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Değerli hocalarım,

Değerli meslektaşlarım,

Geleneksel olarak düzenlediğimiz ve bu yıl 23-24 Eylül tarihlerinde dördüncüsünü düzenleyece-
ğimiz “Tematik Anestezi Sempozyumu” için sizleri bereketli yağmurları, doğal güzellikleri, 
mavi ve yeşilin eşsiz uyumunun sergilendiği Rize’ye davet etmenin mutluluğu içindeyiz.  

Bu yıl ki sempozyumumuzda “Travma Hastalarında Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi” te-
masını ele almayı planladık. Temamız kapsamında perioperatif ve yoğun bakım ile ilgili seçtiğimiz 
konuları, literatür değerlendirmelerini konuşmacılarımız ve siz değerli katılımcılarımızın desteği 
ile paylaşmak istiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi konunun kısa özeti ve tartışma kısmında 
paylaşılan tecrübelerle dolu dolu ve doyurucu bir bilimsel aktivite olmasını temenni ediyoruz. 

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak “Travma Hastalarında Anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi” 
teması ile sözlü bildiri oturumu yapılacaktır. Bu oturumun da hem bildirileri ile katılacak meslek-
taşlarımıza hem de tüm katılımcılara yararlı olacağı ve sempozyumumuza ayrı bir keyif katacağı 
kanaatindeyiz.

Bilimsel ve sosyal anlamda verimli ve keyifl i bir sempozyum gerçekleştirmek üzere sizlerle 23-24 
Eylül 2017 tarihlerinde “4. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu: Travma Hastalarında Anestezi 
ve Yoğun Bakım Yönetimi” sempozyumunda Rize’de beraber olmak dileğiyle…  

Saygılarımızla…

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkan V.
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23-24 Eylül 2017 Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi - RİZE

BİLİMSEL PROGRAM:
23 Eylül 2017 / Cumartesi 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00 Açılış Konuşması   Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
09:05 Toplantı Başkanı   Prof. Dr. Fevzi TORAMAN
09:10 GKDA YB Derneği Başkanı   Prof. Dr. Suna GÖREN
09:15 TYB Derneği Başkanı  Prof. Dr. Necmettin ÜNAL
09:20 TARD Başkanı   Prof. Dr. Hülya BİLGİN

09:30/10:30 Panel 1:  TRAVMA HASTASINDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Suna GÖREN – Prof. Dr. Ömer KURTİPEK 
09:30-09:40 Hasta Acil’e geldiğinde neye bakıyorum (Anestezist gözü ile) (Prof. Dr. Ebru KELSAKA)
09:40-09:50 Tartışma 
09:50-10:00 Hasta Acil’e geldiğinde neye bakıyorum (Cerrah gözü ile) (Yrd. Doç. Dr. Özcan YAVAŞİ)
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:20 Mücadele edilmesi gereken acil sorunlar (Doç. Dr. Kemalettin KOLTKA)
10:20-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Çay-Kahve Arası
10:45/ 12:05 Panel 2: SÖZLÜ BİLDİRİLER  
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fevzi TORAMAN – Prof. Dr. Mert ŞENTÜRK
Jüri Üyeleri: 
Prof. Dr. Neslihan ALKIŞ, 
Prof. Dr. Alparslan APAN, 
Prof. Dr. Binnur SARIHASAN, 
Prof. Dr. Erkan TOMATIR, 
Prof. Dr. Nesrin ERCİYES, 
Prof. Dr. Berrin GÜNAYDIN, 
Prof. Dr. Ümit KARADENİZ, 
Prof. Dr. Işıl ÖZKOÇAK.
10:45-12:05 Bildiriler   
12:05-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30/ 14:30 Panel 3: TRAVMA HASTASINDA İNTRAOPERATİF ANESTEZİ YÖNETİMİ 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya BİLGİN – Prof. Dr. Erdem Nail DUMAN
13:30-13:40 Travma hastasında Anestezi yönetimi (Yrd. Doç. Dr. Ali AHISKALIOĞLU)  
13:40-13:50 Tartışma

IV. RİZE TEMATİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU:

TRAVMA HASTALARINDA ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ
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13:50-14:00 Perioperatif sıvı idaresi ve Transfüzyon (Doç. Dr. Mukadder ORHAN SUNGUR)
14:00-14:10 Tartışma
14:10-14:20 Travmanın indüklediği oksidatif stres ile intraoperatif mücadele (Prof. Dr. İsmail CİNEL)  
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:45 Çay-Kahve Arası
14:45/15:45  Panel 4: TRAVMA HASTASINDA POSTOPERATİF YÖNETİM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lütfi  TELCİ – Prof. Dr. Necmettin Ünal
14:45-14:55 Travma ve ARDS (Prof. Dr. Nahit ÇAKAR)
14:55-15:05 Tartışma
15:05-15:15 Destek sistemlerinin (ECMO, vb) zamanlaması ve uygulama sırasındaki sorunlar  
(Doç. Dr. Sema TURAN)
15:15-15:25 Tartışma
15:25-15:35 Fizyoterapi uygulamalarının mortalite – morbidite ve yaşam kalitesi üzerine etkisi  
(Yrd. Doç. Dr. Başar ERDİVANLI)
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 Hava Ambulansı ile hasta transferi ve Sivil havacılık kuralları (Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ)
16:05-16:15 Tartışma
16:30-16:45 KAPANIŞ
18:00  Akşam Yemeği 

24 Eylül 2017 / Pazar 
09:00/09:40 Panel 1:  TRAVMA HASTASINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN - Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞEN
09:00-09:30 Travma hastasının resusitasyonunda inotropik ajanların kullanımı. 
(Yrd. Doç. Dr. Şule BATÇIK)
09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:00 Travma hastasında ultrasonografi  kullanımının yeri.  (Doç. Dr. Alper KILIÇASLAN – 
Yrd. Doç. Dr. Funda GÖK)
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:40  SEMPOZYUM KAPANIŞ
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SÖZLÜ BİLDİRİLER:

1. Kliniğimizde Beyin Ölümü Tanısı Alan Travma Hastalarının Retrospektif olarak İncelenmesi: Ön Ça-

lışma Sonuçları

2. Travmatik Hemorajik Şoklu iki Hastada Hipertonik Salin Deneyimimiz: Olgu Sunumu

3. Multipl Kot Fraktürü Olan Yelken Göğüslü Hastada Erektör Spina Plan Bloğu Katateri ile Postoperatif 

Analjezi Yönetimi

4. Sıradışı Bir Travma Hastasında Zor Hava Yolu Yönetimi: Olgu Sunumu

5. Yoğun Bakımda Kullanılan Sıvı Tipleri ve Tüketimleri

6. Travma Sonrası Multiorgan Disfonksiyon Sendromlu Hastada Hemoadsorbsiyon Deneyimimiz: Olgu 

Sunumu

7. Rat Kafa Travması Modelinde Posttravmatik Uygulanan Bilberry (Vaccinium Myrtillus L.) Nin Oluştur-

duğu Biyokimyasal,  Histopatolojik Ve İmmünohistokimyasal Değişiklikler.

8. Yoğun bakımdaki travma hastalarında taburculuk SOFA skorunun belirleyicileri.

9. Künt Batın Travması Sonrası Fetüs ve Anne Ölümü

10. Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu
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1. BİLDİRİ:

Kliniğimizde Beyin Ölümü Tanısı Alan Travma Hastalarının Retrospektif olarak İncelenmesi: Ön 
Çalışma Sonuçları

Ayça Sultan Şahin1, Necmiye Ay1, Emine Sungur1, Abdurrahim Derbent1, Ziya Salihoğlu1

1 SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Giriş: “Beyin ölümü” beyin, beyin-sapı ve serebellumun tamamının tüm aktivitelerinin geri dönüşümsüz 
olarak kaybıdır. Beyin ölümü klinik tanısının 3 temel bulgusu derin koma durumu, beyin sapı arefl eksisi 
ve pozitif apne testidir: I)Beyin ölümüne karar vermek için komanın aşağıdaki nedenlere bağlı olma-
ması: Hipotermi, hipovolemi-hipotansiyona bağlı şok, geri dönüşüm sağlayabilecek intoksikasyonlar 
ve metabolik-endokrin bozukluklar, II)Bilincin tam kaybı, III)Kendiliğinden hareketin bulunmaması, IV)
Ağrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınmaması, V)Spontan solunum bulunmaması, VI)Beyin sapı 
refl ekslerinin tamamen kaybolması, VII)Apne testi, VIII)Yardımcı yöntemler: Anjiografi (DSA), BT-an-
jiografi , beyin-sintigrafi si, single-pozitron-emisyon bilgisayarlı-tomografi (SPECT), PET, transkranyal 
Doppler-ultrasonografi , veya EEG, VIII) Daha önce tanısı konulmuş bir nedenle hasta geri dönüşümsüz 
koma tablosuna girmişse en az 12 saat, etyolojinin belli olmadığı durumlardaysa en az 24 saat bu ko-
şulların değişmeden devamlılığı gözlenmelidir.

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde 2015-2017 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı alan hastaların retrospek-
tif olarak tarandığı ön çalışma sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Bulgular: Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde takip edilen, bugüne kadar beyin ölü-
mü tanısı konan 24 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 17’si erkek, 7’si kadındı. 
Yaş ortalaması 35,37 olarak bulundu. Tanılarda: 10 hasta travmatik intrakranyal kanama, 9 hasta SAK, 
5 hasta subdural hematomdu. Kan grupları olarak incelendiğinde 8 hasta ORh(+), 6 hasta ARh(+), 2 
hasta ARh(-), 1 hasta BRh(+), 1 hasta BRh(-), 5 hasta ABRh (+), 1 hasta ABRh(-) idi. 7 hastaya apne 
testi başlanıp hemodinamisi uygun olmayınca testin tamamlanamadığı tespit edildi. Tüm hastalarda 
BT-anjio ile akım bakıldığı, hepsinin negatif olduğu görüldü. Hastaların kültürde üreme durumuna bakıl-
dığında 20 hastada üreme tespit edilmedi, diğer hastalara uygun antibioterapi yapıldığı görüldü. Has-
taların ortalama yatış günü 7 olarak tespit edildi. 24 hastadan sadece birinde organ bağışının kabul 
edildiği ve nakil yapıldığı görüldü. 

Tartışma: Ülkemizde organ bağışı ve organ naklinin önemi gün geçtikçe artmakta, bakanlığımız da bu 
konuda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen 24 hastadan sa-
dece birinin yakınları bağışı kabul etmiştir. Çalışmamızı sunmamızın amacı organ bağışına farkındalığı 
artırmaktır. Temennimiz organ bağış oranlarının artması ve artırılmasıdır.
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2. BİLDİRİ:

Travmatik Hemorajik Şoklu iki Hastada Hipertonik Salin Deneyimimiz: Olgu Sunumu

Hilmi Demirkıran1, İlhan Bahar2, Veli Avcı3, Nureddin Yüzkat1, M. Bilal Çeğin1, Celaleddin Soyalp1, Arzu 
E. Tekeli1, Mehmet Kılıç1, İdris Atasoy1

1-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

 2-İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Dahili Yoğun Bakım

3- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Giriş: Travma hastalarında şok tablosu, normal doku ve hücre fonksiyonları için oksijen sunumunun 
yetersiz olmasıdır. Travma hastasında gizli ya da açık bir şekilde var olan şok tablosu aksi ispat edilene 
kadar hemorajik şok olarak kabul edilir. Kliniğimize travmatik hemorajik şok (THŞ) ile başvuran 2 has-
tada sıvı resüsitasyon deneyimimizi tartışmayı amaçladık.

Olgu 1: 23 yaşında bayan hasta, Ateşli silah yaralanması sonucu, entübe, Glaskow koma skalası:3, 
Nabız(n):140 atım/dakika Kan Basıncı (KB):45/23 mmHg olarak operasyona alındı. Volüm replasma-
nı açısından %3 Nacl, izotonik solüsyonu, 4 Ünite (Ü) eritrosit süspansiyonu (ES), 5 Ü Taze Donmuş 
Plazma (TDP), 1 Ü aferez trombosit verildi ve 12 µg/dk norepinefrin infüzyonu uygulandı.  Splenekto-
mi, hemikolektomi, total gastrektomi, ve tüp torakostomi uygulandı. Post operatif 3 gün içerisinde; 8 Ü 
plazma, 2 Ü ES ve 1 Ü aferez trombosit verildi. Yatışının 7. Gününde nörolojik defi sit olmadan ekstübe 
edilen hasta, 37.gün vena cava inferiordan kanama nedeni ile exitus oldu.,

Tablo-1: Olgu-1 Laboratuvar değerleri:

Preop. İntraop. Postop 1.D. Postop. 2.D. Postop 4. D Postop7. D.
Na mmol/L 140 145 149 147 146 145
Cr mg/dL 0,9 1,16 1,59 1,2 0,9 0,61
Lac. mmol/L 6,4 17 12,6 6,8 3,9 1,4
AST/ALT U/L 107/101 208/192 445/536 209/304 125/136 55/42
Osm. mmol/
kg

287,5 297 305 295 291 286

Hb  g/dL 10,2 5,5 7,5 7 10 11,6
Hct 30,6 16,8 22,8 21,2 31,2 37,5
 INR 1,66 3,80 2,78 1,56 1,12 1,30
pH 7,26 7,06 7,40 7,39 7,38 7,38
PCO2 mmHG 23 46 31 30 38 36
PO2 mmHG 76,5 52 65 74 70 77
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Olgu 2: Trafi k kazası sonrası crush entübasyon yapılan 21 aylık çocuk hasta; N:140 atım/dk. KB:70/40 
mmhg, A:35 C olup HŞ ve grade 4 karaciğer laserasyonu tanısı ile operasyona alındı. Karaciğer pri-
mer süture edildi. Volüm replasmanı için intraoperatif %3 Nacl, izotonik solüsyon ve 20 cc/kg eritrosit 
süspansiyonu verildi. Packing yapılan hastada 6 saat sonra kanama kontrolü yapılarak batın kapatıldı. 
Postoperatif dopamin 3 mcg/kg/dk infüzyon uygulandı. Yatışının 8. günü extübe edilen hasta, nörolojik 
defi sit olmadan 18. günü taburcu edildi.

Tablo -2: Olgu-2: Laboratuvar değerleri:

Pre op. Post op. Post op. 1. D. Discharged
Na mmol/L 129 140 144 142
Cr . mg/dL 0,51 0,65 0,55 0,34
Lac. mmol/L 4,9 6,9 0,8
AST/ALT U/L 2922/2111 3412/1579 3326/1252 30/18
Blood  osm. mmol/kg 307,9 319 282,2
Hb g/dL 6,7 13,9 10,1 12,2
Hct 20,3 43 31,2 36,4
Plt. 103

 µL 299000 234000 181000 354000
INR 1,47 1,67 1,89 1,24
pH 7,028 7,3 7,22
PCO2 mmHG 53 34 48,6
PO2 mmHG 51 129 44

Tartışma: HŞ; dolaşım bozukluğu, hücresel asidoz ve hücresel fonksiyon bozukluğu ile yaşamı teh-
dit eden bir tablodur. HŞ tedavisinde amaç mikrosirkülasyonu ve hücresel oksijenasyonu sağlamaktır. 
Literatürde travmatik hemorajik şokta resüsitasyon sıvısı olarak %0.9 NaCl çözeltisinin kullanılmasını 
ancak aşırı kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Hipertonik salinin, vasküler geçirgenliği azaltarak 
mikrosirkülasyonu geliştirdiği çalışmalarla gösterilmiştir. İki olguda %3 Nacl çözeltisini bir komplikasyon 
olmadan kullandık ve hemodinamik açıdan stabilizasyon sağladık. 

Sonuç: Travmatik hemorajik şokta izotonik kristalloid kullanımını sınırlamada  hipertonik salinin katkısı 
olacağı kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1-Rossaint R. Et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trau-
ma: fourth edition. Critical Care 2016; 20:100

 2-Schroth M, Plank C, Meissner U, Eberle KP, Weyand M, Cesnjevar R, Dötsch J, Rascher W. Hypertonic-hype-
roncotic solutions improve cardiac function in children after open-heart surgery. See comment in PubMed Com-
mons belowPediatrics 2006;118(1): e76-84.

 3-Younes RN1, Aun F, Ching CT, Goldenberg DC, Franco MH, Miura FK, Santos SS, Sequeiros IM, Rocha e 
Silva M, Fujimura I, Birolini D.  Prognostic factors to predict outcome following the administration of hypertonic/
hyperoncotic solution in hypovolemic patients.Shock 1997; 7(2): 79-83.
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3. BİLDİRİ:

Multipl Kot Fraktürü Olan Yelken Göğüslü Hastada Erektör Spina Plan Bloğu Katateri ile Posto-
peratif Analjezi Yönetimi

Ahmet Murat Yayık1, Ali Ahıskalıoğlu2, Erkan Cem Çelik1, Ayşenur Daş Ay2, Atila Özeroğlu3

1 Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakülesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

3 Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Giriş ve Amaç: 

Erektör Spina Plan Bloğu (ESPB) torasik ve abdominal cerrahi için tanımlanmış yeni bir interfascial plan 
bloğudur. Torasik epidural analjezi ile karşılaştırıldığında daha az invaziv olması başlıca avantajıdır. T5 
seviyesinden yapılan tek enjeksiyonla bir çok seviyede analjezik etki gösterebildiği gibi literatürde bu 
bölgeye katater uygulamalarıda mevcuttur. Biz bu vakada multipl kot fraktürü cerrahi geçiren hastada 
postoperatif analjezi amacıyla ESPB katateri uygulamamızı sunmaktayız  

Olgu:

Bilinen herhangi bir kronik hastalığı olmayan, 37 yaşında erkek hasta yüksekten düşmeye bağlı multipl 
kot fraktürleri nedeniyle klips plak yardımlı göğüs kafesi rekonstrüksiyonu amacıyla operasyona alındı. 
2 mg midazolam ile premedike edildi, propofol, fentanil ve roküronyumla indüksiyon yapıldı ve anestezi 
idamesi sevofl urane ile sağlandı. Hastaya sol yan üstte olacak şekilde lateral dekübit pozisyon verildi.  
3,4,5,6,7,8. kotların fraktüre hatlarını içerir tarzda kesi yapıldı, 3. ve 6. kot çelik telle fi kse edilirken diğer 
kotlar klips plak yardımıyla fi kse edildi. Cerrahi işlem bittikten sonra postoperatif analjezi amacıyla ESP 
katater uygulanması planlandı.  Hasta lateral dekübit pozisyonundayken işlem yapılacak bölge ve lineer 
USG probu steril olarak hazırlandı. USG probu longitudinal parasagittal oryantasyonla T5 seviyesinde 
spinöz çıkıntının 3 cm lateraline yerleştirildi. Tranvers çıkıntı, erektör spina kası, rhomboid kas ve tra-
pezeus kası görüntülendi. İn plane teknikle 10 cm’lik blok katater iğnesi kullanılarak kranialden kaudale 
doğru girişim yapıldı. Erektör spina kası derin fasyası altına girildi 2 ml serum fi zyolojik verilerek iğne 
yeri doğrulandı. Daha sonra %0.25’lik 20 ml bupivakain enjekte edildi, periferik sinir blok katateri 5 cm 
içeride kalacak şekilde yerleştirildi. Postoperatif blok kataterinden PCA uygulandı (%0.125 bupivakain; 
6ml/h infüzyon, 5 ml/h bolus, 30 dk kilitli kalma süresi). Deksketoprofen 50mg 12 saatte bir order edildi. 
Ağrı değerlendirmesi hareket ve istirahatte 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde VAS ile yapıldı. Buna göre 
ilk 24 saatte istirahat VAS skoru 0’dı, hareketle maksimum 4’idi. Toplam bupivakain tüketimi 242 mg’idi. 
Lokal anesteziğe bağlı herhangi bir yan etki görülmedi. 
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Tartışma

Henüz yeterli randomize klinik çalışma olmamasına rağmen ESP blok literatürde multipl kot fraktürü, 
abdominal girişimler, VATS, torakotomi ve kronik ağrı tedavilerinde raporlanmıştır ve sonuçlar ümit 
vericidir. Kolay uygulanabilir olması, paravertebral blok gibi pnömotoraks riskinin olmaması ve santral 
bloklara yakın etkin bir analjezi sağlamasından dolayı ESP blok akut postoperatif ağrı yönetiminde uy-
gun bir alternatif olabillir.

Resim 1. A) Kot fraktürlerine yapılan cerrahi müdahale 

                B)Hasta ve ultrasound pozisyonu 

                C) Erektör Spina Plan Bloğuna ait Sonografi k Görüntü
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4. BİLDİRİ: 

Sıradışı Bir Travma Hastasında Zor Hava Yolu Yönetimi: Olgu Sunumu

Emine Özer Yurt1, Mehmet Yılmaz1, İpek Düzyol1, Hande Aytuluk1, Atilla Kuntman1, 

Tahsin Şimşek1, Sarpel Gürbüz1, Canan Balcı1

1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Zor havayolu ve yönetimi sıklıkla, ameliyathanelerde ve hastane dışı travma olaylarında karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu konuda anestezi doktorlarına büyük sorumluluk düşmekle birlikte multidisipliner 
yaklaşım hayat kurtarıcı olabilmektedir. 

Olgu: Otuz dört yaşında erkek hasta, ek hastalığı yok. İnşaatta yüksekten düşme sonucu 20mm çaplı 
nervürlü inşaat demir çubuğu hastanın sol hypogastrik bölgesinden girmiş sol ve subclavian bölge-
sinden çıkmıştı. Sonra tekrar sağ mandibula altından giriş yapıp ağız içinde dili parçalayarak sağ or-
bitada kaş üstünden çıkmıştı. Hasta 112 tarafından acil servise bilinç açık ve koopere halde getirildi. 
Spontan solunumda 4lt/dk maske O2 desteğinde iken vital parametreleri SpO2:98%, HR:110atım/dk, 
TA:132/78mmHg idi. Hemoglobin düşüşü olmaması ve hipotansiyon yaşanmaması ile kontrol edileme-
yen kanama dışlandı. Mevcut olan 3 adet 18G damar yolundan sıvı replasmanı yapıldı. Demir çubuk 
nedeniyle hastaya pozisyon verilemediğinden hava yolunun güvenceye alınmasında zorluklarla karşı-
laştık. Bu halde hastaya acil serviste orotrakeal entübasyon uygulanamadı ve trakeotomi açılamadı. 
Hemodinami stabil, spontan solunumu yeterli olan hasta ameliyathaneye alındı. EKG, SPO2, ETCO2 
rutin monitorizasyonu, femoral arter ve femoral ven kateterizasyonu yapıldı. Hastaya multidisipliner 
yaklaşım planlandı. KBB, göğüs cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, plastik cerrahi, göz 
cerrahi ve beyin cerrahi ile birlikte itfaiye ekibi hazır bulundu. Önce itfaiye ekibi demir çubuğu boyun 
bölgesinden keserek kafayı gövdeden serbestleştirdi. Sonrasında hastaya pozisyon verilerek, spontan 
solunumu koruyacak şekilde propofol 80mg, midazolam 2mg ile sedasyon altında, KBB ekibi tarafından 
trakeotomi açıldı. Havayolu güvenceye alındıktan sonra genel anesteziye geçilerek cerrahi ekip ope-
rasyonlarını gerçekleştirdi. Demir çubuklar hastanın vücudundan çıkarıldı. Postoperatif dönemde hasta 
yoğun bakımda takip ve tedaviye alındı.

Tartışma: Travma hastasının değerlendirilmesinde öncelik havayolu açıklığının sağlanması ve servikal 
vertebranın kontrolüdür. Bu hastalarda havayolunun kapanması solunum veya dolaşım problemlerin-
den daha hızlı bir şekilde ölüme sebep olabilir. Bu yüzden yaşam kurtarıcı müdahaleler gerektiğinde 
havayolunun sağlanması ilk önceliktir (1,2). 2594 travma hastasının mortalite nedenlerinin araştırıldığı 
bir çalışmada ölümlerin %16’sının entübasyon başarısızlığı veya havayolu kontrolünün sağlanamaması 
nedeniyle olduğu göstermiştir (3). Travma vakalarında zor hava yolu durumlarında hastanın spontan 
solunumu olup olmamasına ve hekimin klinik tecrübesine göre uygun ekipman ile multidisipliner yakla-
şım sağlanmalıdır. Biz bu olguda, ağır bir travma hastasında itfaiye ekibinin yardımı sayesinde KBB ile 
birlikte hava yolunu güvence altına aldık. 
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Sonuç: Travma hastalarında hava yolunun sağlanması için hızlı ve doğru adımların atılması büyük 
önem taşımaktadır. Bu tür hastalara multidisipliner yaklaşımın ve hatta bu vakada olduğu gibi gerekirse 
itfaiye ekibi ile uyum içinde çalışmanın yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirlediği kanaatindeyiz.

Resim 1.

        Resim 2.

Kaynaklar:

1- American College of Surgeons Committ ee on Trauma Advanced Trauma Life Support for Doctors ATLS. 7. Chi-
cago, IL; American College of Surgeons; 2004.

2- Walls RM. Management of the diffi  cult airway in the trauma pati ent. Emerg Med Clin North Am 1998;16:45-
61.

3- Gruen RL, Jurkovich GJ, McIntyre LK, Foy HM, Maier RV. Patt erns of errors contributi ng to trauma mortality: 
Lessons learned from 2,594 deaths. Ann Surg 2006;244:371-80.
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5. BİLDİRİ:

Yoğun Bakımda Kullanılan Sıvı Tipleri ve Tüketimleri

Serkan Doğru, Hakan Tapar, Tuğba Karaman, Aynur Şahin, Serkan Karaman, Mustafa Süren

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Tok at 

Giriş

Sıvı tedavisi yoğun bakım pratiğinin mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde sıvıların 
kompozisyonunun çok değişkenlik göstermesi nedeniyle sıvı seçimi kritik hastalar açısından çok önem 
arz etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada üçüncü basamak bir cerrahi yoğun bakım ünitesinde uygula-
nan sıvıların türlerini ve uygulanan sıvı miktarlarını araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Etik kurul onayı alındıktan sonra (17-KAEK-122), bu retrospektif araştırma Üçüncü Basamak Cerrahi 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde (CYBÜ) uygulanan sıvı tüketimini tanımlamak için tasarlandı. Ocak 2012 ile 
Aralık 2015 arasında CYBÜ’de takip ve tedavi edilen tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Yaş, cinsiyet, 
CYBÜ’ne kabul ve taburcu olma tarihi, ölüm sayısı, CYBÜ’nde kalış süresi, yıl bazında sıvı tüketim 
miktarı ve sıvı tipi kayıt edildi.

Bulgular

Toplamda 2924 hasta çalışmaya dahil edildi. CYBÜ’de yatan hastaların yaş ortalaması 2012 yılında 
61,37∓17,77; 2013’de 61.41∓17,77; 2014’de 64,19∓17,33 ve 2015’de 61,86∓17,70 olduğu görüldü. Yıl-
lara göre hasta sayısı dağılımının 2012 için 619, 2013 için 699, 2014 için 774, 2015 için 832 olduğu 
saptandı. CYBÜ’de ortalama yatış süresinin 2012 için 5 gün 16 saat, 2013 için 5 gün 20 saat, 2014 için 
5 gün 15 saat, 2015 için 4 gün 16 saat ve toplamda 5 gün 16 saat olduğu tespit edildi. Ortalama sıvı 
tüketimi, kristalloidler için 1256631∓1607011 ml ve kolloidler için 139025∓45460 ml idi. Hasta başına 
düşen kristalloid ve kolloid tüketimi 2012 yılında sırasıyla; ortalama 2166 ml ve 53,1 ml iken, tüketim 
2015 yılında 2052 ml kristalloid ve 25,7 ml kolloid olarak gerçekleştiği görüldü. Kristalloidlerin kolloidlere 
göre daha fazla tüketildiği tespit edildi. 

Tartışma

Bu çalışma bir CYBÜ’deki sıvı tipi ve uygulama miktarlarının zamanla değişime uğradığını göstermiştir 
ki, bu da bize son dekatta kritik hastalarda uygulanan sıvı tipleri üzerine yapılan araştırmaların sonuç-
larının sıvı seçimi konusunda etkili olduğunu göstermektedir.
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6. BİLDİRİ:

Travma Sonrası Multi Organ Disfonksiyon Sendromlu Hastada Hemoadsorbsiyon Deneyimimiz: 
Olgu Sunumu

Hilmi Demirkıran1, İlhan Bahar2, Nureddin Yüzkat1, M. Bilal Çeğin1, Celaleddin Soyalp1, Arzu E. Teke-
li1,   Mehmet Kılıç1,  Okan Andıç1

1-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2-İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Dahili Yoğun Bakım

Giriş: Kırk yaş altı ölümlerin en sık sebebi olan travmadan ölümler; travma olayının birkaç dakika 
içerisinde ortaya çıkan ölümler (% 50), bir kaç saat içerisinde ortaya çıkan erken ölümler (% 30) takip 
eder ve geç ölümler MODS ve / veya sepsis (% 20) sonucunda günler veya haftalar sonra ortaya çıkar. 
Kliniğimize multitravma nedeni ile başvuran hastanın tedavisinde hemoadsorbsiyon uygulanmasını tar-
tışmayı amaçladık. 

Olgu: 54  yaşında Erkek hasta yüksekten düşme sonucu servikal fraktür, sol  hemopnemotoraks , bila-
teral akciğer kontüzyonu, sol skapula fraktürü ,dalak ve karaciğer laserasyonu tanıları ile acil operasyo-
na alındı. Hastaya splenektomi ve primer karaciğer laserasyon onarımı yapıldı. SIMV /PSV modunda 
mekanik ventilasyon desteği alan hastanın yatışının 36. Saatinde, genel durumu bozuldu. Nabız:140 
atım/dk Tansiyon  Arterial :80/50 mm/Hg , Periferik oksijen saturasyonu: 92(oksijenli), Ateş : 38,5 C 
ölçüldü. Hastaya 2 lt izotonik yüklendi. Kültürleri alındı. Ampirik antibitoterapi başlandı. Sıvı resüsitasyo-
nuna rağmen hipotansif seyreden hastaya Noradrenalin infüzyonu 10mcg/dk başlandı. Hastada sitokin 
fırtınası nedeni ile jafron HA330 sepsis adsorbsiyon kolonu 4 saat süreyle uygulandı. Vasopressör des-
teği ve creatinin artışı devam eden hastaya yatak başı kan kımı 150 ml/dk, replasman: 20ml/kg, diyali-
zat: 1750 ml/h, hemodiyofi ltrasyon tedavisi uygulandı. Teadavinin 6. Saatinde Kreatin değerleri normale 
gelen ve idrar çıkışı 100 ml/h olan hastada hemodiyafi ltrasyon tedavisi sonlandırıldı. Tedavinin 2. Günü 
ve 7. Günü hastaya sitokin adsorbsiyon kolunu 4 saat süre ile uygulandı. Uzamış mekanik ventilasyon 
nedeni ile 14. gün hastaya trakeostomi açıldı. Hasta yatışının 41. günü sepsis nedeni ile exitus oldu.
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Tablo-1: Biyokimyasal parametreler

 Hastaneye
kabulün de

 Multi
organ yet-
 mezliği

 İşlem .1

Öncesi

 İşlem.1
sonrası

 İşlem .2

Öncesi

 İşlem .2

Sonrası

 İşlem .3

Öncesi

 İşlem .3

Sonrası

WBC mm3 12500 3400 1600 2300 3600 10100 17500 18200
Plt. 103

 µL 223000 214000 82000 34000 77000 65000 44000 120000
İNR 1 1,35 1,79 1,99 1,41 1,44 1,27 1,31
BUN mg/
dL

15,89 19,3 32 30 23 29,44 39 37

Cr.  mg/dL 1,20 1,54 2,12 1,58 1,10 1,21 0,78 0,68
ÜRE mg/
dL

34 42 69 65 51 63 84 81

AST U/L 412 198 216 137 124 91 140 82
ALT U/L 310 175 102 55 57 63 71 57

Tartışma: Travma ve ameliyat sonrası ‘‘ sitokin fırtınası ” adı verilen hayatı tehdit eden durumlarla sık 
karşılaşılabilir. Sitokin fırtınası, masif kapiller kaçağa, kardiyovasküler kollapsa, renal yetmezliğe neden 
olabilir. Çoklu organ yetmezliği ve enfeksiyonlar yoğun bakım ünitesindeki ölümlerin önde gelen ne-
denlerdedir. Sepsiste standart tedaviler destekleyici olmakla birlikte Sepsis adsorbsiyon kolonu güncel 
tedavilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak travmalı hastalarda ileri çalışmalara ihtiyacımız 
olduğu kanaatindeyiz.

Kaynaklar:

1-Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Defi ni tions for sepsis and organ failure and guide- lines for the use of inno-
vative therapies in sepsis. Chest 1992; 101:1644-55.

2-Stephen M, Pastores SM, Thakkar A, et al. Posttraumatic Multiple-organ Dysfunction Syndrome: Role of Me-
diators in Systemic Infl ammation and Subsequent Organ Failure. Academic Emergency Medicine 1996; 3(6): 
611-623.

3-Burkhard Hinz, Oliver Jauch, Toralf Noky, Sigrun Friesecke, Peter Abel, Rolf Kaiser. CytoSorb, a novel thera-
peutic approach for patients with septic shock: a case report. The internatonal Journal of Artifi cialOrgans 2015; 
38(8): 419 - 470. 
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Rat kafa travması modelinde posttravmatik uygulanan Bilberry 

(Vaccinium myrtillus L.) nin oluşturduğu biyokimyasal,  histopatolojik ve 

immünohistokimyasal değişiklikler 

Abdullah ÖZDEMİR 
1
, Başar ERDİVAN L

1
, Levent TÜMKAY A

2
, H. Avni UYDU 

3
, 

Tolga MERCANTEPE 
2
, Ahmet ŞEN 

1
, Tolga KOYUNCU 

1
 Recep BEDİR 

4
. 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. RİZE 

2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. RİZE 

3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD. RİZE 

4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD. RİZE 

GİRİŞ 

Yaban mersini, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yetişen, Ericaceaus ailesinin bir üyesidir. Çay 

üzümü (Vacinium myrtillus), yaban mersininin 200’ün üzerinde tür barındıran Vaccinium 

cinsine bağlıdır (1). Çay üzümünün yüksek antosiyanin, flavanoidler ve fenolik asit içeriğine 

sahip olduğu bilinmektedir (2). Literatürde, bu bileşiklerin oksidatif, mutajenik, neoplastik, 

inflamatuar, ve mikrobiyal ajanların etkilerine karşı koyduğunu bildiren yayınlar mevcuttur 

(3). Yaban mersini ekstrelerinin ratlarda görmeyi geliştirdiği, antineoplastik, antiinflamatuar 

ve nöroprotektif etkileri bildirilmiştir (2, 3). 

Travmatik beyin hasarı sonrası tedavi geciktiğinde sekonder hasarlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

hasar travmaya sekonder nörotransmitter salınımı, mitokondrial disfonksiyon, inflamasyon, 

gen aktivasyonu ve serbest radikallere atfedilmektedir (4). Sekonder beyin hasarının 

mekanizmalarının, antosiyaninler tarafından gerileyebildiği bildirildiği için, çalışmamızda 

kafa travmasına maruz bırakılan ratlara vacinium myrtillus verilerek travma sonrası ortaya 

çıkan biyokimyasal, histolojik ve immünohistokimyasal değişiklikleri incelemeye çalıştık. 

YÖNTEMLER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun 

onayının (No: 2017/10) ardından toplam 24 adet Sprague Dawley cinsi, dişi, erişkin rat 

çalışmaya alındı. Tüm hayvanlar steril, 12 saatlik aydınlık-karanlık döngüsünde, %55-60 nem 

oranı, 22±3 C° oda sıcaklığında bakım ve beslenmeye tabi tutuldu.  
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Çalışma günü ratlar bilgisayar yardımlı randomizasyon yöntemiyle 4 gruba ayırıldı: 

Grup 1: Kontrol grubuna (n=6) bir girişim uygulanmadı 

Grup 2: Travma grubuna (n=6) anestezi sonrası serebral travma uygulandı 

Grup 3: Travma+Ethanol grubuna (n=6) anestezi sonrası serum fizyolojik ile dilüe edilmiş 

etanol uygulandı 

Grup 4: Tedavi grubuna (n=6) anestezi sonrası serebral travma, ardından 3 gün boyunca i.p. 

yoldan 100 mg/kg vaccinium myrtillus uygulandı 

Travma uygulanan ratlara, işlem öncesi 50 mg/kg dozunda intraperitoneal yoldan ketamin 

hidroklorür (Ketalar ®, Eczacıbaşı Parke-Davis, İstanbul, Türkiye) ve 10 mg/kg dozunda 

Xylazine HCl (Alfazyne ®, Alfasan International B.V. Woerden, Hollanda)  ile anestezi 

uygulandı. Anestezi sırasında rektal ısı takibi yapılarak, vücut sıcaklıkları 35 
°
C

’
de korundu. 

Tüm ratlar 3 gün boyunca takip edildi. 

Takip sonunda tüm ratlar sakrifiye edilerek gerekli biyokimyasal kan ve doku örnekleri alındı. 

Biyokimyasal oksidatif stres parametrelerinden MDA değerlerine bakıldı.  Histopatolojik ve 

immunohistokimyasal inceleme yapıldı. 

İstatiksel analiz 

İstatistiksel analiz SPSS (IBM SPSS İstatistik 21.0, IBM Corporation, Somers, NY, ABD) 

kullanılarak yapıldı. Non-parametrik karşılaştırmalar Kruskal-Wallis Testi, parametrik 

karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapıldı. P değeri <0.05 anlamlı olarak 

seçildi. 

SONUÇLAR 

Travma ile indüklenen sekonder beyin hasarında yaygın beyin ödemi, iskemik nöronlar ve 

vasküler konjesyona neden olduğunu gözlemledik (Tablo 1). Bunun yanında, Travma ve 

Travma+Ethanol gruplarında beyin dokusu MDA seviyesi ve Cleaved Caspase-3 

seviyelerinde artış ve Na+-K+-ATPase seviyesinde düşüş oluştuğunu (p<0.05), 

Travma+Tedavi grubunda saptanan değerlerin ise Kontrol grubuna benzer olduğunu 

gözlemledik (p>0.05). Ayrıca Travma+Tedavi grubunda gözlenen histopatolojik 

değişikliklerin diğer iki Travma grubuna göre daha hafif olduğunu gözledik. 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada, rat uygulanan kafa travması sonrası intraperitoneal yoldan vacinium 

myrtillus ile beyin hücrelerinde dejenerasyonun ve apoptozisin azaldığı saptandı. Bao ve 

arkadaşları mitokondiryal disfonkyonu modelli çalışmalarında oksidatif strese bağlı olarak 

artan Na+-K+ATPase seviyesini Vaccinium myrtillus’un azaltığını raporlamışlardır (5). Ji ve 

arkadaşları retinal dejenerasyon sonucu oluşan oksidatif stresin retinadaki nöronlarda 

Caspase-3 seviyesinin artmış olduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanında,  Vaccinium 

myrtillus’un nöronlarda gözlemlenen apoptozisi Caspase-3 ekspresyonu azaltarak 

engellediğini raporlamıştır (6). Benzer olarak bizim çalışmamızda sekonder beyin hasarı 

sonucunda artan Cleavead Caspase-3 seviyesini azaltığını gözlemledik. Çalışmamızda bir 

takım sınırlamalar mevcuttur. Çalışmamızda çözücü olarak kullanılan ethanol hatalı analizlere 

yol açmaması için sham grubu olarak ayrıca bir grup olarak değerlendirilmiştir 

KAYNAKLAR 

1. Burdulis D, Sarkinas A, Jasutiené I et al: Comparative study of anthocyanin composition, 

antimicrobial and antioxidant activity in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and blueberry 

(Vaccinium corymbosum L.) fruits.Acta Pol Pharm, 2009; 66(4): 399–408. 

2. Seeram NP. Berry fruits: compositional elements, biochemical activities, and the impact of 

their intake on human health, performance, and disease. J Agric Food Chem. 2008;56:627–

629. 

3. Rahman MM, Ichiyanagi T, Komiyama T, Sato S, Konishi T. Effects of anthocyanins on 

psychological stress-induced oxidative stress and neurotransmitter status. J Agric Food Chem. 

2008;56:7545–7550. 

4. Maas AI, Stocchetti N, Bullock R. Moderate and severe traumatic brain injury in adults. 

Lancet Neurol 2008;7:728–41. 
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8. BİLDİRİ:

Yoğun bakımdaki travma hastalarında taburculuk SOFA skorunun belirleyicileri

Bülent GÜÇYETMEZ, Nahit ÇAKAR, Fevzi TORAMAN

Acıbadem Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İstanbul

Giriş: Travma hastalarında 22’nin üzerindeki ISS (injury severity score) mortalite ile ilişkili bulunmuş-
tur.1 Bununla birlikte 3’ün üzerinde organ yetersizliğine sahip travma hastalarında mortalite %67-100 
aralığındadır.2 SOFA≥3 olması (2 veya daha fazla organdan) çoklu organ yetersizliği olarak tanımlanır 
ve travmanın 7. gününde belirlenen çoklu organ yetersizliğinin mortalite ile ilişkisi gösterilmiştir.3,4 Bu 
çalışmada travmanın ilk 24 saatindeki parametrelerin ve tedavi uygulamalarının yoğun bakımdan tabur-
culuk sırasındaki SOFA skoru ile ilişkisi incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: 2011-2017 yılları arasında yoğun bakıma alınmış 18 yaş üstü 47 travma hastası 
retrospektif olarak incelendi. 18 yaş altı, 24 saatten kısa süre yoğun bakımda kalmış hastalar değerlen-
dirme dışı bırakıldı. Hastaların demografi k verileri, yoğun bakım giriş skorları, arter kan gazı değerleri, 
ilk 24 saat uygulanan sıvı miktarları, 24. saat serum laktat ve kreatinin klirensleri, yoğun bakım ve has-
tane kalış süreleri ve mortalite kaydedildi. Korelasyonlar için Pearson korelasyon testi kullanıldı. Lineer 
regresyon modelinde taburculuk SOFA skoru üzerine etki analiz edildi. Modele taburculuk SOFA skoru 
ile korelasyonu olan parametreler eklendi.

Bulgular: Çalışmaya 30 travma hastası dahil edildi. Mortalite ve evde bakım desteği ile taburculuk oran-
ları sırasıyla %6.7 ve %16.7 idi. Taburculuk sırasında SOFA≥3 olan 7 (%23.3) hastadan 2’si (%28.6) 
kaybedildi, 5’i (%71.4) evde bakım ile taburcu edildi. Yoğun bakım kabulündeki GCS (Glasgow coma 
scale), APACHE II, ISS, SOFA skoru ve yoğun bakım ve hastane kalış sürelerinin median değerleri sı-
rasıyla 12.5, 11, 23, 3, 5.5 ve 11’di (Tablo 1). Taburculuk SOFA skoru ile ISS, APACHE II ve giriş SOFA 
skoru arasında pozitif korelasyon (r2=0.17 p=0.02; r2=0.33 p<0.001; r2=0.49 p<0.001); giriş GCS ve 
PaO2/FiO2 oranı ve 24. saat laktat klirensi arasında negatif korelasyon vardı (r2=0.27 p=0.003; r2=0.37 
p<0.001; r2=0.46 p<0.001) (Figür 1).  Lineer regresyon modelinde yoğun bakım giriş SOFA skorunda 
her 1 birim artış ve 24. saat laktat klirensinde her 1 birim azalma taburculuk SOFA skorunu sırasıyla 
0.48 ve 0.03 birim arttırdı (p=0.004 ve p=0.008) (Tablo 2). 

Tartışma: Taburculuk SOFA skorunun 3 ve üzerinde olduğu travma hastaları mortalite ve morbidite 
açısından risk altındadır. Yoğun bakım kabulündeki artmış SOFA skoru ve 24. saatte azalmış laklat kli-
rensi ISS’dan bağımsız olarak taburculuk SOFA skorunu arttırarak mortalite ve morbiditenin artmasına 
neden olabilir. 

Kaynaklar:

1 Bulut M et al. Emerg Med J. 2006; 23:540-5.

2 Durham RM et al. J Trauma. 2003; 55:608-16.

3 Vincent JL et al. Intensive Care Med. 1996; 22:707-10.

4 Vogel JA et al. J Trauma Acute Care Surg. 2014; 76:140-5.
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9. BİLDİRİ:

Künt Batın Travması Sonrası Fetüs ve Anne Ölüm

Ömer BAŞBÜK1, Ahmet ŞEN1, Başar ERDİVANLI1, Emre KARAGÖZ1, Osman Can YAŞAR1,  Şule BAT-
ÇIK1, Tahir ERSÖZ1, Ülkü METE URAL2, Seda KÖSE1. 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. RİZE.
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. BOLU.
Giriş: İntrauterin fetüs ölümlerinin sıklığı binde 5 olarak bildirilmektedir. Fetüse bağlı kromozomal ano-
maliler ve enfeksiyonlar dışlandığında en sık nedenler plasentaya bağlı dekolman, hemoraji, kordon 
problemleri; anneye bağlı olarak ise antifosfolipid antikorlar, diabetes mellitus, hipertansif hastalıklar 
ve travmadır (1). Fetal ölüm anne için trajik bir kayıptır. Takibeden gebeliklerde de tekrarlamaması 
açısından sebebin saptanması önemliyken, zaman zaman annenin hayatını tehlikeye sokacak kompli-
kasyonlar da gelişebilmektedir.

Yazımızda, künt batın travması sonrası 24 saat içinde fetüsün, takibeden 48 saat içinde annenin kay-
bedildiği bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: İntrauterin ex fetus tanısıyla ameliyathaneye getirilen 37 hafta 5 günlük gebenin, diyetle regüle 
gestasyonel diyabetes mellitus tanısı olduğu, önceki gün karnının üzerine düştüğü, ertesi gün bebek 
hareketini hissetmemesi ve ateşi çıkması nedeniyle acil servise gittiği öğrenildi. İlk değerlendirmede fe-
tusun kalp atımının saptandığı, tedavi gerekmediği belirtilerek taburcu edildikten sonra, gece saat 03:00 
civarında ateşinin 38oC’nin üstüne çıkması nedeniyle tekrar acil servise getirilmiş. Burada ateşi 38.4oC, 
TA 110/60mmHg, SpO2 %90 saptanmış. Kadın ve doğum hastalıkları tarafından tekrar değerlendirilen 
hasta, intrauterin ex fetus tanısıyla acil olarak ameliyathaneye getirilmiş. Hastanın seyri boyunca sap-
tanan laboratuar değerleri Tablo 1 ve 2’de verildi.

Ameliyathaneye alındığında TA 70/40 mmHg, KTA 115/dk olan hastaya geniş damaryolları açılarak IV 
hidrasyon uygulandı (vaka süresince toplam 2000 ml izotonik, 1000 ml Ringer Laktat, 2000 ml HES), 
yeterli olmaması üzerine noradrenalin infüzyonu başlanarak dekolman şüphesi nedeniyle kan ürünü 
hazırlığı yapıldı.

Ex fetusun tahliyesinden sonra uterusta atoni oluştu, abondan kanama sonrası Hb 4.2 g/dl, hct %12.5, 
platelet 44000/mm3 saptandı ve takip edilen hemogram ve koagülometri test sonuçlarına göre kan ürü-
nü transfüzyonu yapıldı (vaka boyunca toplam 3Ü ES, 2Ü taze tam kan, 4Ü TDP, 1 g konsantre insan 
fibrinojeni). Cerrahi ekip tarafından yaklaşık 3 saat boyunca uterusa sütur ve kompreslerle bası yapıldı, 
ısıtma uygulandı. D-dimer seviyesinin yükselmesi (>10000 ng/ml [normal sınırlar: 0-630]) üzerine DİK 
tablosu geliştiği düşünüldü; kanama durdurulamadığından histerektomi planlandı. Sağ over ve tuba 
ödemliydi, overde hemoraji mevcuttu, histerektomi + tek taraflı salpingooferoktomi yapıldı. Ameliyat 
bitiminde sedatize, kürarize, entübe şekilde YBÜ’ne alındı. 

İlk 24 saatlik takibi boyunca, sedasyon verilmemesine rağmen şuuru kapalı, entübe, spontan solunumu 
yetersizdi. Ortalama arter basıncını 60 mmHg üzerinde koruyabilmek için IV hidrasyona rağmen norad-
renalin dozu kademeli olarak artırılmak orunda kalındı. Metabolik asidoz nedeniyle sodyum bikarbonat 
infüzyonu, hemodilüsyon nedeniyle 3Ü taze tam kan, 2Ü ES, 2Ü TDP, 1Ü TS ve 1 g konsantre insan 
fibrinojeni transfüzyonu yapıldı.
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Postoperatif 2. gün yüksek doz moradrenalin infüzyonuna rağmen TA 80/50 mmHg, KH 130/dk civarın-
da seyretti. Karaciğer enzimleri ve potasyum düzeyinde artış, hipoglisemi saptandı. İki saat boyunca 
ultrafiltrasyon yapılmaksızın hemodiyalize alındı. Ardından 4Ü taze tam kan, 4Ü ES, 6Ü TDP ve 2 g 
konsantre insan fibrinojeni verildi.

Postoperatif 3.gün yüksek doz noradrenalin infüzyonuna rağmen TA 70/40 mmHg, KH 10/d, anürik sey-
retti. Fibrinojen 115mg/dl saptanması üzerine 1Ü taze tam kan, 4Ü TDP verilerek tekrar hemodiyalize 
alındı. Tansiyonu 50/30mmHg’ya düşmesi üzerine adrenalin infüzyonu başlandı. Akşam saatlerinde 
kardiyak arrest gelişen hastada spontan dolaşım sağlanamadı ve exitus olarak kabul edildi.

Tartışma: Akut dolaşım bozukluğu, hipoksemi, koagülopati ya da başka sebeplerle açıklanamayan 
aşırı kanama, bu olayların doğum sırasında ya da semptomların başka sebeplerle açıklanamadığı post-
partum ilk yarım saat içinde ortaya çıkması, amnion sıvı embolisini düşündürür (2). Amniyon sıvı embo-
lisi doğumun ve doğum sonrası dönemin ölümcül ancak nadir görülen bir komplikasyonudur. Olguların 
%80’inden fazlasında ölümle sonuçlanabilmektedir (3). Klinikte ani-şiddetli dispne, fetal durumda bozul-
ma, hipotansiyon, nöbetler ve dissemine intravasküler koagülasyon görülebilir (3). Kesin tanı, pulmoner 
damar yatağından alınan kan örneğinde, bronkoalveolar lavaj materyalinde ve histolojik çalışmalarda 
fetal skuamöz hücreler, fetüs saçı ve lanugonun belirlenmesi ile konulmaktadır(4).

Olgumuzun ameliyathaneye geliş sürecinde yaygın perfüzyon bozukluğu gelişmişti. Bu sırada hemog-
ramın normal sınırlarda olması hemorajik şok olasılığını azaltırken, vazojenik şok tablosu olması septik 
şok veya amniyon sıvı embolisini düşündürmektedir. Ex fetüsün tahliyesinden sonra dekolman ve uterin 
atoniye bağlı ağır kanama hastanın tablosunu daha da kötüleştirmiştir.

Amnion sıvı embolisinin risk faktörleri; ileri anne yaşı, multparite, plesenta dekolmanı, abdominal trav-
ma, eklampsi, çoğul gebelik, fetal distress, intrauterin ex fetüs ve erkek bebektir (3). Olgumuzda abdo-
minal travma öyküsü mevcuttu. Muhtemelen bu travmaya bağlı plasenta dekolmanı gelişmiş ve fetüs 
ex olmuştu.

Kesin tanı alan olgu sunumları incelendiğinde, vakaların %10’unda, olgumuzda saptanan yüksek ateşin 
ilk belirti olduğu bildirilmesi dikkat çekicidir (4).

Sonuç: Tedavisindeki tüm gelişmelere rağmen amniyon sıvı embolisi, mortalitesi oldukça yüksek bir 
patolojidir. Bu yüzden travmaya maruz kalan tüm gebeler multidisipliner bir yaklaşımla yakından takip 
edilmelidir.

Kaynaklar:

1 - Christiansen LR, Collins KA. Pregnancy-associated deaths: a 15-year retrospective study and overall review of maternal 
pathophysiology. Am J Forensic Med Pathol. 2006;27(1):11-9.

2 - Kaur K, Bhardwaj M, Kumar P, Singhal S, Singh T, Hooda S. Amniotic fluid embolism. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 
2016;32(2):153-9.

3 - Knight M, Berg C, Brocklehurst P, Kramer M, Lewis G, et al. Amniotic fluid embolism incidence, risk factors and outco-
mes: a review and recommendations. BMC Pregnancy Childbirth 2012;12:3-11.

4 - Oi H, Naruse K, Noguchi T. Fatal factors of clinical manifestations and laboratory testing in patients with amniotic fluid 
embolism. Gynecol Obstet Invest 2010;70:138-44.
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Penetran Boyun Travması: Olgu Sunumu

Neslihan HATİNOĞLU1, Mücahit TAFLAN1, Başar ERDİVANLI1, Ahmet ŞEN1, Abdullah ÖZDEMİR1, 
Gökçen SEVİLGEN2, Gül KESİMAL1, Hızır KAZDAL1, Leyla KAZANCIOĞLU1.

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Rize.

2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD. Rize.

Giriş

Boynun penetran ve künt yaralanmaları nadir olmakla birlikte, toplumsal şiddetin artması ile birlikte gü-
nümüzde sıklığı artmaktadır. Künt travmalar çoğunlukla trafi k kazalarına bağlı iken; penteran travmalar 
kesici-delici alet ve ateşli silah yaralanmalarına bağlı olmaktadır. Boynun anatomik konumu ve işlevi 
göz önüne alındığında hayati tehdit oluşturan yaralanmalardır. Birçok hayati vasküler, solunum, sindirim 
ve sinir sistemi yapılarını küçük bir alanda bulundurması nedeniyle tanı ve tedavide birçok zorluklar 
içerir. Boynun çeşitli yerlerinden kesici delici alet yaralanması olan ve YBÜ’nde tedavi edilen penetran 
boyun travmalı hastayı sunmaya çalıştık. 

Olgu

Sistemik hastalık öyküsü olmayan 15 yaşında erkek hasta boynundan 10, batından 1 adet delici kesici 
alet yaralanması ile acilen ameliyathaneye alındı  (Resim 1). Acil serviste sedatize, kürarize, entübe 
edilmiş, mekanik ventilasyona bağlı, TA 80/40mmHg, KH 95/dk, SpO₂ %95 idi. ASAVE risk grubunda 
değerlendirilen hastaya ek 18G damar yolları açıldı ve arter kanülasyonu yapıldı. Entübasyon öncesi 
alınan arter kan gazında pH 7.25, HCO₃ 17.7 mmol/l, BE -8, hemoglobin 8.98 g/dl saptandı. Eksploras-
yon sırasında kanama beklendiğinden kan ürünü hazırlığı yapıldı ve iv hidrasyona başlandı. Hastanın 
perioperatif arter kan gazları tablo 1’de verildi. Anestezi sevofl urane-hava karışımıyla sürdürüldü.

İlk bakıda servikal trakeada membranöz kısım intakttı, kartilaj kısımda transvers kesi mevcuttu (Resim 
1). Entübasyon tüpü kesinin distaline ilerletilerek ventilasyon sağlandı. Baş hafi f hiperekstansiyonda 
servikal collar insizyonu ile trakea eksplore edildi, trakeadaki defektler onarıldı. Trakeadan hava kaçağı 
ve kanama kontrolü yapıldı. Boyun sol bölgesinde hematom ve common karotiste yaralanma tespit edil-
di (Resim 2). Yaklaşık 4 cm’lik alana safen ven ile baypas yapıldı. Epigastrik bölgedeki bıçaklanma ne-
deniyle yapılan laparatomi sonrası duedonum birinci kısımdaki yaklaşık 1 cm boyutundaki perfore alan 
onarıldı. Yaklaşık 4 saat süren eksplorasyon ve onarım sırasında toplam 3500 ml %0,9 NaCL, 1000 ml 
HES, 1000 ml Ringer Laktat, 3Ü ES ve 2Ü TDP verildi, toplam 2000 ml idrar çıkışı oldu. İntraoperatif 
hemodinamisi stabil seyretti.

Postoperatif entübe halde YBÜ’ne alındı. Tansiyonu 110/67 mmhg, kalp atım hızı 60 atım/dk, SpO2 
%99 idi. Trakeadaki hasar nedeniyle hastanın üç gün boyunca baş fl eksiyon pozisyonda entübe halde 
kalması istendi. Bu nedenle dormicum ve fentanil infüzyonu ile sedatize halde SIMV modda takip edildi. 
İkinci gününde parenteral beslenme başlandı. Dördüncü gün weaning planlandı, sırasıyla CPAP ve 



2424

T-tüp’e alındı ve ekstübe edildi. Ajitasyon ve huzursuzluk nedeniyle dexmedetomidin ile devam eden 
sedasyon uygulaması yedinci gün stoplandı. Oral beslenen ve mobilize edilen hasta, vital bulguları 
stabil olması üzerine postoperatif dokuzuncu gün kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Tablo 1. Hastanın arter kan gazı tekipleri

Preop Postop gün .1 gün .2 gün .3 gün .4 gün .8
(Hemoglobin(g/dl 8.6 10.7 10.7 9.7 9.3 9.2 11.1
Kan basıncı (Sisto-
(lik/Diastolik; mmHg

80/40 110/67 108/55 128/70 120/80 128/80 112/75

Kalp atım hızı (/da-
(kika

95 60 108 110 110 108 97

(%) FiO2 0.40 0.35 0.30 0.30 0.30 0.30 ss
pH 7.25 7.38 7.39 7.38 7.48 7.39 7.48
pO2 155 215 145 151 159 138 114
pCO2 41.8 38 45 50.2 34.5 53.3 34
HCO3 17.7 22.5 26.6 28.4 26.9 30.1 26.4

Tartışma
Boyun travmaları, hemorajik şok, serebral iskemi, trakea ve özefagus gibi özel organların hasarlarının 
geç fark edilmesi nedeniyle hastanın hayatını tehdit edebilirler. Bu nedenle boyun yaralanması ile kar-
şılaşan hekimin çok hızlı hareket etmesi, hızlı düşünmesi, tedavi planını hızlı bir şekilde oluşturması ve 
potansiyel organ yaralanmalarını tanıyabilmesi son derece önemlidir. Bizim olgumuzda da hasta hızla 
değerlendirildi ve acil olarak operasyona alındı. Hasta herhangi bir nörolojik defi sit gelişmeden başarılı 
şekilde tedavi edildi. Boyunda delici kesici alet ile oluşturulan yaralanma olgularının tetkik ve tedavisin-
de multidisipliner olarak hızlı ve koordineli çalışmanın başarılı sonuçlar ortaya koyacağı kanaatindeyiz.

Resim 1: Trakeal hasar.               Resim 2: Boyun kesilerinin preoperatif görüntüsü.


