karşıya olduğu kitabın değişik 
yerlerinde vurgulanmıştı. Klinik seyir sırasında, hastalar düzenli diyaliz programına alındığı halde hiperpotasemi 
riski yoğun bir şekilde devam eder. Rabdomiyolizin kendisine ek olarak,  artmış katabolizma, banka kanı 
transfüzyonları, bazı durumlarda hiperpotasemiye zemin hazırlayabilecek ilaçların (kristalize penisilin, ACE 
inhibitörleri, A-II blokerleri, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar vb.) kullanılması, potasyum içeren solüsyonların 
dikkatsizce uygulanması veya potasyumdan zengin yiyecek ve içeceklerin (özellikle de hazır meyve sularının) 
hastalara verilmesi bu riske katkıda bulunabilir. 

Hiperpotaseminin acil tedavisi hakkında "Başvuru aşamasında tedavi" bahsinde bilgi verilmişti. Burada acil 
olmayan tedaviden bahsedilecektir: 

1. Hastalara uygulanan diyetin potasyum içeriğinin düşük, karbonhidrat  içeriğinin ise yüksek olmasına özen 
göstermelidir. 

2. Kayeksalat (sodyum polistiren sulfonat) diyetle alınan potasyumun barsaktan emilmesini önleyen iyon 
değiştirici bir reçinedir. Reçinenin sodyum iyonları barsakta açığa çıkarak besindeki potasyum iyonları ile yer 
değiştirir.  Böylece potasyum iyonlarını alan reçine dışkı ile atılır. Her gram reçine yaklaşık 1 mEq potasyum 
iyonunu ekskrete eder (Rose, 2001). Etkinin başlama zamanı hakkında (4 ile 24 saat arasında değişen) çelişkili 
bilgiler vardır (Goldberger, 1986; Firth, 1998).  

Uygulama: Günlük doz 15 ile 60 gr arasında değişir. Fekal impaktı önlemek için 20 gr. reçine 100 ml %20'lik 
sorbitol solüsyonu ile birlikte verilir. Bu uygulama her 4-6 saatte bir tekrarlanabilir. Daha düşük dozlar (örneğin; 
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günde 2-3 kez 5 gr) yan etkilere nadiren yol açar ve kronik hiperpotasemiyi tedavi etmede kullanılabilir (Rose, 
2001).  

Kayeksalat oral yoldan verildiğinde bulantı, kusma ortaya çıkarsa rektal lavman tercih edilir. Bu amaçla 30 - 
50 gr  reçine, 50 ml %70’lik sorbitol ve 100-150 ml musluk suyu ile karıştırılır ve bir Foley kateteri vasıtasıyla 
rektuma verilir. Foley'in 30 ml'lik balonu şişirilerek sonda klampe edilir ve en az 30 - 60 dakika (tercihan 2-3 
saat) beklendikten sonra kateter balonu söndürülerek sonda çekilir. Bu uygulamanın ardından mukoza hasarını 
önlemek amacı ile, kolon, sodyum içermeyen bir solüsyon ile irrige edilir. Bu tür lavmanlar plazma potasyumu 
normal düzeye gelene kadar, 2-4 saatlik aralar ile yinelenir. Her bir lavman serum potasyum düzeyini 0,5 – 1 
mEq/L düşürebilir.  

Potasyum düzeyi 4 - 5 mEq/L'ye düşünce reçine tatbiki bırakılmalıdır. Kayeksalat'ın yan etkileri hipopotasemi, 
hipokalsemi, bulantı, kusma ve vücuda fazla miktarda sodyum girmesine bağlı olarak konjestif kalp 
yetersizliğidir. Nadiren barsak nekrozu da görülebilir ve bu komplikasyon cerrahi girişim gerektirir. 

b) HİPOKALSEMİ - ÖNLEME VE TEDAVİSİ 
Ezilme sendromlu hastalarda hipokalsemi oldukça sık rastlanan bir bulgudur. Öte yandan, bu hastalarda 

hipoalbuminemi de sık olduğu için klinikte serum kalsiyum düzeyini değerlendirmede serum albuminini dikkate 
almak ve "düzeltilmiş kalsiyum"u hesaplamak gerekir. ["Düzeltilmiş kalsiyum", (3.5-5.0 gr/dl aralığının sınırları 
dışında olması durumunda) plazma albumin düzeyinde her 1.0 gr/dl azalmaya karşılık serum kalsiyum düzeyini 
0.8 mg/dl artırarak hesaplanır (Rose, 2001)]. Hipoalbuminemi, hipokalsemiyi belirgin hale getirdiği halde iyonize 
kalsiyum konsantrasyonunu etkilemediği için, bu hastalarda hipokalsemiye ait belirti ve bulgular gözlenmez. Söz 
konusu hastalarda dikkate alınması gereken bir diğer durum da asid-baz dengesinin kalsiyum metabolizmasına 
etkisidir. Alkaloz, kalsiyumun proteine bağlanmasını artırır; böylece iyonize kalsiyum konsantrasyonunu 
azaltarak (total serum düzeyi normal olduğu zaman bile) hipokalsemik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.  

Bu temel bilgilerden sonra ezilme sendromlu hastalarda hipokalseminin tedavisini özetleyelim:  
Semptomatik akut hipokalseminin tedavisi 
Akut hipokalsemi terimi ile serum kalsiyum düzeyinin hızla ve semptomlar (kardiyak aritmiler, tetani vb.) 

oluşturacak biçimde düşmesi kastedilir; bu durumda serum kalsiyum düzeyi çoğu kez 7.5 mg/dl’nin altındadır 
(Monk, 1999). Genellikle, 15 mg/kg dozunda elemental kalsiyumun, 4-6 saati aşan bir sürede verilmesi ile total 
serum kalsiyumu 2-3 mg/dl yükselir. Böylece, örneğin, serum kalsiyumu 6 mg/dl olan, 70 kg ağırlığındaki bir 
erkek hastanın serum kalsiyumunu 8 mg/dl’ye yükseltmek için yaklaşık 1 gr. elemantel kalsiyum gerekecektir. Bu 
amaçla kullanılabilecek olan ve ülkemizde yaygın olarak bulunan bir preparat  kalsiyum glubionattır. 

Kalsiyum glubionat (%10), 10 ml’lik ampuller halinde mevcuttur; bir ampul  90 mg elemantel kalsiyum içerir. 
Acil durumlarda 1 ampul, 4 dakikayı aşan bir süre içinde doğrudan intravenöz injeksiyon şeklinde verilebilir. Bu 
uygulamayı kalsiyum içeren solüsyonların infüzyonu izlemelidir. Kalsiyumlu solüsyon hazırlarken, 100 ml 
seruma 200 mg’dan (2 ampul) daha fazla kalsiyum eklemekten (bir başka deyimle çok yoğun solüsyonlar 
hazırlamaktan) kaçınmak gerekir. 10 ampul (100 ml) kalsiyum glubionatın 900 ml %5 dekstroz solüsyonuna 
katılması ile hazırlanan bir solüsyon 1 litrede 900 mg kalsiyum içerir. İnfüzyona 50 ml/saat hızında başlanır; 
böylece saatte 45 mg veya 0.5 amp. kalsiyum verilmiş olur. Semptomları düzelmeyen hastalarda infüzyon hızı 
artırılabilir (eğer gerekli ise 10 ampul kalsiyum içeren solüsyon 4-6 saatlik bir süre içinde bile verilebilir) (Monk, 
1999); semptomlar geçince tekrar 50 ml/saat hızına düşülür. 

Hipokalsemi tedavisinde kalsiyum glukonat (%10) ampul de kullanılabilir; bir ampul (10 ml) 94 mg elemantel 
kalsiyum içerir. Uygulama kalsiyum glubionat tedavisine benzer. 
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Kalsiyum klorür (%10): Akut, semptomatik hipokalseminin tedavisinde kullanılabilecek bir diğer ajandır. 
Ancak bu preparat çok daha yoğundur ve 10 ml’lik ampulde 272 mg elemantel kalsiyum içerir. Acil durumlarda 
bu ilaç serum kalsiyumunu daha hızla yükseltirse de, konsantre olduğundan dolayı venalar için daha irritandır 
(Monk, 1999). 

Kan transfüzyonu sırasında karşılaşılan sitrat toksisitesine bağlı hipokalsemiyi önlemek için 1 saat içinde 1000 
- 1500 ml'den daha fazla banka kanı uygulamamalıdır. Her 1500 ml kan için 10 ml kalsiyum glukonat vererek 
transfüzyona bağlı hipokalsemi önlenebilir. Digitalize hastalarda intravenöz yoldan kalsiyum verilmesinin 
kontrindike olduğu hatırlanmalıdır.  

Öte yandan, hiperpotasemik aritmi riski olmadığı sürece, normokalsemi sağlayabilmek amacıyla kalsiyum 
infüzyonu gerekmez, çünkü verilen kalsiyumun çoğu hasara uğrayan kaslara çökerek metastatik kalsifikasyona 
yol açar (Knochel, 1981; Better, 1990); ayrıca hücresel düzeyde lezyonların boyutunu da artırabilir (Cheung, 
1986). Sonuçta, bu uygulama ile hem kalsiyumun normale getirilmesi güçtür, hem de tedaviye bağlı 
komplikasyonlar ortaya çıkabilir. 

 
c) HİPERFOSFATEMİ - ÖNLEME VE TEDAVİSİ 

Ezilme sendromunda hiperfosfatemiye de oldukça sık rastlanır; bazen hastalığın ilk bir kaç gününde serum 
fosforu normal bulunduğu halde, sonraki günlerde böbrek yetersizliği gelişince hiperfosfatemi belirgin hale gelir. 
Protein kısıtlaması hiperfosfateminin tedavisinde yararlıdır; ancak zaten hiperkatabolik olan bu hastalarda aşırı 
protein kıstlaması yapmak malnütrisyon ile sonuçlanabilir. Bu hasta grubunda hiperfosfatemiyi önlemek için 
fosfat bağlayıcı aluminyum hidroksit preparatlarının yoğun şekilde kullanımı gerekebilir (Honda, 1983); yemekler 
sırasında 30-60 ml alüminyum hidroksit alımı ile diyetteki fosforun emilimi etkin bir şekilde engellenir. Ancak 
hiperfosfateminin en etkin tedavisi hastayı diyalize almaktır.  

Hiperfosfatemisi bulunan hastalara kalsiyum infüzyonu yapmaktan özellikle kaçınmak gerekir; çünkü verilen 
kalsiyum, kalsiyum fosfat tuzu şeklinde dokulara çöker. 

Klinik seyir sırasında, ezilme sendromlu hastalardaki böbrek yetersizliği ile ilgili komplikasyonların 
tedavisinde sıklıkla kullanılan bazı ilaçların olumlu ve olumsuz yönleri Tablo-IX.11’de özetlenmiştir.  
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Tablo-IX.11. Ezilme sendromlu hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçların olumlu ve olumsuz yönleri (Better, 
1992).   

Ajan Olumlu Yönler Olumsuz yönler 

Mannitol Bkz. Tablo-VIII.1. 
Oligoanürik hastalarda hiperosmolar volüm 
yüklenmesi 

Furosemid 
İntratubuler akım artması ve obstrüksiyonun 
önlenmesi, böbrek oksijen ihtiyacının azalması, 
renal vazodilatasyon 

İdrarın asidifikasyonu, aminoglikozid 
toksisitesinin artırılması, sağırlık 

Dopamin 
Renal kan akımının artması, kan basıncının 
stabilizasyonu Uzamış kullanımda nörotoksinlerin artması 

Beta blokerler Renin salınımının inhibisyonu Negatif inotropizm, hipotansiyon 
Kalsiyum 
antagonistleri 

Renal vazodilatasyon, sitozolik ve mitokondriyal 
kalsiyumda azalma 

Negatif  inotropizm, hipotansiyon, 
hiperpotasemik kardiyotoksisitenin artması 

Konverting enzim 
inhibitörleri Angiotensin-II supresyonu 

Renal kan akımı bozuk ise ABY riskinin 
artması, hiperpotasemi, hipotansiyon 

Bikarbonat 

Hiperpotasemi ve metabolik asidozun düzeltilmesi, 
miyoglobin, ürat ve Tamm-Horsfall protein 
tıkaçlarının önlenmesi, aminoglikozid 
nefrotoksisitesine karşı korunma 

Metabolik alkaloz ve ona bağlı serebral 
komplikasyonlar, kardiyovasküler 
komplikasyonlar, metastatik kalsifikasyon 
riskinin artması 

Asetazolamid İdrar alkalinizasyonu Metabolik asidoz oluşumu 
ABY: akut böbrek yetersizliği 

d) İNFEKSİYONLAR - ÖNLEME VE TEDAVİLERİ 
Ezilme sendromlu hastalar yalnızca felaket sahasında veya başvuru aşamasında değil, tüm klinik seyirleri 

boyunca da artmış infeksiyon riski ile karşı karşıyadır. Sendromun yol açtığı immunosupresyon, bu hastalara 
sıklıkla uygulanan cerrahi girişimler, kateterizasyonlar, entübasyonlar  vb. bu artmış riske katkıda bulunan başlıca 
faktörlerdir. Ayrıca, aşırı hasta başvurusuna bağlı olarak hijyenik kurallara tam uyulamaması ve iş yükü nedeni ile 
sağlık personelinin gerekli özeni gösterememesi sonucunda bu olgularda hastane infeksiyonları da oldukça sıktır. 
Burada nozokomiyal infeksiyonları önlemede en etkin ve pratik yöntemin el yıkaması olduğunu, ve özellikle 
hemşirelerin bu konuda sıkça uyarılmaları gereğini bir kez daha vurgulayalım. 

Önceki bölümlerde bu hastalarda klinik seyir sırasında, en sık rastlanan infeksiyonun sepsis olduğuna ve sepsis 
olgularının önemli bir bölümünden de yara infeksiyonlarının sorumlu tutulduğuna dikkat çekilmişti. Söz konusu 
komplikasyonu önlemede en etkin yöntem yara pansumanlarının muntazam bir şekilde yapılmasıdır. O nedenle, 
dahiliye kliniklerinde yatan ezilme sendromlu hastaların tedavisinde gerektikçe cerrahi konsültasyon istenmesi 
geçerli bir yöntem değildir; en iyisi bir travma ekibinin bu hastaların "yara bakımı" sorumluluğunu üstlenmesi ve 
rutin olarak her gün, bazı hastalarda ise günde bir kaç kez, talep edilmeden yara tedavilerini yapmasıdır. Felaketin 
hemen ilk günlerinde ilgili klinikler ile yapılacak bir protokol ileride bu konuda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları 
önler. Yine önceki bölümlerde bir kaç kez vurgulandığı üzere, bu hastalarda rastgele antibiyotik uygulamak 
yerine, pansumanların düzenli bir şekilde yapılması hem yara infeksiyonlarını, hem de sepsisi önlemede birinci 
derecede önem taşır. Bu hastalara ancak infekte yaralardan kültür örnekleri alınmasından sonra (sepsisli olgulara 
ise kan kültürlerinin alınmasından sonra) uygun antibiyotikler verilmelidir. 

Ezilme sendromlu hastalarda klinik seyir sırasında, pnömoniler de oldukça sıktır ve önemli bir ölüm sebebidir; 
nitekim, serimizde çok değişkenli bir mortalite analizinde pnömoniler en yüksek odds oranlı ölüm belirteci olarak 
ortaya çıkmıştır (Bkz. "Klinik Bulgular" bölümü). Pnömoni tedavisinde de şartların elverdiği ölçüde 
bakteriyolojik incelemeler yapmalı ve tedaviyi buna göre düzenlemelidir. Felaket şartlarında bakteriyolojik 
incelemelerde sıkıntı yaşandığı zaman ise empirik tedaviler gündeme gelecektir. Erken dönemdeki pnömonilerin 
empirik tedavisinde ampisilin/sulbaktam, amoksisilin/klavulanik asid, 2. kuşak veya anti-Pseudomonas etkisi 
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olmayan 3. kuşak bir sefalosporin seçilebilir (Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu, 
1998).  

Bu hastalarda diyaliz gereksinimi fazla olduğu için kateter infeksiyonlarına da oldukça sık rastlanır; kateterle 
ilişkili bakteriyemilerde S. aureus ve koagülaz-negatif stafilokoklar sık etkenlerdir. İmkan olduğu nisbette 
hemokültür ve/veya kateter giriş yeri kültürleri almak ve tedaviyi bu sonuçlara göre düzenlemek akılcı bir 
yaklaşımdır. İnfekte olduğu kanısına varılırsa, kateter çekilmeli, ucu kültüre gönderilmelidir. Kateter 
infeksiyonlarının empirik tedavisinde vankomisin veya teikoplanin seçkin ilaçlardır.  

Ezilme sendromlu hastalarda üriner sistem infeksiyonları da sıktır; bu komplikasyonun ortaya çıkmasında 
sonda uygulamaları en önemli risk faktörüdür. O nedenle, sonda takılması sırasında aseptik tekniğe azami özen 
gösterilmesi ve mümkün olan en kısa zamanda sondanın çıkarılması üriner infeksiyon sıklığını azaltacaktır. 
Sondası bulunan hastalara belirli aralıklar ile idrar kültürü yapılması önemlidir. Empirik tedavide infeksiyonun alt 
veya üst üriner sistem infeksiyonu olduğunun ayırıcı tanısı önem taşır; piyelonefritlerde uygun bir kinolon 
antibiyotiğin verilmesi ile çoğu kez hızlı ve etkin iyileşme sağlanır.  

Ezilme sendromlu hastalarda ortaya çıkan diğer infeksiyonlar da genel prensipler çerçevesinde tedavi edilir. 
Bu olgularda profilaksi veya tedavi amaçları ile antibiyotik kullanımı hakkında "Başvuru Sırasında Tedavi" 
bahsinde bilgi verilmişti; benzer prensipler hastaların klinik takibi sırasında ortaya çıkan infeksiyonların tedavisi 
için de geçerlidir. 

Burada şu noktanın altını çizelim: ezilme sendromlu hastalarda nefrotoksik potansiyeli olan antibiyotikleri 
olabildiğince az kullanmalı ve hem antibiyotiklerin, hem de diğer tüm ilaçların dozlarında böbrek fonksiyonlarına 
göre düzenlemeler yapmalıdır. 

Marmara Depremi'nde antibiyotik kullanımı: Serimizdeki hastaların tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar 
antibiyotiklerdir ve 639 hastadan 347’si en az bir antibiyotikle tedavi edilmiştir (Keven, 2003). Aslında, 
infeksiyonlar en sık rastlanan komplikasyon olduğu için söz konusu bulgu bir sürpriz de değildir. Kullanılan 
antibiyotiklerin sıklığı ve bu ilaçları kullanan hastaların yüzdesi şu şekildedir: sefalosporinler [118 (%48.2)], 
antianaerobik antibiyotikler [103 (%42.0)], karbapenemler [94 (%38.4)], kinolonlar [73 (%29.8)], β-laktamaz 
inhibitörlü β-laktamlar [57 (%23.3)], aminoglikozidler [46 (%18.8)], glikopeptidler [46 (%18.8)] ve antifungal 
antibiyotikler [5 (%2.0)]. 102 hastada kullanılmış olan antibiyotik anket formlarında belirlenmemiştir.  

Tablo-IX.12’de kullanılan antibiyotiklerin dökümü verilmiştir. 
 Tablo-IX.12. Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hastalarda kullanılan antibiyotiklerin dökümü 

Antibiyotik Sayı Antibiyotik Sayı Antibiyotik Sayı 

Sefalosporinler 118 Anti-anaeroblar 103 β-laktamaz inh. β laktamlar 57 
 1. kuşak sefalosporin   50      Metronidazol   95     Ampisilin-sulbaktam 46 
     Sefazolin   50      Ornidazol    4     Sefoperazon-sulbaktam   8 
 2. kuşak sefalosporin   10      Klindamisin    4      Piperasilin-tazobaktam   3 
     Sefuroksim   10  Karbapenemler   94  Aminoglikozidler 46 
 3. kuşak sefalosporin   48      Meropenem   43      Netilmisin 34 
     Seftriakson   29      İmipenem   51      Amikasin 10 
     Seftazidim   19  Kinolonlar   73      Gentamisin   2 
 4. kuşak sefalosporin    9      Siprofloksasin   64  Glikopeptidler 46 
     Sefepim    9      Ofloksasin     9      Vankomisin 37 

     Teikoplanin   9 
Tipi belirtilmemiş 102 

 
 Diğer 12 
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MARMARA DEPREMİ’NDE İLAÇ TEDAVİLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 
Marmara Depremi’nin analizinde uygulanan ilaçlar 398 anket formunda belirlenmiştir; bunlar arasında en sık 

olanı 347 (%87.2) hastada kullanıldığı bildirilen antibiyotiklerdir. Antibiyotiklerin uygulanma sıklığı hakkında 
yukarıda  bilgi verilmişti.  

Kullanıldığı rapor edilen diğer ilaçlar ve uygulanan hastaların sayısı aşağıdaki şekildedir: heparin: 82, 
kardiyotonik ilaçlar (digitalis preparatları, dopamin, dobutamin): 38, mannitol dışı diüretikler: 36, 
antihipertansifler: 31, anti-ülser ilaçlar (antasidler, H2-reseptör antagonistleri ve proton pompası inhibitörleri): 30, 
psikiyatrik ilaçlar: 18, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar: 11 ve değişik ilaçlar: 140.  

Bu listenin incelenmesinden 2 çarpıcı sonuç çıkarılabilir: 
1. Aslında kullanılan ilaçlar burada belirtilenden çok daha fazladır. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi 

edilen hastalara verilen psikotrop ilaçların ve nonsteroidal anti-inflamatuar ajanların bu rakamın çok üzerinde 
olduğunu biliyoruz. Ancak, felaketin kaotik şartlarına bağlı olarak kullanılan ilaçlar dosyalara işlenmemiş ve 
rakamlar çok düşük çıkmıştır. Buna rağmen söz konusu dökümantasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz; 
çünkü dünya literatüründe böylesine büyük bir felaketin ertesinde (şimdiye kadar) hiç ilaç dökümantasyonu 
yapılmamıştır. Bu serideki rakamlar eksik bile olsa, diğer felaketlerde kullanılacak ilaçların genel tablosu 
hakkında fikir verebilir ve önemli lojistik mesajlar sağlar. 

2. Sayılan ilaçların incelenmesinden ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuç da, nefrotoksik olduğu çok iyi bilinen 
ilaçların (özellikle, aminoglikozidler ve nonsteroidal antiinflamatuar ajanlar) bu hastalarda kullanılmış olmasıdır. 
Travma ve operasyonlardan dolayı bu hastaların çok ağrılı olduğu bilinen bir gerçektir; ancak bilhassa 
nonsteroidlerin kullanılması hastaların prognozunu olumsuz yönde etkileyebilir (Honda, 1987; Bennett, 1996). 
Kişisel gözlemlerimize göre bir diğer ilginç nokta, bu ilaçların özellikle cerrahi kliniklerinde çok daha yoğun (ve 
biraz da dikkatsiz şekilde) kullanıldığıdır. O sebeple, cerrahi kliniklerine konsültasyona giden iç hastalıkları 
uzmanı veya nefrologların mutlaka ilaç tabelalarını kontrol etmeleri, nefrotoksik potansiyeli olan ilaçların yerine 
daha masum ilaçları önermeleri şarttır. Bu hastaların ağrılarını dindirmek için narkotik analjezikleri yoğun şekilde 
kullanmaktan kaçınmamalı, ancak kaos ortamı içinde bu ilaçların suistimalinin yapılmamasına da azami dikkat 
göstermelidir. 

Hindistan'daki Gujarat Depremi ertesinde de hastalardaki şiddetli ağrılar çok önemli bir sorun olarak dikkat 
çekmiş ve tedavide epidural blokajlar yapılması önerilmiştir (Trivedi, 2001). Yazara göre, söz konusu yöntem 
hem kolaydır, hem de komplikasyonları çok azdır. Bu dikkat çekici gözleme göre, felaketlerin ardından 
nonsteroidlerin ve analjeziklerin yan etkilerinden kaçınabilmek için blokajlar pratik bir yaklaşım olabilir. 

 
III. DİĞER TEDAVİLER 
Diğer tedaviler başlığı altında hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi ve mekanik ventilasyon tartışılacaktır. 
A. HİPERBARİK OKSİJEN UYGULAMASI 

Kapalı yüksek basınç odaları içinde, hastalara %100 oksijen solutulmasıyla yapılan tedaviye HBO tedavisi adı 
verilir. Bu yöntemle kanda çözünmüş oksijen miktarı artar, ortaya çıkan vazokonstriksiyon ile doku ödemi azalır 
ve özellikle anaerob mikroorganizmaların yol açtığı infeksiyonların tedavisinde olumlu sonuç alınır. Bu 
faktörlerin de katkısı ile  HBO uygulaması yara ve kompartman sendromu iyileşmesinde fayda sağlar (Hamilton-
Farrell, 1994; Aydın, 2001).  
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Akut travmatik iskemilerde doku lezyonu genellikle 3 dereceye ayrılır; 1. Tamamen nekroza uğramış bölgeler, 
2. Travmadan hiç etkilenmemiş bölgeler ve 3. Travmadan değişik şekilde etkilenmiş, iyileşebilecek veya nekroza 
gidebilecek bölgeler. Hiperbarik oksijen tedavisi yararlı etkisini işte bu ara grup dokular üzerinde gösterir (Aktaş, 
1999). Ezilme yaralarında ödem ve iskemi (kompartman sendromu ve yol açtığı doku perfüzyon bozukluğu) 
yanında, bazen açık yaralar da bulunduğu için bu hastaların tedavisinde HBO kullanımı giderek önem 
kazanmaktadır. Nitekim, ezilme lezyonu bulunan hastaların incelendiği kontrollu bir çalışmada HBO tedavisi alan 
grupta ek cerrahi girişim gereksinimi daha az olmuş, özellikle 40 yaşın üzerindeki hastalar bu tedaviden dramatik 
bir şekilde yararlanmıştır (Bouachor, 1996); indikasyon varlığında tedavinin olabildiğince erken yapılmasında 
yarar vardır (Kindwall, 1993). Az sayıda olgu üzerinde yapılan gözlemlerde, hiperbarik oksijen tedavisinin ezilme 
sendromunun tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların sıklığını da azaltacağı iddia edilmiştir. 
(Siriwanij, 1997). Bazı yazarlar tarafından öne sürülen fazla oksijen verilmesinin reperfüzyon hasarını 
artırabileceği savı ise ispatlanamamıştır (James, 1994).  

Marmara Depremi ertesinde 28 hastaya hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır; HBO alan hastalardan 
20’sinde (%71.4) diyaliz yapılmış, HBO ile tedavi edilmeyen 611 hastadan ise 457’si (%74.8) diyalize alınmıştır; 
aradaki fark anlamlı değildir (p=0.69). Öte yandan, bu tedaviyi alan hastalardan hiç birinde ölüm görülmemiş, 
buna mukabil HBO almayan 611 hastadan 97’si  (%15.9) ölmüştür; aradaki fark istatistiki olarak anlamlıdır 
(p=0.02). Bu rakamlar ilk bakışta HBO tedavisinin mortaliteyi belirgin şekilde azalttığı gibi çok cüretkar bir 
izlenime yol açabilir. Ancak böyle bir yargıya varmadan önce söz konusu hasta grubunda yapılacak kontrollu 
subgrup analiz sonuçlarını beklemelidir; böylece ile daha net mesajlar ortaya çıkacaktır. Ancak, subgrup 
analizlerinin sonucu ne olursa olsun, depremlerin çok sık olduğu ülkemizde HBO tedavisi yapabilen merkezlerin 
sayısının artırılması gereği kesindir. 

B. MEKANİK VENTİLASYON 

Mekanik ventilasyon, klasik anlamda bir tedavi yöntemi olmaktan öte temel yaşam desteğinin bir parçasıdır. 

Serimizdeki 639 ezilme sendromlu hastadan 22’sine mekanik ventilasyon uygulanmıştır. Bu hasta grubundan 
16’sında (%72.7) diyaliz uygulanmış; mekanik ventilasyona gerek duyulmayan 617 hastadan ise 461’i (%74.7) 
diyalize alınmıştır; aradaki fark anlamsızdır (p=0.83). Öte yandan, ventilasyon yapılan hastalardan 13’ü (%59.1) 
kaybedilmiş, bu girişime gerek duyulmayan 617 hastadaki mortalite oranı ise %13.6 (84/617) düzeyinde kalmıştır 
(p< 0.0001). Mekanik ventilasyon uygulanan hastalardaki yüksek mortalite bu girişime gereksinim duyulan hasta 
grubunun çok daha komplike olmasından kaynaklanmaktadır; nitekim literatürde de ABY’li hastalarda mekanik 
ventilasyon bir mortalite indikatörü olarak gösterilmiştir (Weisberg, 1997; Obialo, 1999). 
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TEDAVİ DERSLERİ - I 

Ezilme sendromlu hastaların klinik seyri çok komplikedir; bir felaket sonrasında ilk aşamada değişik 
klinikler ile temas kurarak hastaların ne şekilde izleneceği bir protokola bağlanmalıdır. Her klinikten bir esas 
sorumlu seçilmesi tedavi seyrinde ortaya çıkabilecek tıbbi ve lojistik sorunları en aza indirger. Marmara 
Depremi sırasında pek çok hastanede farklı disiplinler arasında iyi bir işbirliğinin sağlandığı görülmüştür. 

Bu hastalarda farklı cerrahi girişimler (eksplorasyon, drenaj, değişik organların tamiri, çıkarılması 
vb.) yanında çok sayıda fasyotomi gerekebilir. Marmara Depremi’ndeki ezilme sendromlu 323 hastaya 
toplam 397 fasyotomi uygulanmıştır. Fasyotomi sayısı ile mortalite riski arasında doğrudan bir ilişki 
saptanamadığı halde, fasyotomize hastalarda sepsis daha sıktır; sepsisli hastalarda ise ölüm riski 
anlamlı olarak artmıştır. O sebeple, kesin indike olmadan her hastaya rutin fasyotomi yapmamalı, bu 
girişim için klinik bulgular dikkatle izlenmeli ve, en iyisi, kompartman içi basınç ölçümleri yapmalıdır. 
Fasyotomize hastalarda yara bakımına çok özen gösterilmeli ve ilgili klinikler ile sık konsültasyon 
yaparak pansumanların düzenli yürütülmesi sağlanmalıdır. İnfeksiyondan şüphelenildiği durumlarda 
yara kültürlerinin alınması şarttır. İnfekte yaralarda cerrahi debridman yapılmadan antibiyotiklerin 
kullanılması bir yarar sağlamaz.   

Amputasyon, iyileştikten sonra hastanın rehabilitasyonunu çok zorlaştıran bir girişimdir; öte yandan 
miyoglobin, potasyum ve infeksiyon kaynağı bir ekstremiteyi vücuttan uzaklaştırarak hayat kurtarıcı olabilir. 
İndikasyonların her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmesi şarttır. Hasta grubumuzda 95 hastaya 121 ekstremite 
amputasyonu yapılmıştır. Amputasyon yapılmış hastalardaki mortalite riski daha yüksektir ve ampute edilen 
ekstremite sayısı ile ölüm riski arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu durum muhtemelen daha ağır yaralı hastaların 
amputasyona ihtiyaç göstermesi ve bu hastaların da kötü bir prognoza sahip olması ile açıklanmıştır.  

Medikal tedaviler analiz edildiğinde, Marmara Depremi sırasında tedavinin felaket alanında nasıl 
yürütüldüğü hakkında veri yoktur. Ancak, pek çok hastanın potasyum içeren solüsyonları alır 
vaziyette hastaneye getirilmiş olması bu konuda çok bilinçli davranılmadığını göstermektedir.  

Bu analizde başvurunun ilk gününde hastalara verilen sıvı miktarı diyaliz gereksinimi duyulanlarda, diyaliz 
yapılmayanlara göre anlamlı olarak daha fazladır. Söz konusu bulgu organik böbrek yetersizliği geliştikten 
sonra hastalara fazladan verilen sıvının prognozu olumlu değil, (hipervolemiye yol açarak) olumsuz yönde 
etkilediğini gösterir. Özetle, enerjik sıvı yüklemesini felaketten sonraki ilk saatler içinde yapmalı, daha geç 
saatlerde verilecek sıvı miktarını, sıvı kayıpları ve böbrek fonksiyonlarını gözeterek planlamalıdır. 

Hastanelere başvuru aşamasında, her hastada fatal hiperpotasemiler ortaya çıkabilir; o nedenle 
tüm hekimlerin antihiperpotasemik tedaviyi çok iyi bilmeleri şarttır. En iyisi, acil polikliniklerin görünür 
bir yerine bu tedavinin nasıl yapılacağını açık şekilde anlatan tedavi rehberlerinin asılmasıdır. Yüksek 
serum potasyumu ile başvuran hastaların diyalize alınmasına karar verilse bile, acil 
antihiperpotasemik tedaviye hemen başlamalıdır.  

Acil poliklinikte (eğer gerekiyorsa) infeksiyon tedavisini de planlamalıdır. Marmara depremi ertesinde 
ezilme sendromlu hastalara çoğu kez bilinçsiz, hızlı ve rutin bir şekilde antibiyotik verildiği saptanmıştır. Çok 
sakıncalı olan bu uygulamanın yerine, ilk fırsatta uygun materyalden  (yara, kan, idrar, balgam, drenaj sıvısı 
vb.) kültür örnekleri almalı ve ancak mutlak indike ise antibiyotik tedavisine başlamalıdır. Açık yaraları bulunan 
hastalar için hemen cerrahi konsültasyon istenmesi ve lokal yara tedavisinin yapılması da infeksiyonları 
önlemede kritik önem taşır. 
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TEDAVİ DERSLERİ - II 

Klinik izlem aşamasında en kritik tedavi diyalizdir; bu hastalara intermittan hemodiyaliz (İHD), sürekli yavaş 
tedaviler (SYT) ve periton diyalizi (PD) uygulanabilir. Marmara Depremi ertesinde dünyada şu ana kadar 
kaydedilmiş en yoğun diyaliz uygulamaları gerçekleşmiş ve hastalara toplam 5137 seans İHD yapılmıştır. 
Başvuru aşamasında klinik ve laboratuar bulguları daha ağır olan hastalarda diyaliz gereksinimi daha fazla 
olacaktır; lojistik planlamada bu gerçek göz önüne alınmalıdır. Ezilme sendromlu hastalara genellikle her gün 
diyaliz gerekmektedir; hiperkatabolik bazı hastalarda aynı gün içinde 2, hatta 3 kez diyaliz gereksinimi de 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastaların klinikte çok yakından izlenmeleri ve hiperkatabolik olgulara aynı gün 
içinde 3-4 kez kan tahlili yapılması şarttır. Bu hastalarda ortalama 13 gün süre ile diyaliz desteğine gerek 
duyulmuştur; felaketin hemen ertesinde hastanelere yeni olgu kabul ederken bu gerçeği göz önünde tutmalı, 
kapasitenin aşılacağının öngörülmesi durumunda hastaları başka merkezlere yönlendirmelidir. 

Sürekli yavaş tedaviler özellikle hemodinamik yönden stabil olmayan ve temel yaşam desteğine 
gereksinim duyulan hastaların tedavisinde çok önem kazanır. Bu nedenle yoğun bakım üniteleri 
bulunmayan hastanelerin kritik durumdaki hastalarını hızla bu tip ünitelere sahip merkezlere 
göndermesi şarttır. Bu seride SYT yapılmış hastalarda mortalite oranının diğer hastalara göre çok 
daha yüksek bulunması tedavinin komplikasyonlarına bağlanmamış, ancak daha ağır hastaların bu 
tedaviye alınmaları ile açıklanmıştır. 

Periton diyalizi, ezilme sendromlu hastaların tedavisinde uygun bir yöntem değildir; bu nedenle ancak diğer 
diyaliz imkanları olmayan merkezlerde uygulanmalıdır; nitekim Marmara Depremi sırasında yalnızca 8 
hastada PD uygulanmıştır. 

Ezilme sendromlu hastaların klinik izlemlerinde yoğun bir şekilde kan ve kan ürünleri 
transfüzyonuna gereksinim duyulur. Marmara Depremi sırasında da bu hastalara toplam olarak 8412 
ünite kan ve kan ürünü transfüze edilmiştir. Bu rakam, ezilme sendromlu hastaları kabul eden 
merkezlerde yoğun bir şekilde kan bağış kampanyaları başlatılmasının önemini vurgular.  

Bu hastalar klinik seyirleri sırasında da hiperpotasemi ve infeksiyonlar ile çok sık komplike olabilir; o 
nedenle ilk başvurunun ardından klinik durum stabilleştikten sonra bile çok yakın izlem gereklidir.  

Açık yaraları olan hastalarda hiperbarik oksijen tedavisinin yararlı sonuçlar verdiği saptanmıştır; bu 
tedaviyi yapabilen merkezlerin çoğaltılması gereklidir. 

 

 
 


