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II. EPİDEMİYOLOJİ 
 

ÖZET 

Depremlerin ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromu sıklığını incelerken şu temel bilgiler göz önünde 
tutulmalıdır: 1. Deprem travmalarının tümünde rabdomiyoliz gelişmez, 2. Rabdomiyolizlerin tümünde ezilme 
sendromu gelişmez, 3. Ezilme sendromu olgularının tümünde akut böbrek yetersizliği (ABY) gelişmez. Bu 
gerçeklerden yola çıkarak yapılan analizler sonucunda depremler ertesindeki tüm yaralanmaların yaklaşık 
%2 ile %5’inde ezilme sendromu, yine tüm yaralanmaların yaklaşık %1.5’inde ABY gelişeceği varsayılır. İlk 
bakışta düşük gibi görünen söz konusu oranlar, felaketler sonrasındaki onbinlerce yaralı göz önüne 
alındığında, çok sayıda ABY’li olgu ortaya çıkabileceğine işaret eder. 

Ezilme sendromu öncelikle orta yaş grubundaki hastalarda görülür. Yaşlıların, primer felaket sırasındaki 
ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu yaş grubunda ciddi yaralılar (sahadaki ölümlere bağlı 
olarak) hastanelere daha az gelir; o nedenle ileri yaşlarda bu sendrom kısmen daha nadirdir. Çocuklarda da 
ezilme sendromunun daha az görüldüğü saptanmıştır; bu durum yaşlılara benzer şekilde felaket sırasında 
ölüm oranlarının daha yüksek olmasına veya kas kütleleri az olduğu için, çocuklarda rabdomiyoliz ve buna 
bağlı ezilme sendromunun daha seyrek ortaya çıkmasına bağlanabilir. Öte yandan bu sendromun gelişmesi 
riski erkek ve kadınlar arasında anlamlı bir farklılık göstermez. 

Yerleşim merkezleri dikkate alındığında ezilme sendromu gelişmesi bakımından en yüksek risk, bekleneceği 
üzere, depremin merkez üssünde yaşayanlarda ortaya çıkar; bölgeden uzaklaştıkça risk de azalır. 

Deprem felaketlerinden sonra hastane başvurularının büyük çoğunluğu felaketin ilk 3 gününde 
gerçekleşir; çoğu kez ilk hafta sonunda felaket ile doğrudan ilgili hasta girişi sona erer. Erken dönemde gelen 
hastalarda mortalite riski genellikle daha yüksektir. 

Depremlerden sonra hem medikal, hem de lojistik açıdan dikkat çeken bir konu enkaz altında geçen süre 
(EAS)’dır. Bu süre felaketin merkez üssündeki nüfus yoğunluğuna, yapıların tipine, kurtarma faaliyetlerinin 
etkinliğine göre değişkenlik gösterir. Yaralanma tipleri benzer olsa bile, enkaz altında tutsak kalan hastaların 
ölüm riski dışarıdaki hastalara göre anlamlı ölçüde yüksektir. Büyük depremlerden sonra ortalama EAS 10 
saat dolayındadır; süre uzadıkça, enkaz altından canlı çıkarılanların oranı azalır. Bu süre ile ezilme 
sendromu gelişmesi riski arasında bir ilişkinin varlığı tartışmalıdır. 

 

I. İNSİDENS 

Yapıların tipi, felaketin büyüklüğü ve zamanlaması gibi pek çok faktöre göre değişkenlik göstermesine 
rağmen, büyük (Richter ölçeğine göre 6.4 - 7.5 şiddetindeki) depremlerde gözlenen ölü/yaralı oranı yaklaşık 1/3 
değerindedir (Mahoney, 1987; Seaman, 1990; Alexander, 1996; Shoaf, 1998). Marmara Depremi ertesinde, resmi 
rakamlara göre 17,480 ölü ve 43,953 yaralı ortaya çıktığı göz önüne alınırsa söz konusu rakam yaklaşık 1/2.5 
oranında gerçekleşmiştir.  

Yaralanan hastalarda rabdomiyolize bağlı olarak gelişen ezilme sendromu ve bu zeminde gerçekleşen akut 
böbrek yetersizliği (ABY)’nin sıklığı konusunda literatürde pek az bilgi vardır. Travmatik rabdomiyoliz 
olgularının incelendiği bir gözleme göre, 8 katlı bir binanın tamamen çökmesi sonrasında, binada bulunanların 
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%80'i hemen ölür; ölümlerin çoğu kafaya ve gövdeye olan travmalar sonucunda ortaya çıkar. Yaşayanların 
%10’unda ya hiç travma yoktur veya hafif sıyrıklar gözlenir; geriye kalan ve ciddi şekilde yaralanan %10’luk 
bölümün, %70’inde ezilme sendromu gelişir ki, bu rakam tüm kurtulanların yaklaşık %35-40’ına tekabül eder 
(Ron, 1984).  

Kitlesel felaketler ertesinde yaralı olarak kurtulabilmiş olgularda ezilme sendromu insidensini saptayabilmek 
ise beklenenden çok daha karmaşıktır. Şöyle ki;  

1. Bu tip felaketlerin ardından ortamda büyük bir kaos vardır; hasta kayıtları son derece yetersizdir  ve hasta 
yükünden dolayı laboratuar incelemeleri düzenli bir şekilde yapılamaz, 

2. Yaralanmaların hepsinde kas travması yoktur. (Depremlerden yaralı olarak kurtulanlarda genellikle yüzeyel 
travmalar ve kırıklar daha sıktır.),  

3. Kas düzeyindeki her travma rabdomiyoliz ile sonuçlanmaz. (Penetran travmalarda rabdomiyoliz oldukça 
nadirdir.), 

4. Ortaya çıkan rabdomiyolizlerin tümünde ezilme sendromu ve/veya ABY gelişmez [(Rabdomiyolizden sonra 
ABY gelişmesi riski değişik serilerde %4 ile %100 arasında değişir ve ortalama %30-50’ler dolayındadır 
(Bywaters, 1941; Grossman, 1974; Gabow, 1982; Ward, 1988; Slater, 1998; Holt, 2000). Büyük depremlerde 
gözlenen rabdomiyolizlerde ezilme sendromu/ABY gelişmesi riski çok iyi bilinmez; ancak genelde bu oranın 
oldukça yüksek olması beklenir; çünkü felaketler sırasında pek çok diğer faktör (hipovoleminin daha belirgin 
olması, ilk yardım ve tıbbi tedavinin gecikmesi, cerrahi ve medikal komplikasyonları tedavi etmek için 
nefrotoksik ajanların daha sık kullanılması vb.) ABY gelişmesine katkıda bulunabilir. Bir genelleme yapılacak 
olursa, olayın şiddeti ve etkilediği alanın genişliği, binaların kalitesi, yaralıların kurtarılması için geçen zaman 
süresi, triaj işlemleri, lokal tıbbi imkanlar ve kurtarma ekiplerinin yeterliliği gibi çok sayıda faktör bu hastalarda 
ezilme sendromu ve ABY gelişmesini etkileyebilir (Vanholder, 2000)]. 

5. Hepsinden de öte, ezilme sendromu olgularının tümünde ABY görülmesi şart değildir. [Örneğin, Güney 
İtalya depreminden sonra 19 hastanın 12’sinde (%63.1) ABY ortaya çıkmıştır (Santangelo, 1982); İran depremi 
ertesinde hastaneye başvuranların yaklaşık %25’inde rabdomiyoliz, rabdomiyolizli hastaların da en azından 
%20’sinde ABY saptandığı bildirilmiştir (Atef, 1994). Marmara Depremi’nde sonra yapılan bir tek merkez 
analizinde ise, ezilme sendromlu 20 çocuktan 7’sinde (%35) ABY geliştiği rapor edilmiştir (Dönmez, 2001)].  

Pek çok kaynakta rabdomiyoliz ile ezilme sendromunun, ezilme sendromu ile de ABY’nin eş anlamlı 
kullanılması (veya ayırımlarının net bir şekilde yapılmaması) bu konudaki karmaşayı büsbütün artırmaktadır. 

Kitlesel felaketlerin ardından ezilme sendromu gelişmesi konusunda dünyadaki ilk verilerden biri yirminci 
yüzyılın en büyük felaketi olan Çin’deki Tang-Shan Depremi’nin (ölü sayısı: 242,769) ardından yapılan 
retrospektif bir analizde ortaya çıkmıştır. Bu rapora göre, bütün yaralanmaların yaklaşık %2 ile %5’inde ezilme 
sendromu gelişir (Zhi-Yong, 1987). Bir başka büyük kitlesel felaket olan Ermenistan Depremi’nin ardından da çok 
sayıda ezilme sendromu olgusu geliştiği düşünülmektedir; tahminlere göre bu sayı 600 dolayındadır (Collins, 
1989). 

Literatürde, bu konudaki en ayrıntılı çalışmalardan biri de Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde yapılmıştır. 
Buna göre, hastaneye yatırılan toplam 6107 hastadan 372’sinde (%6.1) ezilme sendromu ortaya çıkmıştır (Oda, 
1997). Bu hastalar içinde travması ciddi olarak nitelenen 2702 hastadaki ezilme sendromu oranı %13.8 
(372/2702)’dir. Söz konusu 372 hastanın 202’sinde (%54.3) [tüm serinin %.7.5’u (202/2702)] ABY gelişmiştir.  
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Marmara Depremi’nin ardından resmi olarak bildirilen yaralı sayısı 43.953, saptanabilen ezilme sendromlu 
olgu sayısı ise 639  olduğuna göre, hafif ve ağır tüm yaralanmaların yaklaşık %1.5’unda bu sendromun geliştiği 
hesaplanabilir. Söz konusu oran ilk bakışta küçük gibi algılansa bile 10,000’leri hatta 100,000’leri etkileyen 
felaketler gündeme geldiğinde sayının ne kadar yüksek olacağı ortaya çıkar.  

Serimizde çalışma kapsamına alınan referans hastanelerine toplam olarak 9843 felaketzede başvurmuş ve 
bunlardan 5302’si yatırılmıştır. Tüm hospitalizasyonlar göz önüne alınırsa 639 (%12) hastada akut renal 
problemler gelişmiş, bunların 477 (%8.9)’una diyaliz tedavisi gerekmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların 
%12’sinde renal problemlerin gelişmesi yüksek bir riske işaret etmektedir. Ancak şu noktaya dikkat çekmek 
lazımdır; söz konusu rakamlar daha ağır ve komplike hastaların başvurduğu ikinci kademe veya referans 
hastanelerine aittir ve analizini yaptığımız hasta popülasyonu bir deprem sonrasındaki genel felaketzede 
demografisinin tipik örneği değildir. Sağlık kuruluşunun türüne bağlı olarak hasta demografisinin değişeceği şu 
rapordan da anlaşılabilir: Ermenistan Depremi sonrasında yapılan bir analizde, bir referans hastanesine tüm 
başvuruların %23’ünde ezilme sendromu mevcuttur (Richards, 1989); muhtemelen bölgedeki tüm ezilme 
sendromları bu deneyimli merkeze gönderilmiş, böylece diğer hastanelerdeki olguların sayısı azaldığı halde, söz 
konusu merkezdeki oran artmıştır.  

Özetle, depremler ertesinde ezilme sendromu görülmesi riski ülkeler arasında ve incelemenin yapıldığı hasta 
popülasyonuna göre anlamlı farklılıklar gösterir. Eldeki verilere göre, referans hastanelerine yatırılan tüm 
felaketzedelerin %10 ile %20’sinde akut renal problemler gelişebileceği varsayılmalıdır (Sever, 2001). 

II. YAŞ 

Felaketler ertesinde ezilme sendromu gelişen hasta grubunun yaşı da (bu sendromun sıklığı gibi) ülkeler ve 
aynı ülkedeki değişik serilerde farklılıklar gösterir. Örneğin, Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde ezilme 
sendromlu hastaların ortalama yaşı 47 (Oda, 1997), Filipinlerdeki Luzon depreminde ise 26 olarak rapor 
edilmiştir (Roces, 1992).  

Sosyodemografik faktörler de depremlerdeki yaralanma ve ölüm riskine etki edebilir. Mesela, Japonya’daki 
Kobe Depremi’nde ölümlerin yarıdan çoğu 60 yaşın üzerindeki felaketzedelerde ortaya çıkmıştır. Yaşlı kimselerin 
(merdiven çıkma zorluğundan dolayı) zemin katlarda yaşaması, daha eski ve ahşap evlerde oturması bu yaş 
grubunda travmatize olma ve ölüm risklerini artırmaktadır (Tanida, 1996). 

Marmara Depremi’nde akut renal sorunları olan hasta grubunun ortalama yaşı 31.7±14.7 (alt ve üst sınır: 0.3-
90) bulunmuştur; hastaların önemli bir kısmı (%69.3), 10-40 yaş dilimindedir (Tablo-II.1, Şekil-II.1). Bu yaş 
grubundaki hastalarda kas kütlesinin fazla olması, böylece kompartman sendromunun daha ağır seyretmesi 
ve/veya daha fazla miyoglobinin açığa çıkması söz konusu bulguyu açıklayabilir. 

Yine Marmara Depremi analizinde, normalize edilmiş rakamlara göre, ezilme sendromu ortaya çıkması riski 
ortalama olarak yüzbinde 27.6’dır. Değişik yaş dilimleri arasında hem ezilme sendromu gelişmesi riski, hem de 
ölüm oranları bakımından anlamlı bir fark vardır (her iki analiz için, p<0.0001). Yine, normalize edilmiş 
rakamlara göre, değişik yaş dilimleri arasında ezilme sendromu görülmesi (p<0.0001) ve ölüm riski (p=0.001) 
bakımından doğrusal ilişki ileri derecede anlamlıdır (Tablo-II.1). 

Tablo-II.1. Ezilme sendromlu hastaların ve ölümlerin değişik yaş dilimlerine göre rakamsal ve normalize edilmiş 
değerleri. Veriler referans olarak 30-39 yaş dilimi ile karşılaştırılmıştır. (Şehrin küçük bir bölümü depremden etkilendiği için, 
İstanbul ile ilgili  rakamlar analize alınmamıştır). 

Yaş Yerli Ezilme s.’lu Ölen hasta Ezilme s. oranı Ölüm oranı Ezilme s.’unda 
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grubu Nüfus hasta sayısı sayısı (yüzbinde)* (yüzbinde)  ölüm oranı (%) 
0-9 388130   12   0  3.1b 0.0b  0.0 

10-19 436409 122 12 28.0 a 2.7  9.8 

20-29 371750 145 25 39.0 6.7 17.2 
30-39 318517 125 12 39.2 3.8 9.6 
40-49 238881   91 12 38.1 5.0 13.2 
50-59 143986   51   9 35.4 6.3 17.6 
60+ 175420   26   8 14.8 b 4.6 30.8a 

Global 2073093 572 78 27.6 3.8 13.6 
Oranlar arası farkın istatistiksel önemi p<0.0001 p<0.0001 p=0.03 
Yaşla doğrusal ilişkinin istatistiksel önemi p<0.0001 p=0.001 p=0.03 

  *  30-39 yaş dilimine kıyasla: a: p<0.01; b:p<0.001 (Ezilme s.: ezilme sendromu) 
 

Önceden yapılan istatistiklere göre, deprem bölgesinde yaşayan yerli nüfusun  %8.4’ü 60 yaş ve üzerinde 
olduğu halde, felaketzedelerin ancak %4.3’ü 60 yaşından daha fazladır. Benzer bir çelişki çocuk yaş grubu için de 
ortaya çıkmıştır; deprem öncesinde bölge halkının %18.7’si 10 yaşın altında iken, felaketzedelerin ancak %1.9’u 
10 yaş altında bulunmuştur (Şekil-II.1). 
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Şekil-II.1. Ezilme sendromlu hastaların ve yerli nüfusun yaş dilimlerine göre dağılımı.  
 

Serimizde yerli nüfusa göre daha az sayıda yaşlı hasta bulunmasını, yaşlıların depremler sırasındaki genel 
mortalitelerinin çok yüksek olduğunu bildiren raporlar (Glass, 1977; Tanida, 1996; Armenian, 1997; Peek Asa, 
1998) ışığında açıklamak mümkündür. Analizimize sadece hastanelere canlı olarak başvuran ezilme sendromlu 
felaketzedeler alındığı için, olay sırasında ölen yaşlılar bu seride daha az oranda temsil edilmişlerdir. Öte yandan, 
0-9 yaş grubunun yerli nüfusta %18.7’lik büyük bir oranda bulunmasına rağmen, hastalar arasında ancak %1.9 
oranında saptanmasını açıklamak kolay değildir. Burada iki ihtimal söz konusu olabilir:  

1. Bu yaş grubundaki çocuklar da (yaşlılar gibi) felaketlere karşı daha dayanıksızdır; deprem sırasındaki 
yüksek mortalite nedeniyle bu seride temsil edilmemişlerdir,  
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2. Çocuklar felaketlerde daha az yaralanır ve uzun süreler ile hayatta kalır (Holbrook, 1991). Bu iyi prognozda 
(muhtemelen) vücut yüzey alanlarının küçüklüğü rol alır; dar aralıklarda (veya "yaşam üçgenlerinde") travmadan 
korunan çocuklar ezilme sendromu ile daha az komplike olurlar (Sever, 2001). Bu ikinci varsayımı destekleyen 
önemli bulgular Marmara Depremi’nin sonrasında felaketzede çocukları inceleyen 2 ayrı tek merkez analizinde 
dikkat çekmiştir. Uludağ Üniversitesi Pediyatri Kliniği’nde yapılan bir çalışmada ezilme sendromu ile komplike 
olmuş çocukların enkaz altında geçirdikleri ortalama süre 17.9±5.1 saat (Dönmez, 2001), Marmara Tıp 
Fakültesi’nde yapılan bir analizde ise ortalama 35.4±13.3 saat (İskit, 2001) bulunmuştur. Her iki değer de, (çocuk 
hastaların küçük bir bölümünü oluşturduğu) serimizdeki enkaz altında geçen süreye göre anlamlı olarak daha 
uzundur. Söz konusu sonuçlar çocukların deprem travmalarından korunduklarının ve enkaz altında daha uzun süre 
ile canlı kalabildiklerinin bir göstergesi olarak algılanmalıdır.  

Özetle, ezilme sendromu tablosu orta yaş grubundaki felaketzedelerde daha sık, ileri yaşlılarda ve çocuklarda 
daha seyrek ortaya çıkar. Lojistik planlamalar yapılırken bu gerçek göz önünde tutulmalıdır. 

III. CİNSİYET 

Cinsiyet ile ezilme sendromu arasındaki ilişki henüz netlik kazanmamıştır. Kadınlarda egzersize bağlı 
rabdomiyolizin daha az görüldüğü rapor edilmektedir (Knochel, 1990); bu durum muhtemelen kadınlarda kas 
kütlesinin daha az olması ile ilgilidir. Öte yandan, travmatik ve nontravmatik rabdomiyolizli hastaların 
retrospektif olarak analiz edildiği bir çalışmada, ABY gelişmesi açısından iki cinsiyet arasında anlamlı bir fark 
saptanmamıştır (Ward, 1988).  

Felaketler sırasında tüm yaralanmalar göz önüne alındığında, yaralanma riski ile cinsiyet bağlantısı konusunda 
çelişik yayınlar vardır. Guatemala (Glass, 1977), Ermenistan (Armenian, 1997) ve Northridge ((Peek Asa, 1998) 
depremlerinde kadınların yaralanma sıklığı ve paterni, erkeklere göre daha ileri boyuttadır; ancak sayılan 
raporlarda ezilme sendromu değil, genel anlamda yaralanmalar analiz edilmiştir. Japonya’daki Kobe Depremi’nde 
ezilme sendromu saptanan 372 hastadan 178’i erkek, 194’ü kadındır  (Oda, 1997); aradaki fark anlamlı değildir.  

Marmara Depremi sonrasında ezilme sendromu saptanan 639 hastadan 348’i (%54) erkek, 291’i (%46) 
kadındır; erkek hastalar kadınlardan sayıca daha fazla olduğu halde, bu fark istatistiksel yönden anlamlılığa 
ulaşmamıştır.  

Sonuç olarak, ezilme sendromu riski açısından felaketzedelerde her iki cinsiyet arasında anlamlı bir fark 
beklenmemelidir. 

IV. YERLEŞİM MERKEZLERİ 

Bu serideki ezilme sendromlu hastaların büyük çoğunluğu (n:599) 5 şehirden (Gölcük, Adapazarı, Kocaeli, 
Yalova ve İstanbul) gelmiştir; bu şehirlere ek olarak Bolu’dan gelen 9 ve Eskişehir’den gelen 2 hasta da bu analiz 
kapsamına alınmıştır. Toplam 29 hastanın anket formunda, hastaların hangi şehirden geldiği belli değildir. 
Felaketin asıl merkezi olan her bir şehirdeki hasta sayısı ve 100.000 nüfusa göre normalize edilmiş ezilme 
sendromu oranları Tablo-II.2’de gösterilmiştir.  
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Tablo-II.2. Marmara Depremi'nden etkilenen şehirlerde ezilme sendromlu hasta sayısı, 100.000 nüfusa göre normalize 
edilmiş hasta oranı ve ezilme sendromu ortaya çıkması riski yönünden değişik şehirlerin birbiri ile karşılaştırılması. 

 
ŞEHİR Yerli 

Nüfus 
Ezilme s.’lu 
hasta sayısı 

Ölen hasta 
sayısı ve 

(%)’si 

Ezilme s. 
oranı 

(yüzbinde)

p 
(vs. 

Adapazarı)

p 
(vs. 
İzmit) 

p 
(vs. 

Yalova) 

p 
(vs. İstanbul)

Gölcük 76.585 178 25 (%14.0) 232.4 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Adapazarı 731.800 169 17 (%10.1) 23.1  <0.001 <0.001 <0.001 
İzmit 1.100.793 144 18 (%12.5) 13.1   <0.001 <0.001 
Yalova 163.916 93 22 (%23.7) 56.7    <0.001 
İstanbul 9.198.809 15 4 (%26.7)     0.16      
Toplam 11.271.902 599 n:86 5.3     

    p<0.0001     
 *Şehirlerin nüfusu 1997 nüfus sayımı esas alınarak sunulmuştur (Başbakanlık  Kriz Merkezi, 2000). (Ölen hastaların 11’ine ait anket 
formunda hastanın hangi şehirden geldiği belli olmadığı için, toplam ölümlerin sayısı 97 değil,  86’dır)  

(Ezilme s.: ezilme sendromu, vs.: versus) 

 Etkilenen şehirler içinde nüfusu en az olmasına rağmen en fazla ezilme sendromlu hastanın Gölcük ilçesinde 
ortaya çıktığı gözlenmektedir (Tablo-II.2, Şekil-II.2); normalize edilmiş rakamlar göz önüne alındığı zaman da bu 
ilçedeki felaketzedelerde ezilme sendromu gelişmesi riski diğer şehirlere kıyasla ileri derecede fazladır. 
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Şekil-II.2. Değişik şehirlerde ortaya çıkan ezilme sendromlu hastaların sayısı ve söz konusu olguların 100.000 nüfusa 

göre normalizasyonunun grafik şeklinde gösterilmesi. 
 

Analizin kapsamına alınan hastası bulunmamasına rağmen, Marmara Depremi’nde diğer bazı illerimizde de 
(Bolu, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak) ölümler kaydedilmiştir. Felaketten etkilenen her bir şehrin nüfusu, bu 
şehirlerdeki toplam ölü sayısı ve şehir bazında ölüm oranları Tablo-II.3’de gösterilmektedir. Tabloda tüm 
nedenlere (travmanın doğrudan veya dolaylı etkileri) bağlı en yüksek ölüm oranının Gölcük ilçemizde ortaya 
çıktığı (%7.3), bunu Yalova’nın (%1.5) izlediği dikkat çekmektedir. 
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Tablo-II.3. Marmara Depremi’nden etkilenen iller, felaketten önceki nüfusları, her bir ildeki ölü sayısı ve ölüm oranları  
(Başbakanlık Kriz Merkezi, 2000) 

ŞEHİR Yerli 
Nüfus Ölü Sayısı Ölüm oranı 

Gölcük 76.585 5384 %7.03 
Adapazarı 731.800 3891 %0.53 
İzmit 1.100.794 4093 %0.37 
Yalova 163.916 2504 %1.52 
İstanbul 9.198.809  981 %0.01 
Diğer 4.544.572  627 %0.01 
Toplam 15.816.476 17.480 %0.11 

 
 
Gölcük, Marmara Depremi’nin merkez üssüdür ve felaketin odağında bulunmanın ölüm ve yaralanmalar için 

majör bir risk faktörü olduğu, merkezden uzaklaşıldıkça da riskin azaldığı bilinmektedir (Armenian, 1997; Peek-
Asa, 2000). Bu kural Marmara depreminde de (bir istisna ile) geçerliğini korumuştur; diğer şehirlerde ezilme 
sendromu ortaya çıkması riski merkez ilçe Gölcük’e göre anlamlı olarak azdır. Tek istisna ise Yalova ilçesidir. Eş 
şiddet haritalarına göre Adapazarı, İzmit ve Yalova’da depremin büyüklüğü benzer olduğu halde, normalize 
edilmiş rakamlara göre, Yalova’daki ölüm oranları daha yüksektir  (Tablo-II.3).  
 Kanımızca söz konusu bulgu gerçek bir sosyal yaraya işaret etmektedir. Bu ilçedeki binaların zemin 
yönünden elverişsiz yerlerde yapıldığı ve teknik olarak yapı kalitesinin çok kötü olduğu felaketten sonra medyada 
uzunca bir süre tartışılmıştır. Hem genel ölüm oranının, hem de ezilme sendromlu hasta oranının Yalova ilimizde 
(Gölcük dışındaki diğer yerleşim merkezlerine göre) çok daha sık ortaya çıkmış olması söz konusu varsayımları 
açık bir şekilde doğrulamaktadır. Benzer komplikasyonların yaşanmaması için, en azından bundan sonraki 
yapılaşmada zemin ve yapı kalitesine azami özen gösterilmesi şarttır. 

V. HASTANELERE BAŞVURU ZAMANI 

Büyük depremler sonrasında hastanelere başvuruların çoğu ilk 3 gün içinde gerçekleşir (Whittaker, 1974; Peek 
Asa, 1998; Tanaka, 1999) ve geçen günler içinde hasta sayısı hızla azalır. Nitekim, Ermenistan Depremi sırasında 
analizi yapılan 902 hastadan %97.6’sı felaketten sonraki ilk hafta içinde hastanelere başvurmuştur (Noji, 1991).  

Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu hastalarda hastanelere geliş günü anket formlarının 603’ünde 
bildirilmiştir. Buna göre en fazla başvuru felaketin ikinci gününde gerçekleşmiş ve hastaların 423’ü (%70.1) ilk 3 
gün içinde hastanelere yatırılmıştır. Dördüncü günden itibaren ise başvurular azalmış, hastaların 562’si (%93.2) 
birinci haftanın sonuna kadar hastanelere yatırılmıştır (Şekil-II.3).  

Bu analiz yalnızca referans hastanelerine yatan hastaları (yani, aynı zamanda diğer hastanelerden yapılan 
sevkleri de) içermektedir; birinci basamak hastanelerine başvuruların daha erken dönemde olacağı göz önüne 
alınırsa, felaketzedelerin çok büyük bir bölümünün ilk üç gün içinde sağlık kuruluşlarına yatmış olduğu gerçeği 
ortaya çıkar.  

Kanımızca, söz konusu bulgulardan çıkarılacak önemli 2 ders vardır:  

1. Hastanelerdeki malzemelerin tüketiminin planlanması, yeni malzeme ısmarlanması ve yardım çağrılarının 
yapılması gibi lojistik konularda bu gerçek göz önüne alınmalıdır,  

2. İlk bir hafta içinde giderek azalan oranda da olsa, hasta akışı sürdüğü için tüm ekibi acil polikliniklerde 
sürekli yüksek tempoda çalıştırmak birkaç gün içinde aşırı yorgunluğa yol açar. O sebeple, felaket şartlarında çok 



 
 

32

aktif çalışması beklenen kliniklerin (ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, nefroloji, yoğun bakım) çalışma 
çizelgeleri düzenlenirken, özverili davranmanın beklenmesi yanında, gerçekçi de olmalıdır. Felaketin ilk 
günlerindeki çok iyiniyetli, cansiperane ve çok yoğun çalışmaların kısa sürede fizik ve moral yönlerden tükenişe 
yol açacağı, böylece çok kritik olan hasta bakımında yanlışlara sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. 
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Şekil-II.3. Referans hastanelerine başvuruların günlere göre dağılımı. Sütunlar her gün için başvuru sayısını, çizgi ise 

hastaneye yatışların kümülatif yüzdesini göstermektedir. 
 

Tek değişkenli analizde, ilk 3 günde başvuran hastalardaki ölüm oranı %17.7 (75/423) olduğu halde, sonradan 
gelenlerin mortalitesi %10 (18/180) oranında saptanmıştır (p=0.016). Japonya’da Kobe Depremi ertesinde de 
ölümlerin büyük bir çoğunluğunun travmadan sonraki ilk üç gün içinde ortaya çıktığı rapor edilmiştir (Tanaka, 
1999). Söz konusu bulgu (bekleneceği üzere), ilk günlerde daha ağır hastaların da hastanelere ulaşabilmesi, geçen 
günler içinde ise ağır yaralıların felaket alanında ölmesine bağlanabilir. Böylece, daha geç döneme kadar sağ 
kalabilmiş (veya dayanabilmiş) olan nisbeten hafif yaralı hastaların mortalitesi daha düşük çıkacaktır (Sever, 
2001). Nöbet ve çalışma listeleri düzenlenirken bu nokta dikkatle göz önünde tutulmalı, daha deneyimli hekimler 
ilk günlerde daha aktif görev almalıdır. 

VI. ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE 

Enkaz altında geçen süre (EAS) büyük depremlerin hem lojistik, hem de medikal açıdan en fazla önem taşıyan 
konusudur. Bu sürenin lojistik yönü kitabın X. bölümündeki "Lojistik" bahsinde ele alınacak, medikal yönü ise 
aşağıda incelenecektir. Bu analizde, EAS irdelenirken önce tüm grup analizleri verilecek, daha sonra felaketten 
sonraki ilk 3 gün içinde hastanelere yatırılan hastalar gözden geçirilecektir.   

A. TÜM SERİDE EAS’IN İRDELENMESİ 
Enkaz altında geçen süre felaketin şiddetine, merkez üssündeki nüfus yoğunluğuna, yapıların tipine ve 

kurtarma faaliyetlerinin etkinliğine göre değişkenlik gösterir; ancak bu konuda literatürde ayrıntılı 
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dökümantasyon pek azdır. Hem 1992’de Erzincan ilimizde ortaya çıkan depremde (San, 1993), hem de 
Japonya’daki Kobe depreminde (Oda 1997) EAS ortalama 9 saat bulunmuştur. 

Marmara Depremi ertesinde, tüm ezilme sendromlu olgular göz önüne alınırsa 539 hastaya ait anket formunda 
EAS belirlenmiştir; buna göre felaketzedeler ortalama 11.7±14.3 (0.5-135) saat süre ile enkazın altında kalmıştır. 
Marmara Depremi’nde EAS’ın Erzincan ve Kobe depremlerine göre daha uzun olması muhtemelen olayın şiddeti 
ile ilgilidir; resmi verilere göre, bu felaketten değişik derecelerde etkilenen illerin toplam yüzölçümü 64.365 
km2’dir (Başbakanlık Kriz Merkezi, 2000). Kurtarma ekiplerinin bu kadar büyük bir alan içinde etkin ve yeterli 
olamaması, hastaların daha uzun süreyle enkaz altında kalmasına yol açmıştır. 

Bu seride, en fazla sayıda hasta (n:240), 5-8 saat süre ile yıkıntı altında kalmış; 117 hasta 9-12 saat, 74 hasta 1-
4 saat ve 43 hasta ise 13-16 saat sonra kurtarılabilmiştir (Şekil-II.4), (Tablo-II.4). 

0

50

100

150

200

250

300

<1
-4 5-
8

9-
12

13
-1

6

17
-2

4

25
-3

6

37
-4

8

49
-7

2

>7
2

Enkaz altında geçen süre (saat)

K
ur

ta
rıl

an
la

rın
 s

ay
ıs
ı

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

K
ur

ta
rıl

an
la

rın
 k

üm
ül

at
if 

%
's

i

 
Şekil-II.4. Zaman dilimlerine göre enkazın altında geçirilen değişik süreler (sütunlar) ve depremden sonra geçen zamanın 

bir fonksiyonu olarak kurtarılan felaketzedelerin kümülatif yüzdeleri (çizgi). Yardım ekiplerinin çalışması sonucunda 
felaketten 12, 24 ve 48 saat sonra kurtarılabilen ezilme sendromlu hastaların oranı %80, %93 ve %97’ye ulaşmıştır. 

 
Bu analizde en kısa EAS yalnızca yarım saattir. Söz konusu bulgu, ezilme sendromunun ancak uzunca 

sürelerle (4 saat) enkaz altında kalınması sonrasında ortaya çıkabileceğini öne süren önceki varsayımları 
(Michaelson, 1992) geçersiz kılar ve çok kısa süre içinde bile ezilme sendromu gelişebileceği ispatlar (Sever, 
2001).  

Serimizde, en geç kurtarılan 3 felaketzedede EAS 135, 120 ve 98 saattir. Bu hastalardan birinci ve üçüncüsü 
diyaliz gereksinimi olmadan sağ olarak taburcu edilmiş, enkaz altında 120 saat geçiren ikinci hastada ise diyaliz 
indikasyonu ortaya çıkmış ve bu olgu sonradan ölmüştür. 

Enkaz altında geçirilen süre, ekstremite amputasyonu yapılan hastalarda (18.9±16.5 saat) yapılmayanlara göre 
(10.4±13.5 saat) daha uzundur (p<0.001).  Tüm seri ele alındığında, EAS travmaya uğrayan (p=0.001, r=0.147, 
n:539), fasyotomi yapılan (p=0.001, r=0.142, n:539) ve ampute edilen (p<0.001, r=0.264, n:539) ekstremite 
sayıları ile pozitif; oligüri süresi (p=0.004, r=-0.128, n:515), poliüri süresi (p=0.026, r=-0.127 n:306), diyaliz 
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seans sayısı (p=0.002, r=-0.133, n:539) ve hemodiyaliz desteğine gereksinim duyulan gün sayısı (p=0.004, r=-
0.127, n:523) ile de negatif korelasyonlar göstermiştir. 
Tablo-II.4. Marmara depremi ertesinde, ezilme sendromlu hastalarda enkaz altında geçirilen zaman süresine göre hayatta 

kalma ve diyalize gereksinim duyma oranları 

Zaman dilimi  HAYATTA KALMA İHTİMALİ DİYALİZ GEREKSİNİMİ 
(saat) Yaşayan Ölen Toplam Diyaliz (-) Diyaliz (+) Toplam
<1 1 (%50.0) 1 (%50.0) 2 1 (%50.0) 1 (%50.0) 2 
1-4 70 (%94.6) 4 (%5.4) 74 29 (%39.2) 45 (%60.8) 74 
5-8 223 (%92.9) 17(%7.1) 240 51 (%21.3) 189 (%78.8) 240 
9-12 95 (%81.2) 22 (%18.8) 117 18 (%15.4) 99 (%84.6) 117 
13-16 38 (%88.4) 5 (%11.6) 43 10 (%23.3) 33 (%76.7) 43 
17-24 21 (%84.0) 4 (%16.0) 25 4 (%16.0) 21 (%84.0) 25 
25-36 10 (%83.3) 2 (%16.7) 12 3 (%25.0) 9 (%75.0) 12 
37-48 10 (%90.9)      1 (%9.1) 11 5 (%45.5) 6 (%54.5) 11 
49-72 7 (%87.5) 1 (%12.5) 8 6 (%75.0) 2 (%25.0) 8 
>72 6 (%85.7) 1 (%14.3) 7 6 (%85.7) 1 (%14.3) 7 
Total 481 (%89.2) 58 (%10.8) 539 133 (%24.7) 406 (%75.3) 539 

 p=0.07 (MH)a P=0.03 (MH) 
 A B 

a: MH.: Mantel-Haenzsel χ2 testi) 
 

Bu seride EAS’ın travmatize, fasyotomize ve ampute ekstremiteler ile korelasyon göstermesi ilk bakışta daha 
ciddi bir travmaya işaret ediyor gibi görünmekte ise de, aslında ekstremite travması olan hastalarının 
mortalitesinin (%14.3), olmayanlara göre (%18.9) daha düşük bulunması böyle bir ilişkinin geçersiz olduğunu 
düşündürür (Bkz.: "Klinik Bulgular"). Varsayımlarımıza göre, yalnızca ekstremite travması bulunan hastalar 
(toraks ve abdomen gibi daha kritik bölgelerde travması bulunanlara göre) enkaz altında daha uzun süreler ile sağ 
kalabilir; ancak bu olguların travmaları erken dönemde tedavi edilememiş olduğu için kompartman sendromları 
daha ağırdır, sonuçta fasyotomi ve amputasyon indikasyonları daha sık ortaya çıkar (Sever, 2002). 

Öte yandan, yukarıdaki korelasyon analizlerinde ilk bakışta çelişik bir bulgu dikkat çekmektedir: EAS, renal 
disfonksiyonun göstergeleri olarak kabul edilebilecek olan oligüri süresi, hemodiyaliz seans sayısı ve 
hemodiyalize ihtiyaç duyulan gün sayısı gibi parametreler ile negatif koreledir; söz konusu görünür çelişki ileride 
irdelenecektir. 

EAS – mortalite ilişkisi  
Şiddetli depremlerin ardından yapılan retrospektif analizlerde enkaz altında uzun süre kalmanın ölüm için 

majör bir risk faktörü olduğu öne sürülmüştür. Açık bir alanda, benzer düzeyde yaralanması olanlara göre, enkaz 
altında sıkışan felaketzedelerdeki ölüm oranı Güney İtalya Depremi'nde 100 misli (De Bruycker, 1985), 
Ermenistan Depremi’nde ise 67 misli (Noji, 1990) daha yüksektir. Bu durum aslında beklenen bir bulgudur; 
çünkü EAS uzadıkça, penetran torakal ve/veya abdominal travma, açık kırık, aktif kanama vb. komplikasyonları 
olan hastalara acil tedavi gecikecek, böylece de ölüm riski artacaktır. 

Marmara Depremi’nde, klinik seyir sırasında ölen ezilme sendromlu hastalarda EAS (13.7±17.0 saat), sağ 
kalanlara göre (11.5±14,0 saat) daha uzundur; ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlılık kazanmamıştır 
(p=0.264). Enkaz altında geçirilen değişik zaman dilimlerine göre hayatta kalma şansı analiz edildiğinde de 
istatistiki yönden anlamlılık ortaya konamamıştır (p=0.07) (Tablo-II.4.A).  
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Enkaz altında geçen süre, yaş, cinsiyet, oligüri süresi ve diyaliz ihtiyacını değişkenler olarak içeren çok 
değişkenli bir "step-wise" regresyon analizi modelinde de ölüm prediktörü olarak sadece yaş ve diyaliz 
gereksinimi önem kazanmış, EAS anlamlı bulunmamıştır (Tablo-II.5.A). 

Yukarıda değinildiği üzere, literatürde EAS ile mortalite arasında çok yakın bir paralellik saptanmış olduğu 
halde, benzer bir ilişkinin analizimizde gözlenmemiş olması değişik nedenlerden kaynaklanabilir: 
Tablo-II.5. Tüm grubu oluşturan hastalarda mortalite ve diyaliz ihtiyaçları için multipl regresyon "step-wise" analizi. 

Basamaklar  Parametre p 
Odds 
Oranı Parametre p 

Odds 
oranı 

 MORTALİTE DİYALİZ GEREKSİNİMİ 

EAS =0.412 1.008 EAS =0.182 0.988 
Yaş =0.011 1.024 Yaş =0.041 1.019 
Cinsiyet =0.911 1.034 Cinsiyet =0.257 0.701 
Diyaliz =0.008 4.085 

Basamak-1 

Oligüri süresi =0.243 0.974 Oligüri süresi <0.001 2.306 

EAS =0.410 1.008 EAS =0.169 0.988 
Yaş =0.011 1.024 Yaş =0.043 1.018 
Diyaliz =0.008 4.079 Basamak-2 
Oligüri süresi =0.237 0.974 Oligüri süresi <0.001 2.295 

Yaş =0.007 1.025 Yaş =0.047 1.018 
Diyaliz =0.010 3.868 Basamak-3 
Oligüri süresi =0.219 0.973 Oligüri süresi <0.001 2.313 

Yaş =0.005 1.026 
Basamak-4 Diyaliz =0.024 2.981 

 

A B 
EAS: enkaz altında geçen süre 

 
1. Şu ana kadar yapılan gözlemlerin hiçbirinde (bildiğimiz kadarı ile) EAS ayrıntılı bir şekilde dökümante 

edilmemiştir. Varılan sonuçların tek ve temel dayanağı enkaz altından daha geç dönemde çıkarılan 
felaketzedelerden canlı kalanların oranının (bekleneceği şekilde) giderek azalmasıdır. Öte yandan, bu analizin 
kapsamına yalnızca enkaz altından canlı çıkarılarak hastanelere başvurmuş ezilme sendromlu hastalar alınmıştır. 
Özetle, önceki raporlar ile analizimizin dayanak noktaları temelde birbirinden farklıdır. 

2. Önceki raporlarda, spektrumun bir ucunda enkaz altından ölü çıkarılanlar, diğer ucunda ise çok hafif 
yaralanan ve hiç ölüm riski taşımayan (yüzeysel sıyrıklar, kapalı ekstremite kırıkları vb.) travmaları bulunan 
olgular vardır. Bu nedenle, söz konusu raporlardaki felaketzede demografisi ile serimizdeki orta/ağır derecede 
yaralanmış olgular kesin bir şekilde farklılık göstermektedir. 

3. Serimizde enkaz altında geçirilen zaman dilimine göre sağ kalma oranları incelendiğinde uzun EAS 
dilimlerinde sağ kalma ihtimali, istatiksel anlamlılığa tam ulaşmamaktadır (p=0.07), (Tablo-II.4.A). Söz konusu 
bulgu, literatürde mortalitenin yıkıntı altında geçen sürenin bir fonksiyonu olduğu şeklindeki pek çok rapor ile 
(DeBruycker, 1983; Zhi Yong, 1987; Collins, 1991; Roces, 1992; Noji, 1993; Solez, 1993) çelişme 
göstermektedir. Bu durum 2 nedene bağlı olabilir: 1. Yukarıda da işaret edildiği gibi, literatürdeki raporların 
hemen hepsinde enkazın altından zaten ölü çıkarılmış hastalar da göz önüne alınmaktadır. Öte yandan, 
analizimizin kapsamına yalnızca canlı olarak referans hastanelerine gelebilmiş olgular alınmıştır. 2. Serimizdeki, 
canlı çıkarılan hastalardaki durum irdelendiğinde ise, şu varsayım öne sürülebilir: Ancak daha hafif veya orta 
derecede yaralı olanlar enkaz altında uzunca süre ile hayatta kalabilmiştir; bu hastaların geç dönemdeki 
prognozlarının da daha iyi olması beklenir. Öte yandan, bu seride enkazdan çok ağır yaralı olarak kurtarılan ve 
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hastaneye başvurunun ilk saatlerinde ölen hastalar da vardır. O nedenle, istatistiksel analiz hayatta kalma ihtimali 
ile EAS arasında net bir ilişki saptayamamıştır.  

EAS - morbidite ilişkisi 
Burada, morbidite parametreleri olarak renal problem gelişmesi ve diyaliz ihtiyacı ele alınacaktır.   

EAS- renal problem gelişmesi: Felaketzedelerin enkaz altında geçirdikleri süre ile böbrek yetersizliği gelişmesi 
riski arasında çelişkili raporlar vardır. Bu sürenin önemli olduğu (Collins, 1991; Better, 1993; Atef, 1994) veya 
önem taşımadığı (Zhi-Yong, 1987; Oda, 1997) öne sürülmektedir. Kobe Depremi’nde enkaz altında kalınan süre 
ile ezilme sendromunun ağırlığı arasında pozitif bir korelasyon saptanmamış, aksine serum CK düzeyi 75.000 
üniteden daha yüksek bulunan felaketzedeler (75.000 üniteden düşük olanlara kıyasla) enkaz altında daha kısa 
süreler ile kalmıştır. Özetle, literatürde EAS ile felaketzedelerdeki böbrek yetersizliği riski konusunda yerleşik 
bilgiler yoktur. Aşağıda, ilk 3 günde başvuran hastalarda EAS’ın irdelenmesi bölümünde bu konu ayrıntılı olarak 
tartışılacaktır. 

Öte yandan, serimizde yarım saat gibi kısa süreyle enkaz altında kalan hastalarda da ezilme sendromunun 
ortaya çıkabildiğinin saptanması, bir depremden sonra çok erken dönemde kurtarılsa bile, tüm hastalarda bu 
sendromun gelişebileceğini vurgular. 

EAS-diyaliz gereksinimi: Bu seride, ilk bakışta beklenmeyecek bir şekilde, diyalize alınan hastalardaki EAS 
(10.3±9.5 saat), diyaliz ihtiyacı duymayanlara göre (15.9±23.1 saat) anlamlı olarak daha kısadır (p<0.001). Enkaz 
altında geçirilen değişik zaman dilimlerine göre diyalize girme ihtimali incelendiğinde de yine istatiksel olarak 
anlamlı bir şekilde (p=0.03) enkaz altında daha uzun kalanların daha az diyalize gereksinim duydukları gözlenir 
(Tablo-II.4.B).  

Diyaliz prediktörlerini belirlemek için yapılan ve EAS, yaş, cinsiyet ve oligüri süresini değişkenler olarak 
içeren çok değişkenli bir "step-wise" regresyon analizinde EAS anlamsız kalmış, diyaliz prediktörü olarak yaş ve 
oligüri süreleri anlam kazanmıştır (Tablo-II.5.B). 

Asında, ilk bakışta, enkazın altında daha uzun süre kalanlarda diyaliz ihtiyacının daha fazla olması beklenirdi. 
Söz konusu görünür çelişkiyi aşağıda, ilk 3 günde başvuran hastaların bulguları ile birlikte yorumlayacağız. 

B. İLK 3 GÜNDE YATIRILAN HASTALARDA EAS’ın İRDELENMESİ 
Felaketin ilk 3 gününde başvuran hasta grubunda EAS (10.7±10.4 saat), sonradan hastanelere yatırılanlara 

kıyasla (14.5±21.0 saat) anlamlı olarak daha kısadır (p=0.03). Erken dönemde gelen hastalarda, EAS ile başvuru 
aşamasındaki trombosit sayımı arasında pozitif (p<0.001, r=0.218, n:308); serum kreatinin  (p=0.003, r=-0.159, 
n:339) ve albumin düzeyleri (p=0.002, r=-0.199, n:233) ile de negatif korelasyonlar saptanmıştır. Öte yandan EAS 
ile yaş, başvuru hematokriti, lökosit sayımı, BUN düzeyi, kas enzimleri [kreatin fosfokinaz (CK), alanin 
aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktik dehidrogenaz (LDH)] arasında bir korelasyon 
bulunamamıştır. 

Söz konusu korelasyon analizlerinde çelişik bir bulgu dikkat çekmektedir; EAS renal fonksiyonun göstergesi 
olarak kabul edilebilecek başvuru serum kreatinini ile negatif koreledir. Yukarıda, tüm grubu içeren korelasyon 
analizlerinde de EAS ile oligüri süresi, diyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğine gereksinim duyulan gün 
sayısı arasında negatif korelasyonların varlığına dikkat çekilmişti. Renal fonksiyon bozukluğu ile EAS arasında 
gözlenen bu  beklenmedik ilişkileri daha ayrıntılı irdeleyebilmek için, ilk 3 günde başvuran hastalarda EAS için 
iki empirik indeks süresi (25 ve 50 saat) belirlenmiş ve hastalar bu sürelerden daha uzun ve daha kısa süreler ile 
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enkaz altında kalanlar şeklinde ayrı ayrı incelenmiştir. Bu analizi yapmanın mantığı uzayan sürelerin prognoz 
üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
Tablo-II.6. Enkaz altında 25 ve 50 saatlik indeks sürelerinden daha kısa ve uzun kalan felaketzedelerde başvuru 

aşamasında BUN, serum kreatinin, potasyum, CK düzeyleri ve hemodiyaliz seans sayısı ile hemodiyaliz desteğine gerek 
duyulan gün sayılarının karşılaştırılması (yalnızca felaketten sonraki ilk 3 gün içinde referans hastanelerine yatırılan hastalar 
analiz kapsamına alınmıştır). 

ENKAZ ALTINDA 25 SAAT ENKAZ ALTINDA 50 SAAT  
EAS N Ort. SS p EAS N Ort. SS p 

<= 25 s. 318 57.0 29.8 <= 50 s. 334 56.9 29.5 BUN 
(mg/dl) > 25 s. 22 49.3 24.4 0.19 > 50 s. 6 38.8 25.7 0.04 

<= 25 s. 317 4.14 2.32 <= 50 s. 333 4.09 2.32 Kreatinin 
(mg/dl) > 25 s. 22 2.79 2.14 0.003 > 50 s. 6 1.63 1.10 0.003 

<= 25 s. 311 5.4 1.2 <= 50 s. 327 5.4 1.2 Potasyum 
(mEq/L) > 25 s. 22 5.3 1.2 0.66 > 50 s. 6 4.8 0.7 0.21 

<= 25 s. 60 61.668 81.880 <= 50 s. 63 61.820 80.983 CK (U/L) 
> 25 s. 4 54.455 64.102 0.88 > 50 s. 1 23.220  

-- 
 

<= 25 s. 324 8.3 8.5 <= 50 s. 341 8.3 8.8 HD seans 
sayısı > 25 s. 23 7.4 12.1 0.09 > 50 s. 6 0.5 1.2 0.005 

<= 25 s. 313 10.3 9.8 <= 50 s. 330 10.4 10.0 HD süresi 
(gün) > 25 s. 23 8.1 12.4 0.07 > 50 s. 6 0.5 1.2 0.005 

 A B 
 EAS: Enkaz altında geçen süre, SS: standart sapma, CK: kreatin fosfokinaz, HD: hemodiyaliz.  

 
Enkaz altında 25 saatlik indeks süresine göre başvuru bulguları: İlk 3 günde hastanelere başvuran ve anket 

formlarında EAS belirlenen hastalardan 324’ü, 25 saat ve daha kısa, 23’ü ise daha uzun süre ile enkazın altında 
kalmışlardır. Daha kısa kalanlarda hayatta kalma oranı %87.7 (284/324) iken, uzun süre kalanlarda bu oran 
%91.3’dür; aradaki fark istatistiksel yönden anlamsızdır (p=0.19). Diyaliz ihtiyacı göz önüne alındığı zaman ise, 
25 saatten kısa kalanların %76.5’unun (248/324), uzun kalanların ise %47,8’inin (11/23) diyalize alındığı dikkat 
çekmektedir; aradaki fark anlamlıdır (p=0.004). Enkaz altında uzun süreyle kalan hastalarda başvuru sırasında 
BUN, serum kreatinin, CK ve potasyum düzeyleri yanında, hemodiyaliz seans sayısı ve hemodiyaliz desteğinde 
geçen gün süresi daha az veya düşük olmuştur; ancak söz konusu parametrelerden sadece başvuru aşamasındaki 
serum kreatinini anlam kazanmıştır (p=0.003) (Tablo-II.6.A). 

Enkaz altında 50 saatlik indeks süresine göre başvuru bulguları: İlk 3 günde hastanelere başvuran ve anket 
formlarında EAS belirlenen 347 hastadan 341’i enkazın altında 50 saatten daha kısa, 6’sı ise daha uzun kalmıştır. 
Daha kısa kalan grupta, hayatta kalanların oranı %87.7 (299/341)’dir; uzun süreyle kalan 6 felaketzedenin hiçbiri 
ölmemiştir (p=0.46). Diyaliz gereksinimleri göz önüne alındığı zaman ise 50 saatten daha kısa kalanlardaki 
diyaliz ihtiyacı %75.7 (258/341), daha uzun kalanlarda %16.7’dir (1/6), (p=0.005). Uzun süre ile enkaz altında 
kalan felaketzedeler, daha erken kurtarılanlara göre hastanelere daha düşük BUN (p=0.04) ve serum kreatinin 
(p=0.003) düzeyleri ile başvurmuş, ayrıca bu hastalar anlamlı olarak daha az sayıda ve daha kısa süre ile 
hemodiyalize gereksinim duymuşlardır (her 2 parametre için p=0.005). İstatistiksel olarak anlamlılık kazanmamış 
olmasına rağmen geç kurtarılan hastalarda başvuruda serum potasyum ve CK düzeyleri de daha düşüktür (Tablo-
II.6B).  

Söz konusu tüm bulguların görünürde verdiği ortak mesaj şudur: Enkaz altında daha uzun süre kalanların renal 
fonksiyonları daha iyi korunmuştur. Aslında çelişik görünen bu bulgunun mantıklı açıklaması, istatistiksel 
anlamda bir seçim ikileminin ortaya çıkmış olmasıdır. Şöyle ki, (önceden de kısaca değinildiği üzere), bu serideki 
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hastalar arasında yalnızca hafif veya orta derecede yaralı olanlar enkaz altında daha uzun süreler ile canlı 
kalabilmiş, kurtarılabilmiş ve çalışma kapsamına alınabilmiştir. Geç zaman dilimleri içinde hastaneye getirilenler 
arasında ağır yaralı olanların oranı nisbeten az olduğu için mortalite daha düşüktür; bu hastalarda böbrek 
yetersizliğine işaret eden parametreler daha iyi veya daha hafiftir. Erken dönemde gelenlerde ise ciddi 
yaralanması olan hasta sayısının fazlalığından dolayı mortalite yüksektir; başvuru aşamasındaki biyokimyasal 
parametreler de daha kötüdür (Sever, 2002). Nitekim serimizdeki bir başka bulgu da söz konusu hipotezi 
desteklemektedir: İlk 3 gün içinde başvuran hastaların mortalite oranı, sonradan gelenlere göre anlamlı şekilde 
yüksektir (Sever, 2001). Bu bulgu da hafif yaralanmış felaketzedelerin 3 günden daha fazla süre ile hayatta 
kalabildiğini, hastanelerde de söz konusu olguların ölüm oranlarının daha düşük olduğunu doğrulamaktadır. 

Bu varsayımı destekler nitelikte bir bulgu Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde rapor edilmiştir. Söz konusu 
raporda bir hastaneye başvuran 117 hastadan 67’sinin çok kısa süre içinde öldüğü, bu nedenle hastalarda 
travmaların tip ve ağırlığının net bir şekilde saptanamadığı bildirilmiştir (Tanaka, 1999). Analiz yapılmadan 
sadece hipotetik temelde benzer varsayımlar İran (Atef, 1994; Nadjafi, 1997) ve Güney İtalya (DeBruycker, 1985) 
depremleri sırasında da öne sürülmüş, ancak, söz konusu hipotezlerin bilimsel olarak incelendiği ve doğrulandığı 
ilk çalışma Marmara Depremi’nin analizi olmuştur. 

Özetlenecek olursa, Marmara Depremi EAS’ın tıp literatüründe en ayrıntılı şekilde incelendiği çalışmadır; bu 
analizin sonuçlarına göre uzamış EAS ölüm ve diyaliz gereksinimleri için bir belirteç (prediktör) değildir. Tam 
tersine (her ne kadar seçim ikilemine bağlı olsa da) enkaz altında daha uzun süre geçiren felaketzedelerin 
morbidite ve mortalite oranları daha düşüktür. 

  

 



 
 

39

 

EPİDEMİYOLOJİK DERSLER 

Hafif ve ağır yaralanmaların tümü göz önüne alınırsa, Marmara Depremi’nde ezilme sendromu sıklığı %1.5 
dolayındadır. Bu oran ilk bakışta küçük görünmesine rağmen, onbinleri etkileyebilecek felaketlerde çok fazla 
sayıda ezilme sendromu hastasının ortaya çıkacağı beklenmelidir. Ülkemiz gündeminde olan felaketler için 
senaryo düzenleme ve hazırlık yapma aşamalarında bu oran göz önünde tutulmalıdır. 

Marmara Depremi’nin ardından, ezilme sendromuna her iki cinsiyette benzer oranlarda rastlandığı, 
ancak yaş grupları açısından anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı gözlenmiştir. Orta yaş grubunda 
olanlar ezilme sendromu ile daha sık komplike olmakta; 10 yaş altı çocuklar ve 60 yaşın üzerindekiler 
bu tablo ile ya daha az karşılaşmakta ya da felaket sırasında daha fazla öldükleri için hastanelere 
gelememektedirler. Lojistik personel planlamasında söz konusu bulgu dikkate alınmalıdır. 

Klasik bilgi, depremin merkez üssünde bulunmanın ölüm ve yaralanmalar için en önemli bir risk faktörü 
olduğunu ve merkezden uzaklaştıkça bu riskin hızla azaldığını vurgular. Marmara Depremi’nde ölüm ve 
yaralanmaların en yüksek oranda Gölcük ilçesinde ortaya çıkması bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Öte yandan, 
Yalova ilimizde ortaya çıkan normalize edilmiş ölüm oranlarının ve buradan gelen ezilme sendromlu hasta 
sayısının orantısız bir şekilde yüksek olması bu kentimizin yapılaşması ile ilgili önemli sorunlar bulunduğunu 
ispatlamaktadır. Kentin binaları çürük zeminlerde ve/veya kalitesiz olarak inşa edilmiştir. Buna göre, hem 
makro düzeyde yeni yerleşim merkezlerinin planlanması, hem de felaketin hemen ertesinde geçici barınmanın 
sağlanması aşamalarında jeolojik bilgiler çok dikkatle göz önüne alınmalı, idari makamlara hatalarının yol 
açtığı can kayıpları sürekli şekilde hatırlatılmalıdır. Küçük ve gündelik çıkarların büyük zararlara ve can 
kayıplarına yol açabileceği Marmara Depremi’nin verdiği en önemli derstir.  

Hastanelere başvuru yoğunluğu depremden sonraki 2. ve 3. günde çok artmaktadır. Felaketin 
ertesindeki ilk 3 günde hastaların büyük bir çoğunluğu, ilk hafta sonunda ise hemen hepsi hastanelere 
başvurmuş olacaktır. Malzeme sarfı yanında, iş gücü planlaması yaparken bu gerçek göz önünde 
tutulmalı, çalışma çizelgeleri ve nöbet listeleri bu bilgilere göre düzenlenmelidir. Felaketin ilk 
günlerindeki çok iyiniyetli, cansiperane ve aşırı yoğun çalışmaların kısa sürede fizik ve moral tükenişe 
yol açacağı, daha sonraki günlerde hasta bakımında yanlışlara sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Öte yandan, ilk günlerdeki başvurularda mortalite oranı, sonradan gelenlere göre daha yüksektir; 
çalışma listeleri düzenlenirken bu nokta da göz önünde tutulmalı ve daha deneyimli hekimler ilk 
günlerde çok aktif görev almalıdır.   

Enkaz altında geçen süre genelde 10-12 saat civarındadır. Beklenin tersine, enkaz altında geçirilen süre 
hayatta kalabilen hastalar açısından kötü bir prognostik gösterge değildir. Özellikle depremin üzerinden üç 
günden fazla bir süre geçtikten sonra getirilen felaketzedelerin prognozunun daha iyi olabileceği bilinmelidir. 
Bu hastaların diyaliz gereksinimi de daha az olacaktır. Söz konusu gözlem ancak daha hafif yaralıların daha 
uzun süreyle enkaz altında canlı kalabilmiş olmaları varsayımı ile açıklanmıştır. Lojistik planlamada bu gerçek 
de göz önünde tutulmalıdır. 

 

 

 

 

 


