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 I. TEMEL BİLGİLER 
ÖZET 

“Crush“ (veya Türkçe karşılığı ile "ezilme") sendromu, travmanın yol açtığı rabdomiyoliz sonucunda 
ortaya çıkan, medikal / cerrahi pek çok komplikasyona zemin hazırlayan ve travmanın doğrudan etkisinden 
sonra depremlerde ikinci sırada ölüme yol açan sistemik bir  tablodur. 

Rabdomiyoliz terimiyle çizgili kasların travmatik veya nontravmatik sebeplere bağlı olarak hasara 
uğraması ve içeriğinin kan dolaşımına salınması anlaşılır; bu ürünler ezilme sendromuna ve bu tablonun en 
önemli elemanlarından biri olan akut böbrek yetersizliğine yol açabilir.  

Rabdomiyolizin en sık rastlanan klinik bulgularından biri kompartman sendromudur; bu terimle kasların 
şişerek ödemli bir hale gelmesi ve içinde yer aldıkları kapalı alanların (veya kompartmanların) normalde çok 
düşük olan (0-15 mm Hg) basıncının artması kastedilir. Kompartman sendromunun en basit ve etkili tedavisi 
cerrahi olarak fasyaların açılması (fasyotomi) operasyonudur.  

Crush sendromunda primer hasara uğrayan organ olduğu için, bu bölümde kasların yapı ve fonksiyonları 
da kısaca anlatılacaktır. Kaslar biyokimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevirerek hareketleri sağlar. Çizgili 
kaslar (iskelet kasları) istemli hareketleri, düz kaslar ise istemsiz (otonom) hareketleri gerçekleştirir. Kas 
hücresine miyosit, sitoplazmasına sarkoplazma, membranına sarkolemma ve endoplazmik retikulumuna da 
sarkoplazmik retikulum adı verilir. Kaslar kontraksiyonları sırasında fazla miktarda oksijene gereksinim 
duyar; bu oksijen miyoglobin adı verilen özel bir protein tarafından depolanır.  

Kas kontraksiyonu için uyarı serebral korteksten çıkar; daha sonra "motor ünite" vasıtasıyla inervasyonu 
sağlanılan kas lifine kadar gelir. Uyarının iletilmesinde hücre içi ve dışı ortam arasındaki elektrolit 
yoğunluklarının farklı olması ile hücre içi ortamın elektronegatifliği kritik rol oynar. Bu fizyolojik 
gradyanların korunmasında Na-K-ATPase pompasının büyük önemi vardır. Kasın kontraksiyonu aşamasında 
sarkoplazmik retikulumdan salınan kalsiyumun sitozolik düzeyinin artışı, böylece de aktin ve miyozin liflerinin 
birbiri üzerinde kaymasının sağlanması anahtar olaydır. Kontraksiyon sona erdikten sonra kalsiyum tekrar 
sarkoplazmik retikuluma döner ve bir sonraki kasılmaya kadar burada depolanır. 

I. GİRİŞ 

"Crush", kelime olarak ezme, ezilme, sıkışma, baskıya maruz kalma anlamlarına gelir. Crush hasarı sadece 
travmayı anlattığı halde, crush sendromu terimi ile bu travmanın yol açtığı rabdomiyoliz ve buna bağlı olarak 
gelişen cerrahi / medikal belirti ve bulguları içeren sistemik ve komplike bir tablo kastedilir. Söz konusu bulgular 
arasında gergin, ödemli ve ağrılı kaslar, hipovolemik şok, akut böbrek yetersizliği (ABY), hiperpotasemi, asidoz, 
kalp yetersizliği, solunum yetersizliği ve infeksiyonlar sayılabilir. 

"Crush" kelimesinin Türkçe karşılığı "ezilme" olduğu için, kitabın bundan sonraki bölümlerinde "crush 
sendromu" yerine "ezilme sendromu"  terimi kullanılacaktır. 

Ezilme sendromuna zemin hazırlayan rabdomiyoliz hem travmatik, hem de travma dışı nedenler ile ortaya 
çıkabilir. Genelde, travma dışı sebepler daha sık olduğu halde, sıradışı olaylar (maden göçükleri, trafik kazaları, 
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savaşlar, doğal ve insanların yol açtığı suni felaketler) sonrasında travmatik sebepler çok daha ön plana geçer. 
Kısa bir zaman süresi içinde en fazla ezilme sendromuna yol açan ve ülkemiz açısından en çok önem taşıyan 
durum ise depremlerdir. 

Depremler sırasında ölümlerin en sık nedeni (bekleneceği üzere) travmanın doğrudan etkisidir; ikinci sıradaki 
ölüm sebebi ise ezilme sendromu ve yol açtığı komplikasyonlardır (Ukai, 1997). Akut travmatik ölümler 
karşısında yapılabilecek bir şey yoktur; o sebeple bu felaketler sonrasında can kaybını azaltmanın en etkin çaresi 
ezilme sendromunu ve tedavisini iyi bilmektir. 

Bu gerçek kısa bir süre öncesine kadar çok dikkat çekmediği halde, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara 
felaketinden sonra hiç unutulmamak üzere ülkemiz gündemine yerleşmiştir. Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetinde 
olan ve 45 saniye süren Marmara Depremi, resmi raporlara göre 17.480 ölüme ve 43.953 yaralanmaya yol 
açmıştır; felaket sırasında 133.683 bina çökmüş, 600.000 dolayında yurttaşımız evsiz kalmıştır (Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi, 2000) (Şekil-I.1). Öte yandan, lokal tahminler can kaybının söz konusu resmi rakamların çok 
daha üzerinde olduğu şeklindedir. Varsayımlara göre, yaklaşık 16.000.000 kişi (tüm ülke nüfusunun yaklaşık 
%25’i) depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir (Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, 2000). 

Marmara Depremi’nin en çarpıcı sonuçlarından biri de yol açtığı ezilme sendromu olgularıdır. Bu depremin 
ardından 639 hastada ezilme sendromuna bağlı akut renal problemler gelişmiş ve bunların 477’sinde diyaliz 
tedavisi gerekmiştir. Literatürde, şu ana kadar en fazla ezilme olgusu Japonya’da 1995 yılındaki Kobe Depremi 
sonrasında ortaya çıkmıştır; bu felakette 202 hastada ABY gelişmiş ve bunlardan da 123’üne diyaliz tedavisi 
uygulanmıştır (Oda, 1997). Bu rakamların göz önüne alınması ile Marmara Depremi’nin şu ana kadar dünyada 
karşılaşılan ve dökümante edilebilmiş en büyük "renal felaket" olduğu gerçeği ortaya çıkar. 

 
Şekil-I.1. Marmara Depremi’nden etkilenen yerleşim merkezleri. Yıldız, felaketin merkezini, noktalar 1993-1998 yılları 

arasında bu bölgede kaydedilen depremleri, çizgiler ise tarih boyunca pek çok depreme yol açmış Kuzey Anadolu fay hattını 
simgelemektedir (Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Ekrem Zor’un izni ile, http://jeofizik.koeri.boun.edu.tr/ sitesinden 
değiştirilerek alınmıştır).   
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Ülkemiz maalesef bir deprem kuşağında yer almakta ve pek çok kentimizde, bu arada İstanbul’da da yakın bir 

gelecekte yeni afetler beklenmektedir (Stein, 1997; Hubert-Ferrari, 2000). Parsons ve arkadaşlarının öngörülerine 
göre, Marmara denizinde, İstanbul yakınlarında yıkıcı bir deprem olması ihtimali önümüzdeki 10 yıl içinde 
%32±12, 30 yıl içinde ise %62±15‘tir (Parsons, 2000). Söz konusu olası felaketlerdeki can kaybını en aza 
indirgeyebilmek için Marmara Depremi deneyimlerinden yararlanılması gereği açıktır. Elinizdeki kitap, hem 
ezilme sendromu ile ilgili klasik bilgi sunmak, hem de Marmara Depremi sırasında edindiğimiz deneyimleri diğer 
meslektaşlarımızla paylaşmak amacı ile hazırlanmıştır.  

Ezilme sendromunda tetiği çeken faktörün travmanın yol açtığı rabdomiyoliz olduğuna yukarıda işaret 
edilmişti; konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda önce rabdomiyoliz ile ilgili terminoloji özetlenecek, daha 
sonra kasların yapısı ve fonksiyonlarından bahsedilecektir.  

II. TERMİNOLOJİ 
A. Rabdomiyoliz 
Rabdomiyoliz, kelime olarak "çizgili kasın erimesi" anlamına gelir; günlük kullanımda bu terimle travmatik 

veya nontravmatik nedenlere bağlı olarak çizgili kas hücrelerinin hasara uğraması, ardından hücre içi elemanların 
sistemik dolaşıma geçerek klinik ve laboratuar bulgularına yol açması anlaşılır.  

Rabdomiyolizin spektrumu geçici ve hafif hiperpotasemi, hipokalsemi, miyoglobinemi ve yükselmiş kreatin 
fosfokinaz (CK) düzeylerinden, hayatı tehdit eden hipovolemik şok, kardiyak aritmiler ve ABY ile karakterize 
ezilme sendromuna kadar değişkenlik gösterebilir (MacLean, 1993). Aslında, sağlıklı, ancak antrenmansız pek 
çok kimsede de yoğun egzersiz ardından serum CK, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz 
(AST) ve laktik dehidrogenaz, (LDH) değerlerinde yükselmeler saptanabilir (Sinert, 1994) ve bu durum iskelet 
kaslarındaki veya miyokarddaki bir metabolizma artışının göstergesi olarak yorumlanır. Bu nedenle, yukarıda 
sayılan bulguların (sağlıklı insanlarda da ortaya çıkabileceği varsayımı ile) "anormal" olarak değerlendirilmesi 
sorgulanabilir. Ancak çoğu kez benign olan bu subklinik tablo, bazen fatal hiperpotasemilere de yol açabilir 
(Singhal, 1991). Söz konusu kavram kargaşasını önlemek amacıyla "miyorenal sendrom" terimi ortaya atılmıştır; 
bu terim ile "böbrek yetersizliğine yol açan kas hasarı" kastedilir (Zager, 1996). 

Tıp literatüründe travmatik rabdomiyoliz ile ABY arasındaki ilişki ilk olarak 1916 yılında gözlenmiş, ancak 
İngilizce literatürde modern anlamda ilk kez 1940 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nda Londra’nın bombalandığı 
günlerde Bywaters ve Beall tarafından 4 yaralıda tarif edilmiştir (Bywaters, 1941; Better, 1997). 

B. Kompartman sendromu 
Çizgili kaslar rigid ve kompliyansı düşük olan fasyaların oluşturduğu kompartmanların içinde bulunur (Şekil-

I.2A); normalde bu mekanların içindeki basınç oldukça düşüktür (0-20 mmHg). Kompartman içi basıncın değişik 
nedenler ile artarak kan dolaşımını bozması ve buradaki dokuların fonksiyonunu engellemesine “kompartman 
sendromu“ adı verilir; bu sendrom bir “kas tamponadı“ veya ezilme sendromunun lokal formu olarak da 
algılanabilir (Mubarak, 1983; Better, 1992) (Şekil-I.2.B). Buradaki basınç yükselmesine yol açan neden hem 
interstisyel sıvı miktarının artışı, hem de hücre ödemidir.  

Kompartman içi basıncın (burada asıl ölçülen interstisyel sıvı basıncıdır) 30 mmHg’yi (kapiler perfüzyon 
basıncını) aştığı andan itibaren kas içindeki damarlar üzerinde anlamlı baskı ortaya çıkar; söz konusu değer 
diyastolik basınç düzeyine eriştiği zaman doku perfüzyonu durur; kasta iskemi, hasar ve nekroz (rabdomiyoliz) 
gelişir (Whitesides, 1975; Slater, 1998). Ancak, söz konusu rakamın sabit olmadığını ve değerlendirmenin klinik 
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durum da göz önüne alınarak her hasta için ayrı yapılması gereğini vurgulayalım. Tipik seyirli bir kompartman 
sendromunda distal nabızlar palpe edilebilir (Mubarak, 1978; Michaelson, 1992). 

Kompartman sendromunun sebepleri 2 alt başlık altında incelenebilir:  

1. Kompartman boyutlarında azalma. Çok dar alçı ve bandajların ekstremiteyi sıkıştırması, fasyal defeklerin 
cerrahi olarak kapatılması, termal hasarlar, skar oluşumu  vb. kompartman hacmini azaltabilir.  

2. Kompartman içeriğinin artması. Bu içerik artışına da: A. Kaslarda primer ödem gelişmesi sebep olabilir. 
Dıştan basılar (örneğin, enkaz altında kalmak) veya aynı pozisyonda uzun süre kalmak ödemle sonuçlanabileceği 
gibi, arteriyel emboli ve tromboz ya da turnike uygulamaları da ödeme yol açabilir. B. Kas içine olan kanamalar 
da kompartman hacmini artırır. Örneğin; arter yaralanmaları, kırıklar, hemorajik diyatez vb. kompartman 
sendromu etyolojisinde rol alır (Mubarak, 1983).  
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Şekil-I.2. Bacakta bulunan kompartmanlar (A), Marmara depreminde ezilme sendromlu hastalardan birinde ortaya çıkmış 

kompartman sendromu (B), kompartman sendromlu bir hastaya uygulanmış fasyotomi girişimi (C) ve bu operasyonun 
şematize edilmiş şekli (D).  

Kompartman sendromunun gelişme sürecinde, kompartman içi basınç artışı kasta ve buradaki sinirlerde 
iskemiye yol açar; ancak basınç, çok nadiren major bir arteri tıkayacak kadar yükselir. O nedenle, distal nabızların 
palpabl olması kompartman içi basıncın normal olduğunu göstermez (Mubarak, 1978). Her ne kadar kas içine 
olan kanamalar kompartman içi basıncı hızla artırabilirse de, bu sendrom çoğu kez belirli bir zaman peryodu 
içerisinde ortaya çıkar. 

Klinikte, kompartman sendromu en sık bacakta tibial kompartmanlarda (özellikle de anterior tibial 
kompartmanda) görülür; ancak omuzda, kolda, önkolda, elde, uylukta ve kalçalarda da ortaya çıkabilir. Etkilenen 
ekstremitede şişme ve sertlik, kuvvetsizlik, travmanın şiddetinden beklenmeyecek derecede ağrı, bu ağrının 
ekstremitenin pasif gerilmesi ile giderek artması ve hipoestezi görülür. Artmış basınca karşı bireyler arasında 
tolerans farkı vardır ve objektif tanı konulması için kompartman içi basınç ölçümü şarttır. Söz konusu basıncın 
ölçülmesi için çok sayıda ve değişik yöntem vardır; bunlar hakkında “Tanı“ bölümünde bilgi verilmiştir. 

Ezilme sendromu ile doğrudan ilgili olmamasına rağmen, karmaşayı önleyebilmek amacı ile burada abdominal 
kompartman sendromu teriminden de bahsedilecektir. Bu deyimle artmış intraabdominal basınca bağlı olarak 
solunum fonksiyonlarında, hemodinamik parametrelerde ve böbrek fonksiyonlarında ortaya çıkan bozulmalar 
anlaşılır (Doherty, 1998). Çoğu kez yırtılmış abdominal anevrizmalar, intraabdominal infeksiyonlar veya ciddi 
abdominal travmalar sonrasındaki kanamalar sonucunda ortaya çıkan bu patolojide böbrek yetersizliği de görülür; 
söz konusu komplikasyonun temel nedeni hemodinamik sorunlardır. Dekompresyon amacıyla laparatomi 
yapılması durumunda kardiyorespiratuar ve renal fonksiyonlarda düzelme sağlanabilir (Doherty, 1998). 

C. Fasyotomi 
Kompartmanların birbirinden fasyalar ile ayrılmış, kapalı (genişleyemeyen) mekanlar olduğundan yukarıda 

bahsedilmişti; o nedenle kompartman içi basıncı azaltmanın en etkili yolu cerrahi olarak bu fasyaları açmaktır. 
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Söz konusu dekompresyon ameliyatına fasyotomi adı verilir (Şekil-I.2.C ve D). Fasyotomi yapılmadan 
kompartman içi basıncın giderek artması ve tedavisiz bırakılması durumunda doku nekrozu artarak genişler, kas 
kontraktürleri ve nörolojik defisitler ortaya çıkar; ezilme sendromunun klinik ve laboratuar bulguları daha 
ağırlaşır.  

III. KASLARIN YAPISI VE FONKSİYONU 

Sağlıklı insanda kaslar tüm vücuttaki en büyük organdır ve ağırlığın yaklaşık %40’ını oluşturur. Ortalama 
vücut yapısına sahip bir erişkinde yaklaşık 30 kg kas bulunur (Guyton, 1996). Total vücut sıvısının önemli bir 
kısmı, vücuttaki tüm potasyumun yaklaşık %75’i, ayrıca Na-K-ATPase pompalarının büyük çoğunluğu kasların 
içindedir. 

A. KASLARIN YAPISI  
Kaslar iki sınıfa ayrılarak incelenir: 1. Düz kaslar: İrade dışında çalışan kaslardır; renkleri soluktur; histolojik 

olarak düz (veya çizgisiz) görünür. 2. Çizgili kaslar: İsteğimizle hareket eden ve histolojik olarak miyofibrilleri 
çizgili görünen kırmızı renkli kaslardır. Miyokard fonksiyonel olarak düz kas işlevi görmesine rağmen, histolojik 
olarak çizgili kas özelliğindedir. Miyokard dışında, çizgili kaslar iskelet üzerine yapışır; bu nedenle “iskelet 
kasları“ olarak da isimlendirilir. 

Çizgili kaslar 2 ana parçadan meydana gelir: kırmızı, kalın, yumuşak ve kasılabilen asıl kas dokusu ile kasın 
her iki ucunda, beyaz sedef renginde, sağlam ve elastiki olmayan bir tendon. Bu tendonlar kemik veya 
kıkırdaklara yapışır. Büyük çoğunluğu ekstremitelerde bulunduğu için çizgili kaslar korunmasız ve travmaya çok 
açıktır. 

Kaslar pek çok demetin (veya fasikülün) bir araya gelmesi ile oluşur. Demetleri meydana getiren temel yapı 
ise miyositler (veya kas lifleri)’dir (Şekil-I.3).  

 
 

 
Şekil-I.3. İskelet kasının farklı ölçeklerdeki şematik yapısı. İki "Z" çizgisi arasında sarkomer görülmektedir. (Guyton’dan, 

yayımcının izni ile, değiştirilerek)  
 

 

Miyosit (kas hücresi veya kas lifi) 
Kaslar birden fazla sayıda nüve içeren ve life benzeyen çok sayıdaki kas hücresinden (kas lifi veya 

miyosit’den) meydana gelir (Şekil-I.3); bu lifler embryogenez sırasında hücrelerin füzyonu ile ortaya çıkar. 
Miyositlerin çapları 10 ile 80 mikrometre arasında farklılık gösterir; boyları ise değişkendir. Hücrelerin %98’i 
kasın bir ucundan diğerine kadar uzanır; %2’si ise bu kurala uymaz, kasın boyundan daha kısadır. Miyositler 
"endomysial" bağ dokusu içindedir; birbirine komşu lif demetleri "perimysial" doku ile çevrilmiştir; tüm bu 
yapılar kas demetlerini veya fasikülleri’ni oluşturur. Fasiküller birbirinden "epimysium" ile ayrılır; bu yoğun bağ 
dokusu içinde kasın damarı ve sinirleri bulunur (Zager, 1996). 

Miyofibriller, aktin ve miyozin filamanları 
Her bir kas hücresi binlerce miyofibrilden meydana gelir (Şekil-I.3); miyofibril çizgili kaslarda bulunan ince 

longitudinal liflerdir. Her bir miyofibril yan yana uzanan yaklaşık 1500 kalın (miyozin) filamanı ile 3000 ince 
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(aktin) filamandan oluşur. Miyozin ve aktin filamanları kısmen birbiri içine girer, böylece miyofibrillerde birbiri 
ardısıra gelen ve kaslara "çizgili" görünümünü veren koyu ve açık bandlar görülür. Açık bandlar sadece aktin 
filamanları içerir ve "I bandları" adını alır; çünkü bu bandlar polarize ışıkta isotropiktir (ışığı aynı yönde kırar). 
Koyu bandlar ise hem aktin filamanlarının uç kısımlarını, hem de bunların arasından geçen miyozin filamanlarını 
içerdiği ve polarize ışıkta anizotropik oldukları (ışığı farklı yönde kırdıkları) için "A bandları" olarak isimlendirilir  
(Şekil-I.3). Miyozin filamanlarının kenarlarında köprüye benzer küçük uzantılar vardır; bu "çapraz-köprücükler" 
yüzeyden dışarıya doğru çıkıntılar oluşturur. Bu uzantılar ile aktin filamanları arasındaki interaksiyon kas 
kontraksiyonunun ortaya çıkmasında anahtar rol oynar (Brumback, 1992). 

Aktin filamanlarının ucu "Z-diski" adı verilen bir yapıya bitişiktir, bu filamanlar diskten her iki yönde 
uzanarak miyozin filamanlarının içine giriş yapmaktadır. Z diski aktin ve miyozinden daha farklı olan filamantöz 
proteinlerden meydana gelmiştir; hem her bir miyofibrili, hem de değişik miyofibrilleri çaprazlamasına geçerek, 
bir kas lifi boyunca miyofibrilleri birbirine bağlar. Bir miyofibrilin birbiri ardınca gelen iki "Z diski" arasında 
kalan bölümüne "sarkomer" adı verilir (Şekil-I.3). Bir kas lifi gergin (kontraksiyon yapmaksızın gerilmiş, yani 
istirahat halinde iken) bir sarkomerin uzunluğu yaklaşık 2 mikrometredir. Bu uzunlukta aktin ve miyozin 
filamanları birbirinin içine henüz girmiş konumdadır.  

Sarkoplazma 
Miyofibrillerin hücre içi elemanları içeren matriksine sarkoplazma adı verilir; bir başka deyimle sarkoplazma 

kas liflerinin nonfibriler sitoplazmasıdır. Sarkoplazma çok fazla potasyum, magnezyum, fosfat ve proteolitik 
enzimlerin yanında, aşırı miktarda mitokondri de içerir; bu mitokondriler ATP oluşturur ve kontraksiyon sırasında 
kasa enerji sağlar. 

Sarkoplazmik retikulum 

Kas lifinin endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum adı verilir. Bu yapı çok komplikedir; kas lifinin 
özellikle hızlı kontraksiyonunda rol alır. Sarkoplazmik retikulumda fazla miktarda kalsiyum iyonu vardır.  

Sarkolemma 
Kas lifinin membranına sarkolemma denir. Sarkolemma hücre dışı sıvıya ve katyonlarına karşı geçirgen 

değildir; o sebeple, sitozolün (sitozol:sitoplazmanın mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi organelleri 
içermeyen bölümü) onkotik basıncı daha yüksek olduğu halde, normalde hücre dışı alandan, hücre içine sıvı 
difüzyonu olmaz; böylece kas hücresinin hiperozmolaritesi korunur (Abassi, 1998). Sarkolemmadan olan minör 
sızmalar ise sarkolemmal Na-K-ATPase pompası tarafından kompanse edilir ve böylece sitozolik 
elektronegativite devam ettirilir. Bu aşamada, potasyum iyonları hücre içinde tutulurken, sodyum iyonları dışarı 
atılmaktadır (Rose, 2001). Sarkolemma bir yandan tipik bir plazma membranına benzediği halde, öte yandan çok 
sayıda ince kollajen fibril içeren, polisakkarid yapısında zayıf bir dış kabuğa sahiptir. Sarkolemmanın bu yüzey 
tabakası her bir kas lifinin ucunda tendon lifleri ile kaynaşır. Tendon liflerinin demetler halinde bir araya gelmesi 
ile de tendonlar oluşur ve kemiklere yapışır. 

Miyoglobin 
Hemoglobin ile birlikte "demirden zengin proteinler" grubunun bir üyesidir; bu nedenle miyoglobin ve 

hemoglobin pek çok yerde kısaca hem proteinleri olarak adlandırılır. Miyoglobin 17.800 dalton ağırlığındadır ve 
proteinlere zayıf olarak bağlanır. İskelet kasının kuru ağırlığının %1-3’ünü miyoglobin oluşturur (Zager, 1996); 
yaş ağırlığın ise her bir gramında 4 mg miyoglobin bulunur (Honda, 1983). Miyoglobin kasın oksijen taşıyan 



 
 

16

proteinidir; oksidatif metabolizma için gerekli olan oksijeni depolamaya yarar; kas kontraksiyonu aşamasında bu 
oksijen mitokondriler tarafından kullanılır. 

Miyoglobinin normal serum düzeyi 0 ile 0.003 mg/dl arasındadır (Honda, 1983); ancak bu düzey yaş, cinsiyet, 
fizik aktivite vb. parametrelere göre değişenlik gösterebilir. Serum miyoglobin düzeyi diürnal oynamalar gösterir 
ve  tepe noktasına sabah 09.00’da erişir.  

Normalde miyoglobinin yaklaşık %50 ile %85’i plazma globulinlerine (haptoglobulin ve α-2 globulin) zayıf 
olarak bağlanır ve idrara çok az bir bölümü geçer. Miyoglobinüri için renal eşik değer 15.000 mg/L (1.5 
mg/dl)’dir ve serum miyoglobin düzeyinin 1.5 mg/dl’yi aşması için yaklaşık 100 gr kasın hasara uğraması 
gereklidir (Knochel, 1981). Miyoglobinin yarılanma ömrü yaklaşık 3 saattir; 6 saat içinde plazmadan kaybolur ve 
bilirubine dönüşür (Gabow, 1982); klirensi ise kreatinin klirensinin yaklaşık %75’idir (Frisoni, 1998). Böbrek 
yetersizliğinde miyoglobinin yarı ömrü uzar. 

B. KASLARIN FONKSİYONU  
Kasın temel görevi biyokimyasal enerjiyi mekanik enerji haline çevirmek, böylece hareketleri 

gerçekleştirmektir; o nedenle kas fizyolojisi, kısaca, kasların kasılma ve gevşemesinin (kontraksiyon ve 
relaksasyonunun) fizyolojisidir. 

Hareketleri yapabilmek  için sinir sistemi ve kasların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışması şarttır. İstemli 
hareket yapılacağında öncelikle uyarı serebral korteksten medulla spinalise gelir; bu uyarılar daha sonra motor 
ünite boyunca yayılır. (Bir fonksiyonel "motor ünite" medulla spinalis içindeki ön boynuz hücresinden, onun 
aksonundan ve inerve ettiği kas liflerinden oluşur).  

Uyarıların sinir ve kas hücreleri boyunca iletilmesinde hücre içi ile hücre dışı ortam arasındaki elektrolit 
düzeylerinin birbirinden farklı olması önemli rol oynar. Hücre dışı ortamda sodyum, hücre içi ortamda ise 
potasyum konsantrasyonu daha fazladır. Bu konsantrasyon farkından ötürü, polarize durumdaki sarkolemmanın 
iki yanındaki iyonlar gradyana uygun olarak (yani potasyum hücre dışına, sodyum ise hücre içine doğru) difüze 
olmaya meyleder. Sarkolemmanın sodyuma karşı permeabilitesi çok daha az olduğu için bu iyonun hücre 
dışından, içine doğru hareketi zordur. Potasyum ise (konsantrasyon gradyanına göre) hücre dışına kolayca sızar. 
Pozitif yüklü potasyum iyonlarının hücre dışına kaçması hücre içini, yaklaşık -90 mV elektronegatif bir hale 
getirir (Rose, 2001). Bu elektronegativite, kas lifleri boyunca nöromüsküler iletinin sağlanması için şart olan 
aksiyon potansiyelinin ortaya çıkmasında hayati önem taşır.  

Eksitasyon aşamasında, önce nöronal uyarı motor sinir boyunca yayılır. Bu aksiyon potansiyeli, sinirin kasa 
girdiği yerde lokal olarak asetilkolin (Ach) salınmasına ve böylece Ach-kanallarının açılmasına yol açar. Bu 
kanallardan (sinir ucu hizasında) fazla miktarda sodyum kas lifinin içine akar. Sodyum girişi membranı depolarize 
eder ve hücre içi elektronegativite ortadan kalkar. Depolarizasyon ayrıca voltaja duyarlı potasyum kanallarını da 
açtığı için potasyum hızla hücre dışına çıkar. Ortaya çıkan bu aksiyon potansiyeli bir yandan kas lifi boyunca 
ilerlerken, öte yandan kas lifi içine de geçerek sarkoplazmik retikulumdan (önceden depolanmış) kalsiyumun 
fazla miktarda salınmasına yol açar. Kalsiyum iyonları, normalde, istirahat halindeki kasta aktin ve miyozin 
filamanları arasındaki bağlanmayı (ve böylece de kas kontraksiyonunu) önleyen özel bir inhibitör mekanizmayı 
(troponin-tropomiyozin inhibisyonu) ortadan kaldırır; sonuçta liflerin birbiri üzerinde kayması ile kontraksiyon 
gerçekleşir (Guyton 1996; Zager, 1996).  

Aksiyon potansiyelini repolarizasyon ve iyileşme fazları izler. Bu dönemde sodyuma karşı membran 
geçirgenliği bazal durumuna geri döner; Na-K-ATPase pompası aktif hale geçer ve depolarizasyon sırasında içeri 
girmiş sodyum dışarı atılır; bu aşamada potasyum da tekrar hücre içine girer; böylece hücre kompozisyonu eski 
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haline döner (Rose, 2001). Relaksasyon için sitozolik kalsiyumun sarkoplazmik retikulum içerisine geri 
pompalanması gerekir; bu olay da ATP’ye bağımlıdır. Yeni bir kontraksiyon oluşana kadar kalsiyum burada 
depolanır. Özetle, ATP kasın kasılması, gevşemesi ve bazal dengesinin korunması açısından kritik değere sahiptir. 
Yüksek enerjili bir diğer bileşik olan kreatin fosfat da kas kontraksiyonu sırasında enerji sağlanmasında çok önem 
taşır (Frisoni, 1998). 

IV. MARMARA DEPREMİ’NİN ANALİZİ 

A. VERİLERİN TOPLANMASI ve VERİTABANININ HAZIRLANMASI 
Marmara Depremi’nin hemen ardından büyük bir renal felaket ortaya çıkacağı tahmin edildiği için ilk hafta 

içinde Türk Nefroloji Derneği ile "International Society of Nephrology" (ISN) Renal Felaket Yardım Komitesi bir 
toplantı yapmış ve problemin boyutlarını belirleyebilmek amacıyla özel anket formları hazırlanmıştır. Söz konusu 
formlar (telefonla ezilme sendromlu hastaları tedavi ettiği öğrenilen) 35 referans hastanesine (Tablo-I.1) 
gönderilmiş, hastanelerden formları doldurmaları ve ancak son hastalarını taburcu ettikten sonra geri göndermeleri 
rica edilmiştir. 

Tablo-I.1. Ezilme sendromlu depremzedeleri tedavi eden ve anket formlarını doldurarak geri gönderen referans 
hastaneleri*. Bu hastanelerin tedavi ettikleri renal problemli hastalar ve bu grup içinde diyaliz tedavisine gerek duyulanların 
sayıları da gösterilmiştir. 

Hastane ismi Renal 
Prob. Hast. 

Diyaliz (+) 
Hast. Hastane ismi Renal Prob. 

Hast. 
Diyaliz (+) 

Hast. 
İSTANBUL ANKARA 

Marmara Tıp Fak. 83 53 Ankara Tıp Fak. 27 22 
İstanbul Tıp Fak.  60 40 GATA Ankara Hast. 23 22 
Göztepe SSK H. 55 40 Ankara Numune Hast. 21 16 
Kartal Devlet H. 35 25 Etlik SSK Hast. 13  9 
Cerrahpaşa Tıp Fak. 33 22 Gazi Tıp Fak. 17 15 
GATA- Haydarpaşa H. 25 23 Başkent Tıp Fak. 16 16 
Haydarpaşa Numune H. 19 18 Hacettepe Tıp Fak. 10 10 
Şişli Etfal Hast. 11  8 ESKİŞEHİR 

BURSA Osman Gazi Tıp Fak. 24 24 
Uludağ Tıp Fak.  70 53 DEĞİŞİK ŞEHİRLER 
Uludağ Tıp Fak. (ped.) 17  4 Diğer (15) Hastane 54 35 
Bursa Devlet Hast.  16 16 
Bursa SSK Hast. 10  6 TOPLAM 639 477 

*Tabloda, yalnızca 10’dan daha fazla sayıda hasta rapor eden merkezler gösterilmiştir. Rakamlar, anket formlarında belirtilen olgu 
sayısını gösterir; aslında tedavi edilen ezilme sendromlu hastalar tabloda gösterilenden daha fazla olabilir.  

Kısaltmalar: Renal Prob. Hast.: Araştırma kapsamına alınan renal problemli hastalar, Diyaliz (+) Hast.: Herhangi bir renal replasman 
tedavisi [intermittan hemodiyaliz, peritoneal diyaliz, sürekli arteriyovenöz veya venövenöz hemodiyaliz veya hemo(diya)filtrasyon] 
uygulanmış hastalar, Fak. : Fakültesi, H.: Hastanesi,  (ped.): Pediyatri Kliniği 

Tarifler 
Bu analiz sırasında aşağıdaki tarifler kullanılmıştır: 

Referans hastanesi: Yeterli sayıda yatağı, yoğun bakım ve diyaliz üniteleri yanında deneyimli cerrahi ve 
medikal ekipleri bulunan hastaneler. 

Ezilme hasarı: Göçen veya çöken materyalin ya da enkazın yol açtığı, kaslarda şişme ve/veya vücudun 
etkilenen kısmında nörolojik bulgu  ile karakterize yaralanmalar (Oda, 1997). 
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Ezilme sendromu: Ezilme hasarının yol açtığı sistemik bulgulardan (şok, asidoz, ABY, kalp ve/veya solunum 
yetersizliği vb.) oluşan tablo (Slater, 1998). (Bu çalışmanın kapsamına alınmak için ezilme sendromunun 
nefrolojik komponentinin bulunması şart koşulmuştur). 

Ezilme hasarına bağlı nefrolojik problem: Ezilme hasarı sonucunda aşağıda sayılan parametrelerden en 
azından bir tanesi ortaya çıkan hastalar: Oligüri (idrar miktarı <400 ml/gün), BUN >40 mg/dl (14.3 mmol/L), 
serumda: kreatinin >2.0 mg/dl, (176.8 µmol/L), ürik asit >8 mg/dl (475.8 µmol/L),  potasyum (K+) >6 mEq/L, 
fosfor (P) >8 mg/dl (2.6 mmol/L) veya kalsiyum (Ca2+) <8 mg/dl (2 mmol/L). [Hipoalbuminemik hastalar için 
serum kalsiyumu düzeltilmiştir. "Düzeltilmiş kalsiyum" plazma albumin düzeyinin 3.5-5.0 gr/dl aralığının 
sınırları dışında olması durumunda, albumin düzeyindeki her 1.0 gr/dl azalmaya karşılık serum kalsiyum 
düzeyinin 0.8 mg/dl artırılması ile hesaplanmıştır (Rose, 2001)]. 

Poliüri: Günlük idrar miktarının 2000 ml’den daha fazla olması. 

Diyaliz yapılan hastalar: Renal replasman tedavilerinden herhangi birinin {intermittan hemodiyaliz (İHD), 
peritoneal diyaliz (PD), sürekli yavaş tedavi (SYT) [sürekli arteriyovenöz veya venövenöz hemodiyaliz veya 
hemo(diya)filtrasyon]} en azından bir kez uygulandığı hastalar (Replasman tedavisi indikasyonları referans 
hastanelerinin sorumlu doktorları tarafından belirlenmiştir). 

Tablo-I.2’de, çalışmaya alınma kriterlerine uyan hasta sayıları ve oranları verilmiştir.  

Tablo-I.2. Diyaliz uygulanan ve uygulanmayan hastalarda çalışma kapsamına alınma kriterlerinin gerçekleşme oranı. 
Anket formlarının tümünde kriterlerin hepsi belirtilmediği için "n" sayıları değişiktir. Parantez içindeki rakamlar anket 
formlarında belirlenen her bir parametreye uyan hasta sayısını, yüzdeler ise oranları vermektedir. Örnek olarak, diyalize giren 
hastaların %75’inde (300/398) referans hastanelerine başvurunun ilk 24 saatinde idrar miktarı 400 ml/gün’den daha azdır. 
Pek çok hasta birden fazla kritere uyum gösterdiği için, toplam olgu sayısı 639’dan fazladır. 

Kriter Diyaliz (+)  
(n:477) 

Diyaliz (-) 
 (n:162) 

Toplam 
(n:639) 

İdrar H. (<400 ml/gün) 300 (398) (%75) 18 (146) (%12) 318 (544) (%58) 
BUN (>40 mg/dl) 382 (450) (%85) 98 (160) (%61) 480 (610) (%79) 
Krea. (>2 mg/dl) 413 (450) (%92) 73 (159) (%46) 486 (609) (%80) 
K+ (>6 mEq/L) 152 (437) (%35)     12 (158)  (%8) 164 (595) (%28) 
Ürik Asid: (>8 mg/dl) 83 (295) (%28)        7   (87)  (%8) 90 (382) (%24) 
P (>8 mg/dl) 29 (271) (%11)        --   (70)  (%--)        29 (341)   (%9) 
Ca2+ (<8 mg/dl) 185 (295) (%63)       45  (95) (%47) 230 (390) (%59) 

 
Kısaltmalar: Diyaliz (+): Herhangi bir replasman tedavisine alınan hastalar, Diyaliz (-): Replasman tedavisi gereksinimi duyulmayan 
hastalar, İdrar H.: Başvurunun ilk 24 saatindeki idrar  miktarı, BUN: Kan üre azotu, Krea.: Serum kreatinini, K: Serum potasyumu, P: 
Serum fosforu, Ca: Serum kalsiyumu 

Verianalizi (anket)  formları  
Çalışmaya temel oluşturan anket formları toplam 5 sayfadan meydana gelmiştir.  

İlk sayfa’da metodoloji ve tanımlar yer almış, buna (hastalara ait klinik ve laboratuar özelliklerini sorgulayan 
tabloları içeren) 4 sayfa eklenmiştir (Şekil-I.4). Tablolar (her biri bir hastayı temsil eden) 10 satıra; bu satırların 
her biri de, epidemiyoloji, klinik veya laboratuar bulgularına ait özel bir parametreyi temsil eden 63 sütuna 
bölünmüştür. Özetle, 5 sayfalık her bir formda 10 hastaya ait bilgiler vardır ve her bir hasta için toplam 63 
parametre sorgulanmıştır.  
İkinci sayfa isim, yaş, cinsiyet, başvuru tarihi gibi genel demografik verileri; depremden önceki medikal 

problemleri; deprem sırasında bulunulan şehir, enkaz altında geçirilen süre, hastanın gönderildiği merkez, 
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yaralanmanın tip ve derecesi, cerrahi girişim(ler)in tipi, medikal komplikasyonlar ve nefrolojik olmayan medikal 
tedavi girişimleri gibi epidemiyolojik, klinik ve terapötik parametreleri içermiştir. 

Üçüncü sayfa’da başvuru sırasındaki klinik bulgular (kan basıncı, nabız, beden ısısı, idrar hacmi) ve 
biyokimyasal parametreler (BUN, serumda kreatinin, ürik asit, K+, Ca2+, P, albumin, CK, ALT, AST, LDH) ve 
kan sayımı parametreleri yanında, yapıldıysa, abdominal ultrasonografi hakkında bilgi sorulmuştur. 

Dördüncü sayfa’da nefrolojik özellikler ve girişimler {başvurunun ilk gününde uygulanan sıvıların tipi ve 
miktarı, hastanede geçirilen süre boyunca en az ve en fazla idrar miktarları, oligüri ve poliüri süreleri, diyalize 
alınan hastalarda renal replasman tedavilerinin özellikleri [(hemodiyaliz seans sayısı, hemodiyalize gereksinim 
duyulan gün sayısı, kullanılan peritoneal diyalizat miktarı, periton diyalizine gereksinim duyulan gün sayısı, SYT 
uygulanan hastalarda kullanılan hemofiltre sayısı ve SYT’ye gereksinim duyulan gün sayısı)]}, transfüzyon 
yapılan hastalarda kullanılan kan, taze dondurulmuş plazma (TDP) veya human albumin gibi kan ürünlerinin 
sayısı yer almıştır. 

Son sayfa’da ise bakteriyolojik inceleme sonuçları; en yüksek BUN, serum kreatinin, ürik asit, K+, Ca2+, P, 
CK, ALT, AST, LDH, lökosit ve trombosit rakamları ile en düşük hemoglobin, hematokrit, serumda Ca2+, P, 
albumin düzeyleri; yapıldıysa böbrek biyopsisi sonucu; nefroloji kliniğinden çıkarıldığı aşamadaki son serum 
kreatinin düzeyi ve hastanın akibeti (öldüyse ölüm nedeni) sorulmuştur.  

Anket formlarına yanıt çok yüksek oranda gerçekleşmiş ve hastanelerin hemen hepsi formları ilk üç ay içinde 
geri göndermişlerdir. Başlangıçta 681 hastaya ait rapor geldiği halde, duplikasyonların ve önceden kronik renal 
problemi olan hastaların elimine edilmesi ile toplam 639 hasta analiz kapsamına alınmıştır. 

Anket formlarının elde edilmesinden sonra da nefroloji merkezlerinden diğer kliniklere (plastik cerrahi, fizik 
tedavi, ortopedi vb.) gönderilen hastaların akibetini öğrenmek için her merkez ile çok sayıda telefon konuşması 
yapılmış ve bu sonuçlar da formlara kaydedilmiştir.   

B. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Verilerin kaydedilmesi 
Anket formları vasıtasıyla elde edilen veriler ilk aşamada MS Excel tablolarına aktarılmıştır. Excel’deki 

kaynak veritabanında karakter alan olarak tanımlanmış olan travmalar, fraktürler, fasyotomiler, amputasyonlar, 
medikal sorunlar, medikal tedaviler ve bakteriyolojik incelemeler sistemlere, organlara, ilaçlara ve 
mikroorganizmalara göre kategorize edilerek kodlanmış ve oluşturulan SPSS veritabanında sayısal değişkenlere 
dönüştürülmüştür. 
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Biyokimya değerleri için SI birimlerine göre sonuç veren merkezlerden gelen veriler Tablo-I.3’deki çarpanlar 
kullanılarak konvansiyonel birimlere çevrilmiştir. Üre değerleri ise 2.1’e bölünerek BUN değerlerine 
dönüştürülmüştür. 

Tablo-I.3. Marmara Depremi analizinde SI birimlerine göre verilen sonuçların konvansiyonel ünitelere çevrilmesi için 
kullanılan katsayılar 

Parametre Çarpan  

Kreatinin 0.0113 
Ürik asit 16.9 
Ca 4.0 
P 3.1 

  
Veri analizi 
Tüm sayısal değişkenlerin ortalama, ortanca, standart sapma, minimum ve maksimum değerlerden oluşan 

tanımlayıcı istatistikleri ve tüm kategorik değişkenlerin oranları hesaplanmıştır. İki grup ortalamalarının 
karşılaştırılmasında Student bağımsız gruplar t-testi kullanılmış, hesaplanan p değerleri, grup varyanslarının 
homojenliği Levene homojenlik testi ile incelenmiş ve gereken durumlarda p değerlerinde düzeltmeler 
yapılmıştır. İki grup ortancalarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

İkiden çok grup ortalamalarının karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, grup 
ortalamalarının eşit olmadığı (yani p değerinin 0.05’ten küçük olduğu) durumlarda farkın hangi gruplar arasında 
olduğu Tukey HSD testi ile incelenmiştir. İkiden çok grup ortancalarının karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis 
nonparametrik varyans analizi uygulanmıştır. 

Grup oranlarının karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmış, ordinal grupların (yaş grupları, ekstremite 
sayıları vb.) oranlarının karşılaştırılmasında Mantel-Haenzsel ki-kare testi yapılmıştır. 

Değişkenler arasındaki korelasyonlar, sayısal değişkenler için Pearson basit korelasyon analizi ile incelenmiş, 
travmaya uğrayan ekstremite sayısı, ekstremite fraktürü sayısı, fasyotomi uygulanan ekstremite sayısı ve ampute 
edilen ekstremite sayısı ile diğer değişkenler arasındaki korelasyonlar ise Spearman nonparametrik korelasyon 
analizi ile araştırılmıştır. Sonuçlar korelasyon katsayıları (r), p değerleri (p) ve hasta sayılarını (N) içeren 
tablolarda verilmiştir. 

Ölüm ve diyaliz ihtiyacını öngörmede yararlı olacak belirteçlerin (prediktörlerin) araştırılmasında öncelikle tek 
değişkenli analizler (sayısal değişkenler için Student bağımsız gruplar t-testi ya da ANOVA, kategorik 
değişkenler için ki-kare testi) uygulanmıştır. Daha sonra lojistik regresyon analizi ile çeşitli modeller denenerek 
istatistiksel olarak anlamlı prediktörler saptanmaya çalışılmıştır.  

Hastaların başvuru özellikleri, başvuru parametreleri, travmayla ilgili özellikleri, ortaya çıkan medikal sorunlar 
ve uygulanan tedavilerle ilgili olası prediktörler önce ayrı ayrı regresyon modelleri ile incelenmiş ve hesaplanan p 
değerleri ile Odds oranları tablolarda belirtilmiştir.  

İstatistiksel anlamlılık sınırı, p değerinin 0.05’ten küçük olması şeklinde tanımlanmıştır. 

C. METODOLOJİ VE ANALİZİN İRDELENMESİ 
Başvuru aşamasındaki klinik ve laboratuar verileri analiz edilirken, toplam 639 hastanın yanında, ilk 3 gün 

içerisinde başvuran 423’ünün verileri ayrıca değerlendirilmiştir. Söz konusu politikanın sebebi, referans 
hastanelerine başvuru tarihleri arasında büyük değişkenlik olmasıdır; bu seri içinde, felaketten bir ay sonra bile 
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gelen hastalar vardır. Geç gelen hastaların çoğu birinci kademe sağlık birimlerinden gönderilmiş ve önceden 
tedavi görmüştür; o nedenle, bu gruptaki hastaların doğrudan felaket sahasından gelen bir depremzedenin tipik 
bulgularını temsil edemeyeceği varsayılmıştır. 

Dikkat edileceği üzere, bu analizde akut renal problemlerin tarifi için klasik bilgilerin dışında bir tanımlama 
yapılmıştır. Aslında ABY’nin yerleşmiş bir tarifi de yoktur; bu tablo için serum kreatinin düzeyinin 2.0 mg/dl’nin 
üzerine çıkması veya bazal değere göre 0.5 mg/dl artması ya da böbrek fonksiyonlarında diyaliz gerektirecek 
kadar bozulma ortaya çıkması gibi çok değişik tanımlamalar kullanılmıştır. Marmara Depremi’nden yaklaşık 1 ay 
sonra (21 Eylül 1999) Tayvan’da ortaya çıkan ve Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetindeki depremin ertesinde ise, 
ABY serum kreatinin düzeyinin 1.3 mg/dl’nin üzerine çıkması şeklinde tarif edilmiştir (Hwang, 2001). İlginç 
olarak, bir retrospektif analizde postoperatif ABY için 26 ayrı tarif saptanmıştır (Novis, 1994); başka bir kaynağa 
göre de, literatürde ABY'nin 35'den fazla farklı tarifi mevcuttur (Kellum, 2002).  Bizim analizimiz sırasında klasik 
ABY’den daha liberal bir tanımlamanın seçilmesinde "böbrek fonksiyonlarının ezilme hasarının o aşamada yol 
açtığı metabolik problemler ile baş edememesi, bu şekilde ortaya çıkan problemlerin böbrek yetersizliği sayılması 
gerektiği" hipotezi (Better, 1989) temel oluşturmuştur; söz konusu tablo "ekstrarenal üremik patern" olarak da 
adlandırılmıştır (Abassi, 1998).  

Geçtiğimiz yıllar içinde dünyada çok sayıda deprem olmasına rağmen, bu felaketler sonrasında hem problemin 
genel boyutları, hem de ezilme sendromu ile ilgili ayrıntılı dökümantasyon yok denecek kadar azdır (Mahoney, 
1987; Collins, 1991; Michaelson, 1992; Salinas, 1998; Shoaf, 2000). Üstelik az sayıdaki raporun da güvenilirliği 
konusunda ciddi şüpheler vardır; çünkü felaketlerin kaotik ortamı içinde bulgular sıklıkla eksik veya yanlış 
kaydedilmektedir. Örneğin, Ermenistan Depremi sonrasında resmi ölü sayısı 24.944 olarak bildirildiği halde, yerel 
tahminlerde ölü sayısının 60.000 civarında olduğu sanılmaktadır (Autier, 1990). Bilimsel verilerin çok titizlikle 
saklanıp değerlendirildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde bile bu tip tutarsız sonuçlar yayınlanmaktadır. 
Örneğin, Kaliforniya’da oldukça küçük ölçekli bir felaket olan Northridge depremi ertesinde, rapor edilen 
yaralıların sayısı 8000 ile 12000, ölülerin sayısı ise 33 ile 73 arasında değişkenlik göstermiştir. O nedenle, 
literatürde resmi makamlar tarafından bildirilen rakamlar "masal" olarak nitelendirilmektedir (Shoaf, 1998). Söz 
konusu bulgulardan yola çıkarak, büyük felaketler ertesinde net dökümantasyon yapabilmek amacı ile standard 
anket formlarına gereksinim olduğu öne sürülmektedir (Sanchez-Carrillo, 1989).   

Tüm bu raporlar göz önüne alındığında, Marmara Depremi analizinin oldukça iyi gerçekleştirilmiş olması ile 
gerek ülkemiz, gerekse dünya felaket literatürü için çok önemli bir bilimsel kaynak elde edilmiştir. 

Bu felaketin dökümantasyonunun beklenenden de iyi olmasına bir kaç faktör katkıda bulunmuş olabilir: 1. 
Depremin hemen ertesinde veri analizi yapılacağı konusunda merkezlerin dikkati çekildiği için veriler daha 
dikkatle kaydedilmiştir, 2. Felaket ertesinde ulusal ve uluslararası yardımlaşma üst düzeyde gerçekleşmiştir; söz 
konusu dayanışma duygusu anket formlarına yanıt oranını artırmıştır, 3. Türk Nefroloji’si son yıllarda çok önemli 
gelişmeler kaydetmiştir; böylece bilimsel dökümantasyon içgüdüsü ön plana çıkmıştır, 4. Referans hastanelerinin 
çok büyük bir bölümünü tıp fakülteleri oluşturmaktadır; bu durum verilerin daha titiz bir şekilde toplanmasında 
rol oynamıştır (Sever, 2001). 

Ülkemizin bir deprem kuşağında yer aldığı ve depremler sırasında travmanın doğrudan etkisinden sonra en sık 
ölüm nedeninin ezilme sendromu olduğu hatırlanırsa, söz konusu analizden çıkarılacak dersler (gerçekleşmesini 
hiç ümit etmediğimiz) gelecek felaketlerdeki can kaybının olabildiğince düşük oranlarda kalmasına katkıda 
bulunabilir.  
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TEMEL DERSLER 

Ezilme sendromu Türkiye açısından özel bir önem taşır, çünkü ülkemiz bir deprem kuşağında yer 
almaktadır ve pek çok kentimizde, bu arada en büyük yerleşim merkezi olan İstanbul’da da, çok sayıda can 
kaybına yol açabilecek yıkıcı depremler beklenmektedir. Ezilme sendromu, (travmanın doğrudan etkisinden 
sonra) en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu için ülkemizdeki sağlık personelinin bu tablo, komplikasyonları ve 
tedavisi hakkında bilgili olması ve tıp fakültelerine "felaket tıbbı" derslerinin konulması gereklidir. 

Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, tüm binaların ve alt yapı tesislerinin, ön planda da sağlık 
kuruluşlarının yapılanmasının yeniden gözden geçirilmesi ve sağlam olmayanların çağdaş 
standartlara getirilmesi şarttır. Sağlık kuruluşlarının kendilerine en çok gereksinim duyulduğu bir 
sırada devre dışı kalması can kayıplarının katlanarak artmasına yol açar. 

Marmara Depremi ertesinde 639 hastada akut nefrolojik sorunlar gelişmiş ve dünyadaki en büyük ezilme 
sendromu "epidemisi" ortaya çıkmıştır. Söz konusu hastaların büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve Bursa’da 
bulunan referans hastanelerinde (ilk günlerde yaşanan kaosa rağmen) başarı ile tedavi edilmiştir. Öte yandan, 
Marmara depreminde oldukça iyi tıbbi hizmet sağlanmasında İstanbul’daki sağlık kuruluşlarının çok önemli yer 
aldığı bilinmektedir. İstanbul’u etkileyebilecek bir afet durumunda ise hastaların başka şehirlere nakli 
kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu nedenler ile yeni felaketlere yönelik senaryolar üretilmesi ve koordinasyon 
planları yapılması hayati önem taşımaktadır.  

Dünya literatüründe felaket tıbbı konusunda pek az (ve çelişik) bilgiler bulunduğu için, Marmara 
depreminin analizi büyük önem kazanmıştır. Hastaları tedavi eden merkezlerin de uyumu ve özverisi 
ile, Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromu olguları tıp literatüründe şu ana kadar 
en iyi şekilde dökümante ve analiz edilen hasta grubunu oluşturmuş, böylece bu konuda pek çok yeni 
bilgi edinilmiştir. Bu analizden ve deneyimlerden çıkarılacak dersler ülkemizdeki sağlık personeli 
tarafından öğrenilmeli ve sürekli şekilde düzenlenecek mezuniyet sonrası eğitim programları ile de söz 
konusu deneyimlerin unutulmaması sağlanmalıdır. İleride meydana gelebilecek afetlerde can kaybını 
azaltmak ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

 
 
 


