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VII. PROGNOZ  
 

ÖZET 

Depremlerde ölü sayısını felaketin şiddeti, binaların yapısal özelliği, bölgenin nüfus yoğunluğu ve sağlık 
altyapısı gibi çok sayıda faktör belirler.  

Felaketzedelerdeki ölü/yaralı oranı ortalama 1/3 dolayındadır. Yaralıların erken ve geç dönemlerdeki 
mortalite oranları hakkında ise henüz net bilgiler yoktur. Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde, erken 
dönemde hastaneye yatırılan ezilme sendromlu hastalardaki mortalite %13.4; ezilme hasarı dışında diğer 
travmaları bulunan hastaların mortalitesi  %5.5 oranında bulunmuştur. Marmara Depremi sonrasında ise 
travmaya bağlı olarak referans hastanelerine yatırılan  tüm hastalar göz önüne alınırsa mortalite %8 
oranındadır. Bu bilgilere göre, felaketten sonra 2. basamak hastanelerine yatırılanların tümünün % 5 ile 
%10’unun öleceği varsayılabilir.  

Depremi yaşayanların geç dönemdeki prognozu konusunda dünyada yapılan tek çalışmada felaketten 
sonraki ilk 6 ay içerisinde kalp hastalıklarına bağlı mortalitenin arttığı bildirilmiştir. Felaketten uzun yıllar 
geçtikten sonra ise kalp hastalıklarına ek olarak hipertansiyon, diyabetes mellitus ve artrit gibi kronik 
hastalıkların da sıklığında ve morbiditesinde anlamlı artışlar saptanmıştır. Bu risk artışı aile fertlerinden birini 
kaybedenlerde ve/veya deprem sırasında maddi zarara uğrayanlarda çok daha belirgindir. 

Felaketzedelerin erken dönemde prognozunu etkileyen en önemli komplikasyonlardan biri akut böbrek 
yetersizliği (ABY)’dir. Değişik etyolojili tüm ABY’ler göz önüne alındığında mortalite oranı altta yatan olaya 
göre %7 ile %80 arasında değişkenlik gösterir; bu hastalar arasında önceden medikal sorunları bulunanların 
prognozu daha kötüdür. Felaketler ertesinde ezilme sendromuna bağlı ABY gelişenlerde ise mortalite oranı 
%25, bu grup içinde diyaliz yapılanların mortalitesi %40’lar dolayındadır. Öte yandan, 1999 yılındaki iki 
büyük depremde (Tayvan ve Marmara) bu oran diyaliz yapılan hastalarda bile %20’lerin altına düşmüştür. Bu 
sonuçlardan depremler ertesindeki ABY prognozunun giderek iyileştiği varsayılabilir. Literatürde, bu hasta 
grubunda mortalite oranını etkileyebilecek faktörler hakkında net bilgiler yoktur. 

Ezilme sendromuna bağlı ABY’de hasta akut dönemde hiperpotasemi, kalp yetersizliği ve infeksiyon gibi 
komplikasyonlar sonucunda kaybedilmezse tam şifa bir kuraldır ve kronik dönemde böbreklerde kalıcı bir 
hasar beklenmez. 

 
 

I. FELAKETLERDE GENEL PROGNOZ 

A. ERKEN DÖNEM 
Depremlerden sonra ölümlerin sayısını belirleyecek çok sayıda faktör vardır. Bunlar arasında depremin şiddeti, 

bölgenin jeolojik yapısı, nüfus yoğunluğu, binaların yapısal özelliği, afetin gerçekleştiği saat, enkaz altında 
geçirilen süre, kurtarma organizasyonunun etkinliği, felaketin ortaya çıktığı mevsim, bölgedeki sağlık 
yapılanmasının durumu gibi epidemiyolojik ve sosyal faktörler ön planda önem taşır (Noji, 1992; Nadjatfi, 1997; 
Shoaf, 1998). Ek olarak, başvuru aşamasındaki veya klinik seyir sırasındaki medikal parametreler ve ortaya çıkan 
komplikasyonlar da prognozu etkiler. 
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Depremlerden yaralı olarak kurtulan tüm (ezilme sendromu bulunan ve bulunmayan) felaketzedelerdeki genel 
mortalite oranı felaketler arasında, aynı felakette değişik merkezler arasında, hatta aynı merkezde tedavi edilen 
hasta popülasyonları arasında farklılıklar gösterir. Örneğin; Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde yapılan bir 
analize göre, erken dönemde hastaneye yatırılan ezilme sendromlu hastalardaki mortalite %13.4’tür (50/372); 
ezilme hasarı dışında travmaları bulunan hastaların mortalitesi ise %5.5 (128/2346) oranında bulunmuştur 
(Tanaka, 1999). Ayrıca, hem bu depremde, hem de Amerika’daki Northridge Depreminde yaşlı felaketzedelerde 
ölüm riskinin daha fazla olduğu saptanmıştır (Tanida, 1996; Peek Asa, 1998). Cinsiyetin mortalite üzerine etkisi 
de halen tartışmalıdır. Kobe Depremi ertesinde, en yüksek mortalitenin yaşlı kadınlarda görüldüğü savı öne 
sürülmüş (Tanida, 1996), ancak Amerika’daki Northridge (Peek Asa, 1998), Güney İtalya (De Bruycker, 1985) ve 
(yukarıda bahsedilenden bir başka analizde) Kobe (Osaki, 2001) depremleri ertesinde felaketlerde mortalite riski 
açısından cinsiyetler arasında fark olmadığı rapor edilmiştir.  

Marmara Depremi ertesinde, bir tek merkez analizinde, hastaneye başvuran 645 felaketzede içinde en yüksek 
mortalite (Kobe Depremi’ne benzer şekilde) ezilme sendromlu hastalarda ortaya çıkmıştır (Bulut, 2001). 
Analizimize temel oluşturan 35 referans hastanesine ise toplam olarak 9843 felaketzede başvurmuş, bunlardan 
5302’si yatırılmıştır. Söz konusu hastalardan 425’i kaybedilmiştir. Mortalite oranı tüm başvurular göz önüne 
alınırsa %4.3, yatırılan hastalar göz önüne alınırsa %8.0 oranındadır. Marmara Depremi’nden üç ay sonraki Düzce 
depreminde ise referans hastanelerine başvuran hasta sayısı 933, yatırılanların sayısı 430’dur. Bu 
felaketzedelerden 36’sı ölmüştür. Mortalite oranları hastane başvurularında %3.6, yatırılanlarda %8.3 olarak 
bulunmuştur.  

Ülkemizin birbirine çok yakın 2 bölgesinde ard arda ortaya çıkan 2 afetteki genel mortalite oranları ile 
Japonya’daki Kobe Depremi ertesinde gözlenen mortalite oranları arasındaki benzerlikler (%8, %8.3, %5.5) 
şaşırtıcıdır. Bu sonuçlara göre, bir felaket ertesinde referans hastanelerine yatırılanlarda genel mortalite 
oranlarının % 5 ile %10 arasında değişebileceği söylenebilir.  

B. GEÇ DÖNEM 
İlginç olarak, bölgede yaşayan ve depremden kurtulabilmiş kimselerin uzun süreli prognozu da söz konusu 

felaketten etkilenmektedir. Ermenistan Depremi’nden 2 ile 4 yıl sonra, olayı yaşamış 35.000’den fazla insan 
üzerinde gerçekleştirilen bir analizde, ilk 6 ay içerisinde kalp hastalığına bağlı ölümlerde önemli artışlar olduğu 
saptanmıştır (Armenian, 1998). Felaketi yaşamış hasta grubunda sonraki yıllarda da kalp hastalığı sıklığında ve 
kronik hastalık morbiditesinde anlamlı artışlar gözlenmiştir. İlginç olarak, aile fertlerinden birini kaybedenlerde 
ve/veya felaket sırasında maddi zarara uğrayanlarda (evin yıkılması, para kaybı, eşyaların kaybı vb.) kalp hastalığı 
riski daha da yüksektir. (Armenian, 1998).  

Yukarıda, depremlerden sonra en yüksek mortalite riskine maruz gruplardan birinin ezilme sendromlu hastalar 
olduğu vurgulanmış, ezilme sendromunun en önemli komponentinin ise akut böbrek yetersizliği (ABY) olduğuna 
değişik bölümlerde değinilmişti. Hem değişik etyolojilere bağlı ABY'li hastaların genel prognozu, hem de özel 
olarak ezilme sendromlu hastaların erken ve geç dönemdeki prognozu ile bu prognoza etki eden faktörler aşağıda 
incelenecektir. 

II. EZİLME SENDROMLU HASTALARIN PROGNOZU 
A. DEĞİŞİK ETYOLOJİLİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİKLERİNDE PROGNOZ 
Farklı serilerde ABY’li hastalardaki mortalite oranı %7 ile %80 arasında değişkenlik gösterir (Thadhani, 

1996). Mortalite oranları üzerine çok sayıda faktör etki eder. Örneğin; ABY ortaya çıkmadan önce başka medikal 
sorunların bulunması (Morris, 1991), klinik seyirde diğer organ ve sistemlerde ortaya çıkan komplikasyonlar 



 
 

13

[pulmoner ve kardiyovasküler komplikasyonlar (Bullock, 1985), septisemi (Bullock, 1985; Maher, 1989; Obialo, 
1999), solunum sistemi dışındaki organ ve sistem yetersizlikleri (Chertow, 1995) ve mekanik ventilasyona gerek 
duyulması (Chertow, 1995; Weisberg, 1997; Obialo, 1999)] hep kötü prognoz işaretleri olarak yorumlanmıştır. 

Akut böbrek yetersizlikli hastalarda prognozu etkileyen önemli faktörlerden biri de metabolik dengedir. 
Birbirini izleyen 2 günde, 24 saat içinde BUN düzeyindeki artışın 30 mg/dl’den, serum potasyum düzeyindeki 
artışın ise 2-4 mEq/L’den yüksek olması ve/veya bir günde 1-2 kilo’dan fazla zayıflama hiperkatabolizma olarak 
tarif edilir; hiperkatabolik olgularda prognoz daha kötüdür (Bullock, 1985; Druml, 2001). 

Bu hasta grubunda yaşın mortalite üzerindeki etkisi hakkında farklı görüşler vardır. Bazı yazarlar (Bullock, 
1985; Barton, 1993) yaşlılarda mortalitenin daha yüksek olduğunu öne sürmüştür; çünkü yukarıda sayılan 
komplikasyonlar yaşlılarda daha sık görülür. Ancak bu konuda fikir birliği yoktur ve diğer bazı otörler (Lameire, 
1987; Pascual, 1995) değişik yaşlardaki ABY’li hastaların mortalitelerinin birbiri ile benzerlik gösterdiğini rapor 
etmektedir.  

Sayılanlara ek olarak, ABY’li hastalarda renal replasman tedavisi uygulamaları da prognoza etki edebilir. 
Nitekim, erken ve/veya yoğun diyaliz tedavisinin prognoza olumlu katkılarda bulunacağı uzun yıllardan beri öne 

sürülmekte (Teschan, 1960; Conger, 1975; Gettings, 1999); ancak, söz konusu çalışmaların kurgularındaki 
sorunlar bu konuda kesin hüküm vermeyi engellemektedir (Karsou, 2000). Öte yandan, kısa bir süre önce 
yayınlanan, prospektif, kontrollu, dikkat çekici bir çalışmada, gün aşırı uygulamaya kıyasla, her gün uygulanan 
intermittan hemodiyalizin kritik durumdaki ABY'li hastaların prognozunu anlamlı olarak düzelttiği bulunmuştur 
(Schiffl, 2002). Bu araştırmaya göre, her gün diyaliz uygulanan hasta grubunda üremi daha iyi kontrol edilmiş, 
intradiyalitik hipotansiyon atakları daha seyrek ortaya çıkmış ve ABY daha hızlı iyileşmiştir. Ek olarak, her gün 
uygulamada mortalite oranı %28 iken, bu oran günaşırı uygulamada %46'ya ulaşmıştır (p=0.01), (Schiffl, 2002). 

Diyaliz uygulaması ile ilgili tartışmalı konulardan biri de kullanılan membranların tipidir; biyouyumlu sentetik 
membran kullanımının prognozu olumlu yönde etkileyeceği (Hakim, 1994; Conger, 1995; Himmelfarb, 1998); 
veya etkilemeyeceği (Jörres, 1999) konusunda birbiri ile çelişen raporlar vardır. Bu konuda kısa bir süre önce 
yapılmış bir metaanalizde, biyouyumlu sentetik membranların kuprofan membranlara göre daha avantajlı olduğu 
saptanmış, ancak, modifiye selülozik (semisentetik) membranlar ile sentetik membranlar arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (Subramanian, 2002). Öte yandan, bazı yazarlar bu konu ile zaman kaybetmenin gereksizliğine 
işaret eder; komorbid olayların ciddiyeti, hekim ve hemşirelerin bu hastaların tedavisindeki deneyimi gibi 
konulara konsantre olmanın daha akılcı olacağını öne sürer (Vanholder, 1999). 

 
B. EZİLME SENDROMUNA BAĞLI AKUT BÖBREK YETERSİZLİKLERİNDE 
ERKEN DÖNEMDE PROGNOZ 
Yukarıda, ABY’li hastalarda primer olayın diğer organları etkilemesi durumunda prognozun daha kötü 

olabileceği vurgulanmıştı. Ezilme sendromu seyrinde ortaya çıkan ABY, diğer pek çok sistemin etkilendiği 
durumlara tipik bir örnek oluşturur; o nedenle bu hasta grubunda farklı etyolojili ABY’lere göre daha ciddi bir 
prognoz beklenir. 

Literatürde, yaklaşık 15 yıl önce yapılan bir analizde, rabdomiyoliz zemininde gelişen ABY’de mortalite oranı 
%42.3 olarak saptanmıştır (Ward, 1988). İlginç olarak, bu analizin üzerinden yıllar geçtikten sonra yapılan diğer 
çalışmalarda da diyalize gereksinim duyulan ezilme sendromlu hastalardaki mortalite %40’lar dolayındadır (Atef, 
1994; Oda, 1997). Ancak burada bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır; ikinci gruptaki rakamlar doğal afetler 
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sonrasında ortaya çıkan ezilme sendromlu olguları kapsamaktadır. Gerek tıbbi teknikte, gerekse diyaliz 
yöntemlerinde ortaya çıkan gelişmelere rağmen prognozun benzer oranlarda kalmasına bu ezilme sendromu 
"epidemileri" seyrinde gözlenen lojistik faktörler olumsuz yönde katkıda bulunabilir. Şöyle ki; felaketler ertesinde 
hastanelere aynı anda yüzlerce hasta başvurur; bu şartlar altında sağlık sistemleri yetersiz kalabilir, ortaya çıkan 
lojistik problemler felaketzedelerin prognozunu kötü şekilde etkiler. Ayrıca, bu gruptaki hastaların hepsinin ağır 
travmatize olması da morbidite ve mortalite risklerini artırır. 

Marmara Depremi’nde ABY ile komplike olmuş ezilme sendromlu hastalarda genel mortalite %15.2 oranında 
gerçekleşmiştir; bu oran diyalize gerek duyulmamış hastalarda %9.3, diyalize girmiş hastalarda ise %17.2’dir; her 
iki grup arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlıdır (p=0.015) (Erek, 2002). İlginç olarak Marmara 
Depremi’nden yaklaşık 1 ay sonra (21 Eylül 1999) olan, Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetindeki Tayvan 
Depremi’nde de oldukça düşük (%17.3) mortalite oranlarına ulaşılmıştır (Hwang, 2001). Söz konusu oranlar 
felaketler ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromunda prognozun giderek düzelmekte olduğu izlenimini 
vermektedir. Ancak, yalnızca rapor edilmiş mortalite oranlarına dayanan böyle bir yorum çok iyimser ve yüzeysel 
olur. Daha objektif sonuçlara varabilmek için bu hasta grubunda prognoza etki eden faktörlerin gözden 
geçirilmesi şarttır. Aşağıda, kitabın farklı bölümlerinde ayrıntılı olarak sunulan, epidemiyolojik, klinik, labaratuar, 
terapötik ve lojistik parametrelerin prognoza etkileri özetlenecek, ardından Marmara Depremi’nde gözlenen bu iyi 
prognoz irdelenecektir. 

 
EZİLME SENDROMLU HASTALARDA PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
1. EPİDEMİYOLOJİK PARAMETRELER 

1A. Demografik parametreler 
Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu hastalarda cinsiyetin mortalite üzerine etkisi 

araştırıldığında toplam 348 erkek hastadan 50’sinin (%14.4), 291 kadın hastadan ise 47’sinin (%16.2)  öldüğü 
saptanmıştır; her iki cinsiyet arasındaki mortalite farkı istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p=0.53) (Erek, 2001). 

Yaşın mortalite üzerine etkisi analiz edildiği zaman ise, hayatta kalanların ortalama yaşı 31.2±14.4, ölenlerin 
34.5±16.1 bulunmuştur; ölenler anlamlı olarak daha yaşlıdır (p=0.048). Değişik yaş dilimlerindeki mortalite 
oranları ise şu şekildedir: 0-9 (%0), 10-19 (%9.8), 20-29 (%17.2), 30-39 (%9.6), 40-49 (%13.2), 50-59 (%17.6) ve 
60 yaştan fazla olanlarda (%30.8) (p=0.03). Bu analize göre 0-9 yaş diliminde hiç mortalite saptanmaması çok 
ilginç bir bulgudur (Tablo-II.1, Şekil-VII.1); bu yaş grubundaki hastalarda kas kütlesinin az oluşu ve böylece 
komplikasyonların daha nadir olduğu varsayımı söz konusu bulguyu açıklayabilir.  

Çocuk yaş grubundaki felaketzedelerin depremler sırasındaki prognozu ile ilgili çelişik raporlar vardır. 
Japonya’daki Kobe Depremi sırasında çocukların prognozunun oldukça iyi olduğu bildirilirken (Tanida, 1996), 
Guatemala Depremi sırasında, lokal göreneklere göre annelerinin yataklarında yatan (bu nedenle de muhtemelen 
iyi bir şekilde korunan) bebekler dışında, yaş ile mortalite riski arasında negatif bir korelasyon saptanmıştır 
(Glass, 1997). Ancak şu noktaya dikkat çekmekte yarar vardır; sayılan raporlar olaydan sağ olarak kurtulan 
ezilme sendromlu hastalara değil, deprem sırasında ortaya çıkan genel mortaliteye odaklanmıştır. O nedenle, bu 
gözlemler ile serimizdeki hastaların prognozu arasında bire bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir. 
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Şekil-VII.1. Değişik yaş dilimlerinde ezilme sendromlu hastaların ve ölenlerin sayısı (sütunlar) ve ezilme sendromlu 

hastalardaki mortalite oranları (çizgi). 
  
1B. Yerleşim merkezleri 
Bekleneceği üzere, felaketin yaşandığı yerleşim merkezleri genelde tüm felaketzedelerin, özel olarak da ezilme 

sendromlu hastaların prognozunu etkiler. Marmara Depremi’nde felaket sırasında bulunulan kente göre mortalite 
oranları incelendiğinde, en yüksek ölüm riskinin İstanbul’dan (%26.7), en düşük riskin ise Adapazarı’ndan gelen 
hastalarda (%10.1) ortaya çıktığı dikkat çekmiştir (Tablo-VII.1, Şekil-VII.2) . 

 
Tablo-VII.1. Felaket sırasında değişik şehirlerde bulunan hastalardaki mortalite oranları ve bu şehirlerin (hastaların 

çoğunun tedavi edildiği) İstanbul ve Bursa’ya olan uzaklıkları. 

Referans hastanelerine mesafe Şehirler Mortalite oranı 
(%) İstanbul (km) Bursa (km) 

Adapazarı 10.1 148 158 
İzmit 12.5 111 132 

Gölcük 14.0 136 107 

Yalova 23.7 42.5 (Marmara denizinden 
deniz otobüsü ile) 69 

İstanbul 26.7 --- * 

 *Istanbul’dan Bursa’ya hiç hasta gönderilmemişti. 
 

Bu analizin kapsamına alınan toplam 639 hastadan 481’i (%75.3) İstanbul veya Bursa’da bulunan hastanelerde 
tedavi görmüştür. İlginç bir şekilde, her bir şehirden gelen hastaların mortalite oranları ile referans hastanelerine 
uzaklık arasında ileri derecede anlamlı bir negatif korelasyon vardır (Bursa için: p<0.001, r=-1.000, n=5 ve 
İstanbul için p=0.037, r=-0.900, n=5), (Şekil-VII.3).   
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Şekil-VII.2. Felaketten birinci derecede etkilenen şehirlerdeki ezilme sendromlu hasta sayıları ve bu hastalar arasında 

klinik seyir sırasında ölenler (sütunlar). Ayrıca, farklı şehirlerden gelmiş hastalardaki ölüm oranları da gösterilmiştir (çizgi). 
 
Depremlerdeki mortalite ile ilgili önceki raporlarda felaketin merkez üssünde ölüm riskinin en yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Armenian, 1997; Peek-Asa, 2000). Bizim bulgularımızda ise ilk bakışta bu klasik bulgular ile bir 
çelişki olduğu izlenimi alınmaktadır; çünkü deprem hasarının en yoğun şekilde yaşandığı Gölcük, Adapazarı ve 
İzmit’teki mortalite oranları nisbeten düşüktür. 

Şüphesiz, bu çelişkinin önde gelen sebebi bu analiz ile adı geçen çalışmaların temel dayanaklarının birbirinden 
tamamen farklı olmasıdır. Yukarıdaki raporlarda enkazın altından ölü olarak çıkarılan felaketzedeler söz 
konusudur. Bizim çalışmamız ise canlı olarak kurtarılan ve ezilme sendromu ortaya çıkan hastaları içermektedir. 
Öte yandan, yine yukarıdaki raporlar göz önüne alınarak, felaketin merkez üssünden gelen ezilme sendromlu 
hastaların daha ağır yaralı olması ve böylece de mortalitelerinin daha yüksek olması beklenirdi. Ancak elimizdeki 
bulgular bunun tersine bir sonuç vermiş ve en yüksek mortalite tedavi merkezlerine en yakın yerden gelen 
hastalarda ortaya çıkmıştır. 

Kanımızca söz konusu bulgu istatistiksel bir seçim ikileminin sonucudur, şöyle ki; referans hastanelerine uzak 
merkezlerdeki ağır yaralı depremzedeler hastanelere gelirken yolda ölmüş, o sebeple bu serinin kapsamına 
girememiştir; bu şehirlerden hastanelere ulaşabilenler kısmen orta derecede veya hafif yaralı olanlardır. Öte 
yandan, İstanbul ve Yalova’daki ağır yaralı hastalar, kara yoluyla veya deniz otobüsleri ile kısa zaman içinde 
hastanelere ulaşabilmiş, ancak muhtemelen başvurunun ilk saatlerinde kaybedilmiştir. Bu varsayımı destekleyen 
önemli bir bulgu bir tek merkez analizinde ortaya çıkmıştır; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran 40 
çocuk felaketzededen 5’i hemen acil poliklinik odasında şok tablosu içinde hayatlarını kaybetmişlerdir (Dönmez, 
2001). Söz konusu iki bulgudan çok önemli bir lojistik sonuç çıkarılabilir: Bir felaket sırasında acil polikliniklere 
aynı anda, çok sayıda hasta getirilmiş ise ve ilk bakışta hepsinin aciliyet taşıdığı düşünülüyorsa, tedavi önceliğini 
en yakın yerleşim merkezinden gelen hastalara vermelidir (Sever, 2002). 
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Şekil-VII.3. İstanbul ve Bursa’da bulunan referans hastanelerine olan mesafe ile her bir şehirden gelen hastaların 

mortalite oranları arasındaki korelasyon analizi (Ölen hastaların 11’ine ait anket formunda hastanın hangi şehirden geldiği 
belli olmadığı için bu analize alınan hasta sayısı 86’dır). 

 

1C. Hastanelere başvuru tarihi 
Bu seride ilk 3 günde hastanelere başvuranlardaki mortalite oranı %17.7 (75/423) olduğu halde, sonradan 

gelen hastaların mortalitesi %10 (18/180) oranında bulunmuştur (p=0.016). Söz konusu bulgu, ilk günlerde daha 
ağır hastaların da gelebilmesi, günler içinde ağır yaralıların felaket alanında ölmesine bağlı olarak, ancak hafif 
yaralı olanların başvurmuş olması varsayımı ile açıklanabilir. Bu varsayım yukarıda bahsedilen ve hastanelere 
olan mesafe ile mortalite oranları arasındaki negatif korelasyonun izahında kullanılan "ağır hastaların henüz 
hayatta iken hastanelere erişebilmiş olmaları" teorisini de destekler. Hastanelerdeki ölüm oranlarının felaketten 
sonraki ilk günlerde daha yüksek olduğuna Kobe Depremi ertesinde de dikkat çekilmiştir (Tanaka, 1999). Benzer 
yönde gözlemler Marmara Depremi ertesinde, yalnızca ezilme sendromu olanların değil, ancak hastaneye yatan 
tüm felaketzedelerin incelendiği bir tek merkez analizinde de rapor edilmiştir. 532 yaralının incelendiği bu seride 
toplam 53 ölümden 36’sı (%68) ilk 48 saat içinde ortaya çıkmıştır (Öncül, 2002). 

1D. Enkaz altında geçirilen süre 
Marmara Depremi ertesinde ölen ezilme sendromlu hastalarda enkaz altında geçirilen süre (13.7±17.0 saat), 

sağ kalanlara göre (11.5±14,0) daha uzundur, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.264). 
Enkaz altındaki değişik zaman dilimlerine göre hayatta kalma şansı analiz edildiğinde de istatistiksel yönden 
anlamlılık ortaya konamamıştır (p=0.07) (Tablo-II.4.A). Söz konusu parametre hem epidemiyoloji, hem de 
lojistik bölümünde ayrıntılı olarak yorumlandığı için burada tekrar irdelenmeyecektir. 

2. BAŞVURU AŞAMASINDAKİ KLİNİK VE LABORATUAR PARAMETRELERİ 

2A. Klinik bulgular 
Felaketler ertesinde yaralanma paternleri prognoz hakkında her zaman net bilgi vermez; buna rağmen, bazı 

travmaların (örneğin; torakal ve abdominal travmaların) daha kötü bir prognoza işaret ettiği konusunda raporlar 
vardır (Yoshimura, 1996; Oda, 1997; Peek-Asa, 1998; Tanaka, 1999). Söz konusu bulgu Marmara Depremi’nde 
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de doğrulanmış ve serimizde göğüs ve karın travması olanlarda mortalite oranları anlamlı şekilde yüksek 
bulunmuştur (Tablo-VII.2). 

Tablo-VII.2. Ezilme sendromlu hastalarda başvuru aşamasındaki travma tipleri ve en sık uygulanan cerrahi girişimler ile 
mortalite oranları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek değişkenli analiz (hayatta kalanların sayısı: 542, ölenlerin sayısı: 97)  

Parametre  Yaşayan Ölen p 
-  (n:127) 103 (%81.1) 24 (%18.9) Ekstremite travması +  (n:512) 439 (%85.7) 73 (%14.3) P=0.19 

-  (n:570) 495 (%86.8) 75 (%13.2) Toraks travması +  (n:69) 47 (%68.1) 22 (%31.9) p<0.0001 

-  (n:598) 516 (%86.3) 82 (%13.7) Abdominal travma +  (n:41) 26 (%63.4) 15 (%36.6) p<0.0001 

-  (n:316) 272 (%86.1) 44 (%13.9) Fasyotomi  +  (n:323) 270 (%83.6) 53 (%16.4) P=0.38 

-  (n:544) 476 (%87.5) 68 (%12.5) Amputasyon +  (n:95) 66 (%69.5) 29 (%30.5) p<0.0001 

-  (n:613) 522 (%85.2) 91 (%14.8) Pelvis fraktürü +  (n:26) 20 (%76.9) 6 (%23.1) P=0.25 

-  (n:622) 525 (%84.4) 97 (%18.9) Vertebra fraktürü +  (n:17) 17(%100) --- P=0.08 

-  (n:607) 518 (%85.3) 89 (%14.7) Kafa travması +  (n:32) 24 (%75) 8 (%25) P=0.11 

 
Bu bulgunun muhtemel sebebi göğüs ve karın travmaları sırasında burada bulunan viseral organlarda da 

ölümcül yaralanmaların ortaya çıkmasıdır.  

Öte yandan, ekstremite ve kafa travmaları ile pelvis ve vertebra fraktürlerinin sıklığı ölen ve hayatta kalan 
hastalar arasında istatistiksel açıdan farklı değildir. Burada özellikle kafa travmasınn her iki grupta benzer olması 
ilginçtir; söz konusu bulguyu ağır kafa travması olan hastaların olay anında veya nakil sırasında kaybedilmesi, 
hafif travmaların ise prognoz üzerinde anlamlı bir fark yapmaması varsayımı ile açıklıyoruz (Sever, 2002). 

Başvuru aşamasında, travma dışındaki klinik parametreler göz önünde alındığı zaman ise ölen hastaların vücut 
ısıların daha yüksek, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçlarının daha düşük ve başvurunun ilk günündeki 24 
saatlik idrar miktarlarının daha az  olduğu saptanmıştır (Tablo-VII.3).   

Tablo-VII.3. Marmara Depremi’nden sonraki ilk üç gün içinde hastanelere gelen felaketzedeler içinde ölen ve hayatta 
kalanlarda başvuru aşamasındaki klinik parametreler.  

Parametre Durum N Ort. Ortanca SS p 

Sağ 309 761 250 1131 İdrar miktarı (ml/gün) 
Öldü 61 563 140 965 

0.017 

Sağ 330 128 130 25 Sistolik K.B. (mmHg) 
Öldü 70 120 120 32 

0.013 

Sağ 330 78 80 14 Diyastolik K.B. (mmHg) 
Öldü 70 71 70 17 

0.000 

Sağ 330 95 97 17 Ortalama K.B. (mmHg) 
Öldü 70 88 86 21 

0.004 

Sağ 314 37.1 37 0.7 Ateş (0C) 
Öldü 63 37.5 37.2 1.0 

0.027 

K.B.: kan basıncı, SD.: standard sapma, Ort.: ortalama 
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2B. Laboratuar bulguları 
Başvuru laboratuar bulguları değerlendirildiğinde ölen hastalardaki ortalama hematokrit, trombosit, düzeltilmiş 

kalsiyum ve serum albumin düzeyleri sağ kalanlara göre daha düşük, serum potasyumu ise daha yüksek 
bulunmuştur (Tablo-VII.4).  

Öte yandan, başvuru sırasındaki lökosit, BUN, serum kreatinin, CK ve diğer kas enzimleri (alanin 
aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve laktik dehidrogenaz) hayatta kalan ve ölen hastalar arasında 
istatistiksel yönden anlamlı fark göstermemiştir. 

Başvuru aşamasındaki klinik ve laboratuar bulguları toplu olarak yorumlanacak olursa oligürik, hipotandü, 
ateşi yüksek, anemik, trombopenik, hipokalsemik, hipoalbuminemik ve hiperpotasemik hastalarda mortalitenin 
yüksek bulunması bu hastalardaki travmanın ve yol açtığı komplikasyonların daha ciddi boyutlarda olması ile 
açıklanabilir. Akut böbrek yetersizlikli hastalarda hipotansiyon (Maher, 1989), hipoalbuminemi (Obialo 1999), 
yüksek ateş (Barton, 1993), düşük hematokrit (Knottenbelt, 1994) ve oligüri (Bullock, 1985; Maher, 1989; 
Obialo, 1999) ölüm riskine işaret eden prediktörler olarak literatürde önceden de belirtilmiştir. 

Tablo-VII.4. Marmara Depremi’nden sonraki ilk üç gün içinde hastanelere yatırılan ezilme sendromlu felaketzedeler 
arasında hayatta kalanlarda ve ölenlerde başvuru aşamasındaki laboratuar parametreleri (yalnızca istatiksel yönden anlamlılık 
kazanan parametreler verilmiştir). 

Parametre Durum N Ort. Ortanca SS p 
Sağ 330 35.5 35 9.1  Hct (%) 
Öldü 70 32.3 32.3 9.8 

=0.028 

Sağ 303 192557 176000 141398  Trombosit (/mm3) 
Öldü 64 143344 136500 80383 

<0.000 

Sağ 329 5.3 5.18 1.2  Potasyum (mEq/dl) 
Öldü 72 6.0 5.75 1.7 

=0.001 

Sağ 194 8.9 8.88 0.9  Düzeltilmiş kalsiyum (mg/dl) 
Öldü 27 8.5 8.55 1.1 

=0.039 

Sağ 239 2.6 2.5 0.7  Albümin (g/dl) 
Öldü 40 2.3 2.25 0.7 

=0.003 

 
3. KLİNİK  SEYİRDEKİ BULGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 
Ezilme sendromlu hastaların klinik seyrindeki en önemli bulgulardan biri günlük idrar miktarıdır; oligürik 

hastalarda komplikasyonların daha sık gözlenmesi beklenir. Bu klasik varsayıma rağmen, analizimiz kapsamına 
alınan hastalarda oligüri süresi ölen (7.7±7.1 gün) ve sağ kalanlar (7.7±7.9 gün) arasında anlamlı bir fark  
göstermemiştir. Öte yandan, poliüri süresi ölen grupta (2.8±4.4 gün) sağ kalanlara göre (11.7±7.4 gün) anlamlı 
olarak daha kısadır (p<0.0001). Söz konusu bulgu, erken dönemde ölen hastaların poliürik döneme girecek vakit 
bulamamaları varsayımı ile açıklanmıştır. 

Klinik seyir sırasındaki komplikasyonlar incelendiğinde, genel anlamda (ABY dışındaki) herhangi bir medikal 
komplikasyonun ortaya çıkması, özel olarak da infeksiyon, sepsis, akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS), 
dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) ve kardiyovasküler komplikasyonların varlığı mortalite ile ilişkili 
bulunmuştur (Tablo-VII.5).  

Değişik etyolojili ABY’lerde, diğer organ ve sistemlerde ortaya çıkan komplikasyonların prognozu olumsuz 
yönde etkilediği hakkında yukarıda bilgi sunulmuştu. 
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4. TEDAVİ GİRİŞİMLERİ 

4A. Cerrahi tedaviler 
Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hastalarda en sık uygulanan 2 cerrahi girişim fasyotomi ve 

amputasyonlardır; o nedenle analizler bu iki girişim üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 
 
Tablo-VII.5. Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromu olgularında, medikal komplikasyonların ve 

değişik tedavi girişimlerinin ölüm ve sağ kalım üzerine etkilerini inceleyen tek değişkenli analiz. 

Parametre Yokluğu / 
Varlığı  Yaşayan Ölen p 

- (n:310) 287 (%92.6) 23 (%7.4) Medikal komplikasyon + (n:329) 255 (%77.5) 74 (%22.5) <0.0001 

-  (n:416) 362 (%87.0) 54 (%13.0) Infeksiyon  + (n:223) 180 (%80.7) 43 (%19.3) =0.03 

- (n:518) 454 (%87.6) 64 (%12.4) Sepsis + (n:121) 88 (%72.7) 33 (%27.3) <0.0001 

- (n:592) 518 (%87.5) 74 (%12.5) ARDS + (n:47) 24 (%51.1) 23 (%48.9) <0.0001 

- (n:595) 522 (%87.7) 73 (%12.3) DİK + (n:44) 20 (%45.5) 24 (%54.5) <0.0001 

- (n:576) 496 (%86.1) 80 (%13.9) KV komplikasyon + (n:63) 46 (%73.0) 17 (%27.0) =0.006 

- (n:617) 533 (%86.4) 84 (% 13.6) Mekanik ventilasyon + (n:22) 9 (%40.9) 13 (%59.1) <0.0001 

- (n:611) 514 (%84.1) 97 (%15.9) Hiperbarik oksijen + (n:28) 28 (%100.0) --  =0.022 

- (n:430) 386 (%89.8) 44 (%10.2) TDP transfüzyonu + (n:209) 156 (%74.6) 53 (%25.4) <0.0001 

- (n:344) 301 (%87.5) 43 (%12.5) Hum. alb. transfüzyonu + (n:295) 241 (%81.7) 54 (%18.3) =0.04 

- (n:279) 245(%87.8) 34 (%12.2) Kan transfüzyonu  + (n:360) 297 (%82.5) 63 (%17.5) =0.06 

- (n:162) 147 (%90.7) 15 (%9.3) Diyaliz gereksinimi + (n:477) 395 (%82.8) 82 (%17.2) =0.015 

ARDS: akut sıkıntılı solunum sendromu, DİK: dissemine intravasküler koagülasyon, KV: kardiyovasküler, TDP: taze dondurulmuş 
plazma, Hum. Alb.: human albumin 

Bu seride, fasyotomi uygulanan ve uygulanmayan hastaların mortalite oranları arasındaki fark istatistiksel 
açıdan anlamlı değildir; öte yandan, mortalitenin önemli bir prediktörü olan sepsis, fasyotomize hastalarda çok 
daha sıktır (p<0.0001) (Bkz: "Tedavi" bölümü). Bu noktadan hareketle, fasyotomi doğrudan olmasa bile, dolaylı 
olarak ölüme katkıda bulunmaktadır ve bu girişim kompartman sendromu bulunan her hastaya rutin bir şekilde 
uygulanmamalı; ancak, indikasyon objektif kriterler ile konulmalıdır. Fasyotomi konusunda benzer yorumlar daha 
önceden de yapılmıştır (Better, 1990; İskit, 2001; Bulut, 2001).  

Amputasyon uygulanan hastalardaki mortalite, amputasyon yapılmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksektir 
(p<0.0001) (Bkz: "Tedavi" bölümü). Bundan da öte, amputasyonun sayısı ile mortalite arasında doğrudan bir 
ilişki vardır; şöyle ki 1, 2 ve 3 ekstremitesi ampute edilen hastalardaki mortalite oranları sırası ile %25, %48 ve 
%50 oranlarında bulunmuştur (p<0.0001). Söz konusu bulgu, daha fazla sayıda amputasyona gerek duyulan 
hastalarda, yaralanma paterninin daha ağır olması varsayımı ile açıklanabilir. 
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4B. Medikal tedaviler 
Medikal tedavi girişimleri göz önüne alındığında ölen hastalarda taze donduruluş plazma (TDP) ve human 

albumin transfüzyonlarına daha sık gereksinim duyulmuştur; bu açıdan kan transfüzyonları da istatistiksel 
anlamlılığa çok yakındır. Diyaliz gereksinimi duyulanlarda ve özellikle mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 
da mortalite oranlarının çok daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir (Tablo-VII.5). Söz konusu bulgular ölen 
hastalarda değişik organ ve sistem komplikasyonlarının çok daha sık olması ve daha yoğun tedaviye gereksinim 
duyulması varsayımı ile açıklanmıştır. İlginç olarak hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalardan hiçbiri 
ölmemiştir (Tablo-VII.5).  

Medikal tedavi girişimlerininin prognoz üzerindeki etkilerini inceleyen çok değişkenli bir analiz modelinde 
ölüm prediktörleri olarak mekanik ventilasyonun ve diyaliz gereksiniminin odds oranları en yüksek bulunmuştur 
(Tablo-VII.6) 

Tablo-VII.6. Ezilme sendromlu hastalarda, medikal tedavi girişimleri ile mortalite arasındaki bağlantıyı inceleyen çok 
değişkenli analiz modeli (anlamlı parametreler gölgeli gösterilmiştir).  

Mortalite 
Parametreler p  Odds oranı

Kan transfüzyonu  0.79  
TDP transfüzyonu   0.03 1.04 
Human albumin transfüzyonu  0.62  
Sıvı tedavisi 0.70  
Medikal tedaviler 0.47  
Anti-infeksiyöz tedavi 0.70  
Mekanik ventilasyon 0.0001 8.69 
Hiperbarik oksijen tedavisi 0.78  
Diyaliz gereksinimi 0.0001 5.44 
HD seans sayısı 0.054 1.13 
HD desteğinde geçen gün sayısı  0.005 0.84 

 TDP: Taze dondurulmuş plazma, HD: hemodiyaliz 
 

5. LOJİSTİK FAKTÖRLER  
5A. Tıbbi hizmet lojistiği 
Çok sayıda insanı etkileyen büyük felaketlerden sonra hastaların prognozunu etkileyen önemli bir faktör de 

lojistik problemlerdir. Felaketler sonrasında altyapının işe yaramaz hale gelmesi, sağlık kuruluşlarının önemli 
ölçüde hasara uğraması, sağlık personelinin veya yakınlarının ölmesi veya yaralanması, hayatta kalanların 
moralsiz olması ve aynı anda çok sayıda hasta ortaya çıkmasına bağlı olarak ilaç ve tıbbi malzemenin yetersiz 
kalması gibi pek çok faktör felaketlerde yeterli sağlık hizmeti verilmesini olumsuz yönde etkiler.  

Sayılan problemler ile Marmara Depremi sonrasında da yoğun şekilde karşılaşılmıştır. Ancak, bu felakette 2 
önemli faktör söz konusu problemlerin çözümüne katkıda bulunmuştur: 1. Felaketin merkezine çok yakın iki 
büyük şehir (İstanbul ve Bursa) olaydan çok az etkilenmiş ve burada bulunan sağlık kuruluşları ve personeli 
ezilme sendromlu hastaların çoğunu (yaklaşık %75'ini) etkin şekilde tedavi edebilmiştir. 2. Bu depremin ardından 
ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği ve yardımlaşma gerçekleşmiştir. İleride “Lojistik” bahsinde 
dökümantasyonu yapılacak bu malzeme ve personel yardımları tıbbi hizmetin verilmesinde büyük kolaylık 
sağlamış ve hastaların prognozuna olumlu yönde katkıda bulunmuştur.  

Lojistik faktörlerden bahsederken, tedavi merkezlerinin prognoz üzerindeki etkilerine de dikkat çekmek 
istiyoruz. 
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5.B. Tedavi merkezleri 
Hastaların prognozu açısından ilgi çeken noktalardan biri de değişik merkezlerde tedavi gören hastaların 

morbidite ve mortalite oranları; bir başka deyimle "merkez etkisi"’dir. Bu tür bir değerlendirme ilk bakışta 
merkezlerin başarı oranını yansıtıyor gibi görünse de, aslında objektif bir fikir vermekten uzaktır; çünkü her bir 
merkezdeki hastaların prognozu üzerinde çok fazla değişken rol alabilir. Örneğin; felaket merkezine daha yakın 
olan hastanelere gelen yaralıların daha ağır olması, böylece de daha kötü bir prognoza sahip olmaları beklenir. Öte 
yandan (yukarıda da değinildiği üzere) daha uzak merkezlere götürülen ağır yaralı hastalar çoğu kez yolda 
kaybedilir; böylece felaket merkezinden uzak hastanelerin mortalite oranı daha düşük çıkar. Nitekim, Kobe 
Depremi ertesinde, çevredeki sağlık kuruluşlarına gönderilen hastalara kıyasla, felaket bölgesinde tedavi edilmiş 
hastaların prognozunun daha kötü olduğu saptanmış ve söz konusu bulgunun açıklanmasında ağır yaralıların lokal 
olarak tedavi edilmiş olabileceği varsayımı öne sürülmüştür (Kuwagata, 1997). Bu depremde hastanelerde ortaya 
çıkan ölümlerin çoğunun felaketin olduğu gün gerçekleşmiş olması da (Oda, 1997) bu varsayımı destekler 
niteliktedir. 

Merkezlerdeki mortalite oranını etkileyen diğer faktörler de söz konusudur. Marmara Depremi’nin ertesinde, 
felaketin daha ilk günlerinden başlayarak, daha ağır ve komplike olan hastaların üniversite hastanelerine 
nakledilmeleri konusunda tüm merkezlere uyarılarda bulunulmuştur. Böylece, söz konusu hastanelerde 
mortalitenin daha yüksek olması beklenir. Gerçekten de, İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi edilen hastaların 
mortalite oranı (%21.6) (Kazancıoğlu, 2001), genel mortalite oranından (%15.2); Uludağ Üniveristesi Tıp 
Fakültesi’nde tedavi edilen diyalize girmiş hastaların mortalite oranı da (%33.9) (Yavuz, 2000), tüm serideki 
diyalize girmiş hastaların mortalite oranından (%17.2) daha yüksektir. Özetle, merkezler arasında hasta 
demografileri farklı olacağı için, felaketler ertesinde "merkez etkisi" analizlerinden objektif sonuç çıkarmak 
güçtür. 

PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yukarıda sayılan parametrelerin çoğunu aynı anda içeren, çok değişkenli bir lojistik regresyon analizi 
modelinde [analize alınan bağımlı değişkenler: yaş, cinsiyet, enkaz altındaki süre, toraks travması, abdominal 
travma, fasyotomi, amputasyon, herhangi bir medikal komplikasyon, infeksiyon, sepsis, ARDS, DİK, 
kardiyovasküler komplikasyon, antibiyotik kullanımı, kardiyotonik kullanımı, kan, TDP ve human albumin 
tranfüzyonlarının varlığı veya yokluğu, mekanik ventilasyon, hiperbarik oksijen, intermittan hemodiyaliz (İHD) 
ve sürekli yavaş tedavi (SYT) uygulamaları; analizdeki bağımsız değişken: yaşama ihtimali] yaş, DİK, abdominal 
travma ve amputasyon varlığı ölüm prediktörleri olarak bulunmuştur (Tablo-VII.7). 

Tablo-VII.7. Epidemiyolojik faktörler, klinik bulgular ve değişik tedavi girişimleri ile mortalite arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çok değişkenli bir analiz modeli (anlamlı parametreler gölgeli gösterilmiştir).  

Parametre P= Odds O. Parametre P= Odds O. 

Yaş .0305 1.0263 DİK .0014 4.4986 
Cinsiyet .2148 1.5492 Kardiyovasküler sorun .6913 1.2430 
Göçük altında geçen süre .3594 1.0099 Antiinfektif kullanımı .3861 .6995 
Toraks travması .2678 1.6988 Kardiyotonik kullanımı .3645 1.9487 
Abdominal travma .0128 4.0584 Mekanik ventilasyon .0703 3.3738 
Fasyotomi .5734 1.2442 Hiperbarik oksijen .7199 .0014 
Amputasyon .0108 2.8150 Kan transfüzyonu .4170 .6773 
Medikal sorun .2606 1.9013 TDP transfüzyonu .3165 1.5972 
İnfeksiyon .4628 .6617 Albümin transfüzyonu .8181 .9125 
Sepsis .1349 2.1662 Diyaliz .2975 1.8046 
ARDS / solunum yetm. .1082 2.3251 Hemofiltrasyon .5583 1.4052 
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 Odds o.: Odds oranı, ARDS: akut sıkıntılı solunum sendromu, DİK: dissemine intravasküler koagülasyon, TDP: taze dondurulmuş 
plazma 

 
MARMARA DEPREMİNDE EZİLME SENDROMLU HASTALARIN PROGNOZUNUN İRDELENMESİ 
Marmara Depremi’nde ezilme sendromlu hastalardaki mortalite oranının %15.2 olduğu belirtilmişti. Bu rakam, 

literatürde bu hasta grubunda kaydedilen en düşük ölüm oranıdır. Kobe Depremi’nde diyalize giren hastalardaki 
%40 mortalite göz önüne alınırsa, ilk bakışta sonucun çok başarılı olduğu söylenebilir. 

Ancak şu nokta özenle vurgulanmalıdır: Bir felaketi diğeri ile bire bir karşılaştırmak mümkün değildir. 
Başlangıç bölümünde de değinildiği üzere, epidemiyolojik, sosyal, tıbbi ve lojistik pek çok faktör prognozu 
derinden etkileyebilir; o nedenle mortalite oranlarına bakarak felaketlerden birinde hastaların iyi, diğerinde 
yetersiz tedavi edildiğini öne sürmek mümkün değildir. Buna rağmen, sonuçların irdelenmesi ile gelecek için 
yararlı dersler çıkarmak da mümkündür. 

Japonya’daki Kobe Depremi ile karşılaştırıldığı zaman, serimizdeki düşük mortalite oranına katkıda 
bulunabilecek başlıca faktörleri aşağıda sıralıyoruz: 

1. Her bir afetin hasta/yaralı demografisi diğerinden farklıdır. Bu konuda objektif bir karşılaştırma yapmak da 
imkansızdır; çünkü ezilme sendromlu hastalarda yerleşik (herkes tarafından kabul gören) bir "yaralanma ağırlık 
skorlaması" henüz ortaya konamamıştır (Kuwagata, 1997). Bu temel bilgilere rağmen, biz, Kobe ve Marmara 
depremlerindeki felaketzedelerin travma paterni ve şiddetinin anlamlı şekilde farklı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle 
ki: (daha önceki bölümlerde de ayrıntılı bir şekilde tartışıldığı üzere) Marmara Depremi’nde enkaz altında 
geçirilen süre (11.7±14.3 saat), Kobe Depremi’ne göre (9.0±13.0 saat) (Oda, 1997) önemli ölçüde uzundur. Söz 
konusu bulgu ilk bakışta Marmara Depremi’ndeki yaralıların daha ağır olabileceği kanısını uyandırsa da bu 
izlenim doğru değildir; çünkü ağır yaralı olanlar, enkaz altında geçen süre uzadıkça yaşamlarını kaybeder; sonuçta 
ancak daha hafif yaralılar sağ olarak kurtulabilir ve hastanelere başvurabilir (Sever, 2002) (Bkz. “Epidemiyoloji” 
bölümü). Hiçbir zaman kesinlikle ispatlanamayacak olmasına rağmen, bu varsayımdan yola çıkarak analizini 
yaptığımız hastaların Kobe felaketzedelerine kıyasla göreceli olarak daha hafif yaralı olduğunu düşünüyoruz. Bu 
varsayımın serimizdeki düşük mortaliteyi açıklayabilecek en önemli bir faktör olduğu kanısındayız. 

2. Hastaların felaketten sonra hastanelere nakledilme süresi mortalite oranlarına kompleks bir şekilde etki eder; 
şöyle ki:  

A. Önceki bölümlerde de dikkat çekildiği üzere, bu analizde hastanelere yakınlık (bir başka deyimle 
hastanelere hızla ulaşabilme) mortalite için bir risk faktörüdür. Bu varsayımdan yola çıkarak, Kobe Depremi’nde 
hasta nakli daha hızla gerçekleştirilmiş ise, Japon felaketzedelerin başvuru aşamasındaki yaralanma paterninin 
daha ağır olduğu varsayılabilir; dolayısı ile daha kötü bir prognoz beklenebilir. Bu varsayım “enkaz altında geçen 
sürenin mortaliteye etkisi” hipotezine benzer ve söz konusu teoriyi doğrular niteliktedir. 

B. Öte yandan, hastanelere hızla ulaştırılabilmiş olmak, prognoza olumlu yönde de katkıda bulunabilir; şöyle 
ki, medikal veya cerrahi açıdan çok komplike hastalar (örneğin; ağır kanamalılar veya şok tablosunda olanlar) 
hastanelere erken dönemde getirilebilir ise, daha etkin (ve de kolaylıkla) tedavi edilebilir. Zaman geçtikçe altta 
yatan tablo irreversibl bir aşamaya gireceği için tedavi girişimleri etkisiz kalarak hasta kaybı artabilir. Serimizde 
en azından bir grup hastanın, Marmara denizinden hızlı deniz otobüsleri ile İstanbul’a süratle ulaştırılabilmiş 
olması prognozlarına olumlu yönde katkıda bulunmuş olabilir.  

Özetle, aynı değişkenin (hasta nakil zamanının) hastaların prognozunu hem olumlu, hem de olumsuz yönde 
etkilemesi söz konusu olabilir. Bu faktör her bir felakette, aynı felakette değişik şehirlerde, hatta aynı şehirdeki 
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değişik hasta gruplarında prognozu farklı etkileyebilir. O nedenle, yukarıda da vurgulandığı üzere, felaketlerin 
birbiri ile doğrudan karşılaştırılması (aynı parametre için bile) mümkün olmaz. 

3. Öte yandan, iyimser bir bakış açısı ile irdelenecek olursa, Marmara Depremi’ndeki olumlu prognoza katkıda 
bulunabilecek önemli faktörlerden biri de ülkemizin nefrolojik altyapısının gerçekten iyi olmasıdır. Marmara 
bölgesindeki diyaliz merkezleri sayısının batı standartlarında olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’de 
nefroloji alanında çalışan hekimlerin bilgi birikimi ve deneyimleri de üst düzeydedir. (Son yıllardaki EDTA 
kongrelerine kabul edilen bildirilerde Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri içinde, sürekli ilk üç sırada yer almaktadır ). 
Söz konusu faktör de hastaların prognozunu olumlu yönde  etkilemiş olabilir.  

4. Bu felaketin ertesinde, hem ülkenin değişik yörelerindeki hastaneler ile, hem de "International Society of 
Nephrology" ile iyi bir iletişim ve yardımlaşma ağı kurulmuş, böylece hem malzeme, hem de personel yönünden 
çok etkin destek sağlanmıştır (Lameire, 1999; Sever, 2000; Vanholder, 2001). Söz konusu faktör de prognoza 
önemli katkılarda bulunmuş olabilir.  

Özetle, Marmara Depremi ertesinde değişik faktörlerin etkisiyle, literatürde ezilme sendromlu hastalar için 
kaydedilen en iyi prognoza ulaşmak mümkün olmuştur. Bu sonuçları daha da iyileştirebilmek için mortalite 
analizleri dikkatle incelenmelidir. Söz konusu çalışmalarda saptanan ölüm prediktörlerini taşıyan hastaları çok 
yoğun gözetim altında tutmak, imkan varsa yoğun bakım ünitelerine almak, böylece fatal komplikasyonları erken 
dönemde farkederek tedavi etmek prognoza çok olumlu katkılarda bulunabilir. 

C. EZİLME SENDROMLU HASTALARDA GEÇ DÖNEMDE RENAL PROGNOZ 
Ezilme sendromlu hastalarda, uzun yıllar sonrasında çok nadiren (vaka takdimleri şeklinde) interstisyel nefrit, 

kresentik glomerulonefrit ve son dönem böbrek yetersizliği gibi kalıcı böbrek lezyonları rapor edilmiştir; ancak bu 
ilişkiler çok net değildir. Eğer gerçekten bir sebep-sonuç ilişkisi mevcutsa, miyoglobine karşı gelişen ve dolaşıma 
geçen antikorlar bu olayları tetikleyebillir (Knochel, 1998). 

Öte yandan, halen yaygın olarak kabul edilen görüşe göre bu hastalar akut dönemde hiperpotasemi, kalp 
yetersizliği, infeksiyon gibi bir komplikasyon sonucunda kaybedilmez ise ABY’nin tamamen iyileşmesi (diğer bir 
deyimle mutlak şifa) kuraldır ve böbreklerde kronik dönemde kalıcı bir hasar beklenmez (Gabow, 1982; Shimazu, 
1997; Better, 1997). Özetle, istisnalar bir kenara bırakılacak olursa, ezilme sendromu ertesinde uzun dönemdeki 
renal prognoz çok iyidir. Bu seride, son serum kreatinin düzeyinin küçük bir standart sapma ile normal düzeylerde 
bulunmuş olması da (1.3±1.1 mg/dl) söz konusu varsayımı desteklemektedir. Tüm grubun değerlendirilmesinde 
bu değer diyalize alınmış hastalarda (1.4±1.1 mg/dl), diyalize gereksinim duymayanlara göre (0.9±0.7 mg/dl) 
daha yüksektir (p=0.001). Ölen hastalarda kaydedilmiş olan son serum kreatinin düzeyi de (3.3±2.0 mg/dl) 
hayatta kalanlara göre (1.1±0.7 mg/dl) daha yüksek bulunmuştur (p<0.001).  

Hastalar diyaliz tedavisine gerek duyan ve duymayanlar, ölen ve hayatta kalanlar şeklinde gruplara ayrıldığı 
zaman, nefroloji kliniklerinde kaydedilen son serum kreatinin düzeyleri Tablo-VII.8’de gösterilmiştir. 

Tablo-VII.8. Ölen ve hayatta kalan hastalar içinde diyaliz tedavisine gereksinim duyan ve duymayanlarda nefroloji 
kliniklerinde kaydedilen ortalama son serum kreatinin düzeyleri 

Felaketzedenin 
durumu 

Diyaliz 
ihtiyacı 

n Ort. S.D. Minimum Maksimum 

Diyaliz (-) 80 0.78 0.38 0.20 2.70 
   Yaşayanlar 

Diyaliz (+) 222 1.16 0.70 0.39 5.40 
Diyaliz (-) 5 3.03 1.21 1.00 4.20 

   Ölenler 
Diyaliz (+) 22 3.40 2.16 0.80 9.89 

  Ort.: ortalama, S.D.: standard sapma 
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Bu hastalardaki son serum kreatinin düzeyi hastaların yaşı (p<0.001, r=0.265, n:325), başvuru aşamasında 

serum kreatinini (p=0.001, r=0.182, n:316), oligürinin süresi (p=0.024, r=0.125, n:325) ile pozitif; poliürinin 
süresi ile de negatif (p<0.001, r=-0.266, n:289) yönde korelasyon göstermiştir; öte yandan bu parametre ile 
travmatize, fasyotomize ve ampute ekstremitelerin sayısı arasında korelasyon saptanmamıştır. Söz konusu bulgu 
hayatta kalabilmiş hastalarda ekstremite travmalarının veya bu travmaları tedavi etmek için yapılan girişimlerin 
uzun dönemde renal prognoza etki etmediğini göstermesi bakımından değer taşır.  Nitekim, Marmara Depremi 
ertesinde ABY ile komplike olan ve değişik derecelerde travmaları bulunarak farklı cerrahi girişimlere maruz 
kalan  felaketzedelerin hiç birinde kalıcı renal hasar ortaya çıktığı konusunda bilgimiz olmadı. 
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PROGNOZ DERSLERİ  

Genel mortalite oranı Marmara Depremi ertesinde referans hastanelerine yapılan tüm başvurular göz 
önüne alındığı zaman %4.3, yatırılanlarda %8.0’dir; Düzce Depremi'nde ise mortalite hastane başvurularında 
%3.6, yatırılanlarda %8.3’dür. Söz konusu oranlar gelecekteki afetlerde ortaya çıkabilecek ölü sayısını tahmin 
etmede net mesajlar vermektedir. Lojistik planlamada bu gerçekler göz önünde tutulmalıdır. 

Felaket sırasında bölgede bulunan kimselerin uzun süreli prognozu hakkında Marmara Depremi 
ertesinde henüz araştırma yapılmamıştır. Ancak literatürde, felaketi yaşamış insanlarda sonraki 
yıllarda kalp hastalıklarında anlamlı artışlar gözlenmiştir. O nedenle, bölgede oturan ve kardiyak 
hastalık yönünden diğer risk faktörlerini de taşıyan kimseleri uzun dönemde yakından izlemek ve 
tedavi edilebilecek değişkenleri ortadan kaldırmak gerekir.   

Olaydan yaralı olarak kurtulmuş felaketzedelerin prognozunu olumsuz yönde etkileyen en önemli 
faktörlerden biri akut böbrek yetersizliği (ABY)’dir. Marmara Depremi’nde ABY ile komplike olmuş ezilme 
sendromlu hastalarda genel mortalite %15.2 oranında gerçekleşmiştir; bu oran literatürde kaydedilmiş en iyi 
sonuçtur. Öte yandan, bu hastalarda ölüm için belirteçler (mortalite prediktörleri) saptanabilirse, daha iyi 
sonuçlara da ulaşabilmek mümkün olur. Marmara Depremi’nde ölüm ile ilişkili faktörler aşağıda irdelenmiştir:  

İlk 3 günde hastanelere başvuranlardaki mortalite oranı daha yüksektir; ölenlerin ortalama yaşı 
daha fazladır. İlginç olarak, depremin yaşandığı şehir ile referans hastaneleri arasındaki mesafe ne 
kadar kısa ise, mortalite riski o kadar fazladır. Bu durumun muhtemel sebebi uzak merkezlerdeki ağır 
yaralı depremzedelerin hastanelere gelirken yolda ölmüş olmalarıdır. O halde, acil polikliniklere aynı 
anda çok sayıda hasta gelmişse, ve ilk bakışta yaralanma patern ve şiddeti benzer ise, tedavi 
önceliğini en yakın yerleşim merkezinden gelen hastalara vermelidir.  

Başvuru aşamasındaki klinik ve laboratuar parametreleri göz önüne alınırsa; göğüs ve karın travması 
bulunanlarda, oligürik, hipotandü, ateşi yüksek, anemik, trombositopenik, hipokalsemik, hipoalbuminemik ve 
hiperpotasemik hastalarda mortalite riski artmıştır. Klinik seyirde genel anlamda herhangi bir medikal 
komplikasyonun varlığı; özel olarak da infeksiyon, sepsis, akut respiratuar distres sendromu, dissemine 
intravasküler koagülasyon ve kardiyovasküler komplikasyon ortaya çıkması mortalite ile ilişkili bulunmuştur. 
Medikal tedavi girişimleri incelendiğinde, ölen hastalarda taze donduruluş plazma ve human albumin 
transfüzyonları daha fazladır; diyaliz gereksinimi duyanlarda ve özellikle mekanik ventilasyon uygulanan 
hastalarda da mortalite oranları çok daha yüksektir. Cerrahi tedavi girişimleri içinde amputasyon geçirenler 
daha yüksek ölüm riskine maruzdur; ayrıca (en sık ölüm nedeni olan) sepsis fasyotomi yapılanlarda çok daha 
sıktır. Özetle, yukarıda sayılan risk faktörlerini taşıyan hastaların daha yakından ve gerekirse yoğun bakım 
ünitelerinde izlenmesi prognoza olumlu yönlerde katkıda bulunacaktır.  

Uzun dönemdeki renal prognoz irdelendiği zaman, rabdomiyolize bağlı ABY’nin tamamen 
iyileşmesi kuraldır ve kronik dönemde böbreklerde kalıcı bir hasar beklenmez. Bu nedenle akut 
dönemde hastaların tedavisine maksimum özen gösterilmesi ileri dönemde topluma sağlıklı bir birey 
kazandıracaktır.  

 
 

 

 

 


