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VI. TANI 
ÖZET 

Rabdomiyoliz ve ezilme sendromu tanısında klinik bulgulardan, idrar tahlilinden ve kan biyokimyasından 
yararlanılır. 

Klinik bulgular içinde hem etkilenen kaslardaki lokal bulgular, hem de sistemik bulgular tanıda önem taşır. 
Lokal bulgular içinde kaslarda ağrı, hassasiyet, şişme, gerginlik ve zayıflık saptanabilir; kompartman içinden 
geçen sinirlerin inerve ettiği alanda periferik nöropati bulguları ortaya çıkabilir. Bazı olgularda, başka bir 
etyoloji ile açıklanamayacak düzeyde, kas güçsüzlüğü vardır. İntravenöz sıvı uygulanmasından sonra (verilen 
sıvı hasara uğramış kasın içinde toplanacağı için) kas(lar)da ödem ortaya çıkması rabdomiyolizi 
düşündürmelidir. Kompartman sendromlu bir hastada sistemik bulguların (hipotansiyon, kalp ve solunum 
yetersizliğine ait semptomlar, asidoz, hiperpotasemi vb.) görülmesi ezilme sendromu tanısını koymak için 
yeterlidir.  
İdrar incelemesinde rengin koyu kahve rengi olması ve miyoglobinüri saptanması rabdomiyoliz tanısında 

çok yararlı ve pratik bir bulgudur; ancak tüm rabdomiyolizlerde miyoglobinüri görülmeyebilir. Ayrıca, 
travmaya uğramış bir hastada idrar renginin koyuluğu başka nedenlerle de ortaya çıkabilir. İdrar tahlilinde, 
sedimentte eritrosit bulunmaksızın, dipstik testi ile (+) reaksiyon miyoglobinüriyi, hematüriyi (veya 
hemoglobinüriyi) akla getirir; ama bu test ile sayılan 3 ihtimal arasında ayırıcı tanı yapılamaz.  

Kan bulguları içinde (teorik olarak) rabdomiyoliz tanısını koymada en güvenilir test plazma miyoglobin 
düzeyinin artmasıdır; ancak, pratik uygulamada bu yöntem işe yaramaz; çünkü miyoglobinin metabolizması 
hızlıdır ve hasta başvurduğu zaman, çoğu kez kandaki düzeyi normale gelmiştir. Tanıda en pratik yöntem 
serum kreatin fosfokinaz (CK) düzeyinin (laboratuar normalinin 5 katından daha fazla) artışıdır.  

Bu hasta grubunda, kompartman sendromunun objektif tanısında kompartman içi basınç ölçümleri fayda 
sağlar; bu yöntem tedavi indikasyonlarının belirlenmesinde de önemlidir. Görüntüleme yöntemleri 
rabdomiyoliz ve ezilme sendromu tanılarının konulmasında pratik değer taşımaz.  

Rabdomiyolizli hastalarda, akut böbrek yetersizliği başlangıç aşamasında prerenal özelliklidir; sonraki 
aşamada ise akut tubuler nekroz ortaya çıkar. Hemodinamisi normal olan, volüm replasmanına, mannitol ve 
bikarbonat uygulamasına yanıt vermeyen ve üriner kanalda obstrüksiyonu bulunmayan oligürili hastalarda 
akut tubuler nekrozun ortaya çıktığı düşünülür. 

Ezilme sendromu zemininde ABY gelişen her hastaya biyopsi yapmak indike değildir. Ancak, belirli bir süre 
(çoğu kez 1 ay) geçmesine rağmen ABY’de iyileşme süreci başlamamış ise, altta yatan nedeni saptayabilmek 
için biyopsi yapılabilir. 

 

Ezilme sendromuna yol açan temel patogenetik mekanizmanın rabdomiyoliz olduğuna, ancak rabdomiyolizin 
her zaman akut böbrek yetersizliği (ABY) ile sonuçlanmadığına önceki bölümlerde değinilmişti. Rabdomiyolizli 
hastalar içinde ABY gelişen grupta mortalite riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir (Ward, 1988; Veenstra, 
1994). O nedenle, travmaya uğramış hastalarda, öncelikle rabdomiyolizin, ardından da bu zeminde ABY 
varlığının saptanması çok önem taşır. 

Aşağıda tanıda yardımcı olabilecek kriterler irdelenecektir. 

I. KLİNİK BULGULAR 

Rabdomiyoliz ve ezilme sendromu tanısını koymada klinik bulgular bazen yol göstericidir. Burada, hem 
etkilenen kaslardaki lokal bulgular, hem de ezilme sendromu gelişen hastalardaki sistemik bulgular dikkat çeker. 
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Travmatik rabdomiyolizde travmaya uğrayan bölgedeki cilt ve ciltaltı genellikle sağlam olduğu halde, bu 
yapıların altındaki kaslar nekrotik ve soluktur (Michaelson, 1992). Hastalarda travmanın yol açtığı lokal klinik 
belirtiler (miyalji, kaslarda kuvvetsizlik ve şişlik) ve travmaya uğrayan ekstremitelerde duyu kusurları dikkat 
çeker (Reha, 1989). Kaslarda sıvı birikmesine bağlı ödem başlangıçta bulunmasa bile, sonraki dönemde mutlaka 
gelişir; bu ödem kompartman sendromuna yol açar. Kompartman sendromu gelişen hastalarda normalde distal 
nabızlar ele gelir; eğer alınamaz ise tabloya başka bir patoloji eklenmiştir (Michaelson, 1992). 

Rabdomiyolizli hastalarda intravenöz sıvı uygulanmasından sonra (verilen sıvı hasara uğramış kasın içinde 
toplanacağı için) kaslardaki ödem çok daha belirgin hale gelir. O sebeple, sıvı tedavisinin ardından herhangi bir 
kasta ödem ortaya çıkması rabdomiyolizi akla getirmelidir (Gabow 1982). 

Rabdomiyoliz seyrinde ezilme sendromu geliştiği zaman diğer organ ve sistemlerde ortaya çıkan klinik belirti 
ve bulgular (hipotansiyon, kalp ve solunum yetersizliğine ait semptomlar, asidoz vb.) ön plana geçebilir. 
Kompartman sendromlu bir hastada sistemik bulguların görülmesi "ezilme sendromu" tanısını koymak için 
yeterlidir.  

II. İDRAR BULGULARI 
İdrarda miyoglobin saptanması rabdomiyoliz tanısı için çok yararlı ve pratik bir yöntemdir. Miyoglobinüri 

mutlaka ciddi bir rabdomiyolize işaret ettiği halde, hafif rabdomiyolizlerde miyoglobinüri görülmeyebilir (Poels, 
1993). Travmaya uğramış bir hastada idrar renginin koyu kahverengi olması öncelikle rabdomiyolizi düşündürür. 
Öte yandan, idrardaki renk değişikliği her zaman miyoglobinüriyi göstermez; pek çok neden idrarda kırmızı-
kahverengi renk değişikliğine yol açabilir (Vanholder, 2000) (Tablo-VI.1). 

 Tablo-VI.1. İdrarda kırmızı kahverengi renk değişikliğine yol açan nedenler  (Vanholder, 2000)  

Miyoglobinüri Hematüri 
 Rabdomiyoliz  Renal sebepler 
  Travmatik  Post-renal sebepler 
  Non-travmatik Böbrek dışı sebepler 
Hemoglobinüri  Yiyecekler (örn.: pancar) 
 Hemoliz  İlaçlar 
  Mekanik hasar   Vitamin B12 
  İmmunolojik hasar   Rifampisin 
  Eritrositlerin yapısal frajilitesi   Fenolftalein 
  Mikroanjiyopati   Fenitoin 
    Metabolitler 
   

 
  Bilirubin 

Porfirin 
 

İdrar tahlilinde sedimentde eritrosit bulunmaksızın, dipstik testi ile (+) reaksiyon miyoglobinüriyi, hematüriyi 
(veya hemoglobinüriyi) akla getirir; ama bu test ile sayılan 3 ihtimal arasında ayırıcı tanı yapmak mümkün 
değildir. Dipstik testi ile kuvvetli kan reaksiyonuna rağmen sedimentte az sayıda eritrosit görülmesi, koyu renkli 
silindirlerin saptanması hematüriyi ekarte ettirir. Öte yandan, sedimentte eritrosit görülmesi rabdomiyoliz 
ihtimalini ekarte ettirmez; yapılan bir retrospektif analizde rabdomiyolizli olgulardaki idrar tahlillerinden 
%32’sinde idrar sedimentinde eritrositler saptanmıştır (Gabow, 1982). Analizlerin %50’ sinde dipstik testi (+), 
%18’inde ise negatif bulunmuştur; o nedenle rabdomiyoliz tanısında dipstik testi yol gösterici olduğu halde çok 
duyarlı değildir (Gabow, 1982). Rabdomiyolizli olgularda idrar bulguları ABY gelişip gelişmediği konusunda 
bilgi vermez; pigmentüri ve pigmentli silindirler, ABY olmadan da idrar sedimentinde görülebilir; tanı değeri 
yoktur. 
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İdrar miyoglobin düzeyinin ABY gelişmesi riski hakkında yararlı olabileceği öne sürülmüş olmasına rağmen, 
sonradan yapılan incelemeler miyoglobinürisi çok belirgin olan hastalarda bile ABY gelişmeyebileceğini 
göstermiştir (Feinfeld, 1992).  

III. KAN BULGULARI 
Plazma miyoglobin düzeyi 
Rabdomiyolizin en güvenilir laboratuar bulgusu plazma miyoglobin düzeyinin artmasıdır. Miyoglobin kanda 

spektrofotometri veya immunolojik teknikler ile saptanır. Ancak, pratik uygulamada plazma miyoglobin ölçümü 
rabdomiyoliz tanısında işe yaramaz; çünkü miyoglobinin karaciğerdeki metabolizması oldukça hızlıdır; hasta 
başvurduğu zamanda düzeyi çoğu kez normale gelmiştir (Vanholder, 2000). 

Serum kreatin fosfokinaz düzeyi 
Rabdomiyoliz tanısı için en pratik yöntem serum CK düzeyinin artışıdır. Bu enzim oldukça yavaş parçalanır 

(yarı ömrü yaklaşık 48 saattir); böbrekler veya diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz; o sebeple, miyoglobine göre, 
çok daha uzun süre ile kanda yüksek kalır ve rabdomiyoliz tanısının konulmasında yarar sağlar. Öte yandan, 
rabdomiyoliz için tipik sayılacak serum CK düzeyi konusunda fikir birliği yoktur; bazı yazarlara göre 500 
U/L’den (Gabow, 1982; Feinfeld, 1992), bazılarına göre 1000 U/L’den (Ward, 1988; Hwang, 2001), diğer 
bazılarına göre ise 3000 U/L’den (Tanaka, 1999) yüksek değerler rabdomiyolizi gösterir. Değerler arasındaki 
uyuşmazlık analiz yöntemlerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. O nedenle, her bir laboratuar için normal 
değerin 5 mislinden yüksek serum CK düzeyinin rabdomiyolize işaret edebileceği varsayımı (Ward, 1988; Grob, 
1990; MacLean 1993; Poels 1993) karmaşayı önleyebilir. 

Retrospektif bir analizde hastaların yaklaşık %90’ında en yüksek serum CK düzeyleri ilk 24 saat içinde ortaya 
çıkmıştır (Ward, 1988); bu düzey düşmeye başladıktan sonra 2. bir yükselme gözlenirse hastalarda kompartman 
sendromunun ortaya çıktığı veya ağırlaştığı düşünülmelidir (ikinci dalga fenomeni) (Knochel, 1976).  

Diğer serum enzimleri 
Alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktik dehidrogenaz (LDH) gibi diğer serum 

enzimleri de rabdomiyolizin ardından yükselir. Ancak, bu enzimlerin rabdomiyoliz tanısındaki yeri hakkında 
yerleşik bilgi yoktur. Şekil VI.1’de, serimizdeki hastalarda bu enzimlerin günler içindeki seyri gösterilmiştir. 
Şekilden de anlaşılacağı üzere, olaydan sonraki ilk 5 günde tüm kas enzimleri normal değerlerden daha yüksektir 
ve günler içinde bu enzimlerden herhangi birinin seyri diğerlerinden farklı değildir. Bu anlamda, olaydan belirli 
bir süre geçtikten sonra gelen hastalarda, bir enzimin serum düzeyi normal iken diğerlerinde yükseklik 
beklenmemelidir. Bir vaka takdiminde de benzer yönde bulgular rapor edilmiş, ilk 7 gün içinde tüm kas enzimleri 
yükse bulunmuştur (Nanji, 1983). Özetle, rabdomiyoliz tanısında, diğer kas enzimleri (en azından ilk bir haftalık 
dönemde) CK’ya göre bir üstünlük taşımaz; olaydan iki – üç hafta geçtikten sonra farklı enzimlerin tanıdaki yeri 
konusunda ise bir veriye sahip değiliz. 

Diğer kan bulguları 
Rabdomiyoliz zemininde ABY geliştiği zaman böbrek yetersizliği bulguları ortaya çıkar. Söz konusu tabloya 

"Laboratuar Bulguları" bahsinde dikkat çekildiği için burada tekrara gidilmeyecektir.  

 



 
 

5

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

1 2 3 4 5
Depremden sonra günler

(U
/L

)

CK (U/L) AST (U/L) ALT (U/L) LDH (U/L)

 
Şekil-VI.1. Marmara Depremi ertesinde ortaya çıkan ezilme sendromlu olgularda değişik kas enzimlerinin serum 

düzeylerinin günler içindeki seyri (sol ordinatta logaritmik skala kullanılmıştır). 
CK: kreatin fosfokinaz, AST: aspartat aminotransferaz, ALT: alanin aminotransferaz, LDH: laktik dehidrogenaz 

 
IV. DİĞER TANI YÖNTEMLERİ 
Kompartman içi basınç ölçümü 
Kompartman içi basınç ölçümü kompartman sendromu tanısının konulmasında ve tedavi indikasyonlarının 

belirlenmesinde kritik önem taşır. Bu ölçüm için çok sayıda ve değişik (doğrudan, mekanik alet yardımlı, 
elektronik) yöntem vardır. Bunlar arasından en basiti şu şekilde tarif edilebilir: İlgili kas kompartmanına 18-
"gauge"’lik bir iğne batırılır; bu iğne bir tüp vasıtasıyla izotonik NaCl ile doldurulmuş santral venöz basınç 
manometresine bağlanır. Bu yöntemde ekstremite kalp ile aynı seviyede olmalıdır. Sistemin kurulmasından sonra 
üçlü musluk açılır ve manometrede sıvı düzeyinin yükselmesi izlenir. Ölçüm santimetre su (veya bu rakamın 
1.4’e bölünmesi ile elde edilen) mmHg biriminden rapor edilir (Perry, 1988).  

Bir diğer basit yöntemde ise, bir üçlü musluğun bir ucuna (pistonu 15 ml çizgisine kadar çekilmiş) 20 ml’lik 
bir injektör, diğer ucuna 18 gaugelik bir iğne ile sonlanan plastik bir uzatma tüpü, üçüncü ucuna da civalı 
manometreye başlanmış başka bir plastik uzatma tüpü bağlanır. Başlangıçta ucunda iğne bulunan tüpün yarısına 
kadar steril izotonik NaCl çekilir. Hemen sonra üçlü musluk bu yöne kapatılarak işlem sırasında NaCl’nin iğnenin 
ucundan dökülmemesi sağlanır. Daha sonra bu iğne ilgili kas kompartımanına batırılır ve üçlü musluk açılarak her 
iki uzatma tüpü ve injektör aynı sistemde birleştirilir. Böylece kapalı bir sistem oluşturulmuştur ve injektörün 
pistonunun itilmesi ile hareket edecek hava her iki uzatma tüpüne doğru gidebilecektir. Bundan sonra injektör 
pistonuna yavaşca basılır; bu aşamada civalı manometreye ve plastik tüp içindeki izotonik NaCl sütununa dikkat 
edilir. Başlangıçta manometredeki civa sütunu yavaş yavaş yükselir; buradaki sütunun basıncı kompartman içi 
basınca eşit olduğu zaman havanın bir kısmı ucu kompartımana batırılmış tüpe doğru gider ve izotonik NaCl 
sütununda hareket gözlenir. Tam bu aşamada civa sütununun düzeyi kompartıman içi basınç değerini yansıtır 
(Whitesides, 1975). 
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Öte yandan, kompartman sendromunda yalnızca basınç artışının düzeyi değil, süresi de önem taşır. Kısa 
süreler ile benign olabilen basınç artışları zaman içinde çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir (Matsen, 1980). 
Bu nedenle, (indikasyon ortaya çıktığı zaman hızla cerrahi dekompresyon yapabilmek amacı ile) kompartman içi 
basıncın sürekli bir şekilde izlenmesi gerekebilir. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden birine göre, bir infüzyon 
pompasına bağlanmış injektörün içinde bulunan steril izotonik sodyum klorür (basıncı ölçülecek) kas içine 
batırılmış bir kateter vasıtasıyla, günde 0.7 cc miktarında kompartmana infüze edilir. Bu sistem aynı zamanda bir 
üçlü musluk vasıtasıyla bir transduser ve kayıt cihazına da bağlıdır. Sonuçta, kayıt cihazından kas içi basıncı 
sürekli olarak izlemek mümkün olur (Matsen, 1976). Verilen sıvının miktarı çok az olduğu için bizzat bu sıvıya 
bağlı olarak kompartman içi basıncın daha fazla artması beklenmez. 

Bundan başka "wick" (fitil) kateter tekniği de kompartman içi basıncı ölçmek için yaygın şekilde 
kullanılmıştır. Bu tekniğin prensibi de genel olarak yukarıdakiler ile benzerlik gösterir; yani kompartman içine 
heparinize izotonik sodyum klorür ile doldurulmuş özel bir kateter yerleştirilir, bu kateter bir üçlü musluk 
vasıtasıyla bir monitora ve kayıt cihazına bağlanır; böylece ölçümler yapılır. "Wick" kateterin diğerlerinden farkı, 
ucunda özel bir maddeden (dacron) yapılmış fitilleri içermesidir; söz konusu fitiller hem kateterin temas alanını 
genişletir, hem de ucunun doku ile tıkanmasını önler. (Matsen, 1976; Owen, 1979; Mubarak, 1983).  

Son yıllarda geliştirilen pilli, elektronik-transduser uçlu kateterler ile kompartman içi basınç çok daha kolay, 
kesin ve az travmatik bir şekilde ölçebilir; bu yöntemde kompartman içine sıvı infüzyonu yapmak gereksinimi de 
yoktur (Willy, 1999). 

Kompartman içi basıncı ölçmek için daha pek çok teknik vardır; ancak bu tekniklerin ayrıntılı bir şekilde 
anlatılması ve irdelenmesi bu kitabın amaçları dışındadır.   

Görüntüleme yöntemleri 

Bu hasta grubunda hem rabdomiyolize uğrayan kas grup(lar)ının, hem de böbreklerin görüntülenmesinde 
değişik yöntemler kullanılabilir.  

Kasların görüntülenmesi: Tüm yöntemler nonspesifik bulgular verir.  
Ultrasonografi ile travmaya uğrayan kas hizasında hipoekoik, eliptik bir kütle gözlenebilir; bu görünüme 

nekrotik kasın içindeki veya çevresindeki inflamatuar sıvı yol açmaktadır ve kas içi abse veya hematom ile ayırıcı 
tanı gerekebilir; bazen ise ekojenitede artış dikkati çeker (Lamminen, 1989; Steeds, 1999). Ekojenite artışının 
muhtemel sebebi akut hasar döneminde kas liflerindeki kontraktilite artışıdır.  

Bilgisayarlı tomografi'de rabdomiyolize uğramış kaslarda hipodens alanlar ve ödeme bağlı fasyal kalınlaşma 
saptanır; magnetik rezonans görüntüleme'de ise sinyal yoğunluğunda artış gözlenir (Lamminen, 1989); akut 
safhada ekstremite kesitlerinde çap artışı dikkat çeker. Söz konusu tüm bulgular ödem ve inflamasyona bağlı 
olarak kaslardaki su içeriğinin artışı ile alakalıdır. Onüç rabdomiyolizli hastada görüntüleme yöntemlerinin birbiri 
ile karşılaştırılması sonucunda kaslardaki patolojiyi saptamada en duyarlı (%100) yöntem olarak magnetik 
rezonans görüntüleme dikkat çekmiştir; bunu %62 duyarlılık ile bilgisayarlı tomografi ve %42 duyarlılık ile de 
ultrasonografi izlemiştir (Lamminen, 1989).  

Rabdomiyolizli hastalarda sintigrafik yöntemler de tanı amaçlı kullanılmıştır; ancak söz konusu incelemeler 
çok yarar sağlamaz. Technecium-99-m ile yapılan radyoizotop incelemede (muhtemelen hasara uğrayan kastaki 
kalsiyum depolanmaları tarafından tutulma sonucunda) radyofarmasötiğin etkilenen bölgede biriktiği saptanmıştır 
(Kaplan, 1980). 

Böbreklerin görüntülenmesi: Akut böbrek yetersizlikli hastalarda görüntüleme yöntemlerinin pratik yararı, 
böbrek boyutlarının ve korteks kalınlığının belirlenmesi ile üriner obstrüksiyonun ekarte edilmesidir. Bunun 
dışında, böbreklerin ultrasonografi, radyoizotop yöntemler, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans 
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görüntüleme ile görüntülenmesinde nonspesifik bulgular elde edilir. Ultrasonografi'de, değişik etyolojilere bağlı 
akut tubuler nekrozlarda görünüm tamamen normal olabilir veya boyutlarda hafif artış, kortikal ekojenite artışı, 
medüller piramidlerde belirginleşme ve vasküler indekslerin artışı gibi bulgular vardır; ancak söz konusu bulgular 
etyolojiye yönelik ayırıcı tanıda değer taşımaz (O'Neil, 2000). Öte yandan, rabdomiyolize bağlı akut tubuler 
nekrozda dış çevre haricinde tüm kortekste belirgin ekojenite artışı da rapor edilmiştir (Gollub, 1994). Yazarlar, 
söz konusu görüntünün tubuluslarda miyoglobin ve/veya ürik asid birikimine bağlı olabileceğini öne sürmüş, 
ancak spesifik bir bulgu olmadığının da altını çizmiştir. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme 
intrarenal akut böbrek yetersizliklerinin tanısında ek bir yarar sağlamaz (Hricak, 2000).  

Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromu gelişen hastalardan 170’inde ultrasonografi sonuçları bildirilmiş 
ve bulgular şu şekilde rapor edilmiştir: Batında sıvı toplanması: 8, böbreklerde ekojenite artması: 5, subkapsüler 
hematom: 5, perirenal hematom: 2, diğer: 10. Kalan olgularda normal bulgular saptanmıştır. Söz konusu veriler 
ezilme sendromlu hastalarda ultrasonografinin böbrek patolojisini belirleme bakımından değer taşımadığını 
göstermektedir. Öte yandan, hastaların sadece 7’sinde subkapsüler veya perirenal hematomların bulunması, 
ezilme sendromlu hastalarda böbreklerin de (diğer viseral organlar gibi), travmanın doğrudan etkisine nadiren 
maruz kaldığı savını (Kuwagata, 1997) doğrulamaktadır. 

Söz konusu bulgulardan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür: pelvise travması olmayan ezilme sendromlu 
her hastada ultrasonografi yapmak rasyonel bir yaklaşım değildir. Her ne kadar bu yöntemle künt travmaların 
asemptomatik olan, ancak ileride komplikasyonlara yol açabilecek bulguları saptanabilse de, felaket günlerinde 
kısa bir zaman süresi içinde fazla sayıda hastanın sağlık kuruluşlarına gelmesi bu tip bir yaklaşıma engel 
oluşturur. O nedenle ultrasonografik incelemeyi rutine koymak imkansızdır. Ayrıca, mevcut bulgular, 
ultrasonografinin ezilme sendromlu hastalarda tedavi ve prognozu tahmin etmek yönünden çok değer taşımadığını 
da göstermektedir. Sonuç olarak, ilk günlerde bu incelemeyi yalnızca intraabdominal bir komplikasyondan 
şüphelenilen hastalarda uygulamak daha gerçekçidir. Acil hasta akımının yavaşladığı sonraki günlerde sessiz 
kalmış komplikasyonların tanısını koyabilmek amacı ile rutin ultrasonografi uygulanabilir. Marmara Depremi 
sırasında pek çok merkezin politikası bu yönde olmuştur. 

Öte yandan, Marmara Depremi ertesinde yapılan bir tek merkez analizinde, renal hemodinaminin 
değerlendirilebilmesinde Doppler ultrasonografinin yararlı olduğu öne sürülmüştür. Söz konusu yöntem ile 
rezistiv indeks ölçümleri ezilme sendromlu hastaların tümünde yüksek bulunmuş, bu değer hemodiyaliz seans 
sayısı ve hemodiyalize gereksinim duyulan gün sayısı ile sıkı korelasyon göstermiştir. Hastaların iyileşmesi ile 
rezistif indeksler normale dönmüştür. Yazarlar, bu yöntemin iyileşme sürecini tahminde faydalı olabileceğini öne 
sürmektedir (Keven, 2001). 

Biyopsi 
Bu hasta grubunda tanı amaçlı olarak kasların veya böbreklerin biyopsisi gündeme gelebilir.  
Travmaya uğrayan kasın biyopsisinde kas hücrelerinde şişme, hyalin dejenerasyon, stria kaybı ile birlikte 

interstisyel inflamasyon dikkat çeker. Ancak, klinik ve laboratuar bulguları ile tanı kolaylıkla konulduğu için 
rabdomiyolizli hastalarda kas biyopsisine nadiren gerek duyulur. 

Genel olarak ABY'nin tanı ve tedavisinde renal biyopsi sık kullanılan bir yöntem değildir ve pratikte, ABY 
gelişen her hastaya biyopsi yapmak indikasyonu yoktur. Ancak, bu tablonun sistemik bir hastalık sonucunda 
ortaya çıktığı şüphesi varsa, idrar sedimentinde immunosupressif tedavi gerekebileceğini düşündüren ve 
inflamatuar bir patolojiye işaret eden eritrosit silindirleri varsa ve anamnez atipik ise (akut tubuler nekrozu 
düşündüren herhangi bir özellik yoksa) biyopsi yapılabilir. Ayrıca, belirli bir süre (çoğu kez  6 hafta) geçmesine 
rağmen ABY’de iyileşme süreci başlamamış ise (klinikte hastanın oligürisi ve kan biyokimyası düzelmemiş ise) 



 
 

8

altta yatan nedeni saptayabilmek için biyopsi akla gelir (Firth, 1998). Buradan yola çıkarak, rabdomiyoliz 
zemininde görülen ABY'lere de rutin biyopsi yapılması gerekmez; biyopsi indikasyonu ancak özel bir 
komplikasyon düşünülen hastalarda gündeme gelir. Marmara Depremi ertesinde ezilme sendromlu hiçbir hastaya 
biyopsi yapılmamıştır. 

Klasik bilgiye göre, tipik pigment nefropatilerinde (hemoglobinüri ve miyoglobinüriye bağlı ABY’de) 
histopatolojik incelemede 2 önemli morfolojik değişim vardır: 1. Distal nefronda hem silindirleri saptanabilir, 2. 
Proksimal tubulus hücrelerinde  nekroz ve epitel hücrelerinin bazal membrandan ayrışması gözlenir (Santangelo, 
1982).  

 
V. TANI YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ 
Ezilme sendromlu hastalarda tanı konulması 2 aşamada incelenebilir: 

1. Rabdomiyoliz ve kompartman sendromunun varlığı. Bu konuda klinik bulgular çoğu kez yeterlidir; tanıyı 
kesinleştirmek için kompartman içi basınç ölçümleri gerekebilir. Yukarıda bahsedildiği üzere serum CK düzeyleri 
de bu konuda önem taşır. Rabdomiyoliz tanısında kanda CK yükselmesi dışındaki testlerin pratik tanı değeri 
yoktur (Gabow, 1982). 

2. Ezilme sendromu ve ABY varlığı. Rabdomiyolizin en korkulan komplikasyonu olan ABY’yi önceden 
tahmin edebilecek yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlardan biri de aşağıdaki formüldür: 

R= 0.7 (K) + 1.1 (Cre.) + 0.6 (Alb) -6.6 

  K: Serum potasyumu (mEq/L), Cre: Serum kreatinini (mg/dl), Alb: Serum albumini (g/dl) 
 

Bu formülü serum kreatinin düzeyi 3.0 mg/dl’den az olan hastalar için kullanmalıdır. Formülde 0.1’e eşit veya 
daha yüksek R değerleri yüksek ABY riskini, 0.1’den küçük R değerleri ise  düşük ABY riskini gösterir (Gabow, 
1982). Ancak, söz konusu formül her zaman kullanışlı değildir ve ABY tanısının konulmasında da  çoğu kez 
klinik bulgular yeterlidir.  

Önceki bölümlerde de değinildiği üzere, rabdomiyolizli hastalarda ABY başlangıç aşamasında prerenal veya 
fonksiyonel özelliklidir; sonraki aşamada ise akut tubuler nekroz ortaya çıkar. Hemodinamisi normal olan, volüm 
replasmanına, mannitol ve bikarbonat uygulamasına yanıt vermeyen ve üriner kanalda obstrüksiyonu bulunmayan 
oligürik hastalarda akut tubuler nekrozun ortaya çıktığı düşünülür (Knochel, 1998). Bu hastalarda idrar 
üresi/plazma üresi oranı 5/1’in altında, idrar kreatinini/plazma kreatinini oranı 20/1’in altında ve idrar sodyumu da 
40 mEq/L’nin üzerindedir. Hem pigmentine bağlı ABY’de fraksiyonel sodyum ekskresyonunun beklenmedik 
şekilde düşük olabileceği öne sürülmüştür (Knochel, 1998). 
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TANI DERSLERİ  

Marmara Depremi’nde ezilme sendromu tanısının konulmasında öncelikle klinik bulgulardan 
yararlanılmıştır. Rabdomiyolizli bir hastada idrar renginin koyu ve miktarının azalmış olması ve diğer sistemik 
klinik bulgular tanı için yeterli görülmüştür. Söz konusu yaklaşım pratiktir; ancak bir noktaya dikkat çekmede 
yarar vardır: bu hastalarda travmatik üriner obstrüksiyon da gelişebileceği için, oligürinin varlığını doğrulamak 
amacıyla pelvis bölgesine travması olan hastalarda önce ultrasonografik inceleme yapmalı, üriner 
obstrüksiyonu ekarte etmeli, ardından renal kaynaklı bir oligüri varlığına karar vermelidir. 

Marmara Depremi analizine temel oluşturan anket formlarında idrar tahlili ile ilgili soru sorulmadığı 
için bu inceleme yönteminin felaket şartlarındaki değeri hakkında yorum yapılamamıştır. Ancak, 
kişisel deneyimlerimize göre idrarın az ve koyu renkli gelmesi ezilme sendromlu hastalarda yaygın bir 
şekilde saptanmıştır. Bu nedenle basit bir dipstik testinin ardından idrar sediment incelemesinde 
eritrosit görülmemesi ile tanı neredeyse kesin bir şekilde konabilir. 

Bu hastalarda rabdomiyoliz tanısında en yararlı parametrelerden biri serum CK düzeyinin tayinidir. Her ne 
kadar bu enzimin düzeyi  travmadan 12 ile 36 saat sonra düşmeye başlasa da, çoğu kez, 5-6 gün sonra gelen 
hastalarda bile serum CK düzeyi normalin üzerinde bulunur. Diğer serum enzimlerinin (ALT, AST, LDH) 
yüksekliği de rabdomiyoliz tanısını destekler.  

Bu hasta grubunda en pratik görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Ancak ilk günlerin yoğun 
hasta trafiği de göz önüne alınırsa, ezilme sendromlu her hastaya ultrasonografi yapmak rasyonel bir 
yaklaşım değildir. Erken dönemde bu incelemeyi yalnızca intraabdominal bir komplikasyondan 
şüphelenilen hastalarda kullanmak daha gerçekçidir. Acil hasta akımının yavaşladığı sonraki günlerde 
sessiz kalmış komplikasyonların tanısını koyabilmek amacı ile rutin ultrasonografi uygulanabilir.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


