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VIII. PROFİLAKSİ 
ÖZET 

Depremlerde travmanın doğrudan etkisinden sonra en sık ölüm sebebi ezilme sendromudur; o nedenle bu 
sendromun önlenebilmesi felaketzedelerin prognozunu olumlu yönde etkiler. 

Ezilme sendromunun en önemli komponenti akut böbrek yetersizliği (ABY)’dir. ABY patogenezinde rol alan 
en kritik faktör ise hipovolemidir; böylece profilaksi, volüm replasmanı ve diğer tedaviler başlıkları altında 
ikiye ayrılarak incelenebilir. 

Volüm replasmanında temel ilke tedaviye olabildiğince erken (hatta hasta henüz enkazın altında iken) 
başlamaktır. Bu aşamada herhangi bir ekstremiteye ulaşıldığında, saatte 1 litre gidecek hızda izotonik sodyum 
klorür infüzyonuna başlanır; sıvı tedavisine enkazdan kurtarılma aşamasında da devam edilir.  

Hasta çıkarıldıktan sonra, eğer idrar yapabiliyorsa, mannitol-alkali solüsyonu uygulamasına başlanır. 
Mannitol-alkali solüsyonu 1 litre hipotonik NaCl‘e (%5 dekstroz solüsyonunda, %0.45 NaCl içeren solüsyon) 
50 mmol bikarbonat ve 50 ml %20 mannitol solüsyonlarının eklenmesi ile elde edilir. Bu hastalarda lezyona 
uğramış kaslar içinde litrelerce sıvı biriktiğinden dolayı verilen sıvı miktarında 4-5 litre önde olmakta yarar 
vardır. Öte yandan, idrar yapamayan hastalara bu derecede yoğun sıvı verilmesi hipervolemi, hipertansiyon ve 
kalp yetersizliği ile sonuçlanacaktır. O nedenle, ilk fırsatta santral venöz basınç kateteri ve idrar sondası 
takmak ve verilecek sıvı miktarını objektif parametrelere göre ayarlamak yararlıdır. İdrar yapamayan 
hastalara mannitol verilmez. Ezilme sendromlu hastalara potasyum içeren solüsyonlar empirik olarak  
uygulanmaz; bu tip bir tedavi hastanın ölümüne yol açabilir. 

Ezilme sendromu profilaksisinde diğer tedavi yöntemlerinin (miyoglobinin kandan temizlenmesi, diüretikler, 
ürik asit düzeyinin azaltılması vb.) yararı hakkında fikir birliği yoktur. O nedenle, yapılmamış olmaları bir 
eksiklik sayılmaz. 

Bu hastalarda, infeksiyon profilaksisi de çok önem taşır; çünkü infeksiyonlar ezilme sendromundaki en sık 
ölüm sebebidir. Profilakside en kritik nokta (varsa) kirli yaraların lokal cerrahi tedavisinin yapılmasıdır. 
Yaralarda debridman yapmadan sürekli antibiyotik vermenin bir mantığı yoktur. Antibiyotiklerin profilaksi 
amacıyla rastgele kullanılmaları klinik seyir sırasında pek çok probleme yol açabilir. 

 

Depremlerden sonra pek çok felaketzede asıl travmadan kurtulabildiği halde, önlenebilecek veya tedavi 
edilebilecek komplikasyonlar ile kaybedilmektedir (Better, 1990). Bu komplikasyonlar arasında en önemlisi 
ezilme sendromudur. Ezilme sendromunun en önemli komponentlerinden biri akut böbrek yetersizliği (ABY)’dir; 
ABY’li hastalarda ise en sık ölüm sebebi infeksiyonlardır. O nedenle, söz konusu 2 komplikasyondan 
korunabilme hastaların prognozunu etkin bir şekilde düzeltebilir; bu bölümde önce ABY, daha sonra da 
infeksiyon profilaksileri incelenecektir.  
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I. AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNİN PROFİLAKSİSİ 
Bu profilaksi 2 ana başlık altında incelenir: 

A. Sıvı tedavisi,  

B. Diğer profilaktik yaklaşımlar.  

A. SIVI TEDAVİSİ 
Ezilme sendromlu hastalarda sıvı tedavisi ABY’nin önlenmesinde en önemli adımdır. Yapılan çalışmalarda 

ileri kas hasarı olan hastalarda hücre dışı sıvı hacmine eşit miktarda bir sıvının kas grupları içinde biriktiği 
gösterilmiştir; bu durum travmadan sonraki saatler veya günler içerisinde ortaya çıkabilir. O sebeple, travmanın 
ardından yapılacak erken ve yoğun intravenöz volüm replasmanı hem hipovolemik şoku, hem de bu zeminde 
gelişebilecek ABY’yi önleyebilir (Better, 1990). 

Bu savı destekleyen önemli bir gözleme göre, bir binanın çökmesinden sonra ezilme hasarı saptanan sekiz 
hastadan yedisine çok erken dönemde enerjik sıvı replasmanı yapılmış ve bunların hiçbirinde ABY gelişmemiştir. 
Öte yandan, lojistik bir hata sonucunda yeterince sıvı verilmeyen diğer hastada ciddi ABY ortaya çıkmış ve bu 
hasta uzun süre ile diyaliz tedavisine gereksinim duymuştur (Ron, 1984). Buna çok benzer bir diğer gözlem de 
Marmara Depremi ertesinde, 20 çocuğun analiz edildiği bir tek merkez çalışmasında dikkat çekmiştir. Bu seride 
sıvı tedavisi almış olan 8 hastadan hiçbirinde ABY saptanmamış, buna karşılık sıvı verilmeyen 12 çocuğun 
7’sinde (%58) ABY ortaya çıkmıştır (Dönmez, 2001). 

Ezilme sendromunun profilaksisi için önerilen sıvı miktarları hakkında değişik görüşler vardır; yeterli idrar 
yanıtı alınması durumunda günde yaklaşık 6 litre (Oda, 1997; Vanholder, 2000) , 12 –14 litre (Better, 1990) sıvı 
uygulamaları önerilmiş, Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde bazı hastalara günde 24 litreye varan sıvı 
verilmiştir (Shimazu, 1997). 

Standart sıvı tedavisinde de şu kurallara dikkat edilir: 

1. Enkaz altında kalmış bir insanda herhangi bir serbest ekstremite görüldüğü anda, bir kol veya bacak veni 
bulunur ve saatte 1 litre gidecek hızda izotonik NaCl solüsyonu takılır. Hastanın vücudunun tamamen 
serbestleştirilmesi için 45 ile 90 dakika gerekebilir. Bu aşamada da solüsyonun uygulanmasına devam edilir. 

Kurtarma işleminin daha uzun sürmesi durumunda verilecek sıvı miktarını her hasta için ayrı ayrı 
değerlendirmelidir. Enkazın altında uzunca bir süre kalmış felaketzedelerde sıvı tedavisi daha konservatif olmalı, 
olaydan kısa bir süre sonra kurtarma çalışmalarına başlanmış, özellikle genç hastalara ise daha enerjik bir şekilde 
sıvı vermelidir. 

2. Hasta enkaz altından kurtarılınca öncelikle idrar çıkarıp, çıkaramadığı kontrol edilir. Bu amaçla (özellikle 
bilinci yerinde olmayan hastalara) Foley kateteri takılır. Kateter bulunamadığı veya takılamadığı durumlarda 
hastanın iç çamaşırı yoklanarak idrar yaptığı (veya kaçırdığı) kontrol edilir.  

3. Hasta kurtarıldıktan sonra intravenöz sıvı tedavisine saatte 1 litre hızında devam edilir. 1 litre hipotonik 
NaCl‘e  (%5 dekstroz solüsyonunda, %0.45 NaCl içeren solüsyon) 50 mmol bikarbonat eklenmesi ile elde edilen 
solüsyon bu amaç için çok uygundur. Böylece idrar pH’sının 6.5 mEq/L’nin üzerine çıkması sağlanır. Etkin idrar 
akımı saptanan (idrar akım hızı 20 ml/saat’ten fazla olan) hastalarda bu solüsyona 50 ml %20’lik mannitol de 
eklenir.  

Bu sıvının verilmeye başlanmasından itibaren hastanın idrar çıkışı izlenir. Hedef, idrar akımını 300 ml/s veya 
daha fazla artırmaktır (Knochel, 1998). İdrar yanıtı alınan 75 kg ağırlığındaki genç bir erişkine, bir gün içinde bu 
solüsyondan 12 litreye varan miktarda verilebilir. 12 litrelik solüsyon için 8 litreye varan diürez yanıtı beklenir. 
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Ezilme sendromlu hastalarda daima pozitif sıvı bilançosu şarttır; çünkü hasara uğramış kaslar arasında aşırı 
miktarda sıvı sekestre olabilir. Bu nedenle 24 saatlik süre içinde sıvı dengesi yönünden 4-4.5 litre önde olmak 
akılcı bir yaklaşımdır (Better, 1990). Bu uygulamaya miyoglobinüri ortadan kalkana kadar (yaklaşık travmadan 
sonraki ilk 3 gün) devam edilir. 36. saatten itibaren bikarbonat uygulaması giderek azaltılabilir.  

Söz konusu uygulama ile hiperpotasemi ve asidoz kontrol edilir; ABY ihtimali de en aza indirgenir. Bu 
hastalara ilk fırsatta santral venöz basınç kateteri takılması ve uygulanacak sıvı miktarının ölçümlere göre 
yönlendirilmesi akılcı bir yaklaşımdır. Öte yandan, eğer hasta yakından izlenemeyecek ise, bu solüsyonu 3-6 litre 
civarında uygulamalıdır; aksi takdirde idrar çıkaramayan hastalarda (özellikle yaşlılarda) volüm yüklenmesi 
ortaya çıkabilir. Mannitol alkali solüsyonu yalnız ve ancak idrar akımı olan hastalarda kullanılır (Better, 1992). 

4. İdrar çıkaramayan hastalarda hipovolemi bulguları (kan basıncı düşüklüğü, filiform nabız, soğuk terleme 
vb.) aranır. Söz konusu bulgular varsa en uygun solüsyon (kanamalı hastalarda kan, plazma, izotonik NaCl) 
kullanılarak hipovolemi tedavi edilir. Buna rağmen idrar yoksa, hastaya tüm çıkardığı sıvılardan yaklaşık 1000-
1500 ml fazla olacak tarzda sıvı verilir. Kompartman sendromu gelişen (ekstremitede hızla ödem ortaya çıkan) 
hastalarda aşırı miktarda sıvının kompartman içinde toplanabileceği, bu sebeple çıkarılandan çok daha fazlasının 
verilmesi gereği hatırlanmalıdır. Serum elektrolitlerine bakma imkanı olmayan durumlarda hiçbir şekilde empirik 
olarak potasyum içeren solüsyonlar uygulanmaz. 

5. Bikarbonat uygulaması ile kan pH’sı 7.45 üzerine çıkarsa 500 mg i.v. asetazolamid bolus olarak verilir.  

Akut böbrek yetersizliği profilaksisinde dopamin verilmesinin bir yararı yoktur. Böbrek yetersizliği tam olarak 
yerleştikten sonra ise güvenilecek tek tedavi yöntemi diyalizdir. 

Ezilme sendromlu hastalarda sıvı tedavisinin irdelenmesi 
1. Ezilme sendromlu hastaların tümünde standart bir tedavi uygulamamalı ve tedavi rejimini her hasta için ayrı 

ayrı değerlendirmelidir. Felaketin ilk saatlerinde enkaz altından çıkanlarda organik ABY’nin (veya akut tubuler 
nekrozun) henüz yerleşmemiş olması ihtimali yüksek olduğu için, verilecek sıvı miktarı daha fazla olmalı, 
nisbeten geç dönemde kurtarılan hastalarda ise sıvı replasmanını daha dikkatli yapmalıdır. Başlangıçta verilen 
sıvılara idrar yanıtı alınamaz ise (akut tubuler nekroz geliştiyse) volüm yüklemek tehlikelidir; hipertansiyon ve 
akut sol kalp yetersizliği ortaya çıkabilir. Nitekim, Japonya’daki Kobe Depremi ardından yapılan bir tek merkez 
analizinde tüm tedavi girişimlerine rağmen (intravenöz sıvı, diüretikler, dopamin vb.)  oligürisi bulunan  8 
hastadan sadece ikisinde idrar hacmi artmış ve söz konusu hastaların tümü hemodiyaliz desteğine gereksinim 
duymuştur (Oda, 1997).  

Bu bilgilerin verdiği 2 önemli mesaj vardır:  

A. Hastalarda (özellikle ilk günlerde) idrar miktarının yakından takibi hayati önem taşır; o sebeple, travmaya 
bağlı özel bir indikasyon bulunmasa bile, mesane kateterizasyonu gereklidir.  

B. Yoğun miktarda sıvı verilen tüm hastalarda (özellikle geç dönemlerde) ABY gelişmesini önlemek mümkün 
değildir (Ward, 1988; Better, 1990). Çoğu kez imkan bulunamamasına rağmen, sahra hastanelerinde bu hastalara 
santral venöz basınç kateteri yerleştirilebilirse, uygulanacak sıvı miktarı objektif bir şekilde saptanabilir. 

2. Uygun sıvı tedavisi sonucunda hastanın idrar miktarının artması mutlaka olumlu bir durumdur ve ABY 
riskini önemli ölçüde azaltır. Öte yandan, sıvı uygulanmasına başlanması ile birlikte bazı problemler de ortaya 
çıkabilir, şöyle ki; etkin tedavi ile intravasküler volüm düzelir; kan basıncı yükselir ve kaslarda reperfüzyon 
görülür. Ancak, bu aşamada kaslarda sekestre olmuş hücre içi organik asitlerin ve potasyumun dolaşıma geçmesi 
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ile asidoz ve hiperpotasemi gelişir; böylece felaketzedelerin kurtarılmasından hemen sonra ani ölümler görülebilir 
(Better, 1990; Collins, 1991). 

3. Bazı yazarlar furosemid ve mannitolun birlikte kullanımı ile sağlanan masif diürezin idrarı çok dilüe ettiğini 
ve böylece koruyucu olduğunu öne sürerler (Knochel, 1976). Ayrıca, furosemid-mannitol kullanılması sodyum 
emilimini engelleyerek renal dokudaki oksijenasyonu iyileştirebilir.  

4. Deneysel çalışmalar asidozun iskemik akut böbrek yetersizliğine karşı koruyucu etkisi olduğunu öne sürse 
de (Zager, 1993), klinikteki gözlemler en azından pigment nefropatisinde bikarbonat uygulamasının yararlı 
olduğunu düşündürür (Eneas, 1979; Better, 1990). Ancak, sodyum bikarbonat tedavisi sırasında plazma sodyum 
düzeyini ve osmolaritesini yakından izlemelidir. Bu ajanın fazla miktarda uygulanması hem volüm artışı ve 
hipertansiyona yol açar, hem de ortaya çıkabilecek metabolik alkaloz metastatik kalsifikasyon riskini artırabilir. 
Öte yandan, alkaleminin hiperpotasemiyi önleyici etkileri de vardır; tedaviyi, sayılan olumlu ve olumsuz etkileri 
göz önünde tutarak her hasta için ayrı ayrı değerlendirmelidir. 

5. Önceden de söz konusu edildiği üzere, bu hasta grubunda travmanın başından itibaren fatal hiperpotasemi 
riski vardır; o sebeple empirik sıvı tedavisinde hiçbir şekilde potasyum içeren solüsyonları vermemeye özen 
göstermelidir. 

6. Ezilme sendromuna bağlı akut böbrek yetersizliğinin korunması ve tedavisinde en etkili ilaçlardan birinin 
mannitol olduğu yazılmıştı; bu ajanın özellikleri ve etki mekanizması şöylece özetlenebilir:   

Mannitol metabolize olmayan bir alkoldür; idrarla değişikliğe uğramadan atılır. Natriürez ve diürezi artırması 
yanında, idrarla kalsiyum, magnezyum, fosfat ve bikarbonat ekskresyonunu da uyarır. Mannitolün yararlı etkileri 
Tablo-VIII.1’de özetlenmiştir.  
 Tablo-VIII.1.  Mannitolün ezilme sendromlu hastalardaki etkileri (Better, 1997) 

Ekstrarenal etkiler: 
 1. Hücredışı sıvı hacmini ve kalp atım hacmini artırması, kan basıncını stabilize etmesi;  
           böylece böbrek kan akımını düzeltmesi, 
 2. Kardiyak kontraktiliteyi artırması, 
 3. Atriyal natriüretik faktör salınımını artırması, 
 4. Kompartman sendromunu hafifleterek miyoglobin, purin ve fosfatın kana geçişini azaltması;  
           bu nefrotoksik maddelerin kan düzeyini azaltarak böbrek hasarını önlemesi, 
 5. Dilate kan damarlarının tonusunu normale getirmesi. 

Renal etkiler: 
 1. Kan viskozitesini ve onkotik basıncını azaltarak glomeruler filtrasyon miktarını artırması, 
 2. Prostaglandin E ve I sekresyonlarını uyararak glomerul kapilerlerini genişletmesi, 
 3. Proksimal intratubuler idrar akımını artırması ve obstrüksiyonu önlemesi, 
 4. Tubulus hücre ödemini ve hasarını önlemesi,  
 5. Miyoglobin, ürat ve fosfatın klirenslerini artırması,  
 6. Serbest oksijen radikalleri için çöpçülük (scavenger) görevi yapması. 

 

 Uygulamada, anürik hastalara test dozu olarak 12.5 gr mannitol verilir. Yanıt alınması halinde %20’lik 
solüsyondan, 24 saatlik bir zaman süresi içinde 50 ile 200 gr arasında uygulanır. Diüretik etki, uygulamadan 15 ile 
30 dakika sonra belirgin hale gelir. Mannitol renal vasküler direnci azaltarak kortikal ve medüller kan akımını da 
artırır. Sağlıklı insanlardaki etkisi çok belirgin olmadığı halde, renal hipoperfüzyon durumunda glomeruler 
filtrasyon miktarını fazlalaştırır. Medüller hipertonisiteyi azaltarak idrarın konsantrasyon ve dilüsyonunu bozar. 

Sayılan pek çok olumlu etkilerine rağmen, mannitol tamamen zararsız bir ajan değildir. Fazla miktarda 
uygulanması konjestif kalp yetersizliği ve pulmoner ödeme yol açabilir. Özellikle önceden böbrek yetersizliği 
bulunan hastalarda, yüksek dozda kullanıldığı zaman böbrek fonksiyonlarında akut azalmalar ortaya çıkabilir; bu 
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etkide muhtemelen renal vazokonstriksiyon rol almaktadır (Dorman, 1990). Ayrıca, klinik bir bulguya yol 
açmadan tubulus epitel hücrelerinde hücre ödemi ve vakuolizasyona sebep olabilir. Çok nadiren mannitole bağlı 
hiperpotasemiler bildirilmiştir. Mannitol-alkali-diüretik tedavisinin (çok az da olsa) metastatik kalsifikasyonları 
artırma riski de vardır (Better, 1997). 

B. DİĞER PROFİLAKTİK YAKLAŞIMLAR 

Miyoglobinin eliminasyonu  
Miyoglobinin molekül ağırlığı 17.800 daltondur. Bu madde standart hemodiyaliz membranları ile vücuttan 

uzaklaştırılamaz, ancak (molekül ağırlığı 30.000 dalton olan toksinleri bile vücuttan temizleyebilen) özel 
hemofiltreler ile klirensi mümkündür. Miyoglobin plazma değişimi ile de vücuttan temizlenebilir; ancak erken 
dönemde plazmaferez ile miyoglobin klirensinin ABY profilaksisinde ne kadar yarar sağlayacağı bilinmez 
(Knochel, 1998). Plazma değişimi pıhtılaşma faktörlerinin azalmasına ve hipogamaglobulinemiye yol açarak 
kanama ve infeksiyon risklerini artırabilir. Miyoglobinüriye bağlı ABY’nin prognozu zaten iyi olduğu için de 
böyle bir riski göze almaya değmez (Cornelissen, 1989). Bir başka diyalitik yöntem olan hemofiltrasyonun da 
yararlı olacağı (Berns, 1991) veya olmayacağı (Zager, 1996) yolunda farklı görüşler vardır.  

Öte yandan, idrarla miyoglobin atılmasının uyarılması rabdomiyolize bağlı ABY'yi önlemede faydalı olabilir. 
Bu amaca yönelik olarak intravenöz sıvı uygulamasıyla idrar miktarı artırılmalıdır; mannitol kullanımı 
miyoglobin eliminasyonunu etkin şekilde artırabilir. Bunlara ek olarak, sistemik bikarbonat uygulaması idrar 
pH’sını alkaliye çeker; böylece miyoglobinin tubuluslarda çökmesini ve silindir oluşturmasını önler. Özetle, bu 
hastaların standart tedavisi vücuttan miyoglobini uzaklaştırma amacına da zaten hizmet eder; ancak bir kez akut 
tubuler nekroz geliştikten sonra ekstrakorporeal yöntemler ile miyoglobin klirensini artırmaya uğraşmak pratik 
değildir. 

 
Ürik asit oluşumunun azaltılması  
Allopurinol ürik asidin ve serbest oksijen radikallerinin oluşumunu azaltır; böylece, rabdomiyolize bağlı 

ABY’nin profilaksisinde önemli olabileceği akla gelir. Öte yandan, kas nekrozunun devam ettiği aşamalarda 
allopurinol verilmesi hiperürisemiyi düzeltemez. Ayrıca, hiperüriseminin rabdomiyolize bağlı ABY patogenezine 
katkısı da tartışmalıdır; o nedenle allopurinol tedavisinden çok büyük bir yarar beklenmemelidir (Knochel, 1998).  

Loop diüretikleri 
Günlük uygulamada en yaygın şekilde kullanılan loop diüretiği furosemiddir. Travmatik rabdomiyolizde bu 

grup diüretikleri kullanmanın yararı tartışmalıdır. Söz konusu ajanlar her ne kadar tubuler akımı artırır ve 
miyoglobin çökmesinin önüne geçerse de, idrarı asidifiye edebilir; böylece de silindir oluşması riskini artırabilir 
(Better, 1990). Bu bilgilere rağmen yaşlı hastalarda özellikle de volüm yüklenmesi varsa, loop diüretiklerinin 
kullanılması gerekebilir.  

Asetazolamid 
Sodyum bikarbonat uygulamasından sonra kan pH’sı 7.45’in üzerine yükselirse metastatik kalsifikasyon riski 

ortaya çıkar. Bu riske karşı önlem alabilmek için, imkan varsa, idrarın miktarı yanında pH’sını da tayin etmelidir. 
İdrar pH’sı 6.0’ın altında bulunduğu halde, plazma pH’sı 7.45’in üzerinde ise intravenöz yoldan asetazolamid  
verilmesi indikedir (Better, 1990; Collins, 1991). Bu ilaç idrarla bikarbonat atılmasını artırır ve metabolik 
alkalozu düzeltir. İdrar pH’sının yükselmesi (asit ortamda çöken ve tubuler obstrüksiyon ihtimalini artıran) 
Tamm-Horsfall glikoproteinlerinin çözünürlüğünü de artırır; böylece ABY gelişmesi riski azaltılır. 



 
 

33

Nefrotoksik ilaçlardan kaçınılması 
Ezilme sendromunun klinik seyrinde genelde çok sayıda komplikasyon ile karşılaşılır; söz konusu 

komplikasyonları tedavi edebilmek amacıyla nefrotoksik potansiyeli olan ilaçların verilmesi gerekebilir. Bu grup 
ilaçlar içinde antibiyotiklerin, özellikle de aminoglikozidlerin, kullanılması böbrek yetersizliği riskini artırır. 
Nefrotoksik ilaçların verilme indikasyonlarının çok dikkatle konulması, mutlak gerekli ise, kullanım aşamasında 
böbrek fonksiyonlarının ve ilaç düzeylerinin izlenmesi ABY riskini azaltma konusunda yararlı olur (Slater, 1998).  

 
Etkinliği henüz ispatlanmamış tedaviler 
İndüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) inhibitörleri veya nitrik oksit çöpçüleri (scavenger) de kompartman 

sendromu ve ABY profilaksisinde önemli yer tutabilir. Şöyle ki; deneysel çalışmalarda kompartman sendromu 
gelişmesinde nitrik oksidin de önemli bir rol aldığı saptanmıştır. Kasın hasara uğramasının hemen ardından iNOS 
artışı aşırı bir vazodilatasyona yol açmakta ve kasa gelen kan miktarını artırarak kompartman sendromu 
gelişimine ve hipovolemiye katkıda bulunmaktadır (Rubinstein, 1998). Bu vazodilatasyonun önüne geçilmesi hem 
kompartman sendromunu, hem de ABY patogenezinde asıl rolü oynayan hipovolemiyi önleyebilir. 

Pentoksifilin bir ksantin türevidir; kapiler akımını artırdığı için iskemiye yol açan kronik vasküler hastalıkların 
tedavisinde kullanılır. Bu madde ayrıca nötrofil adezyonunu ve sitokin salınımını da azaltır. Bu varsayımlardan 
yola çıkarak rabdomiyolize bağlı ABY profilaksisinde yararlı olabileceği öne sürülmektedir (Slater, 1998). 

Glutatyon hücre içinde fazla miktarda bulunan bir maddedir; oksidan hasara karşı koruma da dahil olmak 
üzere çok sayıda biyolojik fonksiyonları vardır. Deneysel miyoglobinürik ABY modellerinde glutatyon 
uygulaması ile anlamlı düzelmeler saptandığı önceden rapor edilmiştir (Abul-Ezz, 1991). Ancak, glutatyon 
prooksidan etki gösterebilir; hücre içi ATP depolarını azaltma ve böylece proksimal tubuler hasara katkıda 
bulunma riski de taşır; o nedenle rutin kullanımı henüz önerilmemektedir (Zager, 1995; Visweswaran, 1999).  

Dopamin, ABY gelişmesini önlemede yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ilacın düşük dozlarda renal kan 
akımını artırabileceği, böylece iskemik hasarı azaltabileceği varsayımı çoğu yazar tarafından kabul edilmez 
(Lieberthal, 1997). Akut böbrek yetersizliği profilaksisinde giderek daha az kullanılan bir ilaçtır.  

Aminosteroidler lipofilik maddelerdir, hücre membranı düzeyinde lipid peroksidasyonunu önleyebilir. 
Kullanımı ile hücre hasarının azalabileceği öne sürülmektedir (Slater, 1998); ancak klinik uygulamada henüz  
önem kazanmamıştır. 

Rabdomiyolize bağlı ABY patogenezinde demir iyonunun önemli rol alabileceği bilinmektedir. Buradan yola 
çıkarak deferoksamin kullanımının ABY tedavisinde yararlı olabileceği iddia edilmiş, ancak bu ajanın da etkinliği 
henüz kesin şekilde ispatlanmamıştır (Zager, 1992; Visweswaran, 1999).  

Dantrolen sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınmasını inhibe ederek hücre içi kalsiyum düzeyini 
azaltabilir, kas zaafiyetine yol açma riski de taşıdığı göz önünde tutulmalıdır (Lopez, 1995). Bu ilaç ile ilgili 
deneysel çalışmalar halen sürmektedir. 

Amilorid potasyum koruyucu bir diüretiktir; sodyum-kalsiyum pompasını pek çok dokuda inhibe eder. Bir ilacı 
veya analoglarını reperfüzyondan önce veya hemen sonra uygulamak mümkündür; böylece sitozolik kalsiyum 
artışı önlenebilir (Odeh, 1991); öte yandan amilorid hiperpotasemi riskini artırabilir. 

Rabdomiyolize bağlı ABY patogenezinde serbest oksijen radikallerininin rol alabileceği öne sürülmüştür; bu 
maddeleri azaltmak için süperoksit dismutaz, allopurinol ve mannitol, C ve E vitaminleri deneysel şartlarda 
kullanılmıştır; ancak tüm bu tedavilerin pratik yararları tartışmalıdır (Odeh, 1991; Slater, 1998). 



 
 

34

Bu hastalarda sık görülen dissemine intravasküler koagülasyon (DİK)’i tedavi etmek için heparin kullanımı da 
önerilmiştir, ama bu komplikasyonun tedavisinde heparinin yararlı olduğunu gösteren çalışmalar yoktur.  

II. İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİ 

Doğal afetlerden sonra infeksiyonlar önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir; önlenmeleri hem prognozu 
olumlu yönde etkiler; hem de insan emeği ve tıbbi malzeme kullanımında tasarrufa katkıda bulunur. 

Ezilme sendromlu hastalarda infeksiyonların sıklığı azaltabilmek için antibiyotikler kullanılabilir; ancak hem 
bu ilaçlara bağlı yan etkileri, hem de direnç gelişimi ve süperinfeksiyonları önleyebilmek amacıyla 
indikasyonların iyi belirlenmesi şarttır (Stilwell, 1989). 

Felaket şartlarında hasta naklinin henüz sağlanamadığı erken dönemde her yaralıya profilaktik antibiyotik 
kullanılması gerekmez (bu uygulamanın Marmara Depremi ertesinde oldukça sık yapıldığını biliyoruz); böyle bir 
politika hastanın ileri dönemdeki tedavisinde pek çok zorluklara yol açmaktadır. Ezilme sendromlu hastalarda 
antibiyotiklerin profilaksi amacı ile kullanılmaları hakkında "Tedavi" bahsinde bilgi verildiği için burada ayrıntıya 
girilmeyecektir. Ancak, bu amaçla antibiyotik kullanım süresinin 24 saati aşmaması gereği ile infekte yaralarda 
sık ve agressif cerrahi debridmanın yerini hiçbir antibiyotiğin tutamayacağını vurgulamak istiyoruz. Kirli 
yaraların lokal cerrahi tedavisini yapmadan sürekli antibiyotik vermenin bir dayanağı yoktur (Klimik Bülteni, 
2000). 

SALGINLARIN ÖNLENMESİ 
Felaketler ertesinde endişe duyulan konulardan biri salgın hastalıkların ortaya çıkması riskidir; bu risk yalnızca 

ezilme sendromlu hastalar için değil, tüm felaketzedeler için söz konusudur. Ancak depremler ertesinde salgın 
tehlikesinin pratikte çok fazla önem taşımadığı; tifo, kolera, menenjit, tifüs gibi hastalıkların nadir olduğu ve 
bunların genel mortalite üzerine etkisinin ihmal edilebilir olduğu bilinmektedir (Editorial, Lancet, 1990). 

Hastalık sürveyans çalışmaları, özellikle fakir toplumlarda felaketzedelerin barındığı kamplarda 
(epidemilerden ziyade) hastalık bulaşma riskindeki artışın daha önemli olduğunu göstermiştir. Felaketler sırasında 
çöplerin uygun şekilde ortadan kaldırılamamasına bağlı olarak sular infekte olabilir; gastroenterit, dizanteri, 
hepatit, malarya ve kolera gelişmesi riski artabilir (Steinberg, 1991); arasıra da kamplarda damlacık infeksiyonu 
ile yayılan kızamık, influenza ve polio salgınları görülebilir. Bu nedenle, çabalar özellikle kızamığın önlenmesi ile 
diyareal hastalıkların ve solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi yönünde yoğunlaştırılmalıdır (Editorial, Lancet, 
1990). 

Felaketlerden sonra infeksiyonların sıklığını en aza indirgeyebilmek için, cesetlerin, çöplerin ve diğer artıkların 
uygun şekilde ortadan kaldırılması; böcekler ile mücadele; su ve yiyeceklerin infekte olmaması konularına dikkat 
etmelidir (Steinberg, 1991). Burada, suyun kaynatılarak içilmesinin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar 
vardır.  
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PROFİLAKSİ DERSLERİ 

Ezilme sendromunda akut böbrek yetersizliğine zemin hazırlayan en önemli patogenetik faktör 
hipovolemidir; o sebeple sıvı tedavisine hasta henüz enkazın altında iken başlamalıdır. Bu aşamada tercih 
edilen sıvı izotonik sodyum klorürdür. Marmara Depremi ertesinde (bazı yabancı kurtarma ekipleri dışında) bu 
tip uygulamalara gereği kadar özen gösterilmediği kanısındayız. Bu konuda tıbbi personelin sürekli eğitimi çok 
önem taşımaktadır. 

İdrar yapabilen hastalara mannitol-alkali solüsyonu uygulaması profilakside önem taşır; idrar 
miktarını saptayabilmek amacıyla mümkün olan en erken zamanda hastaya sonda takmalıdır. Felaket 
şartlarında sonda takmada güçlük çekilirse çok kaba bir yöntem olarak hastaların iç çamaşırlarını 
yoklamalıdır. Burada yoğun bir ıslaklık saptanırsa (ve kanama söz konusu değilse) hastanın idrar 
yaptığına hükmedilerek daha rahat bir şekilde sıvı replasmanına geçilir. Sıvı tedavisini objektif olarak 
yönlendirebilmek için mümkünse sahra hastanelerinde santral venöz basınç kateteri takmalıdır.   

Marmara Depremi sırasında bazı hastalara felaket sahasında potasyum içeren solüsyonların takıldığı 
görülmüştür; bu uygulama mutlak bir tıbbi hatadır ve hastanın ölümüne yol açabilir; çünkü ezilme sendromlu 
hastalarda her aşamada fatal hiperpotasemiler ortaya çıkabilir. Potasyumlu solüsyonları hiç bir şekilde empirik 
olarak vermemelidir.  

Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu hastalara alanda ilk tedavi olarak 
diüretikler ve dopamin infüzyonu yapıldığı da saptanmıştır. Söz konusu tedavi yöntemlerinin yararı 
tartışmalıdır; o nedenle, uygulanmamış olmaları bir eksiklik değildir. 

Ezilme sendromlu hastalarda infeksiyon profilaksisi de çok önem taşır. Burada en önemli nokta kirli 
yaraların debride edilmesidir; antibiyotiklerin profilaksi amacıyla rastgele kullanılmaları doğru değildir. 
Marmara Depremi’nde başvuru aşamasında pek çok hastaya sahada geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
başlandığı görülmüştür. Yanlış olan bu uygulamaları en aza indirgeyebilmek için eğitim programları 
düzenlenmesi ve "sahada tedavi"  rehberlerinin hazırlanması önem taşır.  

 

 
 

 

 

 


