
Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Toraks 
Travması

EDITÖRLER

Doç.Dr. Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN

Doç.Dr. Korkut BOSTANCI

Prof.Dr. Berkant ÖZPOLAT

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği



© 2018 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti

Toraks Travması 

Editörler
Doç.Dr. Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN

Doç.Dr. Korkut BOSTANCI

Prof.Dr. Berkant ÖZPOLAT

ISBN: 978-605-9215-69-5

Kitaptaki bölüm içeriklerinin sorumluluğu, yazarına aittir.

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yayım hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, 
resmi veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, 
satılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir 
işlem yapılamaz.

Yayına Hazırlayan : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri

Yayın Koordinatörü : Mehmet Ali KARACA (mehmetalikaraca@ankaranobel.com)

Sayfa Tasarımı : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Dizgi Birimi

Baskı Tarihi : Nisan 2018, Ankara

Adres : Sağlık 1 Sok. No:17/D  
  Sıhhiye/ANKARA

Tel : 0 312 434 10 87

  0 312 434 05 17

Faks : 0 312 434 02 99

E-mail : info@ankaranobel.com

MERKEZ 
ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ

Adres : Kazım Dirik Mh. 186/1  
  Sok. No:3D Bornova-İZMİR

Tel : 0 232 343 10 50 

  0 232 343 60 20

Faks : 0 232 343 30 60

E-mail : info@izmirnobel.com

ŞUBE 
İZMİR NOBEL TIP KİTABEVLERİ

Adres : Adnan Saygun Cad.  
  Rauf Önay İşhanı  
  No: 4/1-2 
  Sıhhiye/ANKARA

Tel : 0 312 432 05 18 

E-mail : info@krcbaskent.com

ŞUBE 
KRC BAŞKENT TIP KİTABEVİ

Online Satış : www.ankaranobel.com /www.nobeltipkitaplari.com



iii

Önsöz

Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.” 
John Dewey

Planlaması ve yazım aşaması yaklaşık 9 ay süren bu kitap Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin desteği ile literatüre 
kazandırılmış ve beğenilerinize sunulmuştur. Kitaba katkıda bulunan camiamızın değerli 55 üyesine ve kardeş 
branşlardan katılan 20 meslektaşımıza teşekkürü bir borç biliriz. 

Kitabın bölümlerinin planlanmasında Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu 
üyelerinin görüşleri alınmış ve öneriler doğrultusunda planlamalar yapılmıştır. Toraks travması hakkında genel 
bilgilerin verildiği bu kitabın diğer önemli özelliği “triaj, multitravmaya yaklaşım, şok” gibi genel travma ko-
nularının yanı sıra “travmaya adli yaklaşım”, “hasta transportu mevzuatları”, “travmanın ruhsal etkileri”, “travma 
sonucu işgücü kayıpları” gibi daha önce değinilmemiş bölümlere de yer verilmiş olmasıdır.

Kitabın Türk Göğüs Cerrahisi camiamıza yararlı olması ve beğenmeniz dileklerimizle….

Doç.Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi

Doç.Dr. Korkut Bostancı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Berkant Özpolat
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
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Toraks Travması Tarihçesi
The History of Thoracic Trauma

Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan1*, Dr. Korkut Bostancı2

1Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye 
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ÖZ
Travma insanlık tarihi kadar eskidir ve özellikle toraks travmaları ciddi ölüm sebepleri arasındadır. Eski Mısır’dan Antik 
Yunan’a, İslam Dünyası’ndan Modern Çağ’a kadar tıp ile uğraşan birçok kişi (hekim, rahip, filozof, şaman vb.) travmalı 
hastanın tedavisini öğrenmek ve bu amaçlar yeni yöntemler geliştirmek için çalışmışlardır. Toraks yaralanmalarının te-
davisinde özellikle savaşlar döneminde edinilen bilgilerin önemli yeri vardır. Bu bölümde toraks travmalarının tarihçesi 
üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, antikçağ, ölüm 

ABSTRACT
Trauma is as old as history of humankind and especially thoracic traumas are the leading causes of death among all. 
Starting from the Ancient Egypt to Ancient Greek, from Islamic Era to Current era people, including doctors, priests, 
phylosophers, and shamans have tried to learn the treatment of traumatic injuries and develop new skills in their ma-
nagement. The knowledge and lessons learned from the wars in the history of humankind have an important place 
especially in the management of thoracic injuries. This chapter deals with the history of thoracic injuries.

Key Words: thoracic injury, ancient history, death  

GİRİŞ
Travmatoloji tarih öncesi çağlardan başlamış ve gü-
nümüze kadar gelmiştir. Eski çağlardan günümüze 
dek insanlık tarihinde savaşların ve kazaların oldukça 
önemli ölüm sebepleri arasında oldukları göz önüne 
alındığında, insanlık tarihinde travmalı hastaya yak-
laşımın her zaman göz önünde olduğu aşikardır. Eski 
Mısır’dan Antik Çağ’a, İslam Dünyası’ndan Modern 
Çağ’a kadar tıp ile uğraşan birçok kişi (hekim, rahip, 
filozof, şaman vb.) travmalı hastanın tedavisi üzerine 
yorumlar yapmışlar ve yöntemler geliştirmeye çalış-
mışlardır.  

Geçmişten günümüze ulaşan yazılı ve sözlü bilgiler, 
özellikle savaş yaralanmalarının sonucudur. Tıbbi 
deneyimler üzerine tutulan kayıtlar ve günden güne 
gelişen teknik ve tedavi yöntemleri, toraks travması 
tedavileri konusunda günümüzde belli olgunluğa eri-
şebilmiş olmamızın sebepleri arasındadır. Bu bölüm-
de toraks travması tarihçesi üzerinde durulmuştur. 

ESKİ MISIR DÖNEMİ

Travma ile ilgili bilinen en eski kayıtlar M.Ö. 3000 yılla-
rına kadar dayanmaktadır. M.Ö. 2650-2600 yılları ara-
sında yaşadığı bilinen İmhotep Eski Mısır’da firavun 
Zoser’in veziridir. Ayrıca mimar, yazar, hekim, mucit, 
mühendis, astronom ve heykeltıraş olarak da bilinir. 
İmhotep Eski Mısır ve Antik Yunan’da tıp tanrısı kabul 
edilmiştir ve Antik Yunan’daki tıp tanrısı Aesculapius 
ile özdeşleştirilmiştir. Kemik kırıkları (klaviküla dahil) 
tedavileri hakkında bilgilere sahip olduğu bilinmek-
tedir (1). 

Mısır’ın Teb şehrinde 1962 yılında bulunan ve bu-
lan kişinin adıyla anılan Edwin Smith papirüsü bili-
nen tıbbi dökümanların en eskisidir. Papirüsün M.Ö. 
1700 yılında yazılmış olduğu, ancak içerdiği bilgilerin 
M.Ö.3000’li yıllara kadar gittiği sanılmaktadır. Vezir 
İmhotep’in de bu papirüsteki yazılı bilgilerde payı ol-
duğu sanılmaktadır. Papirüs 48 vaka hakkında bilgiler 

Sorumlu Yazar*: Doç.Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye 
E-posta: moozyurtkan@hotmail.com
Telefon: 0 532 7709675
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vermektedir. Değindiği vakaların çoğunluğu travma 
ile ilgilidir. Her biri ayrı numaralandırılmış olan vakalar 
arasında 2 tanesi klaviküla kırığı ve 8 tanesi (vaka no 
39-44) sternum ve kaburga kırıkları ile ilgilidir (Tablo 
1) (2).  

Vaka no 40, manubriumu delen yaralanma: Vakada 
ön göğüs duvarına denk gelen ve manubriumu delen 
bir yaralanma bulunmaktadır. Yüzeyel kanama ve 
ciddi ağrı mevcuttur. Hastada masif kanamadan bah-
sedilmemesi yaranın derinliğinin mediastene kadar 
ulaşmadığını düşündürmektedir. Bu yara “tedavi edi-
lebilir” olarak kabul edilmiştir. Tedavi, ilk gün yaranın 
üzerine taze et koyulması ve hasta iyileşene dek takip 
eden her gün yaranın bal ve yağ ile sürülerek pansu-
manının yapılması şeklinde planlanmıştır. 

Vaka no 41, göğüs duvarı yüzeyel yaralanması: Ta-
riflendiğine göre yara toraksa penetran değildir ve 
sadece yüzeyeldir. Fakat bu yara “iyileşmez” türden 
kabul edilmiştir. Hastada yüksek ateş, yarada akın-
tı, şişlik ve kızarıklık mevcuttur. Tablo sellüliti andır-
maktadır. Yaranın pansumanı yapılamamaktadır, zira 
“ateşli et” pansumanı kabul etmemektedir. Tedavide 
yaranın açık bırakılması ve her gün merhem ile etrafı-
nın temizlenmesi önerilmiş, ateş geçip yara kuruduk-
tan sonra ise yaranın üzerinin pansumanla kapatılma-
sının planlandığı belirtilmiştir. 

Vaka no 44, kot kırığı: Hastada ağrı vardır. Parmak-
la ağrıyan yere bastırıldığında kotların oynadığı fark 
edilmektedir. Ayrıca yara etrafındaki dokuda krepi-
tasyonlar artarak devam etmektedir. Bu yara “tedavi 
edilemez” olarak kabul edilmiştir.  

Tablo 1. Edwin Smith papirüsünde toraks travması ile 
ilgili vakalar (2)

Vaka 34 Bilateral sternoklavikülar 
dislokasyon

Vaka 35 Klaviküla kırığı

Vaka 39 Abse yaratan enfekte göğüs duvarı 
yarası

Vaka 40 Manubriumu delen yaralanma

Vaka 41 Enfekte olan göğüs duvarı yüzeyel 
yarası

Vaka 42 Travmatik kostokondrit

Vaka 43 Sternokostal kondrokostal 
dislokasyon

Vaka 44 Kot kırığı

ANTİK YUNAN DÖNEMİ
Antik Yunan’ın hekimleri yaralar ve tedavileri hak-
kında bilgi sahibiydiler. Homeros’un ünlü “Iliad” adlı 

eseri Antik Yunan’daki travmaya yaklaşımlar konu-
sunda bilgi veren ilk ve en eski kaynaktır. “Iliad” Truva 
Savaşı’nın son 10 yılını anlatan epik bir destandır ve 
aynı zamanda travma üzerine önemli bilgiler içerir. 
“Iliad” içerisinde 130 adet savaş yaralanması anlatıl-
maktadır ve bunların 26’sı (%20) toraks yaralanması-
dır. Yaralanmaların 20’si mızrak, 2’si ok, 1’i mızrak ve 
kılıç sebebiyleyken 3’ünde sebep belirtilmemiştir. 

“Iliad” adlı eserde yaralanmalar ve sonuçları oldukça 
güzel şekilde betimlenmiştir. Mesela Idomeneus’un 
Alcathous’u öldürmesi şu şekilde tasvir edilir; Ido-
meneus onu göğsünün ortasından mızrakla vurdu. 
Alcathous’u koruyan zırhı kırılmıştı ve mızrak zırhı yırtıp 
içeriye girmişti. Yüksek sesle bağırdı ve yere düştü. 
Mızrak kalbine gelmişti, ancak kalbi hala atıyordu. Ne-
fes alıp verdikçe mızrağın ucu hareket ediyordu. Son-
ra Ares gelip hayatını ondan aldı. Thoas’ın Peirous ile 
savaşı da şöyle anlatılır; Thoas kılıcının onun göğsüne 
sapladı. Daha sonra biraz daha ilerleyerek kılıcını iyice 
soktu, sonra geri çekilip kılıcını çıkardı. Peirous yere düş-
tü ve bir daha kımıldamadı. Patroclus’un Sarpedon’a 
saldırmasının aktarılışı oldukça güzeldir; Patroclus’un 
mızrağı elinden boşu boşuna çıkmadı, zira Sarpedon’u 
diyaframının tam kalbinin attığı yerle bağlantı nokta-
sından vurdu. Sarpedon ağaç gibi gerisin geriye yere 
devrildi. Savaş arabasından düştü. Patroclus yanına 
geldi. Mızrağını çekip çıkardı. Diyafram bu yaradan dı-
şarı doğru çıktı. Mızrak yarayı terk ederken Sarpedon’un 
ruhu da onu aynı zamanda terk etti. Görüldüğü üze-
re bu üç örnekte penetran yaralanmalara bağlı ani 
ölümler anlatılmıştır (3). 

Apostolakis ve ark. (4) “Iliad” adlı eserdeki toraks ya-
ralanmalarını sınıflandırmışlardır. Bir kişiye ait olan 
birden çok yaralanmayı ayrı ayrı yaralanma kabul et-
mişler ve sonuçta toplam 151 yaralanma arasında 54 
farklı toraks travması (%36) saptamışlardır. Bu yara-
lanmaları hafif (%11), orta (%19) ve ağır (%70) olarak 
üçe ayırmışlardır. Sonuçta 54 toraks yaralanmasının 
38’inde (%70) sürecin ölümle sonuçlandığı gösteril-
miştir. 

“Iliad” incelendiğinde yara tedavilerinden de bah-
sedildiği görülmektedir. Truva’yı zapt etmeye ge-
len Akaların iki önemli hekimi olan ve tıp tanrısı 
Aesculapius’un oğulları kabul edilen Mahaon ve Po-
daleirios, yaralı Akalara müdahalede bulunmuşlardır. 
Kral Agamemnon’un kardeşi Sparta kralı Menelaus’un 
Pandarus’un attığı bir okla yaralanması şöyle anlatı-
lır (Resim 1); Pandaros Menelaus’u okuyla vurdu. Gö-
ğüsteki yaradan koyu renkli kan çıkmaya başladı. Kan 
Menelaus’un ayaklarına kadar süzülerek akıyordu. Aga-
memnon hemen Mahaon’un çağrılmasını emretti. Ma-
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haon önce oku çıkardı, sonra yaradan kanın akmasına 
izin verdi, zira kan içerde kalırsa zehirlenme yapardı. 
Kan durunca merhem sürüp şifalı otlarla yarayı pan-
suman etti. “Iliad” destanındaki Antik Yunan doktor-
larının detaylı yara ve tedavi tanımları, Homeros’un 
bu konular hakkında oldukça bilgi sahibi olduğunu, 
anatomiyi ve savaş yaralanmalarını iyi bildiğini gös-
termektedir. Destanda kalp kelimesi 433 ve diyafram/
göğüs kelimeleri 176 kez kullanılmıştır (4).

Antik Yunan döneminde travmanın en sık sebebi sa-
vaşlardı. Sanat eserlerinde buna ait birçok buluntu 
olmuştur. Rodos müzesinde bulunan ve Lakonya sa-
vaşını anlatan M.Ö. 560 yılına ait bir vazoda iki savaş-
çı savaşırken resmedilmiştir. Biri diğerini omzundan 
mızrakla yaralamış ve mızrak skapulanın derinlikle-
rine gömülmüştür. Bu iki savaşçının arasında yerde 
yatan ve kalp bölgesinden kan fışkırdığı tasvir edilen 
üçüncü bir savaşçı daha vardır (4). 

Tıbbın babası sayılan Hipokrat (M.Ö. 460-370) yara 
tedavileri konusunda önemli eserler vererek bandaj 
uygulamasının öneminden bahsetmiştir. “Yaralar üze-
rine” adlı kitabında yaraların temiz su veya şarapla 
yıkanmasını ve yarayı kuru tutulacak şekilde pansu-
man yapılmasını önermiştir. Sütür amaçlı kullanılan 
materyellerin önce yağa batırılmasının yaranın temiz 
kalması açısından daha iyi sonuç verdiğini yazmıştır. 
Hipokrat’ın prensiplerine göre vücuttaki dört sıvı olan 
kan, balgam, kara safra ve sarı safra bir dengede ol-
malılardı. Onun yazılarında sık sık travma sonrası veya 
travmaya bağlı olmayan sebeplerden gelişen ampi-
yem ve drenaj tedavisinden bahsedilmektedir. Ampi-
yem hastasından önce konservatif tedavi (fizyoterapi 
ve şifalı otlar) önerilmektedir. Fakat hastanın durumu 
düzelmezse ampiyemi açık şekilde drene etmek ge-

rektiği belirtilmiş ve şöyle tasvir edilmiştir: Önce kotlar 
arasındaki cildi bistüriyle kes, sonra neşterin tutacağını 
bir parça bezle sarıp içeri doğru sok. Yeterince püyü 
dışarı akıttığına eminsen yarayı keten bez ile bağla ve 
günde bir kez püyü dışarı akıt. On gün sonra tüm püy 
dışarı çıkınca yarayı ketenle kapat. Fakat akciğer hemen 
kurumasın diye yaradan içeri bir tüp ile ılık şarap ve 
yağ gönder. Püy, ince ve rahat akar kıvama geldiğinde 
ince bir tüpü delikten yerleştir. Boşluk tamamen kuru-
duğunda tüpü yavaş yavaş keserek küçült ve tüpü tam 
çıkarmadan yara dudaklarının kapanmasına izin ver. 
Hipokrat bu şekilde bir hastayı 2 hafta tüp ile tutmuş 
ve tedavisini vermiştir (5).

O dönemde kot kırıkları için yapılan uygulama diet, 
dinlenme, sessiz ortamda kalma ve kırık alanı keten 
ile sıkıca sarmak şeklinde idi. Bu sarma tedavisi daha 
sonra yüzyıllar boyunca aynen devam etti. Hipokrat 
kot kırığı olan birinde eğer hemoptizi yoksa 20 gün-
lük pansuman ile tedavinin yeterli olduğunu, hemop-
tizi varsa tedavinin 40 güne uzatılması gerektiğini 
yazmıştır (6).  

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ
İslam dininin güçlenip yayılması sonucunda 
Müslüman bilim adamları ve hekimler tıp bilgisi 
üzerinde daha sıkı şekilde yoğunlaşmışlardır. İlk 
başlarda Antik Yunan ve Roma dönemi hekimlerinin 
kitaplarını Arapçaya çevirmişler ve bilginin 
yayılmasına ön ayak olmuşlardır. Daha sonra, özellikle 
Endülüs bölgesinin Müslüman hekimleri Avrupa’yı 
ve Dünya’yı etkileyecek çalışmalarda bulunmuşlardır. 
İslam dünyasından etkilenen ve bilgi birikimi oradan 
sağlayan Avrupa’da ise zamanla önemli çalışmalar 
yapılmış ve travmalar konusunda ciddi ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Fakat genel olarak bakıldığında anti-
septik ve aseptik şartların olmaması, viseral anatomi 
hakkındaki bilgilerin yetersizliği, anestezinin ve ilaç-
ların uygun olmamaları sebebiyle Orta Çağ dönemin-
de toraks travması dahil tüm travmalar ciddi şekilde 
ölümle sonuçlanan durumlar olmaya devam etmiştir. 

Batı dünyasında Albucasis olarak tanınan Abul Kasım 
El-Zahravi (963-1033) “Al-Tasrif” adlı 30 bölümlük ese-
rin yazarıdır. Kitabında göğüs ve omuzlar arası yara-
lanmalar üzerine şundan bahsetmiştir: Eğer mızrak 
veya bıçak yarası var ve yaranın derin olduğunu görü-
yorsan, hastayı nefes aldırıp verdir ve bu sırada yaradan 
hava çıkıp çıkmadığını kontrol et. Eğer hava çıkışı varsa 
yara ölümcüldür. Fakat hava çıkışı yoksa ve yaradan 
taze kanama geliyorsa tedavisi mümkündür. Kanı içe-
ride tutmak için sakın bandaj uygulama, zira kan geri 
dönüp kalbi sıkıştırarak hastayı öldürür. Bunun yerine 

Resim 1. Mahaon Menelaus’un ok yaralanmasına müda-
hale ederken.
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yaranın etrafına merhem sür ve içeriden gelen ıslaklığı 
emsin diye etrafına pamuk yerleştir (7). 

El-Zahravi diğer bir yazısında ise trakea yaralanmasını 
nasıl tedavi ettiğini anlatmaktadır: Benim şöyle bir de-
neyimim oldu.  Beni bir köle kızı iyileştirmem için çağırdı-
lar. Kız bir bıçak kapmış ve boğazına saplayıp çıkarmıştı. 
Yanına gittiğimde boğazı kesilip kurban edilmiş bir kur-
ban gibi yatıyordu. Yaradan çok az kan akıyordu. Jugu-
lar ven veya arterden kan gelmediğinden emin oldum. 
Ancak yaradan hava çıkıp duruyordu. Yarasını diktim ve 
sıkıca bandaj yaptım. Köle kızda ses kısıklığı dışında bir 
problem olmadı ve birkaç gün sonra normal şekilde ha-
yatına geri döndü (8).

Yaralardan püyün akıtılması Orta Çağ’da önemini ko-
rumuştur. Aachenlı Albert, Kudüs Kralı I.Baldwin’in bir 
mızrakla göğsünden vurulduğunu ve yarasının tıpkı 
yukarıda Hipokrat tarafından anlatıldığı şekilde te-
davi edildiğini yazmıştır (9). Travmatik pnömotoraks 
veya hemotoraks durumunda tüp torakostominin ilk 
belirgin tariflenmesi 1210-1220 yılları arasında Wolf-
ram von Eschenbach tarafından yazılan “Parzival” adlı 
eserde görülür (10). Bu eserde Gawan adlı bir şövalye 
Uriens adlı göğsünden yaralanmış ve bir kadının kolla-
rında ölümü bekleyen bir şövalyeyle karşılaşır. Gawan 
şöyle der: Bu şövalyeyi ölümden kurtarabileceğimi dü-
şündüm. Yarası ölümcül değildi, sadece kan onun kalbi-
ne baskı uyguluyordu. Bir ağaç dalı kopardım, kabuğu-
nu soyup bir tüp şekli verecek şekilde yuvarladım. Tüpü 
göğsündeki yaradan içeri soktum. Yanındaki kadına 
tüpü emmesini söyledim. Böylece yaradan kan boşaldı. 
Şövalyenin gücü yerine geldi ve tekrardan konuşmaya 
başladı. Buradan anlaşılacağı üzere Gawan diğer ya-
ralı şövalyeye perikardiyal tamponad veya tansiyon 
hemopnömotoraks tedavisi uygulanmıştır (11).

13.yüzyılda, tıbbı aile mesleği olarak edinmiş olan 
Borgognoni ailesinden Ugo de Lucca, Parmalı Ro-
landus ile birlikte 6 gün önce yaralanan ve kotların 
arasından akciğerinin bir kısmı dışarı çıkarak nek-
rotize olan bir genci, fıtıklaşan akciğer kısmını kesip 
çıkartarak tedavi etmiştir. Yaralı genç hızlıca iyileşmiş 
ve efendisiyle birlikte Haçlı Seferleri’ne doğru yolcu-
luğuna devam etmiştir. Ugo de Lucca bir yazar olma-
dığından bu olay kendisi bahsetmemiş, rahip-doktor 
olan oğlu Theodoric Borgognoni (1205-1296) 1257 
yılında yazdığı “Chirurgia” adlı eserinde bu tedaviyi 
nakletmiştir (12).  İki cilt halinde yazılan bu kitap, dö-
nemin en önemli tıp eseri olarak kabul edilir. Theodo-
ric kitabında toraks travmalarına da geniş ayırmıştır. 
Birinci kitap 21. bölümde “Kalbin sağ tarafından yara-
lanan birinde kan koyu renkli akar. Soldan yaralanan 
birinde ise renk beyazlaşır, kollar ve bacaklar soğur. Kur-
tulma ümidi yoktur. Kan akciğerden geliyorsa köpük-

lüdür, hastanın rengi solar ve nefes alışveriş hızı artar.” 
yazmaktadır. Aynı bölümde diğer satırlarda “Akciğer 
yaralanmaları iç veya dış kaynaklıdır. Eğer yaralanma 
içten ise buna müdahale edilemez, ancak sebep dıştan 
ise yara pansumanı ve uygun otlarla tedavisi verilebi-
lir” ifadesi bulunmaktadır. İkinci kitapta skapula ve 
klaviküla kırıklarına yaklaşımın yer aldığı bölümler 
mevcuttur. Diğer bir bölümde kırılan ve deplase olan 
sternumun hangi manevralarla uç uca getirilebileceği 
yazmaktadır. İkinci kitabın 33. bölümü kot kırıklarına 
ayrılmıştır. Theodoric “Kot kırığını saptamak kolaydır, 
elle hemen kırık uçlar ve civarındaki krepitasyon fark 
edilir. Kırık uçlar dışa doğru yöneldiyse tedavisi kolaydır, 
merhem uygulanır ve uçlar itilerek eski haline getirilir. Kı-
rık uçlar içe döndüyse, plevrayı yırtıp yırtmadığına göre 
ciddi sorunlar yaratır. Ağrı çok fazladır. El ile yine kırık 
uçlar eski haline getirilmelidir. Ancak insizyon yapılması 
gerekirse (çoğu hasta bunu kaldıramaz), plevrayı delen 
keskin uçlar kesilmelidir. Daha sonra yaranın tedavisi 
merhem ve otlarla yapılır.” şeklinde kot kırığı tedavisini 
anlatmıştır.

Guy de Chauliac (1300-1368) Orta Çağ döneminin 
diğer bir ünlü cerrahıdır. “Chirurgia Magna” adlı ese-
rinde yara bakımı ve toraks yaralanmaları hakkında 
deneyimlerini paylaşmıştır. O dönemde toraksa na-
fiz yara bakımı ile ilgili iki farklı görüş mevcuttu. Bir 
gruba göre yara açık bırakılmalı, günlük pansumanı 
yapılmalı, içeriden gelen sıvılar emici süngerlerle or-
tamdan uzaklaştırılmalı ve yara sekonder iyileşmeye 
bırakılmalıydı. Diğer gruba göre ise yara hemen sü-
türe edilip kapatılmalı ve böylece hastanın ısı kay-
betmesinin önüne geçilmeli ve soğuk havanın içeri 
girmesi engellenmeliydi. 

Guy de Chauliac toraks yaralarını sınıflandırmayı ve 
ona göre tedavi uygulamayı önermiştir. Kitabında “Ya-
ralar önde veya arkada nerede olursa olsun ya yüzeyel 
ve nafiz olmayan şekildedir ya da toraksa nafizdir. Nafiz 
yaralar bile bazen basit olabilirler, kanama olmaz. Nafiz 
yaralarda hastanın ağzı burnu kapalı bile olsa o delikten 
içeri hava girdiği görülür. Akciğer yaralandıysa köpüklü 
ve açık renkli kan gelir. Eğer yara arka kısımdaysa ven-
ler, arterler, trakea, özofagus ve kalp bağlantıları ora-
larda olduğundan, böyle bir yara öndekine göre daha 
tehlikelidir.” şeklinde yazmıştır. Tedavide önerisi şu 
şekildedir: “Nafiz olmayan yaralara bandaj ve merhem 
gerekir. Eğer nafiz ise ve çok miktarda kan geliyorsa bir 
bez yaradan içeri yollanır, içteki ucu geniş olacak şekilde 
hazırlanır. Böylece içerideki kan o bezin yarattığı boşluk-
tan dışarı çıkarılıp boşaltılabilir. Takip eden 4-5 gün bo-
yunca bezden içeriye sıcak şarap veya melicratum (nehir 
suyu ve bal karışımı bir madde) dökülerek irigasyon ya-
pılır. Böylece sıvı hem azalır hem de rengi açılır. Hastanın 
durumu düzelince de bez çıkarılıp yara dikilir. Bunlara 
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rağmen hasa düzelmiyorsa, diyaframının üzerinde hala 
kan ve sıvı mevcut demektir. Bu durumda omurgaya ya-
kın kısımda diyafram boyunca oblik kesi yapılır ve yine 
drenaj ve yıkamaya devam edilir. Ancak çoğu hasta bu 
kesme yöntemini kaldıramaz” (12,13).               

Orta Çağ döneminin önemli bir diğer İslam bilgini ve 
hekimi “Cerrahiyyet’ül Haniyye” adlı kitabın yazarı ve 
1385-1470 yılları arasında yaşamış olan Şerefeddin 
Sabuncuoğlu’dur. Eserinde sternum kırığının na-
sıl redükte edileceğini ve kot kırıklarının stabilizas-
yon yöntemlerini anlatmıştır. Ayrıca aynı yukarıda 
Theodoric’in önerdiği gibi, içerideki organlara batan 
kot uçlarının kesilerek çıkarılmasını önermiştir (14). 
Kot kırıklarında plevranın delinmesinin öksürük ve 
nefes darlığı yarattığını ve bu durumun ciddi oldu-
ğunu belirtmiştir. Nafiz bir yara varlığında yarayı biraz 
genişletmeyi ve yara üzerine “mihceme” denen haca-
mat kupalarını yerleştirmenin faydasından bahset-
miştir (15). Bu öneri kabaca bir negatif aspirasyon uy-
gulamasıdır ve o dönemlerde bile negatif aspirasyon 
ile pnömotoraks tedavisinin bilindiğinin işaretidir.

YENİ ÇAĞ DÖNEMİ
Yeni Çağ döneminde yine yaralara nasıl müdahale 
edilmesi gerektiği (açık bırakmak veya hemen kapat-
mak) konusunda fikirler ortaya atılıp uygulamalar ya-
pılmıştır. Bunun yanı sıra yaraların ve cerrahi aletlerin 
temiz tutulmasının önemi değer kazanmaya başla-
mıştır. Yara bakımındaki gelişmeler “dağlama” tedavi-
sinin kullanımını azaltmıştır. Bu dönemde önemli ve 
yeni bir durum ise ateşli silah yaralanmalarının gide-
rek artan şekilde görülmeye başlamasıdır. 

Aynı zamanda Papa II. Julius’un da doktoru olan ünlü 
İtalyan cerrah Giovanni da Vigo (1450-1525) toraksa 
nafiz ateşli silah yaralanmalarından ilk bahseden kişi-
dir. “Practica Copiosa in Arte Chirurgia” adlı eserinde 
ateşli silah yaralanmalarının zehirleyici özelliği oldu-
ğunu ve yaranın kızgın yağ veya sıcak demir ile dağ-
lanması gerektiğini savunmuştur. Yara bakımı konu-
sunda tüm farklı fikirlere değinmiş ve kendisinin açık 
bırakma tedavisinden yana olduğunu yazmış, ancak 
eğer yaradan kan gelmiyor veya içeride kan kalma-
dıysa yaranın hemen ilk gün bile dikilebileceğini be-
lirtmiştir (11,12).

Rönesans döneminin ve askeri cerrahinin en önemli 
ismi 1510-1590 yılları arasında yaşamış olan Fransız 
cerrah Ambroise Paré’dir. Kendisi da Vigo ile aynı fi-
kirleri savunmuştur. Ona göre eğer içeride kan kal-
dıysa yara asla kapatılmamalıdır, zira kalan kan içeriyi 
kirletir, hastanın ateşi yükselir ve fistül yaratırdı. Paré 
hastalarında yarayı 3 gün açık bırakmış, yerçekimini 

kullanarak içerideki kanı boşaltmış ve drenaj durunca 
yarayı dikerek kapatmıştır (16).

Ambroise Paré, “Oeuvres complètes” adlı eserinin 
“Des playes du thorax ou poitrine” adlı 32. bölümün-
de literatürde ilk kez travmatik diyafram hernisinden 
bahsetmiştir; “Diyafram yaralandıktan sonra bazı du-
rumlarda mide ve barsaklar toraks kavitesine geçe-
bilirler. Ben bunu iki kere gördüm. Biri yaralandıktan 
üç gün sonra ölen bir inşaatçıydı. Otopsisinde karnını 
açınca mideyi göremedim. Sonra fark ettim ki diyafram-
da başparmağımdan büyük olmayan bir delik vardı ve 
mide toraksa kaçmıştı. Diğer kişi La Rochelle savaşında 
yaralanan bir yüzbaşıydı. Arbelet ile vurulmuştu ve ok 
ksifoid seviyesinden girip sol 6-7. kotlar arasında çıkmış-
tı. Yaraları pansumanla düzelmişti. Olaydan 8 ay sonra 
şiddetli karın ağrısı başladı ve tedavilere rağmen öldü. 
Otopsisinde diyaframda serçe parmak kadar bir delik 
olduğunu gördüm. Buradan içeriye bir sürü barsak par-
çası girmişti ve hepsi de hava dolmuş gibi oldukça şiş 
duruyorlardı.” (17).

Toraks boşluğunda biriken kanın dışarı çıkarılmasının 
önemi anlaşıldıkça ordu birlikleri arasında “drummers 
veya suckers” adı verilen bölümler oluşturuldu. Bu-
radaki kişilerin görevi yaraları emmek ve kanı dışa-
rı akıtmaktı. Hatta bu işi meslek edinip savaşlardan 
önce ortaya çıkan kişilere de sıkça rastlanmaktaydı. 
Bu yöntem o kadar kabul görmüştü ki dönemin tüm 
asilleri ve üst sınıf askerler, savaşlara kendi “emicileri-
ni” götürmeye başladılar. Ağız kullanarak emme işinin 
enfeksiyon gelişmesi açısından güvenilir olmaması 
yüzünden 1707 yılında Dominique Anel (1679-1730) 
emme işinde ağız yerine kullanılmak üzere ucu şırın-
gaya bağlı gümüş bir tüp geliştirdi. Bu alet vasıtasıy-
la toraks içerisindeki hava ve kanı boşaltıyor, hemen 
akabinde de yarayı dikip kapatıyordu (11,16). 

Orta Çağ dönemi kısmında 13. yüzyılda Ugo de Luc-
ca ve Parmalı Rolandus’un travmatik akciğer hernisi-
ni nasıl tedavi ettiklerinden bahsedilmişti. Rönesans 
döneminde de benzer vakalardan söz edilmiştir. Ünlü 
Hollandalı cerrah Nicholas Tulp (1593-1674) bir kav-
ga sonrası sol meme altından bıçaklanan sarhoş bir 
adamdan bahseder. Adam ertesi gün uyandığında 
akciğerinin üç parmak kalınlığında bir kısmının yara-
sından dışarı çıktığını görmüştür. Tulp dışarı çıkan ak-
ciğer parçasını önce sıkıca bağlamış sonra da keserek 
çıkarmıştır. Hastanın hızla iyileştiğini ve öksürük dışın-
da şikayeti olmadığını belirtmiştir (18). Aynı zaman-
da ünlü bir anatomi profesörü olan Tulp Rembrant’ın 
meşhur “Dr.Tulp’un anatomi dersi” tablosuna ilham 
kaynağı olan kişidir (Resim 2). Travmatik akciğer her-
nisinde ligasyon ve rezeksiyon ile ilgili diğer vakalar 
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Fabricius Hildanus (1560-1634), Laurence Heister 
(1683-1758) ve Frederik Ruysch (1638-1731) tarafın-
dan bildirilmiştir (19).

Aynı zamanda kendi adıyla anılan özofagus rüptü-
rünü de tarifleyen Herman Boerhaave (1668-1738) 
“Aphorism” adlı eserinin “Wounds of thorax” adlı bö-
lümünde yara tedavisi hakkındaki görüşlerini sırala-
mıştır (20): “Travma sonrası toraks boşluğunda bulu-
nan kanın boşaltılması gereklidir. Bu amaçla hastaya 
yerçekimine göre pozisyonlar verilip solunum egzer-
sizleri yaptırılabilir, lateralden delinerek yerleştirilen bir 
kateterden emme uygulanabilir, antikoagülan sıvı içeri 
verilebilir, yara genişletilebilir, en alt 2 gerçek kot arasın-
dan ve lateralden 4 parmak boyunca bir kesi yapılabilir.” 

Daniel Hoffman 1740 yılında genç bir çiftçinin ba-
şından geçenleri şöyle anlatır: “Genç adama pulluk 
çarpmıştı. Göğsünde ağrı ve krepitasyonlar mevcuttu. 
Göğsünün bir kısmında tavuk yumurtası boyutunda bir 
tümör gelişmişti. Bu tümör hasta nefes alıp verirken bir 
görünüyor bir kayboluyordu. Günler sonra hasta iyileşti, 
ilginç olan ise o tümörün de ortadan kaybolmasıydı.”. 
Bu durum muhtemelen rapor edilen ilk yelken göğüs 
vakasıdır (21). 

Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) tarafından 
yaşamının son yıllarında yazılan “De Sedibus et cau-
sis Morborum per Anatomen Indagatis” (Hastalıkların 
Sebep ve Sonuçlarının Anatomik Olarak İncelenmesi) 
adlı kitabında bir vakadan bahseder. Atından düşen 
ve hemoptizisi olan bir adam tedavilere rağmen 15 
gün sonra ölür. Otopside Morgagni hiç kemik kırığı 
görmediğini, ancak akciğerin bir kısmının oldukça 
hasta olduğunu, renk değiştirip kırmızıya döndüğü-
nü ve tümöre benzediğini yazmıştır. Akciğerin bu hali 
muhtemelen anlatılan ilk akciğer kontüzyonu ve int-

rapulmoner hematom vakası olarak kabul edilmiştir. 
Diğer bir vakada da Morgagni, üzerinden at arabası 
geçtikten sonraki gün ölen 10 yaşında bir çocuğun 
otopsisini yapmıştır. Çocuğun sol tarafında multipl 
kot kırıkları ve hemotoraks görmüştür. Sağda ise alt 
lobda ise uzunlamasına lob boyunca uzanan geniş bir 
yırtık saptamıştır. Bu durum birçok kişi tarafından tarif 
edilen ilk akciğer laserasyonu olarak kabul edilmek-
tedir (22). 

John Jones (1729-1791) ABD cerrahi tarihinin öncü-
südür. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında rehber 
kitap olarak kullanılan eserinde travma sonrası toraks 
kavitesinde biriken havanın ancak torasentez yapıla-
rak boşaltılabileceğini yazmıştır (23).    

YAKIN ÇAĞ DÖNEMİ

Yakın Çağ dönemi büyük gelişmelere sahne olmuş-
tur. Analjezik ilaçların geliştirilmesi ve sualtı drenaj 
sistemlerinin ortaya açıkması toraks travmaları teda-
visinde cerrahların ellerini güçlendiren yeniliklerdir. 
Ancak cerrahi tedavi yöntemleri (rezeksiyon gibi) 
daha tam gelişmediğinden dolayı savaş yaralanmala-
rı sayılan penetran yaralanmalar oldukça yüksek ölüm 
oranlarıyla mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdir.

Dominique Jean Larrey (1766-1842) modern askeri 
cerrahinin kurucusu kabul edilir. Larrey, Napoléon 
Bonaparte ile birlikte 18 yıl geçirmiş, 25 sefer ile 60 sa-
vaşa bizzat katılmıştır. Yaralanmada erken müdahale-
nin önemini göstermiş ve yaralıların savaş alanından 
hızla tahliyesi amacıyla bir araç geliştirmiştir (Resim 
3). Yara bakımını dönemin en üst seviyelerine taşımış, 
travmatik hemotoraks ve ampiyem tedavilerini daha 
efektif şekilde uygulamaya başlamıştır. Yaralılara mü-
dahalede triaj sistemini geliştirip uygulayan da ken-
disidir (24).

Resim 2. Rembrant’ın 1632 yılında yaptığı “De anato-
mische les van Dr. Nicolaes Tulp” adlı tablosu (Maurits-
huis Museum).

Resim 3. Dominique Jean Larrey tarafından geliştirilen, 
yaralıları savaş alanından uzaklaştırma amacıyla tasar-
lanmış araç.
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Milton Anthony (1789-1839) travma sonrası ilk göğüs 
duvarı rezeksiyonu ve akciğer rezeksiyonu vakasını 
anlatan kişidir. On yedi yaşındaki hastası 2 yıl önce at-
tan düşmüş ve kaburgalarını kırmıştır. Kronik akciğer 
absesi geliştiğinden Antony onu 1821 yılında aneste-
zisiz bir durumda ameliyata alır. Hastaya 10-15 cm’lik 
bir kesi yapar, parmaklarını toraksa sokup abseli akci-
ğeri dışarı çekeri hasta kısmı bağlayıp keserek çıkarır. 
Daha sonra hastanın 5 ve 6. kotlarının bir kısmını, ci-
vardaki kaslardan dikkatlice ayırıp çıkarır. Kasların bu 
şekilde toraksa düşmesini ve boşluğu doldurmasını 
sağlar (Resim 4). Hasta problemsiz iyileşir, ancak 4 ay 
sonra kızamıktan ölür (25). Bu operasyon ilk torakop-
lasti operasyonu olarak kabul görmüştür. 

Ollivier d’Angers 1837 yılında Paris’te toplumsal bir 
kargaşada ezilerek ölen 23 kişini otopsisinde “eki-
motik maske” adlı görüntüyü rapor eder. Daha sonra 
1855’de Tardieu, 1873’te Williers ve 1874’te Hueter 
benzer bulgular bildirirler. Her ne kadar bu görüntüyü 
ilk tarifleyen olmasa da ani toraks kompresyonunun 
bu duruma sebep olabileceğini söyleyen ve bu duru-
ma travmatik asfiksi (Perthes sendromu) adını veren 
1900 yılında Perthes olmuştur (26). 

Antoine Joseph Jobert de Lamballe (1799-1867) ak-
ciğer kontüzyonunu hem detaylı tariflemiş hem de 
ciddiyetine göre sınıflandırmıştır. “Plaies d’Armes à 
Feu” (Gunshot wound of the chest) adlı 1833 tarihli 
eserinde toraksa nafiz olmayan yaralanmaların ak-
ciğerde kontüzyon yaratabildiğini söylemiş ve kon-
tüzyonu birinci derece (hafif, sınırlı), ikinci derece 
(organın yırtıldığını gösteren pulmoner hematom 
oluşumu mevcut) ve üçüncü derece (akciğerin yapı-
sı değişmiş zira yırtık parenkimi aşarak ana bronş ve 
damarlara kadar ulaşmış) olarak üç sınıfa ayırmıştır 
(27). Daha sonra Litten 1882 yılında akciğer kontüz-
yonunu yüzeyel ekimozlar, hemorajik infiltrasyonlar 
ve pulmoner hematom olarak sınıflandırmayı revize 
etmiştir. Ona göre ciddi hemoptizi geniş yırtık işare-

tiydi. Eserinde aynı zamanda akciğer kontüzyonu ile 
travmatik pnömoninin nasıl ayırt edileceğinden de 
bahsetmiştir (28).

Yukarıda da belirtildiği gibi penetran travmalar bu 
dönemde halen yüksek ölüm oranına sahipti. Bazen 
ilginç tedavi yöntemleriyle kurtulan vakalar olmakta 
ve bunlar literatürde sunulmaktaydı. Bunlardan biri 
ABD-Meksika savaşı esnasında Cerro Gordo Savaşın-
dan yaralanan General Shields’in hikayesidir. Mek-
sikalı başkomutan Santa Anna’ya sürpriz bir saldırı 
planlayan General Twiggs, General Shields’e asker-
leriyle Meksikalıların batı kanadına saldırmasını em-
reder. Saldırının hemen başında General Shields bir 
misket ile yaralanır. Misket sağ meme ucunun birkaç 
santim altından girer, sağ alt lobu deler ve sağ arka 6 
ve 7. kotları kırarak çıkar. Olaydan 15dk sonra sahra 
hastanesine getirildiğinde nabız oldukça yavaş, nefes 
hareketleri zorlu ve hasta endişeli durumdadır. ABD 
ordu hekimleri bu tür yaralanmanın ölümcül olduğu 
belirtip ellerinden bir şey gelmeden beklerler. Tüm 
bunlar olup biterken ABD ordusu Meksika ordusu-
nu püskürtmüş ve onların sahra hastanelerini ele 
geçirmiştir. Esir alınan Meksikalı hekimler ABD sahra 
hastanesine getirilirler. Esirler arasındaki Dr. Pierre 
Vander Linden, generalin durumunu görür ve Ame-
rikalılardan onu tedavi etmek için izin ister. İzin veri-
lince ipek bir mendili önce Monsel solüsyonu denen 
bir maddeye (ferric subsulphates) batırır, sonra ince 
uzun metal bir çubuğun etrafına dolar. Akabinde o 
uzun çubuğu giriş deliğinden sokup çıkış deliğinden 
çıkarır. Hastanın durumu daha iyi olunca birkaç gün 
sonra çubuğu çekerek geri çıkarır. General Shields 6 
hafta sonra yine vazifesinin başına döner. Dr. Linden 
hastanın hayatta kalmasını, o dönemde bilinen ancak 
çok sık uygulanmayan “traktusu tıkayarak kanamayı 
kompresyonla durdurmak” tedavisini uygulayarak 
sağlar (29).     

Travma tedavi ile ilgili olmasa da 1875 yılında G.E. 
Playfair tarafından ampiyemli bir çocuğun tedavisin-
de başarı ile uygulanan ve kendi geliştirdiği su altı 
drenaj sistemi çığır açan bir gelişme olmuştur (30). 
Bu sayede benzer sistemler başarı ile travmatik pnö-
motoraks ve hemotoraks vakalarında ve kronik ampi-
yemlerde uygulanmaya başlanmıştır.

Stephen Paget (1855-1926) tamamen göğüs cerrahi-
sine yönelik ilk kitap olan ve 1896’da yayınlanan “The 
surgery of the chest”in yazarıdır (Resim 5). Kitabın 
“Wounds of the lung” adlı bölümünde Paget, trav-
ma sonrası hemoptiziden, hemotoraks ve yaradan 
dışa doğru kanamalardan detaylı şekilde bahseder. 
Penetran akciğer yaralanmalarının oldukça ölümcül 

Resim 4. Milton Antony tarafından yapılan ilk torakop-
lasti operasyonu kabul edilen vakanın temsili resmi.
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olduğunu, kendi dönemindeki savaşlarda meslek-
taşlarından edindiği raporlar doğrultusunda ölü/sağ 
kalan sayılarını vererek anlatır. Yaraların kapatılması, 
böylelikle içeride biriken kanın kanamayı baskı uygu-
layarak durdurabileceği görüşünü savunmuştur (31). 

Paget’nin kitabındaki birkaç ilginç vaka şunlardır; 
İlk vaka kendini sol göğsünden vuran 20 yaşında bir 
gençtir. Ciddi kanama bulguları olduğundan 5 cm 
insizyon ile toraksa girilmiş, hematom boşaltılmış ve 
akciğerdeki yırtık bulunup katgüt ile dikilmiştir. An-
cak hasta 5 gün sonra enfeksiyondan kaybedilir. İkinci 
vaka kendini göğsünden bıçaklayan bir subaydır. Ka-
nama devam ettiği için 2.gün operasyona alınır ve sol 
akciğerdeki 3, perikarddaki 2 yara dikilir, ancak hasta 
1 saat sonra ölür. Son vaka yine kendini vuran 18 ya-
şındaki bir gençtir. Devam eden kanama yüzünden 
ertesi gün ameliyat edilir. Akciğerde kanayan yer bu-
lunur ve iyotlu spanç içeri tepilir, hemotoraks 2 drenle 
boşaltılır. Hastada hafif enfeksiyon olur, ancak normal 
hayatına devam eder. Bu vakaları örnek gösteren Pa-
get, kanama bulguları devam ediyorsa mutlaka has-
taların hemen operasyona alınmaları gerektiğinin 
önemini vurgulamıştır (31).

YİRMİNCİ YÜZYIL DÖNEMİ
Anestezi ve asepsi uygulamaları her ne kadar 1850’ler-
den sonra kullanıma girmiş olsa da gelişmeleri ve 
yaygınlaşmaları 1890’lardan sonradır. Aynı şekilde 
X-ışınlarının keşfi ve radyolojinin katkıları yine 19.yüz-
yılın son birkaç yılında kendini göstermeye başlamış-
tır. Yirminci yüzyıl aynı zamanda drenaj kateterlerinin 
ve sistemlerinin oldukça modernleştiği, endotrakeal 
entübasyonun ortaya çıktığı dönemdir. Bu gelişmeler 
yüzünden, genel olarak bakıldığında, özellikle penet-
ran toraks yaralanmalarında mortalite oranları ciddi 

şekilde azalma göstermiştir (32).

Kot kırığının akciğeri yırtması sonrası başarıyla so-
nuçlanan ilk torakotomi ile tamir 1898’de Kofste-
in tarafından yapılmıştır. 1909 yılında Rockefeller 
Enstitüsü’nden Samuel J. Meltzer (1851-1920) ve John 
Auer (1875-1948) intratrakeal ventilasyonu geliştir-
mişler, bir yıl içerisinde Elsberg ve George Dorrance 
endotrakeal kateterleri operasyonlarda başarıyla kul-
landıklarını bildirmişlerdir. William David Coolidge 
1913-1917 arasındaki çalışmalarıyla X-ray grafilerinin 
daha anlaşılır, kolay çekilir olmasını sağlayan yüksek 
vakum- sıcak katodlu X-ışını tüpünü geliştirmiştir. 
Charles Davison 1922’de travmatik pnömotoraks ve 
akciğer atelektazisini gösteren ilk akciğer grafisini 
rapor etmiştir. Bunu Lilienthal’in “travmatik akciğer 
hasarlarını” da içeren seri röntgen sunumları içeren 
kitabı izlemiştir. Burford ve Brewer 1933’te travmatik 
ıslak akciğer tanımını getirip tedavide postural dre-
naj, bronkoskopi ve analjeziklerin faydalarını ortaya 
koymuşlardır (32). Fakat toraks travmasında esas ge-
lişmeler, bu yüzyılda yaşanan savaşlardaki deneyim-
ler ile ortaya çıkmıştır.

SAVAŞLARDA TORAKS 
YARALANMALARININ SONUÇLARI
Yazıda birkaç kez belirtildiği üzere penetran toraks 
yaralanmalarında mortalite çok yüksekti. Truva sa-
vaşında bu oran %70 idi (4). Toraksa nafiz ateşli silah 
yaralanmalarında 19. yüzyıl tıbbi kayıtları mortalite-
yi %50’nin üzerinde vermektedir. Mesela Napolyon 
dönemi savaşlarında bu oran %80’dir. İngiliz Seferi 
Kuvvetleri kayıtlarına göre Kırım Savaşı (1853-1856) 
boyunca toraks yaralanmalarından dolayı ölüm oranı 
%80, Amerikan kayıtlarına göre 1861-1865 arasındaki 
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda %60’tı. Fransa-Prus-
ya Savaşı (1870-1871) tıbbi belgelerinde ise oranın 
%57’ye gerilediği görülmektedir. Boer Savaşı (1899-
1901) esnasında oran %14 gibi az seviyedeyken Bal-
kan Savaşı’nda %40’a yükseldiği rapor edilmiştir (33).

I. Dünya Savaşı’nda (1914-1918) kayda geçen 11 
milyon yaralanmanın %6’sı toraks yaralanmasıdır. 
İngiliz Seferi Kuvvetleri ve ABD askeri kayıtlarına göre 
toraks yaralanmasından dolayı genel mortalite %24-
27 arasındadır. Yaralandıktan sonra hastaneye ulaşa-
bilen ve tedaviye alınanlarda ise oran %10-12’dir. Bu 
ilk büyük dünya savaşının tıbbi kayıtları incelendiğin-
de dikkat çeken noktalar her iki taraf cerrahlarının da 
mümkün oldukça açık cerrahiden uzak durdukları, 
sıklıkla yarayı primer kapatıp bekledikleridir, Alman 
kayıtlarına göre ise ilaveten toraksa dren koyulduğu 
anlaşılmaktadır (33).     

Resim 5. Stephen Paget “The surgery of the chest”, ta-
mamen göğüs cerrahisine yönelik yazılan ilk kitap.
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I. Dünya Savaşı’nda toraks travmasına bağlı en sık 
ölüm sebepleri kanama ve ampiyemdir. Postravmatik 
ampiyem tedavisi kot rezeksiyonu ve açık drenaj 
şeklindeydi. Kaviteye cıvalı veya iyotlu spanç 
koyulması, kavitenin morfin, hidrojen peroksit ve 
sodyum hipoklorit (Daikin solüsyonu) ile yıkanması 
sık uygulanırdı. Genel mortalite %20-70 arasında de-
ğişiyordu (34). Ampiyem ile mücadele amacıyla ABD 
Ordusu Ampiyem Komisyonu kuruldu ve ampiyem 
tedavisi kapalı drenaj ve sık aspirasyon şeklinde stan-
dardize edilmeye çalışıldı. Antibiyotik kullanımı yay-
gınlaştırıldı. Bu sayede mortalite %15’in altına düştü. 
Savaş sona erdiğinde travma sonrası torakotominin o 
kadar da korkutucu olmadığı, toraksın da batın kadar 
erişilebilir bir yer olduğu, hangi yaralara nasıl ve ne 
kadar hızlı müdahale edilmesi gerektiği konusunda 
yeterince deneyim kazanılmıştı (33).

Bu deneyimler II. Dünya Savaşı’nda oldukça işe yaradı. 
Tıbbi kayıtlara göre ani ölümlerin %30-40’ının sebebi 
toraks yaralanmasıydı. Toraks yaralanmasının genel 
mortalitesi ise %9-11 arasındaydı (12). Ampiyem ora-
nı %5’e düşmüştü ve acil torakotomi oranı oldukça 
azalmıştı. Drenaj sistemlerindeki gelişme travmatik 
pnömotoraks ve hemotorakslarda kapalı drenajın 
önemini ve kullanımını arttırdı. Daha donanımlı askeri 
hastaneler kurulması, penisilin ve sulfonamidin yay-
gınlığı, fizyoterapi ve bronkoskopinin faydaları hep 
kendini bu savaşta gösterdi (33).

Kore Savaşı’nda (1951-1953) toraks travması sonrası 
ölüm oranı %5 idi. Yaralılar artık çok daha hızlı şekil-
de donanımlı tedavi merkezlerine ulaştırılıyor, acil 
torakotomi sadece selektif vakalarda uygulanıyordu. 
Önemli olan hemotoraksı kateter veya tekrarlayan 
torasentez ile ivedilikle boşaltmaktı. Bu sayede sa-
vaşın başında %25-30 olan ampiyem oranı ilerleyen 
dönemde %9’a düşürülmüştü. Ampiyem tedavisinde 
streptokinazın da kullanıma girmesi, açık cerrahi ora-
nını düşüren diğer bir etmen oldu (35,36).              

Vietnam Savaşı esnasındaki deneyimler, tüp tora-
kostominin intratorasik travma tedavisinde en etkili 
yöntem olduğunu tüm dünyaya gösterdi. McNamara 
ve arkadaşlarının çalışmasında (37) torakotomiye ih-
tiyacın oldukça azaldığı ve tüp torakostomi ile mor-
talitenin %2,9 gibi düşük bir seviyede tutulabileceği 
gösterildi. 

Altı Gün Savaşı (1967) ve Yom-Kippur Savaşı’nda 
(1973) toraks yaralanmalarının %90’dan fazlasının 
tedavisinde tüp torakostomi yeterliydi. Afgan-SSCB 
savaşı (1979-1989) esnasında acil torakotomi ora-
nı %10,5 idi. İran-Irak (1980-1990) ve Körfez Savaşı 
sırasında hastaların %90’a yakın kısmında tüp 

torakostomi yeterli gelmiştir. 1990 yıllarındaki Sırbis-
tan-Bosna Hersek-Hırvatistan Savaşı’nda tıbbi kayıt-
lara göre toraks travması sonrası hayatta kalma oranı 
%90’ın üzerinde verilmiştir (33,38).

KARDİYAK YARALANMALARIN 
TARİHÇESİ
Tarihteki ilk kardiak yaralanmalar Homeros’un “Iliad” 
adlı eserinde verilmiştir. Idomeneus’un Alcathous’u, 
Patroclus’un da Sarpedon’u öldürmesi kardiyak 
yaralanmanın örnekleridir (3). Hipokrat, Aristo ve 
Celsus’un eserlerinde de belirttiği üzere kalp son 
derece önemli bir organdır ve yaralanması sonucu 
ölüm kaçınılmazdır (39). Claudius Galen (130-210) 
Antik Roma’nın en ünlü hekimlerindendi. Ölen ve ya-
ralanan gladyatörlerin üzerinde yaptığı çalışmalar ile 
önemli bilgiler elde etmiştir. Kardiyak yaralanmaların 
umutsuz vakalar olduğunu şöyle anlatmaktadır; Eğer 
yaralanma kalbi delerse gladyatör hızlı kan kaybından 
anında ölür, eğer yaralanma sol ventriküldeyse ölüm 
çok daha hızlıdır. Bazen yara sadece kalbin kasını ze-
deler, içeriye dek uzanmaz. O zaman gladyatör kısa bir 
süre daha yaşar, ancak inflamasyon yüzünden ölümü 
kaçınılmazdır (40). 

Yüzyıllar boyunca eskilerden gelen “kalp yaralanma-
ları ölümcüldür ve tedavi edilemezler” fikri geçerliliği-
ni korudu. 15. ve 16. yüzyılda yaşamış olan Hollerius 
ve Cabriolanus kalp yaralanmalarının mutlaka 
ölümcül olmayabileceği ve iyileşebileceği belirten 
ilk hekimlerdir (41). Perikardda sıvı ve kan birikiminin 
kalbe bası yaptığı o dönemlerde biliniyordu. Katalan 
cerrah Francisco Romero 1815 yılında bir tıp toplantı-
sında 1801 yılında perikard sıvısını sol anterior 6. kot 
seviyesinden yaptığı bir kesiyle boşalttığı 3 hastadan 
(biri sonradan kaybedilen) bahsetmiştir (42). Ancak 
bu hastaların hiçbirinde travma öyküsü yoktu. Tıbbi 
kayıtlara göre travma hastasında ilk perikardiyotomi-
yi uygulayan Dominique Jean Larrey’dir. 18 Mart 1810 
tarihinde penetran perikardial yaralanma sonrası 
pürülan perikardit gelişen bir hastaya perikardiyoto-
mi yaparak sıvı boşaltır, ancak hasta erken dönemde 
ölür. Daha sonra 45 gün önce perikarddan bıçak yara-
lanması öyküsü olan 22 yaşındaki bir askere perikar-
diyotomi yaparak sıvıyı boşaltır. Hastanın durumu dü-
zelir, ancak 3 hafta sonra postoperatif enfeksiyondan 
kaybedilir (41).

Guillaume Dupuytren (1777-1835), 13 Şubat 1830 
yılında kalbine aldığı bıçak yarası sebebiyle ölen 
Berry Dükü’nün ve daha sonra benzer şekilde ölen-
lerin otopsi sonuçlarında edindiği izlenimlerini 1834 
yılında yayınladığı “Treatise on weapons of war wo-
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unds” adlı eserinde şöyle belirtir; Kalp hareketsiz ve içi 
boşken ona sütür koymak oldukça kolay oluyor. Keşke 
kalbin için boşaltıp bu sütürleri koyabilmemizi sağla-
yabilecek bir enstrümanımız olsaydı (41). Birçok yazar 
Dupuytren’in bu cümlesinin by-pass teknolojisinin ilk 
ortaya çıkış fikri olduğunu savunmaktadır. İğne ile ilk 
perikardiyosentez 1840 yılında Viyana’da Franz Schuh 
tarafından yapılmıştır (41). 19. yüzyılda kalp yaralan-
malarına bazı ufak tefek başarılı müdahaleler (perikar-
diyotomi ve perikardiyosentez ile) söz konusu olsa da 
dönemin cerrahi dünyasında kalp yaralanmalarının 
tamirinin olmadığı fikri yaygındı. Theodore Billroth 
bu fikrin en ateşli savunucusuydu. 1875 yılındaki ko-
nuşmasında perikardiyosentezi ve onu uygulayanları 
şarlatanlıkla suçlamış, 1883’te ise kalp yaralanmalarını 
cerrahi şekilde tedavi etmeyi düşünenlere camianın 
kötü gözle bakacağını açık şekilde belirtmiştir (43).           

Axel Hermansen Cappelen (1858-1919) kalbe ilk di-
kiş koyan cerrahtır. 4 Eylül 1895 yılında sol göğsün-
den bıçak yaralanması olan ve perikardial tamponad 
bulguları olan 24 yaşındaki bir askeri anestezi altında 
operasyona almış ve sol ventriküldeki 2cm’lik yırtığı ve 
kanayan koroner arteri katgüt ile dikmeyi başarmıştır. 
Ancak hasta iki gün sonra sepsis sebebiyle ölmüştür 
(39,41). Guido Farina (1868-1939) 1896 Mart’ında bıçak 
yaralanması olan bir kişiyi ameliyat eder. Sağ ventrikül-
de 7mm’lik bir yara saptar ve ipek sütürlerle diker. Has-
ta 5 gün sonra bronkopnömoniden kaybedilir. Fakat 
otopsisinde kalpteki yaranın iyileşmiş olduğu saptanır 
(39). 

İlk başarılı kardiyak tamir 9 Eylül 1896 yılında 
Ludwig Rehn tarafından yapılmıştır. Olay şu işekilde 
anlatılmaktadır: Genç bir çiçekçi olan Wilhem Justus 
parkta yürürken göğsünden bıçaklanıp hastaneye kal-
dırılmıştı. O esnada şehir dışından olan Dr.Rehn iki gün 
sonra döndüğünde hastayı görür. Justus’un hayatını 
kurtarmak için operasyona almaya karar verir. Sol 4. in-
terkostal aralıktan toraksa girip perikardı açar. Sistol es-
nasında sağ ventrikül önünden kaybolduğu için görüşü 
oldukça zordur. Ancak sağ ventriküldeki 1,5 cm’lik yarayı 
fark eder ve diastol esnasında ipek sütürle diker. Hastanın 
postoperatif pnömotoraksı ve kronik enfeksiyonu olur, fa-
kat zamanla tam şifa sağlanıp işine geri döner (44). Bu 
vaka sunumu modern kalp cerrahisinin başlangıcı ka-
bul edilmektedir. Daha sonra Rehn kalp yaralanmaları 
üzerine geniş bir de seri yayınlar (45).    

Luther Leonidas Hill (1862-1946) tıp tarihine mutfak 
masası üzerinde torakotomiyle ilk başarılı kalp onarı-
mı yapan kişi olarak geçmiştir. Hill 1902 yılında yaptığı 
bu operasyonla kalbinden bıçaklanan 13 yaşındaki bir 
erkek çocuğunu kurtarmayı başarmıştır (46). Yustin Y. 
Djanelidze (1883-1950) kardiyak cerrahinin öncülerin-

den sayılan bir cerrahtır. 27 Ekim 1913 tarihinde multipl 
bıçak yaralanması olan 20 yaşında bir hastayı muayene 
eder. Hastada pnömotoraks veya perikardiyal tampo-
nad bulgusu yoktur ve yaraları sütüre edilip kapatılmış-
tır. Ancak 2 saat sonra hipovolemik şok ve perikardiyal 
tamponad bulguları verir. Bunun üzerine acilen ope-
rasyona alınır. Sternum solundan 2. ve 3. kotları kısmen 
rezeke edip kalbe ulaşır ve perikarddaki kanı boşaltır. 
Çıkan aortta, kalpten çıktığı yerin 1 cm distalinde 7mm 
boyutlu bir yara saptar ve sütür edip yarayı kapatır. 
Hasta 30 günlük yatıştan sonra sorunsuz taburcu edilir. 
Djanelidze’nin sunduğu bu vaka literatürde ilk başarılı 
travmatik aort yaralanması tamiri olarak yerini alır (47). 
Bu ünlü Rus cerrah 1927 yılında literatürdeki ilk ve en 
geniş seri olan 535 hastalık kardiyak yaralanmalar ve 
tedavileri adlı yayını sunar (48). 

Birinci ve II. Dünya Savaşı döneminde travmatik kardi-
yak yaralanmalar ve cerrahi tedavileri konusunda çok 
fazla sayıda ameliyat yapılmış ve cerrahi deneyimler 
artmıştır. ABD’li cerrah Dwight Emary Harken (1910-
1993) II. Dünya Savaşı sırasında intraperikardiyal, int-
rakardiyak veya komşu büyük damarlara yerleşimli ya-
bancı cisimleri çıkartmak için yaptığı 130 operasyonun 
sonuçlarını sunmuş ve hiç mortalite göstermemiştir 
(49). Özellikle II. Dünya Savaşı’nda edinilen deneyim-
ler sonucunda perikardiyal tamponadda her zaman 
cerrahi gerekmediği, drenaj bazlı konservatif tedavinin 
çok daha etkin olabileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır. 
Marc M. Ravitch (1910-1989) ve Alfred Blalock (1899-
1964) tamponad yaratan kardiyak travmalarda kesin 
tedavinin perikardiyosentez olduğunu savunmuşlardır 
(50). Bu sebepten o yıllardan sonra operasyon sayısın-
da azalma, perikardiyosentez ile drenaj ve takip sayı-
sında belirgin artış olmuştur.         
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Bölüm 2

Toraks Travması Etiyolojisi ve Travmalı Hastaya 
Genel Yaklaşım

The Etiology of Thoracic Trauma and General Approach to Patient with Trauma
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ÖZ
Travma enerji değişikliklerine bağlı vücudun zarara uğraması olup yaşamın ilk 40 yılında başta gelen ölüm ve sakatlık ne-
denidir. Travma insanlık tarihi kadar eski bir sağlık sorunudur. Travmaya bağlı ölümlerin %25’inin toraks travması nedenli 
olduğu belirtilmektedir. Toraks travması penetran ve künt şeklinde ikiye ayrılmakta olup temel problem solunum ve do-
laşımın etkilenmesidir. Solunum ve dolaşımın etkilenmesine bağlı olarak hipoksi, hiperkarbi, asidoz ve hipovolemi geli-
şir. Travmalı hastaların tedavisindeki başarı “altın saat” olarak tanımlanan ilk bir saat içinde yapılan müdahalelere bağlıdır. 
Travma hastasının ilk değerlendirilmesi ve resüsitasyonu olay yerinde başlar. Travma hastasının ilk incelemesinde ABCDE 
yöntemi uygulanmaktadır. Toraks travmalı hasta değerlendirilirken ilk değerlendirmede hava yolu obstrüksiyonu, tansi-
yon pnömotoraks, açık pnömotoraks, yelken göğüs, perikardiyal tamponad mutlaka akılda bulundurulmalıdır. Hastanın 
ikincil değerlendirilmesinde akciğer kontüzyonu, miyokard kontüzyonu, büyük damarların yaralanması, özofagus per-
forasyonu, trakeobronşial rüptür, diyafram yaralanmasına dikkat edilmelidir. Toraks travması sonucu oluşan patolojilerin 
çoğunun tedavisinde konservatif hareket etmek veya tüp torakostomi uygulamak yeterliyken olguların %10-15’inde 
torakotomi gerekebilir. Tüm travmalar adli olgulardır. Her bulgunun ve lezyonların detaylı tanımlamaları, uygulanan 
girişimlerin, tetkiklerin, konsültasyonların ve tedavilerin kayıtları detaylı ve zamanında yapılmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki yazılmamışsa yapılmamıştır. Travma da hızlı ve etkili davranmak önemlidir. Toraks travması ise ölümcül sonuçlara yol 
açabileceği için ayrı bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: travma, etiyoloji, genel yaklaşım

ABSTRACT
Trauma is a passive injury to the body due to energy changes and it is the leading cause of death and disability in the 
first 40 years of life. Trauma is an ancient health problem, as far as human history. It is stated that 25% of traumatic de-
aths are due to thoracic trauma. Thoracic trauma is divided into penetrant and blunt and the main problem is that the 
respiration and circulation are affected. Hypoxia, hypercarbia, acidosis and hypovolaemia develop rely on the effect of 
respiration and circulation.The success in the treatment of trauma patients depends on the interventions made within 
the first hour, which is defined as the “golden hour”. Initial evaluation of the trauma patient and resuscitation begins 
at the scene. ABCDE method is applied in the first examination of the trauma patient. When the patient with thoracic 
trauma was evaluated, airway obstruction, tension pneumothorax, open pneumothorax, sailing chest, pericardial tam-
ponade should be kept in mind. In the secondary evaluation of the patient; lung contusion, myocardial contusion, major 
vessel injuries, esophageal perforation, tracheo-bronchial rupture, diaphragm injury suspicions should be considered. 
Thoracotomy may be required in 10-15% of cases when conservative treatment or tube thoracostomy is adequate in the 
treatment of the majority of pathologies resulting from thoracic trauma. All traumas are judicial cases. Detailed descrip-
tions of the lesions, applied interventions, investigations, consultations and treatments should be done in detail and on 
time. It should be kept in mind as if it is not written, it has not been done. It is significant to act quickly and effectively in 
trauma. Thoracic trauma may lead to fatal outcomes thus, it has a precaution.

Key Words: trauma, etiology, general approach
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GİRİŞ
Travma mekanik, kimyasal, termal veya diğer çevresel 
enerji değişikliklerinin vücudun tolerans sınırını aşa-
rak vücudumuzda zarara yol açmasıdır (1). Çağımızın 
her türlü ileri koşullarına rağmen gelişmiş, gelişmekte 
olan ve geri kalmış tüm toplumlarda travma, yaşamın 
ilk 40 yılında başta gelen ölüm ve sakatlık nedenidir 
(2). Travma tüm yaşlardaki ölüm nedenlerinde ise 
kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan sonra üçün-
cü sırada yer almaktadır (3). Toraks travması ise künt 
ve penetran (Resim 1) travmaya bağlı göğüs kafesi ve 
içindeki organların yaralanmalarını ifade eder. İstatis-
tiklere bakarak toraks travması insidansını belirlemek 
güçtür. Ancak, travmaya bağlı ölümlerin %25’inin to-
raks travması nedenli olduğu belirtilmektedir (4).

Travma sözcüğü Grekçe “yara” anlamındadır. Travma, 
insanlık tarihi kadar eski bir kavram olup M.Ö 3000 
yılları eski Mısır dönemine ait olan Edwin Smith papi-
rüsünde 48 travma olgusunun bilgileri verilmektedir 
(5). Bu olgulardan üçü göğüs yaralanmasıdır ve göğüs 
yaralanmaları ile ilgili ilk kayıt olarak kabul edilir. Bu 
papirüste günümüzde de geçerli olan hastanın baş-
tan ayağa doğru (a capite ad calcem) değerlendirilme-
si ilkesi tanımlanmıştır. Göğüs travmalarında modern 
tedaviye geçişte en önemli adımlardan biri Playfair 
tarafından geliştirilen kapalı sualtı drenaj sistemi ol-
muştur. 1889’da Crile’in masif kanamalarda intravenöz 
mayi tedavisi uygulaması, 1895’te Röntgen’in X ışınını 
keşfi, 1900’de Landsteiner’in kan gruplarını keşfetme-
si, 1909’da Auer ve Meltzer’in endotrakeal entübasyon 
ile genel anestezi uygulaması, 1904’te Sauerbruch ve 
1909’da Meyer tarafından toraks açık iken akciğerlerin 
ekspanse tutulmasının sağlanması, 1950’de Bunnell 
tarafından ventilatörün geliştirilmesi göğüs cerrahi-

sinin ve toraks travmalarına yaklaşımın gelişmesinde 
mihenk taşlarını oluşturan ilerlemelerdir (4). Tıptaki 
ilerlemeler ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi (iş 
güvenliği, emniyet kemeri, çelik yelek vb.) sonucunda 
toraks travmalarına bağlı mortalite %62’den, %4-7’lere 
düşürülmüştür (4). İlk travma merkezleri ise 18. yüzyıl-
da Fransız askerlerini tedavi etmek için Napoleon za-
manında kurulmuştur (3). 

Trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları, düşme, terör 
olayları, doğal afetler (sel, deprem, yangın gibi.), darp, 
hayvan saldırıları, kesici-delici alet yaralanmaları ve 
ateşli silah yaralanmaları travmanın oluşmasına sebe-
biyet vermektedir. Savaşlar ve bunlara bağlı penetran 
yaralanmalar 20. yüzyılın başında ilk sırada yer alırken 
günümüzde trafik kazaları birinci sırada yer almakta-
dır (3). 

Gençlerde en sık travma sebebi trafik kazaları iken 
yaşlılarda en sık düşme travmaya sebeptir. Altmış 
beş yaş üstü travmaların %40’ı düşmeye bağlıdır (3). 
Düşme ile başvuran hastalarda düşme nedeni mutla-
ka sorgulanmalı, inme atakları, senkop, kardiyak ritim 
bozuklukları ve hipovolemi akılda tutulmalıdır. Yaşla 
birlikte travmaya olan yanıt değişmektedir. İleri yaşta-
kiler travmaya daha az maruz kalır ancak ölüm oranla-
rı daha yüksektir. Seksen yaş üzerinde travmaya bağlı 
ölüm riski dört kat daha fazladır (6). Çocuklarda ise 
esnek göğüs duvarı yapısı nedeniyle kırıklar zor olu-
şur. Bu nedenle kırık olmasa bile organ hasarı olabile-
ceği akılda bulundurulmalıdır. Çocuklarda kırık var ise 
travma yüksek enerjilidir ve ciddi organ yaralanmaları 
eşlik edebilir (3).

Travma için Amerika’da “modern toplumun ihmal edil-
miş hastalığı”, İngiltere’de ise “modern tıbbın ihmal 
edilmiş üvey çocuğu” ifadeleri kullanılmaktadır (7). Em-
niyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre ülkemizde 
2016 yılında 1182491 trafik kazası meydana gelmiştir. 
Kaza yerinde ölen 3493, kaza sonrası ölen 3807 kişidir. 
Olaylarda yaralanan sayısı ise 303.812 kişidir (8). Tüm 
bu sayılar travmanın önemli bir sağlık sorunu olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
1995 yılında kazalara bağlı sağlık giderleri 434,8 milyar 
dolar olarak hesaplanmıştır (3). Sakatlıklara bağlı ya-
şam kalitesinde düşüş ve hastanede yatış ile iyileşme 
sürecindeki ekonomik kayıplar da eklendiğinde tüm 
ekonomik kaybın 1 trilyon 210 milyar dolar olduğu ön-
görülmüştür (3). Ülkemizde böyle bir çalışma olmama-
sına karşın, travmanın insani boyutu kadar ekonomik 
boyutunun da ciddi olduğu anlaşılmaktadır. 

Travmanın oluşum mekanizmasında enerjinin değişi-
mi söz konusudur. Bu değişimi ise Newton kanunları 

Resim 1. Penetran toraks travması hastasının bilgisayarlı 
tomografi görüntüsünde metalik dansitedeki cisim akciğer 
parankimi içinde görülmektedir (Bülent Ecevit Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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açıklar. Enerjinin vücut tarafından “absorbe” edilme-
si yaralanmalara neden olur (1). Yaralanmalar kavite 
oluşumu, yüksek basınç, sıkışma ve yırtılma sonucun-
da oluşur. Kavite oluşumu genellikle delici-kesici alet 
yaralanmaları ve ateşli silah yaralanmalarına özgüdür. 
Basınç, ezilme ve yırtılma tarzındaki yaralanmalar ise 
genellikle künt travmalarda görülür. Tanı ve tedavinin 
acil olarak sağlanabilmesi ve olası problemleri belirle-
mek için travmanın oluş mekanizmasını bilmek fayda-
lıdır.

TORAKS TRAVMALI HASTAYA GENEL 
YAKLAŞIM

Toraks travmasında temel problem solunum ve dola-
şımın etkilenmesidir. Solunum ve dolaşımın etkilen-
mesine bağlı olarak hipoksi, hiperkarbi, asidoz ve hi-
povolemi gelişir. Kan kaybı dokulara yetersiz oksijen 
dağılımına sebebiyet verir. Akciğer kontüzyonu, he-
matom, intratorasik basınç değişiklikleri (pnömoto-
raks), göğüs duvarı disfonksiyonu, alveolar kollaps ise 
hipoventilasyon ve pulmoner ventilasyon/perfüzyon 
uyumsuzluğuna sebep olur. Mediastinal şift, kardiyak 
tamponad, miyokard disfonksiyonu ve hipovolemi 
kardiak yetmezliğe neden olur. Ağrı restriksiyona, bu 
ise sekresyon birikimi sonucu atelektazi gelişmesine 
bağlı pulmoner şant gelişimine neden olur. Tüm bu 
mekanizmalar sonucu hipoksi gelişir. Akut gelişen 
hipoksi bilinci deprese eder ve deprese olan bilinç 
nedeniyle solunum daha da bozulacaktır. Bilinç deği-
şikliği ve yetersiz ventilasyonla hiperkarbi gelişir. Bu 
aşamalar sonucunda solunumsal asidoz ve hipoper-
füzyona bağlı metabolik asidoz oluşur. Hızlı ve etkili 
müdahale yapılmaz ise bu süreçler kısır döngüye gi-
rip hastayı ölüme götürebilir. Travmaya bağlı olarak 
akciğerler direkt etkilenmese bile hormonal yanıt ve 
inflamatuar mediatörlerin etkisi ile hasara uğrayabi-
lir. Alveolokapiller membranda permeabilite artışına 
bağlı interstisyel ödem ve pulmoner ödem gelişir. Bu 
nedenle sıvı replasmanı yapılırken akciğerlerde yük-
lenme gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır (4,9).

Travma hastalarında enfeksiyon riski de artmaktadır. 
Yara sahasında nekroze dokuların bulunması, deri ve 
mukozal yüzeylerin bütünlüğünün bozulması nede-
niyle ekzojen veya endojen mikroorganizmalarla hız-
la kontaminasyon meydana gelir (9). Travma nedeni 
ile bozulmuş bağırsak motilitesi, iskemi, pH değişik-
likleri, açlık ve antibiyotik kullanımı sonucunda, nor-
mal bağırsak florasının koruyucu immünitesi ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca protein düzeylerinde azalma ve 
yara yerinde iyileşmede gecikme söz konusudur. To-

raks travmalı hastalarda ise steril olan toraks boşlu-
ğunun gerek solunum yolu florası ile gerekse ekzojen 
mikroorganizmalar ile kontaminasyonu söz konu-
sudur. Travma sonrasında ampiyemin gelişebileceği 
akılda tutulmalıdır.

Travmaya bağlı ölümler zamanlama açısından, 
Trunkey’in 1982 yılında tanımlamış olduğu gibi 3 ayrı 
dönemde (trimodal dağılım) gerçekleşir (10).  Tablo 
1’de gösterildiği gibi ölümler ivedi, erken ve geç ol-
mak üzere üçe ayrılır. İvedi ölümler travmayı izleyen ilk 
dakikalarda ortaya çıkar. Beyin, beyin sapı, üst servikal 
omurilik, kalp, aort ve diğer büyük damar yaralanma-
ları sebebiyledir. Travma nedenli ölümlerin %50’si bu 
gruptadır. Erken ölümler olay yerinde hemen ortaya 
çıkmayan lakin travmayı izleyen ilk 2-3 saat içinde 
gelişen ölümlerdir. Subdural hematomlara, epidural 
hematomlara, hemotoraksa, pnömotoraksa, dalak 
yaralanmalarına, karaciğer yaralanmalarına ve femur 
kırıkları gibi ileri dereceli kanamalara neden olan 
travmalara bağlıdır. Travma nedenli ölümlerin %30’u 
bu gruptadır. Geç ölümler travmadan 3-4 gün sonra 
meydana gelen ölümlerdir. Çoğunlukla sepsis ve or-
gan yetmezliklerine bağlıdır. Travma nedenli ölümle-
rin %20’si bu gruptadır. 

İvedi, yani olay yerinde hemen meydana gelen 
ölümler travmanın sebepleri ortadan kaldırılarak 
azaltılabilir. Travma tedavisinin esası ise travmaya 
bağlı ölümlerin %50’sinin görüldüğü erken ve geç 
dönemde ortaya çıkan ölümlerin, erken ve doğru 
tedavi ile azaltılmasını amaçlar. Hastane dışı ölümlerin 
önlenmesinde ilk müdahale ve uygun, hızlı transport 
önemlidir. Travma hastaları ivedilikle tam donanımlı 
hastanelere ulaştırılmalıdır. Travmalı hastaların 
tedavisindeki başarı “altın saat” olarak tanımlanan 
ilk bir saat içinde yapılan müdahalelere bağlıdır (2). 
Özellikle hastaneye kabulünden itibaren yapılacak 

Tablo 1. Travmaya bağlı ölümlerin zamanlama 
açısından trimodal dağılımı (10)

İvedi ölümler 
(%50)

Erken ölümler 
(%30)

Geç ölümler 
(%20)

Beyin yaralanması

Beyin sapı 
yaralanması

Üst servikal 
omurilik 
yaralanması

Kalp yaralanması

Aort yaralanması

Büyük damar 
yaralanması

Subdural 
hematom

Epidural 
hematom

Hemotoraks

Pnömotoraks

Dalak yaralanması

Karaciğer 
yaralanması

Büyük kanamalar

Sepsis

Organ 
yetmezlikleri
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olan organize müdahaleler önemlidir. Travma 
hastasına multidisipliner yaklaşılmalıdır. Travmaya 
bağlı hastane ölümlerinin %65’i bu zaman dilimi 
içinde olur. Önlenebilir erken ölümün en sık nedeni 
kontrol altına alınmamış iç kanamalardır (göğüs, 
karın, pelvis).

Travma hastasında teşhisten önce havayolu, solunum 
ve dolaşım kontrolü yapılmalıdır. Travma hastasının 
ilk değerlendirilmesi ve resüsitasyonu olay yerinde 
başlar. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin yapacakları 
sırasıyla şu şekildedir: 

1) Hasta ve sağlık çalışanları için olay yeri güvenliği-
nin sağlanması, 

2) Kanamaların tampone edilmesi, 

3) Omurganın stabilizasyonu, 

4) Hava yolu açıklığının kontrolü ve sağlanması (tıka-
yan maddelerin uzaklaştırılması) ve oksijen deste-
ği, 

5) Hastayı olay yerinden uzaklaştırmak, 

6)  Uzun kemik kırıklarının stabilizasyonu. 

Bu işlemlerden sonra yapılacak triyaja göre yaralılar 
en kısa zamanda donanımlı bir hastaneye nakil edil-
melidir. 

Travma hastasının ilk incelemesinde ABCDE yönte-
mi uygulanmaktadır (11). Bu yöntemde A “Airway” 
(Havayolu), B “Breathing” (Solunum), C “Circulation” 
(Dolaşım ve kanama kontrolü), D “Disability” (Nöro-
lojik durum) ve E Exposure and enviromental control 
(Elbiselerin çıkartılıp vücut ısısı kontrolünün sağlan-
ması) anlamına gelir. Değerlendirmede hayatı en çok 
tehdit eden durum bir sonraki aşamaya geçmeden 
tanımlanıp tedavi edilir. Amaç, tüm bu aşamaları hızlı 
bir şekilde tamamlayıp hastanın kesin tedavisini ger-
çekleştirmektir. Tanıya giden yolda tıbbın tüm branş-
larında önemini koruyan anamnez travma hastasında 
da olası problemleri belirlemek açısından önemlidir. 
Travma hastasının anamnezi kısadır. Travma anamne-
zi ile olayın oluş şeklinden yola çıkarak, oluşabilecek 
olası problemlerin belirlenmesi ve bunlara karşı ön-
lem alınması amaçlanır (örneğin trafik kazası sonucu 
akarsuya uçmuş bir araçtan çıkan kazazedenin hipo-
termisi olabileceği, sürücü koltuğundaki kazazedenin 
direksiyon simidine çarparak sternum kırığı ve kardi-
yak kontüzyonu gelişebileceği vb.). 

Havayolu açıklığının güvende olduğundan emin 
olunmalıdır. Kabalaşmış, hırıltılı ve zorlu solunum 
veya solunum seslerinin olmaması hava yolu açıklı-
ğında problem olduğunu düşündürmelidir. Ağız ve 

burundaki sekresyonların aspire edilmesi ve varsa 
diş protezinin çıkarılması gibi basit müdahaleler ha-
yat kurtarıcı olabilir. Dilin arka farenkste obstrüksiyo-
na yol açabileceği akılda bulundurulmalıdır. Travma 
sonrası midedeki distansiyon kusmaya sebep olup 
aspirasyon ve/veya hava yolunda obstrüksiyona yol 
açabileceği için midenin nazogastrik sonda ile de-
kompresyonu uygulanabilir.

Solunum sıkıntısının ağır olduğu (Tablo 2), hemodi-
naminin stabil olmadığı ve Glaskow koma skalasının 
9’un altında olduğu durumlarda acil entübasyon ge-
rekebilir (12). Ancak böyle durumlarda tansiyon pnö-
motoraks ekarte edilmelidir. Çünkü pozitif basınçlı 
ventilasyon pnömotoraksı daha da ilerletecek ve has-
tanın durumunun kötüye gitmesine sebep olacaktır. 
Hemodinamisi stabil olmayan hastalarda entübas-
yonda hipotansiyona yol açacak indüksiyon ajanlarını 
kullanmamak gerekir.

Dolaşım kontrolü için periferik nabız sayısı ve dol-
gunluğuna bakılmalı ve tansiyon arterial ölçümü 
yapılmalıdır. Cildin rengi ve ısısına bakılmalıdır. Kardi-
yak monitörizasyon yapılmalı ve kalp sesleri dinlen-

Tablo 2. Entübasyon ve mekanik ventilatör desteği 
endikasyonları (12).

Solunum yetmezliğinin klinik bulguları

PaO
2
/FiO

2
 oranı<200

FiO
2
>0,5 iken PaCO

2
>55mmHg

FiO
2
>0,5 iken PaO

2
<60mmHg

FiO
2
: %21 iken Arterial SO

2
<%90

Resim 2. Tibiaya uygulanan intraosseöz yol (Bülent Ece-
vit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı arşivinden).



17

Bölüm 2: Toraks Travması Etiyolojisi ve Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

melidir. Kalp seslerinin derinden alınması tamponad 
nedeniyle olabilir. Mayi replasmanı için birkaç geniş 
damar yolu açılarak hemen mayi desteğine başlan-
malıdır. Majör ve multitravmalarda santral venöz ka-
teter takılması uygun olur (13). Damar yolunun açı-
lamadığı durumlarda hızlı ve etkili olması nedeniyle 
intraosseöz yol kullanılabilir (13) (Resim2). 

Tüp torakostomi uygulanmış veya uygulanacak taraf-
tan kateterizasyon iatrojenik pnömotoraks ihtimalini 
ortadan kaldırır. Kafa derisi iyi kanlandığı için kesile-
rinde kan kaybı ciddi boyutlarda olabilir. Cilt stapleri 
yardımı ile hızlıca kontrol altına alınabilir. Foley sonda 
uygulanarak idrar çıkışının ölçümü dolaşım hakkında 
bilgi verir. Kardiyak pacemaker bulunan hastalarda 
kardiyak ritim aldatıcı olabilir. Bu hastalarda arterial 
monitörizasyon dolaşımla ilgili kesin bilgi sahibi ol-
mamızı sağlar.  

Travma hastalarında kranial hasar ölüme yol açabile-
cek önemli nedenlerdendir. Beyin ve spinal kordun 
değerlendirilmesi önemlidir. Hemodinamik stabilite 
sağlanmadan nörolojik değerlendirmeyi yapmak, 
kranial ve spinal değerlendirme için radyolojik tetkik 
uygulamak mümkün değildir. Öncelikli nörolojik mu-
ayenede Glaskow koma skalası (Tablo 3) ve pupiller 
değerlendirilir. GKS 3 ile 15 arası değerler taşımakta-
dır ve 3 en kötü, 15 en iyi prognozu gösterir (14).

Travmalı hastanın giysileri kesilerek çıkarılmalı ve tüm 
vücudun durumu inspeksiyonla tespit edilmelidir. 
Hastaların giysileri çıkarıldıktan ve değerlendirme ya-
pıldıktan sonra hipotermiye karşı önlem alınmalıdır. 
Hipotermi asidozun derinleşmesine sebep olacaktır 
(9). Travma multitravma olabileceği gibi izole toraks 

travması da olabilir. Toraks travması ise künt ve pe-
netran olmak üzere iki ana başlıkta incelenir. Özellikle 
künt travmalarda birden çok sistem etkileneceğinden 
(Tablo 4) hastanın değerlendirmesinde multidisipli-
ner yaklaşım gerekir.

İlk değerlendirmesi çok hızlı yapılan hastanın toraks 
travması özelinde değerlendirmesine değinecek 
olursak hastanın solunumu ve göğüs hareketleri göz-
lemlenmelidir. Her iki hemitoraksın solunuma eşit ka-
tılıp katılmadığı, solunum sayısı, solunumun derinliği, 
solunum sıkıntısı, burun kanadı solunum, interkostal 
ve supraklavikular kaslarda çekinti, paradoksal solu-
num, boyun venleri distansiyonu (kalp tamponadı ve 
tansiyon pnömotoraksta), siyanoz, göğüsteki yaralan-
malar, hematom ve dermaabrazyon inspeksiyonda 
saptanabilecek bulgulardır (15). Kotlarda krepitas-
yon, cilt altı amfizem (önemli bir bulgu olup sebepleri 
Tablo 5’te gösterilmiştir) (Resim 3), göğüs duvarı has-
sasiyeti, trakeada deviasyon ve sternal ayrılma pal-
pasyonda saptanabilecek bulgulardır. Oskültasyon-
da her iki hemitoraksta solunum seslerinin eşit olup 
olmadığı, az havalanan bir bölge varsa neresi olduğu 
belirlenebilir. Oskültasyonda tek akciğerde havalan-
ma mevcutsa entübasyonun selektif olup olmadığı 
ve tek akciğer ventilasyonu varlığı kontrol edilmelidir. 
Akciğer sesi alınamayan hemitoraksta perküsyon ile 
pnömotoraks-hemotoraks ayrımı yapılabilir. Pnömo-
toraksta hipersonorite mevcutken, hemotoraksta 
matite alınacaktır. Travma hastalarında iki durum bir 
arada bulunabilir. 

Tablo 3. Glaskow Koma Skalası (GKS).

I. En İyi Göz Yanıtı (maksimum 4)
        Gözlerini açmıyor: 1 puan
        Gözlerini ağrıyla açıyor: 2 puan
        Gözlerini sözlü komutla açıyor: 3 puan
        Gözlerini spontan açıyor: 4 puan
II. En İyi Verbal Yanıt (maksimum 5)
        Verbal yanıt yok: 1 puan
        Anlaşılmaz sesler çıkarıyor: 2 puan
        Uygunluk taşımayan sözler: 3 puan
        Konfüzyon: 4 puan
        Oriyante konuşma: 5 puan
III. En İyi Motor Yanıt (maksimum 6)
        Motor yanıt yok: 1 puan
        Ağrı ile ekstansiyon:2 puan
        Ağrı ile fleksiyon: 3 puan
        Ağrıdan kaçmak: 4 puan
        Ağrıyı lokalize etmek: 5 puan
        Komutları yerine getirmek: 6 puan

Tablo 4. Künt toraks travmasıda eşlik eden yaralanmalar 
(15)

Yaralanma Tipi %

Ekstremite kırığı

Kafa travması

Batın yaralanması

Pelvis yaralanması

Vertebra kırığı

54

44

21

12

6

Tablo 5. Cilt altı amfizem nedenleri (16)

Trakeobronşial yaralanma

Özefagus perforasyonu

Pnömotoraks

Akciğer laserasyonu

Göğüs duvarında defekt

Endotrakeal entübasyon sırasında oluşan travma

Toraks tüpünün yanlış pozisyonu ve efektif çalışmaması
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İlk bakıdan ve vitalleri stabilleştirdikten sonra 
detaylı tüm sistemleri ve vücudu değerlendirecek 
şekilde ayrıntılı fizik muayene yapılan hastada ayrıca 
radyolojik ve laboratuvar tetkiklerinden yararlanılır. 
Travma hastasından kan grubu, hemoglobin, 
biyokimyasal parametreler, kan gazı, kardiyak 
enzimler görülmelidir. Santral venöz kateteri 
mevcutsa santral venöz basınç takibi yapılmalıdır 
(11). Vitalleri stabil olmadan hasta radyoloji ünitesine 
götürülmez. Görüntüleme gerekiyorsa yatak başında 
portable direkt grafi çekilebilir. Direkt akciğer 
grafisi toraksın durumu ile ilgili kıymetli bilgiler 
verecektir. Akciğer grafisinin mümkünse ayakta veya 
oturarak dik pozisyonda çekilmesi uygun olur (17). 
Yatar pozisyonda çekilen grafide kanama toraks 
boşluğunda yayılacağı için belli belirsiz bir opasiteye 
yol açabilir. Bu durum rahatlıkla gözden kaçabileceği 
için dikkatli olunmalıdır. Akciğer grafisi dahi 
çekilemeyecek kadar hastanın durumu stabil değilse 
fizik muayenede hemotoraks ve pnömotoraks şüphesi 
olması durumunda tanısal torasentez uygulanabilir. 
Yatak başında yapılacak ultrasonografi hemotoraks, 
pnömotoraks ve kot kırıkları hakkında hızlı bilgi 
sağlayabilir. Yatak başında yapılacak ekokardiyografi 
ile kalp tamponadı ve kalbin durumu aydınlatılır (18). 
Direkt grafide mediastenin genişliği, arkus aortanın 
düzensizliği, nazogastrik sondanın sağa deviasyonu, 
trakeanın sağa kayması ve masif hemotoraks varlığı 
aort yaralanmasını akla getirir. Hastanın vitalleri stabil 
ise toraks bilgisayarlı tomografisi daha detaylı bilgi 
sahibi olmamızı sağlar (17). 

Toraks travması patolojisinde temel problem hipoksi 
olduğu için oksijenizasyon hızlıca sağlanmalı ve cer-
rahi müdahale yapılması gerekiyorsa bu karar hızlıca 
verilmelidir. Toraks travmalı hasta değerlendirilirken 
ilk değerlendirmede hava yolu obstrüksiyonu, tansi-
yon pnömotoraks, açık pnömotoraks, yelken göğüs, 
perikardiyal tamponad mutlaka akılda bulundurul-
malıdır. Hastanın ikincil değerlendirilmesinde ise 
akciğer kontüzyonu, miyokard kontüzyonu, büyük 
damarların yaralanması, özofagus perforasyonu, tra-
keobronşial rüptür ve diyafram yaralanması şüpheleri 
göz önünde bulundurulmalıdır (19). Toraks travması 
sonucu oluşan patolojilerin çoğunun tedavisinde 
konservatif hareket etmek veya tüp torakostomi uy-
gulamak yeterliyken olguların %10-15’inde torakoto-
mi gerekebilir (20).

Toraks travmasında görülebilecek patolojilerin her 
biri bu kitabın diğer bölümlerinde ayrı bölümler ha-
linde detaylı şekilde anlatılmaktadır. Bu sebepten bu 
patolojilere bu bölümde kısaca değinilmiştir. 

Tansiyon pnömotoraks parietal ve viseral plevra ara-
sında hava olması ve her inspiriumda bu hava mik-
tarının artıp havanın dışarı çıkamaması ile oluşur 
(Resim 4). Tanı klinik olarak konulup tetkik için zaman 
kaybetmeden müdahale edilmelidir. Ciddi solunum 
sıkıntısı, takipne, hipotansiyon, trakeal deviasyon, so-
lunum seslerinin tek taraflı kaybı ve boyun venlerinin 
distansiyonu mevcuttur. Tedavisi acil tüp torakosto-
midir (15). Toraks tüpü uygulanamayacak durumlarda 
ise uygun saha temizliğini takiben 14 gauge’luk bir 
kateter yardımı ile midklavikular hatta 2. interkostal 
aralıktan dekompresyon yapılabilir (21). Bu yöntem 
asıl tedavi için zaman kazandırmaktadır.

Açık pnömotoraks penetran travmalardan sonra gö-
ğüs duvarındaki açıklıktan atmosfer basıncının pozi-

Resim 3. Cilt altı amfizemli hastanın görüntüsü (Bülent 
Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabi-
lim Dalı arşivinden).

Resim 4. Sağ hemitoraksta gelişen tansiyon pnömoto-
raks ve mediastinal şift (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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tif intratorasik basıncın negatif olması sonucu plevral 
aralığa hava geçişi ile oluşur. Atmosfer basıncı ile intra-
torasik basıncın eşitlenmesi durumunda gaz alışverişi 
bozulacaktır. Tedavisi acil tüp torakostomidir. Toraks 
tüpü uygulanamıyorsa eğer, bu durumda havanın to-
raks boşluğuna girişine engel olmak için uygun saha 
temizliği sonrasında defekt steril drape ile üç yanı ka-
palı ve alt kısmı açık kalacak şekilde flasterle kapatılır. 
Bir tarafı açık bırakıldığı için intratorasik alandaki hava 
çıkışı sağlanmış ve tansiyon pnömotoraks oluşumu en-
gellenmiş olur (21).

İlk grafide pnömotoraks bulgusu olmasa bile travma 
hastasında sonradan pnömotoraks gelişebileceği 
unutulmamalıdır. Riskli hastalarda 6 saat sonra kontrol 
grafi görülmelidir. Klinik şüphe olması durumunda 
tetkik daha erken yapılır. Pnömotoraks minimal bile 
olsa başka sebeplerden operasyona alınma ihtimali 
olan ve pozitif basınç uygulanacak hastalara veya baş-
ka merkezlere sevk edilecek olan hastalara tüp tora-
kostomi uygulanmalıdır. 

Yelken göğüs ardışık en az 3 kaburganın en az 2 yerden 
kırılması sonucu solunum hareketinin paradoksal ol-
ması (inspiryum esnasında kot kırıklarının olduğu böl-
gede ekspiryum hareketi, eskpiryumda ise kot kırıkla-
rının olduğu bölgede inspiryum hareketi) durumudur 
(22). Tanısı klinik olarak göğüs duvarında paradoksal 
hareket eden bölgenin görülmesi ile konulur. Ventilas-
yon kapasitesi azalıp solunum yetmezliği gelişebilece-
ği için bu hasta grubunun yoğun bakımda izlenmesi 
uygundur. Destek tedavisi uygulanır. 

Göğüs duvarı travmalarda karşılaşılan kinetik enerji-
yi absorbe etmektedir. Göğüs duvarındaki patolojiler 
sonucu hayatı tehdit edebilecek problemler oluşabilir 
(Tablo 6).

Kaburga kırıkları toraks travmalarında en sık görülen 
patoloji olup en sık 4.-9. kaburgalar kırılır (Resim 5,6). 

Kırık ağrıya bağlı olarak solunum sıkıntısına sebebiyet 
vereceği gibi hemopnömotoraks, akciğer laserasyo-
nu ve interkostal damar hasarı gibi patolojilere sebep 
olabilir. Birinci ve ikinci kaburgaların kırıklarında vas-
küler yaralanma akla gelmelidir. Üst ekstremite nabzı 
ve üst ekstremide ödem fizik muayenede değerlen-
dirilmelidir. 9.-12. kaburgalardaki kırıklarda ise batın 
organlarında patoloji gelişebilir (20). 

Sternum kırığı konservatif tedavi yeterlidir. Kırık şüp-
hesi durumunda yan grafi görülmelidir. Kırıklar bil-
gisayarlı tomografide daha detaylı görülecektir. Aşırı 
ayrılmış kırık uçlar varsa redüksiyon ve fiksasyonu uy-
gulanabilir. Miyokard yaralanması gelişebileceği akıl-
da bulundurulmalıdır. Kardiyak enzim, EKG ve ekokar-
diyografi tetkiklerinin görülmesi uygundur. Skapula 
kırığı sık görülmez. Şiddetli travmanın göstergesidir. 
Omuzun immobilizasyonu gerekir. Klavikula kırığı ise 
künt travmalarda sık görülür. En sık orta kısmından 
kırılır. Damar ve sinir yaralanmasına yol açabilir ancak 

Tablo 6. Toraks duvarı travmasında gelişebilecek olası 
patolojiler (23)

Toraks duvarındaki 
patoloji Olası patoloji

Kaburga kırıkları Pnömotoraks, Hemotoraks

İlk 3 kaburga kırıkları Havayolu ve Büyük damar 
yaralanması

9.-12. Kaburga kırıkları Batın organlarında 
yaralanma

Dört veya daha fazla 
kaburgada en az iki 
yerinden kırık

Yelken göğüs

Sternum kırıkları Kalp kontüzyonu

Skapula kırıkları Trakeobronşial sistem ve 
Büyük damar yaralanmaları

Resim 5. Kaburga kırığının bilgisayarlı tomografi görün-
tüsü (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cer-
rahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 6. Kaburga kırığı fiksasyon operasyonundan gö-
rüntü (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cer-
rahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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bu durum sık görülmez. Sekiz bandajı tedavisinde 
çoğu kez yeterlidir. Aşırı deplase kırıklar opere edile-
bilir (23). 

Perikardial tamponad miyokard yaralanması nedenli 
perikardial aralıkta kanama sonucu ventriküler dis-
fonksiyonun oluştuğu durumdur. Prekordial ve epi-
gastrik penetran travmalarda akılda bulundurulma-
lıdır. Dinlemekle kalp sesleri derinden gelir. Boyun 
venöz dolgunluğu ve taşikardi mevcuttur. Perikardial 
alanda 60-100cc mayi tamponada yol açabilir. Yatak 
başında ekokardiyografi yapılıp teyid edilir. Perikardi-
yosentez hastanın vitallerinin kötüye gitmesi ve he-
men operasyona alınamayacak durumda ise yapılma-
lıdır. Miyokard hasarının tamiri için operasyona alınır 
(15). 

Hemotoraks plevral aralıkta kan toplanmasıdır. Plev-
ral sıvının hematokrit değeri tam kan sayımındaki he-
matokrit değerinin en az yarısı kadardır (19). Akciğer 
prankim yaralanmaları, intratorasik damar ve kalp ya-
ralanmaları, kot fraktürleri nedenli oluşabilir. Akciğe-
rin kompresyonuna bağlı hipoksi ve kanamaya bağlı 
hipovolemi söz konusudur. Tedavide öncelikle tüp to-
rakostomi uygulanır. Tüp torakostomi sonrası acil to-
rakotomi endikasyonları Tablo 7’de belirtilmiştir (24). 
Toraks tüpünün hematom ile tıkanabileceği ve drenin 
çalışmaması sonucu toraks boşluğuna olan kanama-
nın maskelenebileceği unutulmamalıdır. 

Akciğer kontüzyonu majör toraks travmalarının ço-
ğunda minimalde olsa görülen durumdur. Göğüs 
duvarının absorbe ettiği enerjiyi akciğere iletmesi 
sonucu oluşur. Ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu 
nedeniyle hipoksi oluşur. Tanı anındaki kontüzyon 
stabil kalabileceği gibi ilerleyebilir de. Destek tedavi-
si uygulanır. Ek sorunlar (enfeksiyon gibi.) oluşmazsa 
radyolojik olarak 3-5 gün içinde geriler (4).

Akciğer laserasyonu akciğer parankiminin yırtılması-
dır (Resim 7). Sıklıkla kot kırıkları ile birlikte görülür. 
Birlikteliğinde ortaya çıkan hemotoraks ve pnömoto-
raks tedavi edilir (4). 

Travma sonrası trakea servikal veya torakal alanda 
yaralanabilir. Bronşial yaralanmalara göre trakea ya-
ralanması daha nadirdir. Nadiren semptomatiktir. 
Göğüs tüpünden sürekli hava geliyorsa şüphelenil-
melidir. Bronkoskopi ile tanı konulur. Kopan bronşun 
proksimal kısmı kendiliğinden kapanabilir. Tedavisi 
cerrahidir (25).

Diyafram künt travmalarada intratorasik basınç artışı 
ile yırtılabilirken penetran travmalarda kesiler sonu-
cu hasarlanır. Künt travmalarda sağda karaciğerin ve 
koruyucu etkisinden dolayı solda yaralanmalar sağa 
göre daha sık görülür. Penetran travmalarda sağda ve 
solda görülme oranları eşittir. Abdominal organ yara-
lanması ile birlikte görülenler erken dönemde tedavi 
olurken izole diyafram hernileri genelde geç bulgu-
larla karşımıza çıkar. Tedavisi cerrahidir (Resim 8) (26). 

Tablo 7. Acil torakotomi endikasyonları

Toraks tüpü uygulandığı anda 1500cc veya 20cc/kg 
drenaj

Toraks tüpü uygulandıktan sonra ilk 24 saatte toplam 
1500cc drenaj 

Toraks tüpü uygulandıktan sonraki iki-dört saatte 200cc/
saat veya 2cc/kg/saat drenaj

Toraks tüpü uygulandıktan sonraki altı-sekiz saatte 
100cc/saat veya 1cc/kg/saat drenaj 

Şok tablosu 

Sürekli kan transfüzyonu ihtiyacı

Resim 7. Akciğer kontüzyonu ve laserasyonu operas-
yonunda rezeke edilen akciğer dokusu (Bülent Ecevit 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
arşivinden).

Resim 8. Künt travmaya sekonder gelişen diyafram 
hernisi operasyonunda dalak ve omentum toraks 
boşluğunda görülmektedir (Bülent Ecevit Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Özofagus yaralanmaları oldukça nadirdir. Genellikle 
iatrojenik olarak görülür. Hastada pnömomediastinum, 
plevral efüzyon ve pnömotoraks görülür. İlerleyen 
dönemde ateş, mediastinit ve ampiyemin ortaya çıktığı 
mortal tablo ile seyreder. Tedavisi erken cerrahidir. 
Geniş spektrumlu antibiyotik tedaviye eklenir (4). 

Hava embolisi pulmoner ven ve bronş rüptürünün bir-
likte olduğu durumlarda pulmoner vene geçen hava 
sol kalbe gelerek sistemik hava embolisi oluşturur. Acil 
torakotomi uygulanır (4). 

Ekstraplevral hematom parietal plevrada yırtılma ol-
maksızın plevra ve endotorasik fasya arasında kan top-
lanmasıdır. Radyolojik olarak direkt grafilerde yuvarlak, 
oval veya yarım daire şeklinde opasiteler şeklinde gö-
rülür. Bilgisayarlı tomografide ise tabanı parietal plev-
raya oturan homojen görüntüye sahip düzgün sınırlı 
lezyonlardır. Küçük hematomlar için konservatif teda-
vi yeterli olurken büyük hacimli olanlarda kanamanın 
durdurulması için torakotomi gerekir (23). 

Travmatik asfiksi kapalı olan glottise karşı derin inspi-
rasyonda servikal ve fasiyal venöz sistemde ani basınç 
artışı ile ortaya çıkar. Yüz, boyun ve toraksın üst kısımla-
rında peteşi, siyanoz ve subkonjonktival kanama görü-
lür. Tedavi gerektirmez. Birlikte görülen sorunlar tedavi 
edilir (23). 

Duktus torasikusun yaralanmaları sıklıkla penetran 
travmalarda görülür ve şilotoraks meydana gelir. T5-T6 
vertebra seviyesinin üstünde olan hasarlarda sol hemi-
toraksta, altında olanlarda ise sağ hemitoraksta görü-
lür. Tüp torakostomi uygulanır. Akciğerin tampone et-
mesi ile genellikle tedavi olur. Drenaj miktarı 15 günü 
aşarsa tedavi cerrahidir. Hastanın diyeti düzenlenmeli-
dir. Total parenteral nutrisyon başlanmalıdır (23). 

Acil servis torakotomisi veya acil resüsitatif torakotomi 
genel durumu kötü veya kötüye giden ve ameliyatha-
neye yetiştirme olanağının olmadığı durumlarda ve 
perikardial tamponadın boşaltılması, intratorasik ka-
namanın kontrolü, kardiyak kanamanın kontrolü, masif 
hava embolisinin tedavisi, kardiyak masaj uygulaması 
ve inen aortanın klemplenmesi amaçlarıyla uygulan-
maktadır (15).  

Tüm travmalar adli olgulardır. Her bulgunun, lezyon-
ların detaylı tanımlamaları, uygulanan girişimlerin, 
tetkiklerin, konsültasyonların ve tedavilerin kayıtları 
detaylı ve zamanında yapılmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki, yazılmamışsa yapılmamıştır. Hekim tıbbi tedavisini 
planladığı ve uyguladığı gibi kayıtlarını düzenli tutma-
lıdır (27). 

Özetle, travma insanlık kadar eski olup hasta ile ilk 
karşılaşılan andan itibaren müdahale başlar. Hızlı 

ve etkili davranmak önemlidir. Toraks travması ise 
ölümcül sonuçlara yol açabileceği için ayrı bir öneme 
sahiptir.
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ÖZ
Travmaya bağlı ölümler tüm ölüm nedenleri içerisinde üçüncü sırada yer alır. Travma olgularında yaralanmanın ciddiyet 
derecesinin belirlenmesi, mortalite ve morbiditenin tahmini, gerek hastaya müdahalede gerekse hastalar arasında ön-
celiklendirmenin yapılabilmesi, travma merkezi dahil hastanın nasıl bir merkezde değerlendirilmesinin uygun olacağı 
konularının belirlenebilmesi açısından önem taşır. Bir diğer önemi de acil sağlık hizmetinin değerlendirilmesi ve gelişti-
rilmesine katkı sağlamasıdır. Bu amaçla bugüne kadar anatomik, fizyolojik, kombine, genel veya bölgesel pekçok skorla-
ma sistemi tanımlanmıştır. Kitabın bu kısmında genel ve göğüs cerrahisini ilgilendiren temel travma skorlama sistemleri 
ile gelişim süreçlerinden ana hatlarıyla söz edilmesi planlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: travma, mortalite, morbidite, travma skorlama sistemleri

ABSTRACT
Traumatic deaths are the third most common cause of death among all causes. It is important to determine the severity 
of the injury in trauma cases, to estimate the mortality and morbidity, to determine the management of the patients and 
to make the necessary prioritization between the patients, to determine how to evaluate the suitable center among the 
trauma centers. Another important factor is the contribution to the evaluation and development of emergency health 
services. For this purpose, many anatomical, physiological, combined, general or regional scoring systems have been 
described until today. In this part of the book, it is planned to outline the main trauma scoring systems and develop-
mental processes that concern general and thoracic surgeons.

Key Words: trauma, mortality, morbidity, trauma scoring systems

Sorumlu Yazar*: Op.Dr. Gültekin Gülbahar, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
E-posta: mdgultekin@gmail.com
Telefon: 0505 335 95 31

GİRİŞ

Temel olarak skorlama sistemleri, saha traijında, trav-
ma ciddiyeti ve mortalite riskinin ortaya konması 
amacıyla kullanılmaktadır. Skorlama yöntemleri ön-
celiklendirme, nasıl bir merkeze yönlendirilmesi ge-
rektiği gibi pek çok parametreyi etkileyeceğinden, 
gerek anatomik, gerekse fizyolojik yönden travma 
ciddiyetini yüksek doğrulukta tahmin edebilmelidir. 
Ancak öte yandan travma hastalarının gereksindiği 
aciliyet, bu sistemlerin özellikle hasta ile ilk karşılaşan 
ambulans personelinin kullanabileceği basitlikte, uy-

gulanabilir olmasını gerektirir (1). 

Skorlama sistemlerinin kullanılmasının saha traijı dı-
şında başka yararları da vardır. Pekçok travma hastası-
nın skorlanmasıyla elde edilen data, sağlık hizmetinin 
değerlendirilmesi ve ileri götürülmesinde, mortalite 
ve morbiditenin azaltılmasında veya travma merkezi-
nin geliştirilmesi gereken zayıf yönleri ile güçlü yönle-
rinin ortaya konmasında kullanılabilir (2).  

Çeşitli farklı travma skorlama sistemleri anatomik, 
fizyolojik ve kombine kriterler esas alınarak tanımlan-
mıştır. Bu skorlama sistemleri şunlardır:  
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A.Genel Skorlama Sistemleri

1) Anatomik Skorlama Sistemleri
a) AIS (“Abbreviated Injury Scale”, Kısaltılmış Yara-

lanma Ölçeği)
b) ISS (“Injury Severity Score”, Yaralanma Şiddeti 

Puanı)
c) NISS (“New Injury Severity Score”, Yeni Yaralan-

ma Şiddeti Skoru)
d) AP (“Anatomic Profile”, Anatomik Profil)
e) ICISS (“ICD Based Injury Severity Score”, ICD Ta-

banlı Yaralanma Şiddeti Skoru)
2) Fizyolojik Skorlama Sistemleri

a) RTS (“Revised Trauma Score”, Revize Travma 
Skoru)

b) APACHE (“Acute Physiology and Chronic He-
alth Evaluation”, Akut Fizyolojik ve Kronik Sağ-
lık Değerlendirmesi)

c) SOFAS (“Sequential Organ Failure Assessment 
Score”, Ardışık Organ Yetmezliği Değerlendir-
me Skoru)

d) SIRSS (“Systemic Inflammatory Response 
Syndrome Score”, Sistemik Enflamatuar Yanıt 
Sendromu Skoru)

e) EMTRAS (“Emergency Trauma Score”, Acil Trav-
ma Skoru)

3) Kombine Skorlama Sistemleri
a) TRISS (“Trauma and Injury Severity Score”, 

Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru)
b) ASCOT (“A Severity Characterization of Trau-

ma”, Travmanın Önem Derecesi Belirlenmesi)

B.Torasik Yaralanma Skorlama Sistemleri 

1) “Computerized Tomography-Depended Scoring 
System”, Bilgisayarlı Tomografiye Bağlı Skorlama 
Sistemi

2) “Computerized Tomography-Independed Scoring 
System”, Bilgisayarlı Tomografiye bağlı olmayan 
Skorlama Sistemi

3)  “Thoracic AIS” (“Thoracic Abbreviated Injury Sca-
le”, Torasik Kısaltılmış Yaralanma Skalası) 

4)  “TTSS” (“Thoracic Trauma Severity Score”, Torasik 
Travma Yaralanma Skoru)  

GENEL SKORLAMA SİSTEMLERİ

Anatomik Skorlama Sistemleri

AIS (“Abbreviated Injury Scale”, Kısaltılmış Yaralan-
ma Skalası): Travma hastaları için en sık kullanılan 
anatomik skalalardan biridir (3). AIS ilk olarak 1969’da 
AAAM (Association for the Advancement of Automo-
tive Medicine) tarafından tanımlanmış olup dönem 
dönem gözden geçirilerek güncellenmektedir. Son 
güncelleme 2015 yılında yapılmıştır. Kabaca yaralan-

manın olduğu vücut bölgesi (baş, boyun, toraks vb), 
travmanın kapsadığı anatomik yapılar (damar, sinir, 
eklem, kemik vb), yaralanma tipi (abrazyon, laseras-
yon vb) gibi özellikler değerlendirilerek travmanın 
“minör” den başlayıp “maksimal”e kadar 1’den 6’ya 
kadar sınıflandırılmasına dayanır (4) (Tablo 1). Genel 
olarak travmanın yaşamı ne derece tehdit ettiği ile il-
gili olup kapsamlı bir yaralanma skoru vermez. Ayrıca 
çoklu sistem yaralanmalarının birleşik etkilerini tah-
min etmede de yetersizdir. Ancak yaralanmayı ve cid-
diyetini tanımlamada standart bir terminoloji sağlar. 
AIS sadece travma ile ilgili sağlık otoriteleri veya epi-
demiyologlar tarafından değil, aynı zamanda yaralan-
ma mekanizmalarının tanımlanarak araç dizaynının 
ve araç kapsamındaki sistemlerin geliştirilmesinde 
kullanılmaktadır.    

ISS (“Injury Severity Score”, Yaralanma Ciddiyeti 
Skoru): Multi-travmalı hastalarda kapsamlı bir yara-
lanma skoru sağlayan anatomik skorlama yöntemle-
rinden biridir. İlk olarak 1974 yılında AIS’nin geliştiril-
mesiyle tanımlanmıştır (5). ISS, morbidite, mortalite 
ve hastanede kalış süreleri ile ilişkili bulunmuştur. Bu 
skorlamada vücut 6 bölgeye ayrılır: Baş-boyun, yüz, 
toraks, batın, ekstremiteler ve eksternal. ISS en fazla ya-
ralanmanın olduğu 3 bölgedeki en yüksek AIS skorları-
nın karesinin toplanmasıyla elde edilir. Bu şekilde 1’den 
75’e kadar bir skor elde edilir. Ancak bu üç bölgeden 
herhangi birindeki AIS puanı 6 ise ISS otomatik olarak 
75 olur (6). AIS için 6 puan, ISS için 75 puan yaşamla 
bağdaşmaz. ISS’nin hesaplanmasında sadece 3 bölge-
nin ve her bölgedeki sadece bir adet yaralanmanın he-
saba katılıyor olması, morbidite ve mortalitenin hesap-
lanmasında beklenenin altında sonuç alınabileceğine 
ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bunun 
dışında travma merkezine getirilmeden evvel hastanın 
skorlanarak yaralanmanın ciddiyetinin ortaya konma-
sında da problem vardır. Yani triaj için uygun değildir. 
Yine anatomik skorlama sistemi olması nedeniyle aynı 
skora sahip ancak hemodinamileri birbirinden farklı 
hastaları birbirinden ayırmada yetersizdir. Ancak tüm 
bu kaygılara ragmen ISS yaygın kullanılan travma skor-
lama yöntemlerinden biridir (7). 

NISS (“New Injury Severity Score”, Yeni Yaralanma 
Ciddiyeti Skoru): ISS’deki bu kısıtlar nedeniyle daha 

Tablo 1. Yaralanma derecelerine göre AIS skorları

AIS Skoru Yaralanma Derecesi

1 Minör yaralanma

2 Orta derece yaralanma

3 İleri derece yaralanma

4 Ciddi yaralanma

5 Kritik derece yaralanma

6 Maksimal (ölümcül)
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sağlıklı bir mortalite tahmini yürütülebilmesi için ISS’de 
çeşitli modifikasyonlar önerilmiştir. Bunlardan bir Osler 
ve arkadaşlarının 1997 yılında önerdikleri NISS adı ve-
rilen modifikasyondur (8). Bu skorlamada ISS’den farklı 
olarak vücut bölgelerinden bağımsız olacak şekilde en 
şiddetli 3 yaralanmasına ait AIS puanları kullanılmak-
tadır. Bu basit ancak anlamlı değişiklik travma skorunu 
ISS’e dair bilinen kısıtların etkisinden korumaktadır. Bu 
şekilde yaralanma ciddiyeti ile takiben mortalitenin 
tahmininin daha yüksek bir doğrulukla yapılabileceği 
bunun yanısıra sınıflandırılamayan olgu sayısının da 
daha düşük sayıda olacağı öne sürülmüştür.  

AP (“Anatomic Profile”, Anatomik Profil): ISS’deki kı-
sıtlar nedeniyle geliştirilmiş anatomik skorlama sistem-
lerinden biridir. Vücudun herhangi bir bölgesindeki 
tüm ciddi travmaları içermektedir. Üstelik baş ve gövde 
yaralanmalarının skordaki ağırlığı uygun olacak şekilde 
daha yüksektir. Bu skorlamada AIS skoru 3’ün üzerinde 
olan tüm “ciddi” yaralanmalar hesaba katılarak 3 kate-
goriye ayrılır:

A: Baş ve spinal kord

B: Toraks ve boyun ön kısmı

C: Diğer tüm ciddi yaralanmalar

Ciddi olmayan (AIS<3) yaralanmalar ise D kategorisi 
olarak ele alınmaktadır. 

Hekim her kategorideki her bir yaralanmayı, AIS skor-
larının karelerini alarak toplar, çıkan sonucun karekökü 
travma skorunu verir. Herhangi bir kategoride yara-
lanma yok ise o kategorideki travma skoru sıfır kabul 
edilir. Hastaların yaralanma ciddiyeti yönden kıyaslan-
masında daha rasyonel bir dayanak sağlasa da gerek 
hesaplanmasının kolay olmayışı gerekse yaralanma 
ciddiyetinin ortaya konmasındaki katkısının sınırlı olu-
şu nedeniyle çok ilgi görmemiştir (9).

ICISS (“International Classification of Diseases (ICD-
9) Based Injury Severity Score”, ICD Temelli Yaralan-
ma Ciddiyeti Skoru): AIS ile olan sıkı ilişkisi ve barın-
dırdığı kısıtlayıcılara rağmen ISS standart bir anatomik 
skorlama olarak yerini sürdürmektedir. Buna rağmen 
bugüne kadar yaralanma ciddiyetinin tahmininde 
daha kolay uygulanabilir rasyonel anatomik skorlama 
sistemleri üzerinde çalışmalar devam etmiştir. ICISS, 
ISS’e alternatif olarak 1996 yılında Osler ve ark. tara-
fından önerilmiştir (10). Her ne kadar ISS’nin temel kı-
sıtlayıcı özelliğine haiz olsa da pekçok travma merkezi 
hastaları sınıflandırmada ICD-9 kodlarını kullandığın-
dan uygulaması daha kolaydır. ISS hesabı için eğitimli 
personele ihtiyaç vardır. ICISS’in hesaplaması ise daha 
kolaydır. Temel olarak aynı ICD-9 kodlarla sınıflandırılan 
aynı yaralanmalara sahip benzer hastaların sağkalım 
oranları üzerinden hasta ile ilgili tahmini bir öngörü 
sağlamayı amaç edinir. ICISS için sağkalım risk oranla-
rının hesabında 1 milyonu aşkın hastanın kayıt altına 
alındığı geniş veritabanları kullanılmaktadır. 

ICISS, her yaralanmanın total yaralanma ciddiyetine 
az veya çok katkı sağladığı varsayımından hareketle 
sağkalım risk oranlarının (Survival risk ratio, SRR) he-
saplanmasına dayanır. Bunun için her ICD-9 kodu için 
sağ kalan hastaların sayısı total hasta sayısına oranlanır. 
Bu işlem tüm yaralanmalar için ayrı ayrı hesaplandıktan 
sonra elde edilen oranlar birbiriyle çarpılarak ICISS elde 
edilir. Dolayısıyla tüm yaralanmaları içeren bir sağkalım 
oranı vermesi, diğer bir avantajıdır. Üstelik her bir ko-
morbidite için ayrı ayrı SRR hesaplanıp komorbiditele-
rin sağkalıma etkisi hesaba katılarak daha kapsamlı bir 
skor elde edilebilir. Güncel deneyimler hastanede kalış 
süreleri, taburculuk süreleri gibi parametreler sözko-
nusu edildiğinde ICISS’in ISS’den daha üstün olduğunu 
göstermektedir. 

Fizyolojik Skorlama Sistemleri

RTS (“Revised Trauma Score”, Revize Edilmiş Trav-
ma Skorlaması): Anatomik skorlama sistemleri farklı 
hemodinamilere sahip hastalar arasında ayırım yap-
mada yetersiz olduğundan geliştirilmiştir. İlk olarak 
1971 yılında Kirkpatrick ve Youmans yaralanma sonrası 
hastaneye yatış gereksinimini ortaya koymada kullanıl-
mak üzere Triaj İndeksi’ni (TI) tanımlamışlardır (11). TI, 
solunum eforu, kapiller dolum, Glaskow Koma Skalası 
(GKS) parametrelerinin kullanılması ile elde edilen ve 
hastaların erken ve non-invazif değerlendirilmesine 
olanak tanıyan bir skorlamadır. Daha sonra 1981 yılın-
da Champion ve ark. TI’e solunum sayısı ve sistolik kan 
basıncı parametreleri ekleyerek yaralanmanın ciddiye-
tinin hesaplanmasında Travma Skoru’nu (TS) önerdiler 
(12). TS, triajda yaygın olarak hem künt hem penetran 
travmalar için kullanıldıktan sonra 1989’da, özellikle 
bazı kafa travmalı hastaların yaralanma derecelerinin 
hesaplanmasında eksik kaldığının ortaya konması son-
rasında revizyona gidilmiştir (13). Bu skorlamada üç 
spesifik klinik parametre (GKS, solunum sayısı ve sisto-
lik kan basıncı) kullanılır (Tablo 2). Bu şekilde her para-
metre için 0-4 arası puanlandırılarak her travma hastası 
için 0-12 arası puan elde edilir. Travma hastasının 11 
puan ve altında olması çok yüksek mortalite oranları ile 
ilişkili olup spesifik travma merkezlerine nakli gerekli 
kılar. RTS günümüzde en yaygın kullanılan fizyolojik 
skorlama yöntemlerinden biridir. Uygulama kolaylıkları 

Tablo 2. Modifiye travma skorlaması

Puan
GKS 
(puan)

Sistolik Kan 
Basıncı (mmHg)

Solunum 
sayısı (n)

0 3 0 0

1 4-5 1-50 0-4

2 6-8 50-75 5-9

3 9-12 76-90 >30

4 13-15 >90 10-30
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bir yana RTS’in kısıtlayıcıları vardır. Bunlardan en önem-
lisi genel olarak santral sinir sistemi fonksiyonlarını gös-
termede kullanılan GKS ile ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla 
entübe veya mekanik olarak ventile edilen hastalarda 
skorlama yapmak mümkün değildir. Yine uyuşturucu 
veya alkol etkisinde olan veya terapötik amaçla narko-
tik ilaç alan hastalarda ölçüm yapmak zordur.

APACHE (“Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation”, Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değer-
lendirmesi): 1981 yılında tanımlanmış, 1985’te revize 
edilerek (APACHE 2) yoğun bakım ünitelerinde kul-
lanılmaya başlamıştır (14). Travma hastasının yoğun 
bakıma alındığı ilk 24-saat içinde, mortalite riski ve 
tedavi etkinliğinin kontrol edilmesi amacıyla uygula-
nır. Yaş ile birlikte 12 parametreyi içeren çeşitli ölçüm-
lerin karşılığı olan puanların ölçülmesiyle elde edilen 
ve 0-71 arasında bir puana denk gelen bir skordur. 
APACHE 2, temel olarak iki komponenti içerir. İlki, ko-
morbit hastalık etkisini de hesaba katan kronik has-
talık incelemesi, diğeri de akut fizyolojik skordur. Bu 
parametreler ortalama arteriyel kan basıncı, kalp atım 
hızı, solunum sayısı, vücut ısısı, serum sodyum, po-
tasyum ve kreatinin konsantrasyonları, arteriyel pH, 
parsiyel oksijen basıncı, hematokrit, lökosit sayısı ve 
GKS’dir. APACHE II’nin en önemli eksikliği hemodina-
mik destek tedavi ve mekanik ventilasyon için değer-
lendirme ölçütlerinin olmamasıdır. Mevcut skorlama 
1991 yılında çeşitli hastalıkların eklenmesi ve ayrıntı-
landırılmasıyla geliştirilmiş (APACHE 3), ancak gerek 
daha komplike olması gerekse bilgisayara yüklenecek 
masraflı bir yazılım gerektirmesi nedeniyle yaygınlık 
kazanmamıştır. APACHE IV’te ise skorlamaya, yoğun 
bakıma giriş tanısı, yoğun bakım öncesi hastanede 
kalış süresi, mekanik ventilasyon ve trombolitik teda-
vi uygulamaları eklenmiştir (15).   

SOFAS (“Sequential Organ Failure Assessment Sco-
re”, Ardışık Organ Yetersizliği): Organ fonksiyonları 
ve fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesinde 
kullanılan fizyolojik bir skorlama sistemidir. İlk olarak 
1994 yılında Avrupa Yoğun Bakım Derneği tarafından 
sepsiste kullanılmak üzere geliştirilmiş olsa da daha 
sonra başta travma hastaları olmak üzere sepsis dışı 
durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır (16). Bu 
skorlamada hastalar, düzenli aralıklarla değerlendiril-
mekte, bu şekilde hastanın genel durumu monitörize 
edilmiş olmaktadır. Skorlamada 6 parametre kulla-
nılmaktadır: Respiratuar sistem (PaO2/FiO2), kardiyo-
vasküler sistem (kan basıncı), hepatobiliyer sistem 
(serum bilirubin düzeyi), koagülasyon sistemi (kan 
platelet sayısı) ve sinir sistemi (GKS). Her sistem ayrı 
ayrı değerlendirilerek 1-4 arasında puanlandırılarak 
6-24 puan arasında bir skor elde edilir.  Gün içerisinde 
birkaç değerlendirme yapılmışsa o gün için en kötü 
puan değerlendirmeye alınır.  

SIRSS (“Systemic Inflammatory Response Syndrome 
Score”, Sistemik Enflamatuar Yanıt Sendromu Skor-
laması): SIRS, başta travma, yanık ve enfeksiyonlar 
gibi çeşitli hasarlara bağlı olarak vücudun geliştirdiği 
inflamatuar bir cevaptır. Şu 4 kriterin en az ikisi olması 
durumunda SIRS tanısı konur: Hipo/hipertermi, taşi-
kardi, takipne, lökositoz/lökopeni. Bu şekilde hasta-
lar SIRS yönden 0-4 arası puan alır (17). SIRS varlığı, 
travma hastalarında hastaneye yatış ve mortaliteyle 
ilişkili oldukça spesifik bir göstergedir.  Dolayısıyla acil 
hastalarının yönetiminde klinik ve prognostik öneme 
sahip bir kriterdir.   

EMTRAS (“Emergency Trauma Score”, Acil Travma 
Skorlaması): 2009 yılında Raum ve ark. tarafından ta-
nımlanmıştır (18). Bu skorlama sistemi travma sonrası 
30 dakika içinde elde edilebilen parametreleri içerir, 
yaralanma için anatomik bilgi gerektirmez ve mortali-
teyi yüksek doğrulukla tahmin edilmesini sağlar. Dört 
parametreyi içerir: yaş, GKS, baz açığı ve protrombin 
zamanı. Her bir parametreye 0-3 arasında puan ve-
rilerek bu şekilde 0-12 arasında EMTRAS elde edilir 
(Tablo 3).   

Kombine Skorlama Sistemleri 

TRISS (“Trauma and Injury Severity Score”, Trav-
ma ve Yaralanma Ciddiyeti Skorlaması): Herhangi 
bir modelin mortalite veya morbiditeyi tahmin gücü, 
zaman içerisinde ilgili başka bilgilerin skorlamaya ek-
lenmesi ile geliştirilmiştir. 1987 yılında önerilen TRISS 
modeli buna örnektir (19). Hasta yaşının yanı sıra, 
anatomik bir skorlama sistemi olan ISS ile fizyolojik 
bir skorlama sistemi olan RTS’in kombine edilmesiy-
le elde edilir. Bunun için lojistik regresyon denklemi 
kullanılır. Skorlamada travma olgusunun penetran 
veya künt oluşuna göre farklı katsayılar verilmekte ve 
ölçüm sonucu değişmektedir. Yaş indeksi hasta yaşı 
55 yaşın altında ise 0, 55 ve üzerindeyse 1 kabul edilir. 
ISS ve RTS puanları standart sabit sayılarla çarpıldıktan 
sonra toplanır. Travma ile ilgili çeşitli web sitelerinden 
TRISS ölçüm uygulamalarına kolaylıkla ulaşmak müm-
kündür. Her ne kadar kısa süre içerisinde standart bir 
metodolojiler içerisinde yerini alsa da bazı açılardan 
tartışılabileceğini söylemek mümkündür. Birincisi öl-
çüm, komorbiditeler gibi önceden var olan hastalıkla-
rın etkisini skorlamaya dahil etmemektedir. Diğeri, za-
ten ISS’nin ilgili konu başlığında değinildiği üzere aynı 

Tablo 3. Acil travma skorlaması

Puan Yaş GKS Baz açığı PT (%)

0 <40 13-15 >-1 <80

1 40-60 10-12 (-1)-(-5) 80-50

2 61-75 6-9 (-6)-(-10) 49-20

3 >75 3-5 <-11 >20
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vücut bölgesindeki çoklu yaralanmalardan sadece en 
şiddetlisini değerlendirmeye alması gibi kısıtlayıcıları 
vardır. Bir diğeri de entübe veya mekanik ventilasyon 
uygulanan hastada tam anlamıyla skorlama yapmak 
mümkün değildir.      

ASCOT (“A Severity Characterization of Trauma”, 
Travma Ciddiyeti Belirlenmesi): TRISS modelindeki 
eksiklikler nedeniyle Champion ve ark. 1990 yılında 
ASCOT’u tanımlamışlardır. Her ne kadar TRISS’a benze-
se de yazarlar travma sonuçlarının tahmin edilmesin-
de daha soğru sonuçlar vereceğini düşünmektedirler 
(20). Hesaplamada ISS yerine AP kullanılır ve hasta yaşı 
puanlaması farklıdır. Gerek sonuçları tahmin gücünün 
ISS’den sadece çok az daha iyi olması, gerekse AP he-
saplanmasındaki zorluklar nedeniyle yaygınlık kazan-
mamıştır.

TORAKS TRAVMALARINA YÖNELİLK 
SKORLAMA SİSTEMLERİ 

BT’ye Bağlı Skorlama Sistemi (“Computerized 
Tomography-Depended Scoring System”)

İlk olarak 1989 yılında Wagner ve Jamieson tarafından 
tarif edilmiştir (21). Bu sınıflandırmada BT kullanılarak 
akciğer parenkimindeki değişiklikler, kaza oluş şekli ile 
ilgili kot fraktürlerinin lokalizasyonu kullanılarak hasta-
lar 4 kategoriye ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Yazarlar 
hastaları salt sınıflandırmamakta, aynı zamanda torasik 
travmayı skorlamaktadır. Bu amaçla BT kullanılarak ya-
ralanmanın yaygınlığına bakılmakta ve her akciğer lo-
bunun total akciğer volümüne verdiği katkı hesaba ka-
tılarak yaralanma şiddeti belirlenmektedir. Buna göre 
sağ akciğer (üst-orta-alt lob için sırasıyla %18-%9-%25) 
sol akciğer ise (üst ve alt loblar için sırasıyla %24-%24) 
solunuma katkı sağlamaktadır. BT ile yaralanmanın 
yaygınlığı % değer olarak tespit edildikten sonra yara-
lanmanın şiddeti belirlenir (Tablo 4). Yazarlar bu şekilde 
torasik yaralanmanın şiddeti ile mekanik ventilasyon 
ihtiyacı arasında ilişki göstermişlerdir.

BT’ye bağlı olmayan Skorlama Sistemi 
(“Computerized Tomography-Independed Scoring 
System”) 

Tybursky ve ark. tarafından 1999 yılında tanımlanmış 
olup, konvansiyonel düz akciğer grafilerinde kontüz-
yon alanının değerlendirilmesine dayanır (22).  Bu 
amaçla akciğer bilateral üst, orta ve alt olarak 3 kısma 
ayrılır. Her kısım kontüzyon/konsolidasyon derecesi 
yönden 1-3 arasında puanlanır. Toplam puan pulmoı-
ner kontüzyon skorunu verir (Tablo 5). BT’ye bağlı veya 
bağlı olmayan skorlama sistemlerinin zayıf tarafı izole 
torasik travma olgularını yaş, komorbidite, solunum 
rezervleri, hemodinami yönden değerlendirmemele-
ridir. Şüphesiz solunum rezervi birbirinden farklı veya 
hastalar, aynı şiddetteki torasik travmaya farklı yanıtlar 
verebilir. 

Thoracic AIS (“Thoracic Abbreviated Injury Scale”, 
Torasik Kısaltılmış Yaralanma Skalası)

Yaralanmaya ilişkin kesin tanılar konduktan sonra, to-
rasik yaralanmanın derecesi AIS kullanılarak anatomik 
olarak 1 ile 6 arasında skorlanabilir. Ancak hatırlanma-
sı gerekir ki travma olgularını sıralı ölçeğe dayalı ola-
rak sınıflayan AIS’in mortaliteyle doğrusal bir ilişkisi 
yoktur. Ayrıca ISS bazı durumlarda farklı bölgelerdeki 
ciddi yaralanmaları hesaba katmayabilir. Dolayısıyla 
dizaynı nedeniyle torasik travmanın sonuçlarını tah-
min etmede kullanışlı değildir (23). 

TTSS (“Thoracic Trauma Severity Score”, Torasik 
Travma Yaralanma Skoru)  

Pape ve ark. özellikle kemik yapılar ile parenkimin de-
ğerlendirilmesinde kullanışlı olan BT’ye bağlı olmayan 
skorlama sistemini geliştirip fizyolojik parametreler ek-
leyerek TTSS’yi tanımlamışlardır (24). Bu skorlamada 5 
farklı parametreye 0 ile 5 arasında puan verilerek total 
0-25 arasında puan elde edilmektedir. Her puan için en 
yüksek puan hesaba katılır (Tablo 6). 

TTSS’nin avantajı hesaba katılan parametrelerin acil 
servis ortamında elde edilebilmesidir. Dolayısıyla has-
taların komplikasyon açısından kısa süre içerisinde ta-
nınması mümkündür. BT gerektirmemesi, değerlendir-
menin hızlı yapılabilmesi, her hastanede uygulanabilir 
olması avantajlarıdır. Halen izole torasik yaralanmanın 
sonuçlarının tahmininde en sık kullanılan skorlamadır. 
Güncele ait pekçok çalışma TTSS’in mortalite ve komp-

Tablo 4. BT’ye bağlı skorlama sisteminde derecelendirme

Hastalık 
şiddeti Tanım

Mekanik 
ventilasyon 
ihtiyacı

Grade 1 %28 veya üzerinde 
laserasyon/
konsolidasyon

Tüm olgular için 
var.

Grade 2 %19-27 laserasyon/
konsolidasyon

Olguların 
%60’ında olur. 

Grade 3 %19 altında laserasyon/
konsolidasyon

Hiçbir olguda 
olmaz. 

Tablo 5. BT’ye bağlı olmayan skorlama sistemi

Pulmoner Kontüzyon Derecesi Puan

Hafif 1-2

Orta 3-9

Ciddi 10-18
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likasyonları tahmin etmede güvenilir, basit, kullanışlı 
bir skorlama sistemi olduğunu ortaya koymuştur.
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Tablo 6. Torasik travma yaralanma skoru

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

PO
2
/FiO

2
>400 300-400 200-300 150-200 <150

Kot fraktür sayısı 0 1-3 4-6 >3 Bilateral Flail chest

Pulmoner Kontüzyon Yok 1 lob, 
unilateral

1’er lob bilateral veya 
2 lob unilateral

<2 lob bilateral >2 lob bilateral

Plevranın kapsanması Yok Pnömotoraks Unilateral Px, Hx, HPx Bilateral Hx, HPx Tansiyon Px

Yaş <30 30-41 42-54 55-70 >70

Puan 0 1 2 3 5

Kısaltmalar: Px:Pnömotoraks, Hx:Hemotoraks, HPx:Hemopnömotoraks
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112 ve Toraks Travmaları

112 and Thoracic Traumas
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ÖZ
Travma, tüm dünyada ilk dört dekadda meydana gelen ölümlerin en sık sebebidir. Bunun yanında ciddi sakatlıklara 
da yol açar. Toraks travmaları tüm travmaların yaklaşık %20-25’ini oluşturur ve geri kalan %50’ye de eşlik eder. Buna ek 
olarak travma nedeniyle meydana gelen önlenebilir ölümlerin üçte birinde toraks travmaları etkendir. Yaralıya alanda 
ilk ulaşan ve hastaneye naklini sağlayan 112 ekibinin, toraks travmalarının anatomik ve fizyolojik patolojilerini tanıyıp 
ilk müdahaleyi yapması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca yaralının, ilk değerlendirme ve müdahaleden sonra en yakın 
değil en uygun hastaneye nakledilmesi, acil servis mortalitesini azaltacak, gereksiz sevkleri önleyecek ve “altın saatleri” 
kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: acil sağlık hizmetleri, alanda travma triajı, toraks travma

ABSTRACT
Trauma is the most common cause of deaths in the first four decades of life. Besides, it may also cause serious disabilities. 
Thoracic traumas constitute about 20-25% of all traumas, and accompany the remaining 50%. In addition, one third of 
the preventable deaths that occur due to trauma also includes thoracic traumas. It is of vital importance that 112 team 
which reaches to the field and the wounded, should recognize the anatomical and physiological pathologies of thoracic 
traumas, perform the first intervention, and transfer the patient immediately. Also, after the initial evaluation and inter-
vention, the transfer of the wounded, not to the nearest but to the most appropriate hospital will reduce the mortality 
at the emergency departments, avoid the unnecessary referrals, and save the “golden hours.”

Key Words: emergency health services, field trauma triage, thoracic trauma
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GİRİŞ

Travma, tüm dünyada ilk dört dekadda meydana ge-
len ölümlerin en sık sebebidir. Toraks travmaları tüm 
travmaların yaklaşık %20-25’ini oluşturur ve geri kalan 
%50’ye de eşlik eder. Buna ek olarak travma nedeniyle 
meydana gelen önlenebilir ölümlerin üçte birinde to-
raks travmaları etkendir. Yaralıya alanda ilk ulaşan ve 
hastaneye naklini sağlayan ekibin, toraks travmaları-
nın anatomik ve fizyolojik patolojilerini tanıyıp ilk mü-
dahaleyi yapması hayati önem taşımaktadır. Bu bö-
lümde ülkemizdeki acil sağlık hizmetleri konusunda 
yıllar içinde meydana gelen düzenlemeler, mevzuat, 
toraks travmasında nakil ve tedavi sistemleri ve kaza 
yeri değerlendirmeleri konuları işlenmiştir.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ, TARİHÇE 
VE MEVZUAT

Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin organize olarak 
verilmeye başlaması son derece yenidir. Önceleri has-
tane bünyesinde hizmet veren ambulanslar, sadece 
telsiz ve sabit telefondan oluşan oldukça kısıtlı iletişim 
imkanları ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekteydi. Za-
man zaman itfaiye ile birlikte çalışılmakla birlikte bu iki 
ayrı kurumun koordinasyonu standardize edilmemişti. 
Daha sonra ‘Hızır Acil’ kelimesi kullanılmış ve İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde hizmetler 
biraz daha organize olmaya başlamıştır. 1994-1995 yıl-
larında ilk defa, yine bu üç ilde 112 ekipleri kurulmuş 
ve hızla diğer illerde de yaygınlaşmıştır. Zaman içinde 



30

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

ambulans sayıları artırılmış, donanım ve ekipmanları 
iyileştirilmiştir.  

1986-2004 yılları arasında ambulanslarda sadece sağ-
lık memuru ve ebe-hemşire görev yaparken çok azın-
da doktor bulunmaktaydı. İlk olarak 5 Temmuz 1993’de 
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Ambulans ve Acil 
Bakım Teknikeri (Paramedik) ve Sağlık Bakanlığı’nın 
1996 yılında Acil Tıp Teknisyeni yetiştirmeye başla-
masıyla, 2004 yılından sonra paramedikler ve daha 
sonraki yıllarda da acil tıp teknisyenleri her yıl artan 
sayıda görev yapmaya başlamışlardır. Halen hekimli 
ambulanslar bulunmakla birlikte 1 paramedik ve 2 acil 
tıp teknisyeninin birlikte görev yaptığı ekip sayısı çok 
daha fazladır.  

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ilk olarak 2007’de kar pa-
letli araçlar, 2008’de hava ambulansları hizmet verme-
ye başlamıştır. Tüm ambulans hizmetlerinin tek mer-
kezden koordine edilmesi 24.03.2004 tarih ve 25412 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmet-
leri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönet-
melik ve 24.01.2005 tarihinde yayınlanan İl Ambulans 
Servisi Çalışma Yönergesi ile hükme bağlanmıştır ve 
her ilde çağrı merkezleri kurulmuştur.  07.12.2006 tarih 
ve 26369 sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile 
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde 
ambulans ve acil sağlık aracı personeli tarif edilmiştir. 
Buna göre;

a) Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya 
ambulans ve acil bakım teknikeri ve bir sağlık personeli 
olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyor-
sa ekibe şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan am-
bulanslarda hasta kabininde nakil esnasında hastaya 
müdahale etmek üzere görev yapan personelden en 
az biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorun-
dadır. 

b) Hasta nakil ambulanslarında en az biri sağlık perso-
neli olmak üzere iki personel görev yapar. Hasta nakli 
sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bu-
lunur, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir.

c) Özel donanımlı ambulanslarda en az bir hekim ve/
veya ambulans ve acil bakım teknikeri olmak üzere en 
az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför 
eklenir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak he-
kim ve sağlık personeli, Bakanlıkça onaylanmış erişkin 
ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, 
yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık 
personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri 
yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış ve serti-
fika almış olmak zorundadır. 

Aynı yönetmeliğin 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı de-
ğişikliğinde 14 ve 15. maddelerinde personellerin gö-
rev ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Buna göre; 

a) Hekimler, ambulans servisince hasta ve yaralılara 
uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtla-
rının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi 
müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenme-
sinden sorumludur. Hekim bulunmayan acil yardım 
ambulanslarında ve acil sağlık araçlarında görev yapan 
ambulans ve acil bakım teknikerlerine tıbbi danışman-
lık, çağrı merkezindeki hekimler tarafından yapılır.

b) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, hekim bulun-
mayan ambulans ve acil sağlık araçlarında hasta ve 
yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden, hasta ve yaralı 
kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin 
ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına 
işlenmesinden sorumludur. 

26.06.2008 tarih ve 26918 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri-
nin Sunumu ile ilgili Başbakanlık genelgesi ile doğru 
ve zamanında yapılan tıbbi müdahalenin önemi vur-
gulanarak, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda 
hastanın uygun hastaneye en hızlı şekilde ulaştırılması 
gerekliliği, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunu, 2219 sayılı Hususi Hastane-
ler Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Acil Sağlık 
Hizmetleri Yönetmeliğine atıfta bulunarak, özel veya 
kamu ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının 
acil durumlarda hastaya gereken tıbbi müdahaleleri 
yapmaları zorunluluğu bildirilmiştir.

16.10.2009 tarihinde yayınlanan ve 25.05.2015’de gün-
cellenen ‘Yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmet-
lerinin uygulama usul ve esasları hakkındaki tebliğin 
15.maddesinde ise, acil servisten diğer sağlık tesisleri-
ne sevk ve nakil esasları belirtilmiştir. Buna göre;

a) Hastaların, ilk değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra, 
başvurulan hastane uzman tabip, tıbbi donanım ve 
boş yatak bakımından gerekli şartları taşımıyorsa, bu 
şartları sağlayan hastaneye sevk edilmeleri esastır. 

 b) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında 
hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gel-
medikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil te-
davi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette 
sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağ-
lık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının 
ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya 
nöbetçi uzman tabibince verilmesi ve onaylanması zo-
runludur.

 c) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve teda-
vi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde 
hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, 
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sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemleri-
nin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 Ko-
muta Kontrol Merkezi (KKM) yetkili ve sorumludur. 

 d) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçek-
leştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar 
sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Has-
tanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için 
gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini 
başlatmak ile yükümlüdür. 

İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (AS-
KOM) kuralları hasta nakli ile ilgili 3. bölümde; nakil ile 
gelen hastaların yapılan müdahaleler sonrasında stabil 
hale gelmesi, ancak bulunduğu hastanede yer olma-
ması halinde, takibinin geldiği kurumda yapılabileceği-
ni ve tekrar nakledilebileceği belirtilmektedir. Yine aynı 
maddeye göre, hastaneler arası nakillerde, hastanın 
spesifik bir branşa nakli gerektiğinde, nakle karar veren 
ilgili branş nöbetçi doktoru, nakli kabul edecek ekibe 
mutlaka hasta hakkında bilgi vermesi gerekmektedir.  

MAJÖR TRAVMA KAPSAMINDA TORAKS 
TRAVMALARI

1. Genel Tanım, Nakil ve Tedavi Sistemleri

Travma Dünya üzerinde bir halk sağlığı problemi hali-
ne gelmiş olup her yıl 5,8 milyon insan çeşitli yaralan-
malar sebebiyle kaybedilmektedir. Bu da dünyadaki 
tüm ölümlerin %10’unu oluşturmaktadır (1). Yaşamın 
ilk dört dekadı içinde en önemli ölüm nedenlerinden 
biri travma olup, ciddi sakatlıklara yol açmaktadır.  

Travma nedenleri değerlendirildiğinde trafik kazaları 
ilk sıraya yerleşmektedir (2). Trafik kazaları toraks trav-
malarının da %40-70 oranıyla en sık nedenidir (3). İn-
sanlar arasındaki şiddet ikinci önemli travma grubunu 
oluşturmaktadır ve çoğunlukla penetran toraks trav-
maları bu grupta yer almaktadır. Özkıyımlar, yüksekten 
düşmeler ve yanıklar diğer önemli travma nedenleridir. 
İzmir Ambulans Servisi 2013 verilerine göre, müdahale 
edilen toplam 176.659 vakadan 37.661’ini (%21.3) trav-
ma oluşturmaktadır ve bunların da %40’ı trafik kazala-
rıdır. 

İngiltere’de yapılan çalışmalarda ölümle sonuçlanan 
her bir travma, hastaneye 45 yatış, 630 konsültasyon 
ve 5.000-6.000 minör travma anlamına gelmektedir 
(4). Global olarak değerlendirildiğinde travmaya bağlı 
ölümlerin %90’ı düşük ve orta gelir düzeyindeki top-
lumlarda gerçekleşmektedir. Yılda 50 milyon kişi trav-
ma nedeniyle sakat kalmaktadır. Sakat kalmanın insan 
yaşamı üzerindeki etkisi “sağlıksız olarak sürdürülen ya-
şam yılı” (DALY: “Disability-adjusted life years”) ile ifade 

edilmektedir. Yaralanmalara bağlı olarak bir yıl içinde 
dünyada “sağlıksız olarak sürdürülen yaşam yılı” yakla-
şık 180 milyon yıla karşılık gelmektedir.

Ülkemizde travmanın sosyoekonomik etkilerini ve tet-
kik/tedavi verilerini ortaya koyan geniş kapsamlı bir 
çalışma henüz yoktur. Ancak 2014 yılında İzmir’deki 
çeşitli seviyelerdeki 13 hastaneyi içine alan ve İzmir 
Travma Grubu tarafından yürütülen projede bu veriler 
prospektif olarak derlenmiş ve ‘İzmir ili kuzey bölgesin-
de majör travma vakalarının analizi, 2014 yılı prospek-
tif istatistiksel veriler” ismiyle 8.Ulusal Göğüs Cerrahisi 
Kongresi’nde (23-26 Nisan 2015, Antalya) sunulmuştur 
(Tablo 1). 

Yetişkinlerde kardiyovasküler hastalıklar ve kanser-
den sonra üçüncü ölüm nedeni olan travmaların ilk 
dört dekadda ölümle sonuçlananlarının %20-25’ini 
toraks travmaları oluşturmakta, solunum yetmezliği 
ve hipoksiye neden olarak geri kalan hasta grubunun 
da en az %50’sine eşlik etmektedir (3,5).

Tablo 1. İzmir Kuzey Bölge Hastanelerinin majör travma 
göstergeleri

Acil servise başvuran hasta sayısı 2.415.361

Majör travmalı hasta sayısı (oran %) 1811 (0,07%)

Ortalama yaş 29,4

Ortalama acil serviste kalış süresi (sa) 28,3

Ortalama ilk order zamanı (dak) 42,8

Ortalama hastabaşı konsültasyon sayısı 1,6

Ortalama konsültasyon tamamlama 
süresi (sa)

26,2

Acil serviste ex sayısı (oran%) 6 (0,33%)

Başka bir hastaneye sevk edilen hasta 
sayısı (oran %)

71 (3,92%)

Yoğun bakıma yatış sayısı (oran %) 77 (4,25%)

Ortalama yoğun bakımda kalış gün 
sayısı 

11,4

Toplam hastaneye yatış sayısı (oran %) 247 (13,64%)

Ortalama hastanede yatış gün sayısı 6,2

Toplam hastanede ex sayısı (oran %) 15 (0,83%)

Ortalama hastabaşı ücretlendirilen 
fatura tutarı (TL)

650,1

Ortalama hastabaşı invaziv işlem puanı 343,9

Toplam direkt grafi sayısı / hastabaşı 
ortalama

3910 / 2,16

Toplam ultrasonografi sayısı / hastabaşı 
ortalama 

518 / 0,29

Total tomografi sayısı / hastabaşı 
ortalama

2805 / 1,55

Toplam magnetik rezonans sayıs / 
hastabaşı ortalama

114 / 0,06
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Dünya üzerinde travma nedeniyle devasa boyutta 
ortaya çıkan tıbbi, sosyal ve ekonomik sonuçlar, bu 
hastaların daha etkin tedavi edilmeleri konusunda 
yapısal değişikliklere gidilmesine neden olmuştur. 
Travmayla ilişkili tıbbi durumların patofizyolojisinin 
anlaşılması, hastane öncesi ve acil servis içinde has-
ta bakımının gelişmesi, görüntüleme sistemlerinde, 
travma cerrahisinde ve yoğun bakımda yaşanan ge-
lişmeler büyük kısmında toraks travmalarının yer aldı-
ğı majör travmalı hastaların tedavilerini olumlu yönde 
değiştirmiştir. Bununla birlikte, gerekli tıbbi girişimler 
zamanında ve tam olarak yapılmazsa, yani ‘altın saat’ 
olarak tanımlanan kazadan sonraki ilk 2 saat içinde 
etkin tedaviye başlanamazsa tedavinin etkinliği, ya-
şanan tüm gelişmelere rağmen yeterli olmayacaktır. 
Bu prensipten hareketle dünyanın her yerinde çeşitli 
travma sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerin or-
tak temel amacı yaralının ilk değerlendirilmesini etkin 
bir şekilde yapıp, standardize edilmiş bir travma triajı 
kullanılarak, hastanın tedavisi için en uygun hasta-
neye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Yapılan 
çalışmalar travma sistemlerinin mortalite ve morbidi-
teyi azalttığını göstermişlerdir (6). Ancak bu olumlu 
gelişmeler travma sistemleri kurulur kurulmaz orta-
ya çıkmamakta, olumlu etkilerinin görülmesi için 10 
yıldan daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır 
(7). Zaman içinde travmalı hasta bakımında görülen 
kalite artışı, hastane öncesi bakım ve travma triaj 
protokollerinin iyileştirilmesi, hastaneler arası hasta 
naklinin geliştirilmesi, travma merkezlerinin daha iyi 
organize olması, yetkin personel, gerekli malzeme- ci-
hazların sağlanması ile ortaya çıkmaktadır (8). 

Travmaya bağlı ölümler üç süreçte oluşmaktadır. 
Bunlar hastane öncesi, acil servis ve yoğun bakımdır. 
Hipoksi, kanamanın yetersiz kontrolü, fark edilmeyen 
yaralanmalar ve gecikmiş/yapılmamış cerrahi girişim-
ler, travmaya bağlı tüm ölümlerin yaklaşık üçte biri ve 
santral sinir sistemi dışı yaralanmaların yaklaşık üçte 
ikisini oluşturan önlenebilir ölümlerin sebepleridir ve 
neredeyse tamamı hastane öncesi ve acil servis ölüm-
lerini oluşturmaktadır (9). Aynı zamanda toraks trav-
malarının potansiyel fizyopatolojik sonuçları arasında 
sayılan bu sebepler, toraks travmalarının neden majör 
travma olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgula-
maktadır. Toraks travmasının 112 ekibi tarafından 
alanda, ilk ve ikincil değerlendirmede tanınması, olay 
yerinde ve hastaneye nakli sırasında uygun ekipman-
la doğru müdahalenin yapılması ve mortalitenin ön-
lenmesi açısından son derece önem taşımaktadır.  

İngiliz Cerrahlar Birliği (“The Royal College of Surge-
ons of England”), 1988 yılında, Birleşik Krallık sınırları 
içinde travmalı hastaya uygulanan tıbbi hizmetlere 
dikkat çekmiş, hastane öncesi bakım ve hasta naklin-

deki eksiklikleri belirtmiş, travma eğitiminin (“Advan-
ced Trauma Life Support-ATLS”) önemini vurgulamış, 
majör travmalı hastaların tıbbi sonuçlarını inceleyen 
bir çalışmayı (“Major Trauma Outcome Study- MTOS”) 
önermiş ve hizmetleri denetleyen tarama programla-
rının gerekliliğini ortaya koymuştur (10). İngiltere’de 
1992 yılında majör travmalı hastalara ileri yaşam 
desteği uygulamalarının %57’sinin asistan doktorlar 
tarafından yapıldığı ve acil cerrahi girişime ihtiyaç 
duyan hastaların sadece %48’inin 2 saat içinde ameli-
yat olduğu bildirilmiştir. İngiltere’nin kuzeyinde 1995 
yılında, travma hastalarının %35’inin acil servise var-
madan öldüğü, pek çok acil serviste majör travmalı 
hastaların iş yükünün %0,82’sini oluşturduğu görül-
müştür.  Hastaneye canlı getirilenlerin %58’inin, majör 
travmalı hastaların ise %38’inin sağ kaldığı tespit edil-
miştir. 1997 yılında açıklanan istatistikler bazı olumlu 
gelişmelerin yaşandığını göstermiştir: Travmaya bağlı 
mortalite, 1989-1997 yılları arasında %40 azalmıştır. 
Bu durumun sebebi acil servislerde daha çok sayıda 
deneyimli uzman doktorun görev yapmaya başlama-
sı olarak açıklanmıştır (11). Fakat bu tarihten 2000 yı-
lına kadar İngiltere’de ek bir iyileşme yaşanmamıştır. 
Çünkü kaza alanından hastaneye varış süresi kısaltı-
lamamış, acil servislerde majör travmalı hastalar için 
gerekli konsültasyonlar etkin yapılamamıştır. İngiliz 
Cerrahlar Birliği 2000 yılında hazırladığı raporda trav-
ma servislerinin kurulmasını, travma eğitimlerinin 
tamamlanmasını, hastanelerde travma ekipleri oluş-
turulmasını, ambulansların hastanelere hasta nakle-
derken ilgili acil servisin önceden bilgilendirilmesini 
önermişlerdir (10). 2010 yılında İngiltere’de Ulusal 
Denetim Ofisi (“National Audit Office”) tarafından 
yayınlanan raporda, travma hasta nakillerinin koor-
dinasyonsuz olarak yapıldığı, hasta verilerinin kayıt 
sistemlerine yetersiz girildiği ve hastane öncesi tıbbi 
ekipler ile hastanenin tıbbi ekipleri arasında hiçbir ile-
tişimin olmadığı bildirilmiştir.

ABD ve İngiltere dışında Almanya, Japonya, Avust-
ralya, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi dünyanın 
farklı ülkelerinde de travma sistemleri geliştirilmiş ve 
bu sistemler sayesinde travmaya bağlı ölümlerin azal-
dığı rapor edilmiştir. Ancak yine de İskoç Ambulans 
Servisi, majör travma hastalarının yaklaşık üçte birine 
doğru triaj uygulanamadığını ve majör travma hasta-
larının %40’ına acil servislerde uygun konsültasyonlar 
yapılamadığını rapor etmiştir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden örnekleri verilen trav-
ma sistemleri, travmaya uğramış yaralıların morbidite 
ve mortalitelerini azaltmak için tasarlanmış bir halk 
sağlığı modelidir. Bu sistem travma alanından başlar 
ve sırasıyla hastane öncesi bakım, triaj ve hasta nakli, 
acil serviste canlandırma, cerrahi girişimler, rehabili-
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tasyon ile devam eder. Kişi hastaneden taburcu olup 
yaşadığı topluma geri dönünce sonlanır (12). Tüm bu 
sistemlerin çıktılarını oluşturan raporların birleştiği 
temel nokta, “pre-hospital” süreçlerdeki iyileşmenin 
en zor ve en uzun süreçte gerçekleştiğidir. Bu da alan-
da travma triajı ve hastanın en uygun hastaneye en 
kısa sürede ulaştırılmasıdır. Zira önlenebilir ölümler 
büyük oranda bu süreçte gerçekleşmektedir.  Ülke-
mizde Sağlık Bakanlığı, 112 ekibi tarafından hastaya 
ilk müdahalenin yapılması, hasta ve kaza ile ilgili veri-
lerin kayıt altına alınarak ilgili hastaneye iletilmesi ve 
en önemlisi hastanın ‘en uygun’ hastaneye en hızlı şe-
kilde götürülmesi konusunda ve yazının ilk kısmında 
belirtilen yasal mevzuatları oluşturmuştur. 

Hastane öncesi tıbbi bakım hizmetini veren sağlık 
ekipleri mutlaka travma sisteminin yapısı içine en-
tegre olmalıdırlar. İhtiyacı olan yaralıya, gerekli olan 
girişimlerin hızlı ve etkin olarak yapılmasının, hastane 
öncesi ekiplerde, doktor personel varlığı ile mümkün 
olduğunu ifade eden yayınlar mevcuttur (13). Hasta-
ne öncesi ekiplerde görev yapan doktorlar özellikle 
havayolu güvenliği ve hızlı ardışık entübasyon işlemi 
konusunda yeterli olmalıdırlar (13). ABD’de hastane 
öncesi ekipleri paramedik personel oluşturmakta-
dır. Fransa’da (“Service d’Aide Medicale Urgente”) ve 
Avrupa’nın neredeyse tamamında hastane öncesi 
ekiplerde doktor bulunmaktadır. İngiltere’de hastane 
öncesi acil tıbbi hizmetler uzun yıllar boyunca para-
mediklerle yürütülmüştür. Ancak son yıllarda hastane 
öncesi ekipleri doktorlar oluşturmaya başlamıştır ve 
bu durum artarak devam etmektedir. Majör travmalı 
olgular olay yerinde belirlenmeli, yaşam kurtarıcı giri-
şimler hızla ve doğru bir şekilde yapılmalı, hasta nakil 
işlemi için gerekli koşullar sağlanmalı, en uygun mer-
keze (en yakın değil) hızla nakil yapılmalı, hasta nakli 
sırasında gerekli girişimler ve tedaviler devam etmeli-
dir. Bu işlemler sırasında anahtar rol oynayan iki karar 
mekanizması bulunmaktadır: Travma alanında doğru 
triaj ve en yakın acil servise değil en uygun hastaneye 
hastanın nakil edilmesi; yani “bypass protokolü” (14-
16). 

Ülkemizde travma merkezi bulunmamaktadır. Sağlık 
Kuruluşları kapasitelerine göre birinci, ikinci ve üçün-
cü basamak olarak gruplandırılmaktadır (17). Hastane 
öncesi acil sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına bağlı 
112 Ambulans Servisi tarafından yürütülmekte ve 
koordine edilmektedir. Her ilde İl Sağlık Müdürlük-
lerine bağlı olarak faaliyet gösteren 112 KKM, ildeki 
tüm 112 ambulanslarını yönettiği gibi afet ve olağan-
dışı durumlarda resmi ve özel diğer ambulanslara da 
görev verebilmektedir. 112 KKM’de bulunan yazılım 
programları üzerinden ambulanslarının uydu yardı-
mıyla takipleri yapılabildiği gibi ildeki resmi ve özel 

tüm hastanelerin yatak, personel ve ekipman kapa-
siteleri anlık olarak izlenebilmektedir. 112 merkezine 
gelen tüm çağrıların adres bilgileri sabit telefonlarda 
otomatik olarak sisteme kaydolmakta, cep telefon-
larından gelen çağrılar ise harita üzerinde bölgesel 
olarak izlenebilmektedir. 112 merkeze ulaşan acil 
hasta çağrılarına en yakın istasyonda konuşlanan 112 
ambulansı yönlendirilmekte ve olay yerinde yapılan 
tıbbi müdahalelerinden ardından genellikle en yakın 
hastaneye nakli gerçekleştirilmektedir. 112 ambu-
lanslarında 1986-2004 yılları arasında sadece hekim, 
hemşire ve şoförler görev yaparken 2004 yılından 
sonra paramedikler, daha sonraki yıllarda da acil tıp 
teknisyenleri her yıl artan sayıda görev yapmaya baş-
lamışlardır. Halen hekimli ambulanslar bulunmakla 
birlikte 1 paramedik ve 2 acil tıp teknisyeninin birlikte 
görev yaptığı ekip sayısı çok daha fazladır. Ambulans-
larda hastane öncesinde kullanılan travma ile ilgili 
ekipmanlar standart olarak bulunmakta, çalışan per-
sonele zorunlu eğitim modülleri arasında Travma Re-
susitasyon Kursu (TRK) eğitimleri verilmektedir (18).

Türkiye’de ilk defa 1982 yılında İstanbul Üniversite-
si İstanbul Tıp Fakültesi genel Cerrahi Anabilim Dalı 
bünyesinde “Travma ve Acil Cerrahi Servisi” kurulmuş-
tur. Genel cerrahi asistanları eğitimlerinin toplam 10 
ayını rotasyon şeklinde bu serviste geçirmektedirler. 
Ayrıca tüm cerrahi bilim dalları ve aile hekimliği bu 
servise rotasyoner asistan göndermektedir. Adından 
da anlaşıldığı gibi bu serviste tüm acil cerrahi hastalar 
tedavi edilmektedir (17). 

2. Kaza Yeri Değerlendirmeleri ve Toraks 
Travmaları

Ülkemizde olay yerine giden ambulanslarda ‘am-
bulans kaza algoritması’ uygulanmaktadır (Şekil 1). 
Tablo 2’de algoritmada kullanılan kodlar verilmiştir. 
Görüldüğü gibi bu algoritmada, hastanın fizyolojik 
ve anatomik muayene bulgusu, yaralanmanın çeşidi 
ve mekanizması ve diğer özel durumlarla ilgili hiçbir 
bilgi verilmemektedir. 

Oysa travma sistemlerini geliştiren ülkelerde kullanı-
lan alanda travma triaj rehberleri bu kriterlere dayan-
maktadır ve temel amaçları, yaralıların tedavi edilebi-
leceği, en uygun hastaneye, en uygun koşullarla 
ve en kısa zamanda nakil edilebilmesinin sağlanma-
sıdır.   

Ulusal travma sistemi oluşturmak için İzmir’de kuzey 
bölgelerindeki hastaneler, İzmir Sağlık Müdürlüğü 
ve 112 KKM’nin ortak çalıştığı projenin yürütücülü-
ğünü yapan İzmir Travma Grubu, bu proje kapsa-
mında, “Center for Disease Control” (CDC) tarafından 
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Ocak 2012’ de yayınlanan “Guidelines for field triage 
of injured patients” 2011’i Türkçe ve ulusal kriterlere 
uyarlamıştır (19) (Şekil 2). İzmir Travma Grubu, alan-
da travma triajının uygulanabilmesi için, rehberin TRK 
eğitimlerinde yer almasını önermiştir. 

Toraks travmalarında, olay yeri mortalitesine sebep 
olan ve ekibin ilk bakıda değerlendirmesi gereken 
nedenler hava yolu obstrüksiyonu, tansiyon pnömo-
toraks, açık pnömotoraks, masif hemotoraks, yelken 
göğüs ve kardiyak tamponaddır. İkincil bakıda değer-

lendirilecek potansiyel mortalite nedenleri ise aort 
diseksiyonu, miyokard kontüzyonu, trakeobronşial 
laserasyon, özofagus perforasyonu, akciğer kontüz-
yonu ve diyafram laserasyonu ve/veya hernisi olarak 
sıralanabilir. Ayrıca ikincil bakıda genellikle mortalite-
ye sebep olmayan yaralanmalar da değerlendirilmeli-
dir: basit pnömotoraks ve/veya minimal hemotoraks, 
sternoklaviküler dislokasyon, sternum fraktürü, klavi-
kula fraktürü, skapula fraktürü, travmatik asfiksi, basit 
kot fraktürü, göğüs duvarı kontüzyonu.

Şekil 1. Kaza yeri algoritması

Tablo 2. Kod listesi

1 Yerinde kal kaza ile ilgili işlemleri yaptır

2 Yerinde kal kaza ile ilgili işlemleri yaptır. Yaralıyı Komuta Kontrol Merkezinin direktifi ile başka ambulans alır.

3 Kaza yerini işaretle, Komuta Kontrol Merkezinin 155 ile yaptığı görüşme sonrası olay yerinden ayrılmasında sakınca 
yoktur şeklinde onay alınırsa yaralıyı hastaneye götür. Dönüşte kaza ile ilgili işlemlerini yaptır.

4 Yerinde kal kaza ile ilgili işlemleri yaptır, Hastayı Komuta Kontrol Merkezinin direktifleri ile başka ambulans alır.

5 Kaza yerini işaretle, Komuta Kontrol Merkezinin 155 ile yaptığı görüşme sonrası olay yerinden ayrılmasında sakınca 
yoktur şeklinde onay alınırsa hastayı hastaneye götür. Dönüşte kaza ile ilgili işlemleri yaptır.

6 Yerinde kal kaza ile ilgili işlemleri yaptır, hastayı ve yaralıyı Komuta Kontrol Merkezinin direktifleri ile başka 
ambulans(lar) alır.

7 Kaza yerini işaretle, Komuta Kontrol Merkezinin 155 ile yaptığı görüşme sonrası olay yerinden ayrılmasında 
sakınca yoktur şeklinde onay alınırsa yaralıyı da ambulansa alabiliyorsan al. Eğer yaralıyı ambulansa alamıyorsan 
Sağlık Personelini yaralının yanında bırak, hayati tehlikesi olan hastayı hastaneye götür. Yaralıyı Komuta Kontrol 
Merkezinin direktifi ile başka ambulans alır. Dönüşte kaza ile ilgili işlemleri yaptır.

8 Müdahaleni yap. Komuta Kontrol Merkezinin direktifi ile başka ambulans(lar) hastayı ve yaralıyı alır. Kaza ile ilgili 
işlemleri yaptır.

9 Kaza yerini işaretle, Komuta Kontrol Merkezinin 155 ile yaptığı görüşme sonrası olay yerinden ayrılmasında sakınca 
yoktur şeklinde onay alınırsa yaralıyı da ambulansa alabiliyorsan al. Eğer yaralıyı ambulansa alamıyorsan hastayı 
seyyar sedye ile ambulanstan indir ve Sağlık Personelini hastanın yanında bırak. Yaralıyı ambulansa al ve hastaneye 
götür. Hastayı Komuta Kontrol Merkezinin direktifi ile başka ambulans alır. Dönüşte kaza ile ilgili işlemleri yaptır.
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Ambulans ve 112 KKM ekipleri, TRK kapsamında ilk 
ve ikincil hasta değerlendirmelerinde tespit edebile-
cekleri, açık/ tansiyon pnömotoraks ve yelken göğse 
müdahale eğitimlerini almaktadırlar (18). Olay yerine 
giden 112 ekibinin ilk müdahalesi kadar, yapılan ilk 
değerlendirme notlarının sağlıklı bir şekilde hasta ile 
birlikte tedavinin yapılacağı hastaneye iletilmesi de 
etkin ve hızlı tedavinin başlaması açısından hayati 
önem taşımaktadır. 

Hastanelerde göğüs travmaları, göğüs cerrahisi uz-
manları, mevcut değilse genel cerrahi uzmanı tarafın-
dan tedavi edilmektedir. Ülkemizde tek işi travma ve 
acil cerrahi hastalarına bakmak olan bir hekim grubu 
(travma ekibi) yoktur. Son yıllarda sayıları artan acil 
tıp umanları, acil servislere başvuran tüm travma has-
talarına olduğu gibi toraks travmalarına da ilk tıbbi 
bakım hizmetini vermektedir. Acil tıp uzmanlarının 
bulunmadığı durumlarda pratisyen doktorlar ve ge-

Şekil 2. Alanda travma triaj rehberi
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nel cerrahi uzmanları çalışmaktadırlar. Ancak toraks 
travması genellikle multitravmaya eşlik ettiğinden, 
birden çok tıp disiplininin birlikte çalışmasına ihtiyaç 
vardır. Acil tıp uzmanlarının, dahili ve cerrahi tüm acil 
hastaları, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, takip ve 
tedavisi için ilgili branşa devretmeleri gerekmektedir. 
Özellikle multitravmalı hastalarda tedavi sorumlulu-
ğunun hangi birim tarafından üstlenileceği hususun-
da belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. 

Halen ülkemizde göğüs cerrahisi branşı, mesai sa-
atleri dışında sadece, göğüs cerrahisi eğitimi veren 
çok az sayıdaki Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanelerinde ve göğüs cerrahisi asistanı bulunan 
üniversite tıp fakültesi hastanelerinde nöbet hizmeti 
vermektedir. Bunların dışındaki hemen hemen tüm 
hastanelerde icap nöbeti tutulmaktadır ve tek hekim 
olanlarda ise hizmet verilememektedir. Sonuç olarak 
tüm Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerin-
de göğüs cerrahisi branşında sadece İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Konya’da mesai saatleri dışında nöbet hizmeti 
verilmektedir. Bunun dışındaki tüm illerde, olağanüs-
tü durumlar dışında, hizmet icap nöbetleriyle veril-
mektedir. Bu durum, 112 ekibi ile göğüs cerrahisinin 
sürekli temas halinde çalışmasının önemini çok dra-
matik olarak ortaya koymaktadır. Ek olarak göğüs cer-
rahisinin bu çalışma şartları, sevk gerekçeleri arasında 
yer alan, ‘ilgili branş hekimin bulunmayışı’ nedenine 
dayanılarak uygunsuz ve/veya gereksiz hasta sevkine, 
gecikmiş tedaviye bağlı istenmeyen sonuçlara neden 
olabilmektedir.  

Son zamanlarda teletıpla ilgili gelişmeler, yakın za-
manda, hastanın tüm vital bulgularıyla birlikte, temel 
radyolojik verilerinin, henüz hasta ulaşmadan, teda-
vinin yapılacağı merkeze taşınmasını mümkün kıldığı 
gibi hastaneler arası veri paylaşımı ‘birbirleriyle ko-
nuşan hastaneler’ kavramını oluşturacak ve özellikle 
branş uzmanı yokluğundan kaynaklanan uygunsuz 
sevkleri azaltacaktır.  

Sonuç olarak, geliştirilecek olan ulusal ‘alanda triaj 
modelleri’ ve çıktılarının, toraks travmalarının da için-
de olduğu major travma hastaları için, en yakın değil 
en uygun hastaneye yönlendirilmesi ‘bir yaşamı kur-
tarmak’ için altın standart olarak durmaktadır. 
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Çoklu Travma Hastasının Yönetimi ve Triajı

Management and Triage of Patient with Multitrauma 

Dr. Haldun Akoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZ
Çoklu travma hastasının yönetiminde hazırlık, triaj, birincil ve ikincil bakılar, resüsitasyon ve sevk kararı gibi basamaklar-
dan oluşan bir yapı izlenmelidir. Bu sayede hayatı tehdit edici patolojiler atlanmadan ve zamanında müdahaleleri yapı-
larak en acilden en az acil olana doğru bir hasta yönetimi sağlanabilir. Her cerrah aynı zamanda temel travma bakısını da 
iyi bilmek zorundadır. İzole görünen ya da öyle olduğu iddia edilen yaralanmalarda da çoklu travma olabileceği ve bir 
vücut bölgesinin nihai tedavisi sağlanırken başka vücut bölgesinden bir ağrazın hastanın durumunu kötüleştirebileceği 
unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: çoklu travma, triaj, yaşam desteği

ABSTRACT
Preparation, triage, primary and secondary examination, resuscitation, and transport are among the steps to be follo-
wed in the management of a patient with multiple injuries. Therefore, life-threatening conditions are not missed, their 
treatment are started immediately and thus, patients are managed from the last critical to the most critical one. Any 
trauma presumed or judged to be isolated, have a potential to be multiple in reality, and focusing only to an isolated 
part of the body may worsen the health condition of the patient with an hidden other injury. 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) ilan edilen en güncel 
verilere göre yaralanma ve şiddet sebebiyle her da-
kika 9’dan fazla ve yılda 6 milyona yakın kişi hayatını 
kaybetmektedir (1). Yaralanmaların etki büyüklüğü 
çok daha çarpıcı düzeyde olup dünyadaki hastalıkla-
rın %18’ini oluşturmaktadır. Araçlı trafik kazaları (ATK) 
tek başına 1 milyondan fazla ölüme, 20 ila 50 milyon 
arasında yaralanmaya yol açmakta olup Dünya ça-
pında yaralanmaların en önemli nedenidir. ATK’ların 
%90’dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülür. 
2020 yılına doğru yapılan projeksiyonlara göre yara-
lanmalara bağlı ölümlerin özellikle düşük ve orta gelir 
düzeyindeki ülkelerde dramatik bir şekilde yaklaşık 
%80 oranında artması beklenmektedir (1). 

1982’de ilk kez tanımlandığı üzere, yaralanmalarda 
ölüm zamanı trimodal bir dağılıma uyar: İlk tepe ya-

ralanmadan sonraki saniyeler ile dakikalar arasını ifa-
de eder. Bu erken evrede ölüm genellikle ağır beyin 
hasarı ya da yüksek spinal kord yaralanmasına bağlı 
apne, ya da kalp, aort ya da diğer büyük damar ya-
ralanmalarına bağlı kanama sebebiyle gerçekleşir. Bu 
aşamadaki hastalardan çok azı kurtarılabilir. Bu aşa-
ma sadece koruyucu hekimlik, kanun ve yasalar etkili 
olabilir. İkinci tepe yaralanmadan sonraki dakikalar 
ile saatler arasında gerçekleşir. Bu aşamadaki ölümler 
subdural-epidural hematomlar, hemopnömotoraks, 
dalak-karaciğer laserasyonları, pelvis kırıkları ya da 
diğer çoklu organ yaralanmalarına bağlı kanamalar 
ile gerçekleşir. Erişkin Travma Yaşam Desteği uygula-
maları (“Adult Trauma Life Support [ATLS]”) özellikle 
bu aşamadaki yaralanmaların tespiti ve tedavisinde 
etkilidir. Yaşamın altın saatleri olarak da adlandırı-
lır. Üçüncü tepe ise yaralanmadan sonraki günler ile 
haftalar arasını ifade eder. Sepsis ve çoklu organ yet-
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mezliği esas sebeplerdir. Toraks travmaları açısından 
her üç zaman diliminde de ölüme sebebiyet verecek 
patolojilerin var olduğunu söyleyebiliriz. Travmanın 
ilk saniyelerinde ana damar yaralanmaları, tansiyon 
pnömotoraks, masif hemotoraks gibi patolojiler ile 
ölüm gerçekleşirken, travmanın altın saatlerinde he-
mopnömotoraks, kardiyak tamponad, yelken göğüs 
gibi patolojilerin tespit edilip tedavi edilmesi önem 
taşır. Toraks travmaları travma bakısında ölümcül pa-
tolojilerin çoğunu içeren en önemli vücut bölmesidir. 

2010 yılında Gunst ve ark. (2), epidemiyolojik araştır-
malarında bu trimodal dağılımın değişmeye başladı-
ğını ve bimodal bir yapıya evrildiğini göstermişlerdir 
(Şekil 1 ve 2). Standart travma bakısı eğitimi, hastane 
öncesi bakımın iyileştirilmesi, travma merkezlerinin 
açılması, gelişmiş protokollerin oluşturulması sa-
yesinde tedavi edilebilir yaralanmalara bağlı erken 

ölümlerin azaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak 
da ani ölümler tüm ölümler içinde çok daha büyük bir 
paya sahip hale gelmiştir. 

İLK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM
Yaralanma hastalarının tedavisinde hekimler yaralan-
maları tespit ederken aynı zamanda tedavi de etmek-
le yükümlüdürler. Burada amaç yaşamın idamesidir. 
Zamanlama çok kritik olup hızla ve doğru bir şekilde 
sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve tedaviler 
gerçekleştirilmelidir. Bu yaklaşıma “ilk değerlendirme” 
adı verilir ve aşağıdaki bileşenleri içerir:

1. Hazırlık

2. Triaj

3. Birincil Bakı (ABCDE) ve hayatı tehdit edici yaralan-
maların anında tedavisi

4. Birincil bakının yardımcıları ve resüsitasyonu

5. Hastanın transfer ihtiyacının değerlendirilmesi

6. İkincil Bakı (baştan ayağa değerlendirme ve hika-
ye alınması)

7. İkincil bakının yardımcıları

8. Resüsitasyon sonrası bakı ve yeniden değerlendir-
me

9. Nihai bakım

Birincil ve ikincil bakılar sık sık tekrarlanarak hastanın 
durumundaki değişiklikler belirlenmeye gayret edilir. 
Burada dikine ve ardışık bir şekilde ifade edilmiş olsa 
da aslında bu basamaklar eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilir. Bu dikine ifade, hekimlerin mental olarak sü-
reçleri daha rahat izleyip tekrar edebilmesine olanak 
sağlar.

1. Hazırlık

Travma hastalarına hazırlanma sahada ve hastanede 
olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşir. Sahada (ya 
da hastane öncesinde) hekimlerle beraber girişimler 
koordine edilerek hastanın hangi hastaneye götürü-
leceğine karar verilir. İkinci aşama olan hastanede ise 
hızlı travma bakısı ve resüsitasyonunu sağlayacak şe-
kilde bir hazırlanma gerçekleştirilir.

Hastane öncesi aşaması

Hastane öncesi sistemin hazırlık aşamasındaki en 
önemli görevi hastanın götürüleceği hastanenin 
haberdar edilmesidir. Hastane travma ekiplerinin 
mobilize edilmesi, gerekli personel ve kaynağın yön-
lendirilmesi, hastanın kabul edileceği alanın hazırlığı, 
temizliği, boşaltılması gibi işlemler zaman alır ve ön-
ceden haberdar edilmeyi gerektirir. 

Şekil 1. Travmaya bağlı ölümlerin zamanlarının tarihi tri-
modal dağılımla karşılaştırılması. Siyah çizgiler tarihi tri-
modal dağılımı, siyah kutular hemen ölümleri, gri kutu-
lar ise erken ölümleri göstermektedir. Proceedings’den 
(Baylor University. Medical Center) alınan izinle.

Şekil 2. Dallas’ın bir ilçesinde 2005 yılına ait 678 travma-
tik ölümün zamanlarının Trunkey’in 1983 çalışması ile 
karşılaştırılması. 
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Hastane öncesi aşamada havayolunun idamesi, dış 

kanamaların kontrolü, şokun kontrol altına alınmaya 

çalışılması, hastanın immobilizasyonu ve en yakın ve 

uygun merkeze hastanın nakli gerçekleştirilir. Alanda-

ki sürenin azaltılması için her türlü önlem alınmalıdır. 

Ayrıca hastanede yapılacak triaj için gereken verilerin 

elde edilmesi de son derece önemlidir. Yaralanmanın 

zamanı, mekanizması ve yaralanmaya sebep olan 

olaylar, hastanın hikayesi gibi. Bu bağlamda Şekil 3’te 

ATLS’ye göre “Alanda Triaj Karar Şeması” verilmiştir.

Şekil 3.  ATLS’ye göre “Alanda Triaj Karar Şeması”.
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Hastane aşaması

Hastaneye hasta gelmeden önce planlama ve hazır-
lıkların bir kısmının tamamlanmış olması gereklidir 
(Tablo 1). Ardından saha ekibinin hastane ekibine 
hastayı pürüzsüz bir süreç ile devretmesi beklenir. 
Ekip liderleri sırasıyla sözel ve yazılı materyalleri dev-
reder ve devralırlar. Bu aşamanın hastanın bakısını 
sekteye uğratmaması gereklidir. 

2. Triaj

Triaj, hastaların, tedavileri için gereken kaynakların 
var olan kaynaklar tarafından karşılanma oranına 
göre sıralanmasıdır. Tedavi sıralaması birincil bakının 
ABCDE sırasına göre gözden geçirilir. Yaralanmanın 
büyüklüğü ve ciddiyeti, sağkalım ihtimali gibi diğer 
faktörler de bu sıralama esnasında göz önüne alınır. 
Triaj yapılacak durumlar çoklu zayiat (“multiple ca-
sualties – MCI”) ya da toplu zayiat (“mass casualties – 
MCE”) olmak üzere 2 ana şekilde değerlendirilir. Toplu 
zayiat olayları afet olarak da tanımlanır. 

Çoklu zayiat durumlarında yaralıların sayısı ve yara-
lanmalarının dereceleri bakım yapacak birim ya da 
kurumun kaynaklarını aşmaz. Bu sebeple de hayatı 
tehdit edici problemleri olan hastalar ile çoklu sistem 
yaralanması olanlar öncelikle tedavi edilirler.

Toplu zayiat durumlarında hastaların sayısı ve yara-
lanmalarının dereceleri bakı birimleri ve tıbbi perso-
nelin kapasitesini aşar. Bu durumda en yüksek sağka-
lım ihtimali olan ve en az zaman, ekipman, kaynak ve 
personel gerektirenler önce tedavi edilirler. Buna afet 

triajı adı verilmekte olup ayrıntısı bu bölümün kapsa-
mı dışındadır.

Her birim ve hastane hem çoklu zayiat hem de toplu 
zayiat olayları için kendi eşik değerlerini belirlemeli-
dir. 

3. Birincil Bakı (ABCDE) ve Hayatı Tehdit Edici 
Yaralanmaların Anında Tedavisi

Yaralılar yaraları, vital bulguları ve yaralanma meka-
nizmalarına göre tedavi açısından öncelik sırasına 
koyulur ve değerlendirilirler. Hastanın genel değer-
lendirmesine göre mantıklı ve sıralı bir mental şema 
oluşturularak takip edilir. Bu sebeple hastanın vital 
bulguları hiç vakit kaybetmeden devir ABCDE olarak 
da bilinen bir sıra aşamayı tanımlar:

A. Airway maintenance with restriction of cervical 
spine motion (Havayolunun idamesi ve servikal 
omur hareketinin engellenmesi)

B. Breathing and Ventilation (Solunum ve Ventilas-
yon)

C. Circulation with hemorrhage control (Dolaşım ve 
kanama kontrolü)

D. Disability (Nörolojik değerlendirme)

E. Exposure/Environmental control (Hastanın soyul-
ması ve ortam ısısının kontrolü)

ABCDE basamakları klinisyenler tarafından kendile-
rini tanıtıp, hastaya adını ve ne olduğunu sorarak 10 
saniyede hızlıca değerlendirilebilir. Uygun bir yanıt 
alınması majör bir havayolu engelinin olmadığı, so-
lunumun ciddi biçimde bozulmadığı, bilincin belirgin 
derecede bozulmadığını gösterir. Yanıtsızlık durumu 
basamaklardan birinde sorun olduğunun göstergesi-
dir. 

Birincil bakıda amaç hayatı tehdit edici durumların 
belirlenmesi ve hastanın yaralanma fizyolojisi üzerine 
etkileri bakımında önem sırasına göre tedavi edilme-
sidir. Bazen soruna yol açan sebep bilinmese de so-
nucun tedavi edilmesi gerekir. Örneğin havayolunu 
koruyamamanın sebebi, hipovolemik şok, intrakra-
niyal kanama ya da direk havayolu hasarı olabilse de 
öncelik havayolu açıklığının sağlanmasıdır. ABCDE 
aşamaları önemlerine göre bir mantık sırasıyla verilse 
de uygulamada bir arada yapılmaya çalışılırlar. 

A) Havayolunun İdamesi ve Servikal Omur 
Hareketinin Engellenmesi

Travma hastasının ilk bakısında havayolunun açık 
olup olmadığı değerlendirilir. Bu hızlı değerlendir-
mede havayolu tıkanıklığı bulgularının olup olmadığı 

Tablo 1. Hasta hastaneye erişmeden önce 
tamamlanması gereken hazırlıkların listesi

• Travma ekibi aktive edildi mi?
• Takım birbirine tanıtıldı ve roller belirlendi mi?
• Koruyucu ekipman sağlandı ve giyildi mi? Hepatit ve 

AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı nedeniyle 
tüm sağlık kuruluşları yüz maskesi, göz koruyucusu, 
su geçirmez önlük ve eldivenden oluşan standart 
önleme giysilerinin giyilmesini şart koşmaktadır. 

• Havayolu ekipmanları (laringoskoplar, endotrakeal 
tüpler, larinjiyal maske ve havayolu kanülleri, 
krikotirotomi seti, fiberoptik ve diğer alternatif 
havayolu ekipmanları) hazır mı? Tüplerin balonları, 
ampuller ve piller kontrol edildi mi?

• Yeteri miktarda ısıtılmış sıvı mevcut mu?
• Diğer ekipman ve monitörler hazır ve çalışır 

durumda mı? Yatak başı ultrason cihazı getirildi mi? 
Mekanik ventilatör ve devresi hazır mı?

• BT’ye ve kan bankasına haber verildi mi?
• Çocuk hasta için doz hesaplama mezurası ya da 

kartları hazır mı?



41

Bölüm 5: Çoklu Travma Hastasının Yönetimi ve Triajı

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

gözden geçirilir. Yabancı cisimler, fasyal, mandibular 
ve/veya trakeal/larenjial kırıklar, ya da başka yaralan-
malar havayolu tıkanıklığı oluşturabilir. Biriken kan ya 
da sekresyonların havayoluna emilmesi yine tıkanık-
lığa yol açabilir. Servikal omur hareketlerini sınırlan-
dırırken havayolu açıklığının sağlanmasına çalışılma-
lıdır. 

Entübasyon endikasyonları klasik olarak 3 ana başlık-
ta toplanır: 

1. Havayolu açıklığının sağlanması ve korunmasında 
sorun olması, 

2. Ventilasyon ve oksijenasyonda sorun olması, 

3. Beklenen klinik gidişatın entübasyon gerektirmesi 
(3). 

Havayolu açıklığının sağlanması ve korunmasında 
sorun olması: Hastanın tıkanıklık belirtisi vermeyen 
net bir ses ile konuşabiliyor olması, havayolunun ye-
terli açıklıkta olup iyi bir şekilde korunabildiğini ve 
serebral perfüzyonun sürdüğünü kuvvetli bir şekilde 
gösterir (1,3). Ancak yine de havayolu açıklığının de-
vam ettiği sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Havayolu 
açıklığının var olması korunabildiğini göstermez. Ge-
nel bir kural olarak havayolu açıklığını sağlayamayan 
bir hastanın onu koruması da beklenemez. Bunun 
istisnası opioid doz aşımı gibi hemen geri döndürüle-
bilir bir sebeple havayolu sıkıntısı yaşayan hastalardır. 
Havayolunun korunabileceğini gösteren bulgu olarak 
gag refleksi öğretilse de aslında en iyi bulgu hastanın 
sekresyonlarını yutkunabilmesidir (3). Bu bağlamda 
Glasgow Koma Skoru 8 ve altında olan hastalarda 
hem havayolu refleksleri hem de havayolu açıklığı-
nın sağlanması risk altına gireceğinden klasik olarak 
bu değer bir entübasyon eşiği olarak kabul edilir (3). 
Aynı şekilde istemsiz kas hareketleri olan ya da savaş-
çı tutuma sahip hastalar da entübasyon endikasyonu 
vardır.

Ventilasyon ve oksijenasyonda sorun olması: Venti-
lasyon ve oksijenasyonun sağlanamaması sebebiyle 
entübasyona örnek olarak ağır astım krizindeki bir 
hasta verilebilir. Destek oksijen tedavisine rağmen ye-
terli oksijenasyon sağlanamayan durumlarda, ya da 
ventilasyon sayısı arttırılmasına rağmen giderek iler-
leyen hiperkarbide entübasyon endikasyonu doğar. 
ARDS gelişen ya da solunum işi nedeniyle yorulan ve 
interkostal kas kullanımına başlayan hastalar da bu 
bağlamda değerlendirilmelidir. 

Beklenen klinik gidişatın entübasyon gerektirmesi: 
Yukarıdaki sebepler dışında entübasyon gerektiren 
çok daha geniş bir hasta grubu daha vardır: Klinik gi-
dişatın hızla kötüleşeceği net bir şekilde görülen, ha-

vayolu şu an açık olsa bile ilerleyen süreçte daha ka-
tastrofik bir anda entübasyon gereksinimi oluşacağı 
bariz, solunum işinin kötüleşeceği görülebilen hasta-
lar. Boynunun tam ortasında hematom oluşturduğu 
görülebilen bir delici-kesici alet yaralanması hastası 
ya da hipotansiyon ile başvuran, toraks travması da 
bulunan bir çoklu travma hastası bu durma örnek 
olarak gösterilebilir. Erişkin bir hastada hipotansiyon 
gelişmesi için en az 1500 cc kanaması gerektiği ka-
bul edilir ve buna evre 3 şok adı verilir (1). Bu kanama 
muhtemelen toraks içindedir. Hastaya göğüs tüpü ta-
kılması, BT çekilmesi hatta ameliyathaneye gitmesini 
gerektirebilecek düzeyde olması muhtemeldir. Daha-
sı hastanın şok durumu doku perfüzyonunu bozarak 
metabolik açık meydana getirir. Bu da zaman içinde 
solunum kaslarını etkileyerek yorulmalarına ve solu-
num yetmezliğine yol açar. Son olarak, eğer hastanın 
zaten opere olacağı, transfer edileceği ya da uzun sü-
relerle acil servis dışında görüntülemeler gerektirece-
ği öngörülüyorsa entübasyon endikasyonu vardır. 

Entübasyon kararı verilen hastalarda birincil tercih 
servikal omurların hareketini kısıtlarken görerek direk 
laringoskopi ile entübasyondur. Her travma hastası, 
aksi NEXUS gibi bir skor ya da görüntüleme ile ispat 
edilene kadar servikal yaralanması var olarak kabul 
edilmelidir. Havayolu yönetilirken hastanın boyunlu-
ğu çıkartılır ve bir takım elemanı tarafından başının 
her iki yanından tutulmak suretiyle sabitlenir. Diğer 
hiçbir yöntemin dengi bir hareketsizleştirme sağlaya-
madığı gösterilmiştir. 

B) Solunum ve Ventilasyon

Havayolu açıklığının ve korunmasının sağlanması ye-
terli ventilasyonu garanti altına almaz. Oksijenasyon 
ile CO2 eliminasyonunu azami hale getirmek için ye-
terli gaz değişimini sağlamak gereklidir. Bu nedenle 
akciğerler, göğüs duvarı ve diyafram mutlaka bu aşa-
mada değerlendirilir. Hastanın boyun ve göğsü soyu-
larak bariz deformiteler aranır. Perküsyon muayenesi 
acil servis içinde özellikle de resüsitasyon esnasında 
çok zordur. Oskültasyon ile solunuma her iki akciğerin 
eşit katılıp katılmadığı tespit edilmeye çalışılır. Tansi-
yon pnömotoraks, masif hemotoraks, açık pnömo-
toraks, trakeobronşiyal yaralanma birincil bakının bu 
basamağında hem tespit hem de tedavi edilmelidir. 
Basit pnömotoraks, yelken göğüs, kot kırıkları ve pul-
moner kontüzyon solunumu o derecede etkilemediği 
zaman ikincil bakıda tespit edilebilir. Basit pnömoto-
raksın pozitif basınçlı ventilasyona bağlanan bir entü-
be hastada tansiyon pnömotoraksa dönüşebileceği 
akıldan çıkarılmamalı ve bu hastalarda mutlaka gö-
ğüs tüpü takılmalıdır. 
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C) Dolaşım ve Kanama Kontrolü

Travma hastasında dolaşım bozukluğuna yol aça-
bilecek faktörler oldukça çeşitlidir. Kan hacmindeki 
azalma ve kalp debisindeki düşme ana etmenlerdir. 
Travma hastasında aksi ispat edilene kadar hipotan-
siyonun sebebi sırasıyla tansiyon pnömotoraks ve 
kanama olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple bu aşa-
mada tespit edilebilen her türlü kanama kontrol al-
tına alınmalıdır. Hastanın hemodinamik durumunu 
belirlemek üzere en hızlı tanı testi fizik muayenedir. 
Fizik muayenede bilinç durumu, cilt perfüzyonu ve 
nabız incelenmelidir. Serebral perfüzyonun azalması-
na bağlı bilinç bulanıklığı, kül rengi, soluk bir yüz cildi 
ve ekstremiteler, hızlı ya da alınamayan bir nabız ka-
namanın kanıtı olarak kabul edilmelidir. 

Birincil bakıda dış kanamalar mutlaka tespit edilip 
direk bası ile kontrol altına alınmalıdır. Turnike kulla-
nımı ampute ekstremiteden kaynaklanan masif ka-
namalarda elzem olsa da iskemik yaralanma riski de 
taşır. Turnike ancak direk basının etkili olmadığı hayatı 
tehdit edici kanamalarda kullanılmalıdır. Kör klemp-
lemeden de sinir ve damar hasarı yapabilme ihtimali 
sebebiyle uzak durulmalıdır.

İç kanamaların ana kaynakları batın, toraks, retrope-
riton, pelvik ve uzun kemik kırıklarıdır. Genellikle fizik 
muayene ve görüntüleme ile iç kanamanın yeri tes-
pit edilebilir. Bu aşamada acil tıp hekimleri tarafından 
yaygın şekilde kullanılan FAST ve E-FAST ultrasonog-
rafi protokolleri tüm algoritmaları değiştirmiştir. Trav-
mada odaklı batın ultrasonografisi anlamına gelen 
FAST protokolünde hastanın karaciğer ve dalak lojları 
ile pelvik bölge serbest sıvı (kan) açısından sonografik 
olarak incelenir. Ayrıca perikardiyal boşlukta da ser-
best sıvı varlığına bakılır. E-FAST protokolünde buna 
ek olarak her iki akciğerde pnömotoraks ve sıvı varlığı 
da incelenir. Muayene ve görüntüleme ile elde edilen 
veriler ışığında atelleme, pelvik bandaj, göğüs tüpü 
takılması, perikardiyosentez gibi girişimler bu aşama-
da gerçekleştirilir.

İç kanamaların cerrahi olarak nihai kontrolü ve o za-
mana kadar sıvı/kan resüsitasyonu ile perfüzyonun 
sağlanması tedavinin ana unsurlarıdır. En az 2 adet 
geniş periferik damaryolu (en az yeşil renkli, tercihen 
gri) açılmalıdır. Temel hematolojik incelemeler için 
kan örneği de bu esnada alınır. Kan grubu, cross kanı 
ve doğurganlık çağındaki kadınlarda b-hcg ilk gön-
derilecek örneklerdir. İkinci sırada şokun derecesini, 
metabolik asidozun derinliğini, hemoglobin düzeyi 
ile temel elektrolitleri belirlemeye yardımcı olacak 
kan gazı ve laktat düzeyleri gelir. Periferik damaryo-
lu açılamayan durumda sırasıyla tercihler intraosseos 

yol, santral venöz yol ve venöz cut-down açılmasıdır.

Kristalize solüsyonlarla agresif ve sürekli hacim resü-
sitasyonu kanama kontrolünü zorlaştırdığı ve morta-
liteyi arttırdığından artık önerilmemektedir. Her ne 
kadar geçmişte 2 litre sıvının hızlıca verilmesi öneril-
se de bu konudaki tartışmalar yerini daha kontrollü 
sıvı resüsitasyonu yapılması önerilerine bırakmıştır. 
Koagülopati, asidoz ve hipotermi sarmalına hastayı 
sokmamak adına kristalize sıvılar mümkün olan en az 
miktarda ve 37 ila 40 dereceye ısıtılarak verilmelidir. 
Eğer mevcut ise hastalara direk kan verilmesine de 
başlanabilir. Erkek travma hastaları ile doğurganlık 
çağında olmayan hastalarda kan grubu belirlenip ve 
cross yapılana kadar 0 pozitif, doğurganlık açığında-
ki kadınlarda 0 negatif kan ile resüsitasyona başlanır. 
Kan grubunun tespiti ve kanın crosslanmasını takiben 
hastanın grubuna uygun taze tam kana ya da dengeli 
kan resüsitasyonuna geçilir. Burada dengeli kandan 
kasıt 1:1:1 ünite oranıyla eritrosit süspansiyonu, trom-
bosit süspansiyonu ve taze donmuş plazma vermek-
tir. ATLS 10. baskısında 1 litre kristalize sıvı sonrasında 
yanıt yoksa kan resüsitasyonuna geçilmesi öneril-
mektedir (1). Son olarak, kanayan travma hastaların-
da yaralanmanın ilk 3 saati içerisinde traneksamik asit 
uygulanmasının sağkalıma katkı sağladığı net olarak 
gösterilmiş olup rutin uygulanması önerilmektedir. 

D) Nörolojik Değerlendirme

Birincil bakıda yer alan kısa nörolojik değerlendirme 
içinde GKS, pupil boyutları, ışığa yanıtları ve kaba mo-
tor muayene (lateralizan bulgu varlığı) yer alır. Eğer 
hastaya hızlı ardışık entübasyon yapılmasına karar ve-
rildi ise sedatizan ve nöromüsküler blokör ajan uygu-
lamasından önce bu basamağın hızlıca yapılması çok 
büyük önem arz eder.

E) Hastanın soyulması ve ortam ısısının kontrolü

Hastanın üzerindeki kıyafetler kesilerek tamamen so-
yulmalı, tüm omur sistemi hareketsizliği korunarak 
hasta yan çevrilmeli ve sırtı da kontrol edilmelidir. Ar-
dından da sıcak battaniyelerle örtülerek vücut ısısını 
kaybetmesi engellenmelidir. Hipotermi, koagülopati, 
asidoz sarmalından hastayı korumak adına bu basa-
mağın uygulanmasında ihtimam gösterilmelidir. 

4. Birincil Bakının Yardımcıları

Birincil bakı esnasında uygulanması önerilen yardım-
cılar şu şekildedir:

· Sürekli elektrokardiyogram, 

· Nabız oksimetresi, 
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· Karbondioksit monitörizasyonu (ETCO2), 

· Solunum sayısı takibi, 

· Kan gazı ölçümleri 

· İdrar sondası takılması ve çıkardığı takibi

· Gastrik sonda ile dekompresyon ve kanama kont-
rolü

· Laktat düzeyi (4,5)

· Direk grafiler (Akciğer, Pelvis, 2 yönlü servikal gra-
fi)

· FAST, E-FAST ultrasonografi, 

· Sonografik ventrikül duvar hareketi tayini (6)

· Pasif bacak kaldırma testi ile beraber sınırlı eko-
kardiyografi

Bunlar dışında AST, ALT, CK ve miyoglobin değer-
lerinin de prognostik faydasını gösteren çalışmalar 
yapılmıştır (7). Daha önceki ATLS kılavuzlarında hep 
önerilen Diyagnostik Periton Lavajı (DPL) artık yerini 
FAST sonografi ve pan-BT’ye bırakmıştır. Artık DPL uy-
gulamasının pratik kabul edilebileceği bir durum çok 
ama çok nadir olarak görülmektedir (8). 

5. Hastanın Sevki

Hastanın birincil bakısı tamamlandıktan, birincil ba-
kının yardımcı testleri yapıldıktan ve ancak hasta 
stabilize edildikten sonra sevk kararı verilebilir. Bu 
aşamada sevk ile ilgili organizasyon yapılırken sık 
aralıklarla birincil bakı tekrarlanmalı ve ikincil bakı da 
tamamlanarak adli rapor tutulmalıdır. Eğer hastanın 
nihai tedavisinin o kurumda yapılamayacağı kesinse 
ileri değerlendirme yapılarak zaman kaybedilmeme-
lidir. Resüsitasyon ve stabilizasyon için gereken tet-
kik ve tedaviler bu kapsamda tutulamaz. Sevk eden 
ve hastayı sevk alan hekimlerin birbiriyle görüşmesi 
sağlanmalıdır. Sevk esnasında en ufak riski dahi olan 
hastalar entübe edilmelidir. Hareket eden bir aracın 
içinde entübasyon yapılması son derece zordur (9). 

6. İkincil Bakı

İkincil bakı, birincil bakı tamamlanana, resüsitatif 
girişimlerin hepsi uygulanana ve hasta stabilleşene 
kadar başlatılmaz. Birincil bakı ve tekrarı süreklilik arz 
eden bir hastada ikincil bakı başka bir hekim tarafın-
dan da eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. İkincil 
bakı asla ve asla birincil bakıyı ve girişimlerini engel-
lememelidir. İkincil bakı baştan ayağa kadar hastanın 
tam bir muayenesini ve ayrıntılı hikayesinin alınması-
nı içerir. Oldukça uzun ve ayrıntıları olan bu bakının 
göğüs bölgesine dair kısmını biraz da ayrıntılı olarak 
ele alalım: Göğsün ikincil bakısı göğüs duvarının hem 

anterior hem de posteriordan görsel olarak incelen-
mesi ile başlar. Açık pnömotoraks ve yelken göğüs 
gibi patolojiler bu şekilde bile belirlenebilir. Ardından 
göğüs duvarının tam bir palpasyonu yapılır. Buna kla-
vikulalar, sternum, tüm kotlar da dahil edilir. Sternum 
kırığı ya da kostokondral ayrılma varsa sternal basınç 
uygulaması ağrılı olacaktır. Göğüs duvarındaki kon-
tüzyon ve hematomlar klinisyeni okült yaralanmalar 
yönünden uyarmalıdır. 

Ciddi göğüs yaralanması ağrı, dispne ve hipoksi ile 
kendini gösterebilir. Değerlendirme mutlaka inspek-
siyon, palpasyon, oskültasyon, perküsyon ve akciğer 
grafisini içermelidir. Kalp seslerinin derinden gelmesi 
ve nabız basıncında düşme kardiyak tamponadı akla 
getirmelidir. Boyun venöz dolgunluğu ve hipotansi-
yon durumunda tansiyon pnömotoraks ve kardiyak 
tamponad mutlaka ekarte edilmelidir. Kanaması da 
olan bir hastada boyun venöz dolgunluğunun silikle-
şebileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda sonografik 
E-FAST protokolünün muayenenin bir bacağı olarak 
algılanıp uygulanması gereklidir (10). 

7. İkincil Bakının Yardımcıları

Daha özellikli testler ve görüntülemeler genellikle 
ikincil bakının sonuna saklanır. Her türlü BT, üretrog-
ram, ürografi ya da anjiyografiler, transözofajial ult-
rason, bronkoskopi ve diğer tanısal girişimler bunlar 
içinde sayılabilir. Özellikle 2 ve daha fazla bölgesi için 
ileri görüntüleme gerektiren çoklu travma hastaların-
da panBT adı verilen tüm vücut BT’si çekilip çekilme-
mesi konusu son yılların önemli tartışmaları arasında-
dır. Yeni nesil hızlı BT’ler ile tüm vücut BT çekim süresi 
ve verilen radyasyon miktarının azalması sayesinde 
panBT artık rutin uygulamada yerini almaktadır. Kra-
niyal ve tüm spinal BT görüntülemesi gerektiren has-
talarda panBT çekilmesi akılcı bir yoldur. Bu açıdan 
NEXUS Kafa (11) ya da Kanada Servikal (12) gibi klinik 
karar verme kuralları kullanılarak görüntüleme endi-
kasyonu netleştirilir. 

8. Yeniden Değerlendirme

Bu aşama sürekli başa dönerek değerlendirmenin 
nihai tedavi sağlanana kadar bitirilemeyeceğini vur-
gulamaktadır. Travma hastalarının her an kötüleşebi-
leceğini, tespit etmediğiniz yeni bir bulgu ve yaralan-
manın karşınıza çıkabileceğini unutmamalısınız.

SONUÇ
Çoklu travma hastasının bakımı oldukça zorlu ve kap-
samlı değerlendirmeleri gerektirir. Sadece tek bir vü-
cut bölgesine odaklanarak yapılan sınırlı incelemeler 
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hastanın yaşamını kaybetmesini garanti altına alacak 
en büyük tıbbi hatalardandır. Her hekim, branşı ne 
olursa olsun, temel travma bakı basamaklarını, birin-
cil ve ikincil bakıyı ve bunların içindeki girişimleri bil-
mek zorundadır. Cerrahi eğitimi içerisinde de mutlaka 
Erişkin Travma Yaşam Desteği (ATLS) becerileri kazan-
dırılmalıdır. Bu sayede travmatik yaralanmaların diğer 
branşlarla beraber öncelikli jale getirilmesinde dil bir-
liği sağlanması ve sonografik incelemede ustalaşmak 
mümkün olacaktır. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

· Bir çoklu travma hastasının yönetiminde hazırlık, 
triyaj, birincil bakı, resüsitasyon ve yardımcıları, 
sevk kararı, ikincil bakı, resüsitasyon ve yardımcı-
ları, yeniden değerlendirme ve nihai tedavi aşa-
maları akılda tutulmalı ve izlenmelidir.

· Birincil bakıda ABCDE basamakları izlenmeli ve 
her basamakta gerekli girişimler gecikmeden ger-
çekleştirilmelidir.

· Hasta tamamen stabilize edilmeden, transfer es-
nasında oluşabilecek riskler için önlem alınmadan 
ve karşılayacak hekim ile görüşüp bilgi vermeden 
sevk edilmemelidir.
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Toraks Travmasında Şok ve Tedavisi 

Shock and it’s Treatment in Thoracic Trauma

Dr. Cumhur Murat Tulay*, Dr. Sadık Yaldız
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ÖZ
Şok, yetersiz doku perfüzyonunun sebep olduğu doku oksijenizasyonun bozulması, hücresel hipoksi ve sonucunda da 
organ fonksiyonlarında bozulmasıyla ortaya çıkan sendrom olarak tanımlanmaktadır. Fizyopatolojik yönden, kardiyo-
vasküler sistemin üç önemli komponenti olan damar tonusu, kan hacmi ve kalbin gücü, şok tablosunda rol oynamak-
tadır. Şok tipleri, hipovolemik, kardiyojenik, obstrüktif ve distribütif şok olarak sınıflandırılabilir. Biz burada daha çok 
travma hastalarında görülebilecek şok tiplerini anlatmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: şok, hemorajik şok, şok tedavisi, kontrollü hipotansiyon

ABSTRACT
Shock is defined as a syndrome that is precipitated by a global decrease in perfusion resulting in inadequate delivery 
of oxygen to tissues, and thus compromising organ function. Physiopathologically, three important components of the 
cardiovascular system (vascular tone, blood volume, and cardiac strength) play a role in shock condition. Types of shock 
can be classified as hypovolemic, cardiogenic, obstructive, and distributive. We are trying to describe the types of shock 
that can be seen in trauma patients.

Key Words: shock, hemorrhagic shock, treatment of shock, permissive hypotension

Sorumlu Yazar*: Dr.Öğr.Üyesi Cumhur Murat Tulay, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye 
E-posta: cumhurtulay@hotmail.com
Telefon: 05053946614

GİRİŞ

“Şok, yaşam makinelerinin raydan çıkmasıdır”

 Samuel Gross-1872

Şok, yetersiz doku perfüzyonunun sebep olduğu 
doku oksijenizasyonunun bozulması, hücresel hipok-
si ve sonucunda da organ fonksiyonlarında bozulma 
olarak tanımlanmaktadır. Hücresel düzeyde meydana 
gelen hipoksi, hücre duvarında yer alan iyon kanalla-
rının fonksiyon bozukluğuna, hücre içi ödeme, hücre 
içeriğinin hücre dışına çıkmasına, pH dengesizliği ve 
laktik asit birikimine sebep olur. Dokunun kan akımı 
ve oksijenizasyonundaki azalma, doku hasarı açısın-
dan ilk başlarda tedavi ile geri dönüşümlü olabilir. 
Travmanıın etkisiyle tüm vücudu etkileyen inflama-
tuar yanıt ve multiorgan disfonksiyonu gelişmesine 
sebep olabilecek şekilde humoral (komplement- ko-
agülasyon- hormonal) ve hücresel (nötrofiller, mak-
rofajlar, monositler, endotel hücreleri) immünite sis-

temleri aktive olur; çok sayıda inflamatuar mediatör 
(sitokinler, serbest radikaller, proteolitik enzimler) 
üretilir. En sonunda endotel hücre yapı ve fonksiyon-
ları, kapiller yapı ve hücre membran hasarı ile birlikte 
organ disfonsiyonu gelişimine neden olur. Geri dö-
nüşümsüz olabilecek komplikasyonların ve ölümün 
engellenebilmesi için erken dönemde tanı koyularak 
tedavi edilmesi gerekmektedir. 

Kanlanmayı belirleyen en önemli faktörler, sistemik 
arter basıncı, organa spesifik damar direnci ve bes-
leyici kapiller damar sisteminin açıklığıdır. Fizyopa-
tolojik yönden, kardiyovasküler sistemin üç önemli 
komponenti olan damar tonusu, kan hacmi ve kalbin 
gücü, şok tablosunda rol oynamaktadır. Travma has-
talarında sıklıkla karşılaşılan durum hipodinamik şok 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hipodinamik şok ile 
birlikte doku perfüzyonu akut olarak azalır; bunun 
sonucunda da soğuk ve nemli ekstremiteler, terleme, 
takipne, hipotansiyon, azalmış nabız basıncı, bilinç 
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bozukluğu, ajitasyon, konfüzyon ve idrar miktarında 
azalma gibi klinik bulgular ortaya çıkar. 

Tablo 1‘de şok tipleri özetlenmiştir. Bu bölümde trav-
ma sonrası karşılaşılabilecek şok tipleri incelenecektir.

HEMORAJİK ŞOK 
Hemorajik şok, sivil hayatta travma sonucu ölümlerin 
yaklaşık %40’ından sorumludur. Savaş alanlarında ise 
bu oran %80’lere kadar çıkmaktadır. Sıvı resüsitasyo-
nu, hemorajinin kontrolü, koagülopatinin düzeltilme-
si ve bu hastaların travma merkezlerine hızlı bir şekil-
de transportu ile, bu oran azalabilmektedir. 

Künt ve penetran yaralanmalarda yaş arttıkça mor-
talitenin de arttığını bildiren çalışmalar mevcuttur. 
Morris ve ark. (1) 40 yaş ile mortalitenin artmaya baş-
ladığını ve 65 yaşın üstünde minör travmalarda bile 
mortalite oranlarının çok yükseldiğini bildirmişlerdir. 
Hwabejire ve ark. (2) hemorajik şokta mortaliteye etki 
eden faktörleri araştırdıklarında 65 yaşın üzerinde 
mortalite oranının çok keskin bir yükseliş gösterdiği-
ni bildirmişlerdir. Hemorajik şok, damar yatağındaki 
kan hacminin herhangi bir nedenden dolayı hızlı bir 
şekilde azalması sonucu oluşur. Ani kanama kalbin 
kontraksiyonu ve atım sayısında artışa neden olur 
ve bunu baroreseptör aktivasyonu ve periferik vazo-
konstrüksiyon izler. Genel olarak diastolik kan basın-

cında başlangıçta hafif bir artış olsa da ventriküllerin 
dolmasında ve kardiyak outputta azalma sonucu sis-
tolik kan basıncı düşer. Hastaların yaşı, kardiopulmo-
ner durumları değişkenlik gösterebileceğinden her 
hastada bu cevap farklı olabilir ve bu yüzden, sadece 
kalp atım hızı ve kan basıncına bakarak hemorajik şo-
kun varlığı veya derecesi değerlendirilemez. Kardiyak 
output daha henüz azalmadan bile dolaşımdaki kan, 
kritik olan organlara yönlendirilir. Hayati önemi olma-
yan doku ve organlarda kan dolaşımının azalmasına 
bağlı hücreler, laktik asit üretir ve dolaşıma bırakırlar. 
Bunun sonucu olarak kardiyak outputta belirgin bir 
düşüş olmadan laktik asit düzeylerinde artış olabilir. 
Ancak kandaki bikarbonat iyonları, biriken laktik asi-
di tamponlayarak kan pH düzeylerini hemen hemen 
normale yakın bir düzeyde tutarlar. Baz açığı, bu re-
zervin ne kadarının kullanıldığı konusunda önemli bir 
göstergedir. Baz açığı, 1 litre kanın pH’sını normal hale 
getirmek için eklenmesi gereken baz miktarıdır. He-
morajinin başlangıcında daha henüz kan pH düzeyi 
ve kan basıncı normalken bile, arteriyel ve venöz kan 
baz açığı daha negatif hale gelebilir. Bu yüzden baz 
açığı; önemsiz bir kan kaybını, belirgin kanamadan 
ayırmada kullanılan önemli bir göstergedir. Ayrıca 
kan pH’sındaki düşüş sonucu, beyindeki kemoresep-
törler aktive olur, dakikadaki solunum sayısı artarak 
arter kanındaki karbondioksit miktarı azaltılmaya ve 
gelişmekte olan asidozun kompanse edilmesi sağlan-
maya çalışılır.    

Kan kaybı devam ederse, kardiovasküler refleks-
ler ile damar yatağının doldurulması artık yetersiz 
kalır ve hipotansiyon yerleşir. Arter kan basıncının 
90mmHg’nin altına düşmesi arteriyel hipotansiyon 
olarak kabul edilmiştir. Hipotansiyonla birlikte kimya-
sal ve solunumsal tampon mekanizmaları da yetersiz 
kalır ve asidoz ortaya çıkar. Hipotalamik-hipofizer- 
adrenomedüller sistem aktive olup, stres hormonları 
salgılanır ve glikojenoliz, lipoliz ve ılımlı hipokalemi 
ortaya çıkar. Belirgin travmatik kanama sonrasında ar-
teriyel laktat konsantrasyonu genel olarak 4.0mmol/
L’nin üzerinde, PaCO2 32mmHg’nin altındadır. Orta 
derece hiperglisemi (150-170 mg/dL) ve orta derece 
hipokalemi (3,5-3,7 mEq/L) eşlik edebilir. Her ne ka-
dar hemorajik hipotansiyon akciğer perfüzyonunu 
azaltsa da aspirasyon, hava yolu tıkanıklığı, alveoler 
konsolidasyon ya da akciğer yaralanması da arteriyel 
hipoksemi nedeni olabilir (3). 

Dolaşımda meydana gelen bozulmanın acil servisler-
de ilk değerlendirme sırasında ortak bir dil kullanıl-
ması amacıyla “The Advanced Trauma Life Support” 
(ATLS®) tarafından hemorajik şok evrelemesi yapılmış-
tır (Tablo 2) (4). 

Tablo 1. Şok tipleri

Hipovolemik En sık hemorajiye sekonder gelişir; 
dolaşımdaki kan hacmi azalması ile 
ortaya çıkar. 

Kardiyojenik Kalbin kan pompalamasındaki 
problemden dolayı gelişir. (Akut 
miyokardial      enfarktüs, disritmi vb.)

Obstrüktif Kalp fonksiyonlarının perikardiyal 
tamponad ya da tansiyon pnömotoraks 
gibi mekanik bası etkileri ile 
bozulmasıyla oluşur.

Distribütif Vasomotor kontrolün çeşitli sebeplerle 
kaybolarak, arterioller ve venüllerde 
vazodilatasyon gelişmesi sonucu kan 
akımı dağılımındaki bozukluğa bağlı 
ortaya çıkar. Kardiyak outputun artması 
ve sistemik vasküler rezistansta azalma 
ile karakterizedir. 3 tipe ayrılır. 

a. Nörojenik şok: Omurilik yaralanması 
ya da spinal anestezi ile damarların 
otonomik kontrolünün bozulması ile 
oluşur.  

b. Septik şok: Sistemik vasküler 
rezistansta azalma, hipotansiyon, venöz 
kapasitenin azalması ile gelişir. (peritonit, 
apse, kateter enfeksiyonu vb.)

c. Anafilaktik şok
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Günümüzde hemorajik şok evrelemesi halen kulla-
nılmakta olmasına rağmen, ciddi hemoraji ile gelen 
olgularda, bu evrelemenin geçerliliği konusunda 
şüpheler mevcuttur. Mutschler ve arkadaşlarının (5), 
Trauma Register DGU® bilgi bankası üzerinden nabız, 
sistolik kan basıncı ve Glascow koma skalası kriter-
leri göz önüne alınarak 36.504 ciddi travma geçiren 
hastanın ATLS hemorajik şok evrelemesini değerlen-
dirdikleri çalışmalarında, yalnızca %9,3 hastanın bu 
kriterlere uyduğunu, ancak %90,7 hastanın uyum 
sağlamadığını ve bu sonuçlara göre ATLS kriterlerinin 
güvenirliliğinin tartışılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çocuklarda kan hacmi/ vücut ağırlığı oranı yetişkin-
lerden daha yüksektir. Bu nedenle çok küçük kanama-
lar hipovolemi ve şoka yol açabilir. 

Bonanno (6), ATLS tarafından yapılan hemorajik şok 
sınıflamasının yetersiz olduğunu ve hemorajik şokun 
hastanın fizyolojik durumuna göre yeniden sınıflandı-
rılması gerektiğini ileri sürmektedir. Aynı yazar hemo-
rajik şoku, ılımlı, orta derecede, şiddetli ve kritik he-
morajik şok olarak 4 evreye ayırmaktadır. Ilımlı şokta 
hastada kan basıncı normal iken taşikardi mevcuttur. 
Orta derecede şokta ise taşikardiye hipotansiyon da 
eklenmiştir. Bu evrede kan ve sıvı replasmanı ile tansi-
yon ve nabız sayısı normale döner. Şiddetli hemorajik 
şokta ise sıvı ve kan replasmanına cevap vermeyen 
bir hipotansiyon mevcuttur. Hızla kanama odağının 
cerrahi olarak ortadan kaldırılması gereken safhadır. 
Total kan kaybının %40 ve üzerinde olduğu safha ise 
kritik hemorajik şok safhasıdır. Bu safhada kalp ve be-
yin etkilenmiştir.  

Kalp hızı/ sistolik kalp basıncı oranı hesaplanarak ve 
normal değeri 0,5-0,7 olarak bulunan şok endeksinin 
(shock index-SI), travma hastalarında 0,9’un üzerinde 
bulunmasının, masif transfüzyon ihtiyacı açısından 
bağlantılı olabileceği gösterilmiştir (7). 

NÖROJENİK ŞOK
Omurilik yaralanması ile periferik damar yatağı ve 
kalpte sempatik tonus kaybı sonucu meydana ge-
len hemodinamik instabilite olarak tanımlanır. Buna 
bağlı olarak bradikardi, hipotansiyon ve termoregü-
lasyonun kaybı ile gelişen hipotermi ile karakterize-
dir. Özellikle multitravma hastalarında hemorajik şok 
tablosunun sık görülmesine rağmen, hipotansiyon ve 
bradikardi bulgularının beraber tespit edilmesi du-
rumunda nörojenik şok konusunda klinisyen dikkatli 
olmalıdır (8). 

“Trauma Audit and Research Network” veri tabanında 
servikal vertebra yaralanmalarında %19,3 nörojenik 
şok gelişebileceği; torasik ve lomber bölge yaralan-
malarında ise sırasıyla %7 ve %3 oranında nöroje-
nik şok ile karşılaşıldığı bildirilmiştir (9). Parçalanmış 
kemik ve intervertebral disk materyalleri omurilikte 
kısmi ya da tam yaralanmaya sebep olabilir. Bu yara-
lanma sonucunda geri dönüşümsüz aksonal hasar ve 
nöral hücre membran bozulması gelişebilir. Bu hasar, 
vasküler yaralanmalarla birlikte saatler içinde progre-
se olabilir. Torakal 6. vertebranın üzerindeki omurilik 
yaralanmalarında T1-L2 omurları arasında devam 
eden sempatik sinir sistemi nöronlarının desendan 
yolaklarında hasar meydana gelir. Bunun sonucunda 
sempatik sinir sisteminin supraspinal kontrolünün 
ortadan kalkması ve parasempatik sinir sistemi inhi-
bisyon kaybı ile yaralanma seviyesinin altında sempa-
tik aktivite artar. Motor ve duyu kontrol kayıpları ile 
kardiovasküler, termoregülatör ve bronkopulmoner 
sistemlerde instabilite sık olarak karşımıza çıkar. Kal-
bin ve akciğerlerin sempatik ve parasempatik kontro-
lünün T6 seviyesinin altındaki omurilik yaralanmala-
rında bozulmaması önemli bir klinik durumdur. Buna 
bağlı olarak tetrapleji ve parapleji hastalarında, organ 
sistemlerinin yaralanmaya vereceği cevap farklılık 
gösterebilir (10). 

Tablo 2. Vital bulgulara göre 70 kg olan bir hastada tahmin edilen kan kaybı miktarı

Bulgular Evre I Evre II Evre III Evre IV

Kan kaybı (mL) <750 750-1500 1500-2000 >2000

Kan kaybı (% kan hacmi) <%15 %15-30 %30-40 >%40

Nabız  <100 >100 >120 >140

Kan basıncı Normal Normal Azalmış Azalmış

Solunum sayısı 14-20 20-30 30-40 >35

İdrar çıkışı (mL/hr) >30 20-30 5-15 <5

Mental durum Anksiyöz Anksiyöz Konfüzyon Letarji

Bu tabloya göre hastalar dört kategoriye ayrılırlar: Evre I: Tahmin edilen kan kaybı %15’in altında; Evre II: Tahmin edilen kan kaybı 
%15-30 arasında; Evre III: Tahmin edilen kan kaybı %30-40 arasında; Evre IV: Tahmin edilen kan kaybı %40’ın üzerinde.  
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Supraspinal kontrolün bozulması sonucu gelişen 
sempatik tonus kaybı ve salim vagal tonus ile otonom 
kontrol bozulur ve nörojenik şok tablosu ortaya çıkar. 
Organların ve alt ekstremite damarlarının genişleme-
si sonucu kan periferik damar yatağında göllenir ve 
hipotansiyon gelişir. Hipotansiyon, hemorajik şokta-
ki gibi gerçek bir hipovolemiye bağlı olmadığından 
sadece sıvı tedavisi tek başına durumu düzeltmeye-
ceği gibi aşırı sıvı yüklenmesine de neden olabilir. Bu 
durumun engellenebilmesi için vazopresör ilaçlar 
kullanılmalıdır. Genel olarak vazopresör tedavinin 7 
güne kadar kullanılması kabul edilmekle birlikte (8), 
yaralanmanın şiddetiyle bağlantılı olarak vazopresör 
tedavinin 5 haftaya kadar devam edebileceğini bildi-
ren yayınlar bulunmaktadır (11). Yapılan bir çalışmada 
servikal yaralanmalar sonucu omurilik yaralanması 
geçiren hastaların %67’sinde, yaralanmayı takip eden 
birkaç gün içerisinde pulmoner sistem komplikasyon-
ları rapor edilmiştir (12). Omurilik yaralanması geçiren 
hastaların atelektazi, pnömoni ve solunum yetmezliği 
açısından yakın takibi gerekmektedir.  

OBSTRÜKTİF ŞOK 
Normal intravasküler volüm ve miyokard fonksiyonu 
olan olgularda, yeterli miktarda kardiyak outputun 
sağlanamaması sonucu oluşur. Obstrüktif şoka pul-
moner, sistemik dolaşım veya kalbin kendisi ile ilgili 
etiyolojiler neden olabilir. Bu şok tipine akut perikar-
diyal tamponad, tansiyon pnömotoraks, pulmoner 
veya sistemik hipertansiyon ve konjenital veya edin-
sel kardiyak çıkış obstrüksiyonları örnek olarak sayı-
labilir. Obstrüktif şoka sebep olan patolojilerin erken 
tanınması tedavi açısından önemlidir. 

Perikardiyal tamponad ve konstrüktif perikarditte 
direkt olarak sağ ventrikül diastolik dolumu bozulur-
ken, tansiyon pnömotoraksta venöz dönüşün baskı-
lanması sonucunda obstrüktif şok gelişebilir. 

Kardiyak tamponad; perikardiyal alanda perikardiyal 
efüzyon, enfekte sıvı, kan veya havanın birikmesine 
bağlı kalbin bası altında kalması ve hemodinamik 
olarak yanıt verememesi ile sonuçlanır. Tamponadın 
klinik bulguları, altta yatan sebebin malignite, bağ 
doku rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği veya perikar-
dite bağlı olduğu durumlarda sinsi seyredebilir.  Kar-
diyak output sınırlandıkça, akciğerlerde problem gös-
termemekle birlikte genel klinik tablo kalp yetmeliği 
tablosuna benzer seyir gösterebilir. Tamponadı dü-
şündüren klinik bulgular, pulsus paradoksus, nabız 
basıncının daralması, jugular venöz distansiyondur. 
Ekokardiyografi perikardiyal effüzyonun varlığını 
tanımada önemlidir. Kardiyak tamponadın tedavisi, 

perikardiyal sıvı veya havanın cerrahi drenaj veya pe-
rikardiyosentez ile boşaltılmasıdır.  Küçük miktarlarda 
sıvının bile boşaltılması hızlı bir şekilde kan basıncını 
ve kardiyak outputu olumlu yönde etkiler. Travmatik 
tamponadda torakotomi, VATS, subxiphoidal yakla-
şımla cerrahi uygulanabilir. Perikardiyosentez müm-
kün olduğunca ekokardiyografi eşliğinde yapılmalı-
dır. 

Diğer bir obstrüktif şok sebebi tansiyon pnömoto-
rakstır. Bu konu, kitabın ilgili bölümünde ayrıntılı ola-
rak anlatılacağından kısaca değinilmiştir.  Tansiyon 
pnömotoraksta, akciğerin total kollapsı, karşı tarafa 
mediastinal deviasyon, superior ve inferior vena cava 
torsiyonu ve kompresyonu kalbin venöz dönüşüne 
engel olarak obstrüktif şok sebebi olabilir. Boyunda 
venöz distansiyon, trakeada karşı tarafa deviasyon, 
solunum sıkıntısı, solunum seslerinin ilgili tarafta du-
yulamaması söz konusudur. Şok tablosu gelişmeden 
tansiyon pnömotoraksın en kısa zamanda iğne veya 
tüp torakostomi uygulanarak engellenmesi gerek-
mektedir. Basıncın azaltılması, superior ve inferior 
vena cavanın normal anatomik pozisyona dönmesini 
ve akciğerin ekspansiyonunu sağlayarak venöz dönüş 
üzerindeki negatif etkinin ortadan kalkmasını sağlar. 

KARDİYOJENİK ŞOK 
Kalbin pompa yetmezliği sonucu gelişen şok tipidir. 
Yeterli intravasküler volüm olmasına rağmen, kardi-
yak outputta azalma mevcuttur. Hemodinamik olarak 
kardiyojenik şokta ventriküler önyük (preload) artar. 
Pulmoner kama basıncı ve santral venöz basınç art-
mıştır (13). 

Kardiyojenik şok, iskemiye bağlı miyokardın %40 
fonksiyon kaybı sonucu oluşur. Akut miyokard enfark-
tüsüne bağlı gelişen sol ventrikül yetmezliği en sık 
kardiyojenik şok nedenidir. Bunun dışında sağ vent-
rikül fonksiyon bozukluğu, uzamış kardiyopulmoner 
by-pass, kapak hastalıkları, miyokard kontüzyonu, 
ileri derece sepsis ve kardiyomiyopatiler kardiyoje-
nik şoka neden olabilir. Travmaya bağlı gelişebilecek 
miyokardial kontüzyon, künt kardiyak travmanın en 
sık görülen şeklidir (14). Miyokardial kontüzyon tanısı 
belirtilerin ve diagnostik testlerin spesifik olmama-
sı nedeniyle güçtür. Hiçbiri %100 sensitiviteye sahip 
olmamakla birlikte, EKG, ekokardiyografi, nükleer kar-
diyak görüntüleme ve kardiyak biyokimyasal testler 
kullanılmaktadır.

Özellikle toraks ön duvarı travmalarında acil serviste 
kardiyak künt travma açısından EKG, ekokardiyogra-
fi, troponin ve CK-MB değerlendirilmelidir. Troponin I 
ve T miyokardiyal kontüzyon açısından daha spesifik 
olmakla birlikte, CK-MB değeri false pozitif sonuçlar 
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elde edilmesine rağmen değerlendirilmelidir. Miyo-
kardial kontüzyon şüphesi olan hastalarda kardiyak 
enzimlerin travmadan 4-6 saat sonra tekrarlanması 
önemlidir (15,16). 

ŞOK TEDAVİ PRENSİPLERİ 
Şok tedavisinin ana prensibi, dokulara yeterli oksije-
nin ulaştırılması için yeterli doku perfüzyonunun sağ-
lanması olarak ifade edilebilir. Doku hipoperfüzyonu-
nu gösteren değişkenler temel olarak hipotansiyon, 
taşikardi, düşük kardiyak output, kapiller geri dolu-
mun gecikmesi, mental durum değişliği, düşük idrar 
çıkışı, santral venöz oksijen satürasyonunda azalma 
ve laktat seviyelerinde artmadır (3).

Acil servislerde oksijen desteği sağlanması, intra-
venöz sıvılar ve vazoaktif ilaçlar kullanılarak has-
tanın ilk müdahalesi yapılmaktadır. En az iki adet 
geniş kalibrasyonlu damar yolu ve/ veya santral 
kateterizasyon,arteriyal kateterizasyon uygulanması 
önemlidir. İdrar çıkışını değerlendirmek için üriner 
kateter uygulanmalıdır. Şok tablosu içindeki tüm has-
taların nabız, kan basıncı ve oksijen satürasyonları açı-
sından sürekli takibi gereklidir. Kan basıncı adrenerjik 
refleksler dolayısıyla başlangıçta normal olabilir. Kan 
basıncının non-invazif olarak ölçülmesi, ciddi hipo-
tansiyonda doğru sonuçlar göstermeyebilir; özellikle 
çocuklarda genel durumun hızlı bir şekilde bozulma-
sına kadar hemorajik şok tablosu normal kan basıncı 
değerleri gösterebilir. Bu yüzden invazif olarak arter 
kan basıncı ölçümleri değerlidir. 

Şok tanısı için aşağıdaki kriterlerden en az dördünün 
bulunması gerekmektedir; 

1. Mental durumda değişiklik 

2. Kalp hızı > 100/dakika 

3.Solunum sayısı > 20 / dakika veya PaCO2 < 32 mmHg 

4. Arteriyel baz açığı < −4 mEq/L veya laktat seviyesi 
> 4 mM/L

5. İdrar çıkışı < 0,5 mL/kg/h

6. Arteriyel hipotansiyonun 30 dakikadan fazla de-
vam etmesi.

İdrar çıkışı, hayati organların yeterli düzeyde perfüz-
yonunu göstermede önemli bir kriterdir. İdrar çıkışı-
nın saatlik takibinde; normal (> 1,0 mL/kg/h), azal-
mış (0,5–1,0 mL/kg/h), veya ileri derecede azalmış (< 
0,5 mL/kg/h) olarak ifade edilebilir. Perfüzyon gös-
tergesi olarak bir diğer parametre de laktat düzeyi ve 
baz açığıdır. Serum laktat düzeyinin 4.0 mM üzerinde 
olması veya baz açığının -4mEq/L’den daha negatif 
olması, multiple organ yetmezliği açısından önemli 

bir risk faktörü olduğunun göstergesidir (3). Serum 
laktat seviyesinin ve baz açığının, idrar çıkışı ve vital 
bulgularla desteklenerek normal seviyelere yaklaştı-
ğının görülmesi, resüsitasyonun başarılı olduğunun 
göstergesidir. 

Hemorajik şok düşünülen hastalarda acil serviste ilk 
olarak yeterli ventilasyon ve oksijenizasyonun sağ-
lanması gerçekleştirilmelidir. Bunu kanamanın sebe-
binin acilen tespit edilip kontrol altına alınması ve 
kristaloid solüsyonların infüzyonu (20-40 mL/kg) baş-
lanması takip eder. Kanamanın kontrol altına alınma-
sının 30 dakikadan fazla geciktiği hastalarda eritrosit 
süspansiyonu tranfüzyonunun yapılması (5-10 mL/
kg) ve eğer masif kanamadan şüphe ediliyorsa sıvı re-
süsitasyonuna, sıvıya ek olarak eritrosit süspansiyonu 
eklenmesi gereklidir.  

Sıvı resüsitasyonuna izotonik salin ya da ringer laktat 
gibi kristaloid sıvılarla başlanmalıdır. Kristaloidler ile 
karşılaştırıldığında, kolloid sıvıların mortalite üzerin-
de olumsuz etkileri olduğu bilindiğinden, kolloidlerin 
travma hastalarında kullanılması önerilmemektedir 
(17). 

ATLS tarafından önerilen hemen başlangıçta 2 litre 
kristalloid yüklenmesinin sağkalıma etkisinin olmadı-
ğı, kan transfüzyonunun yapılarak, aksine başlangıçta 
hiç sıvı verilmeyen veya çok az verilenlerle kıyaslan-
dığında mortalite ve postoperatif komplikasyonları 
artırdığı ileri sürülmektedir (18-22).

Doku travması, şok, hemodilüsyon, hipotermi, aside-
mi ve inflamasyon hemorajik şok hastalarında akut 
koagülopatiyi tetikleyen faktörlerdir. Eğer hastanın 
2 üniteden fazla eritrosit transfüzyonu ihtiyacı varsa, 
eritrosit-taze donmuş plazma-trombosit solüsyonla-
rının 1:1:1 oranında beraberce verilmesi önerilmek-
tedir. Bu şekilde yapılacak transfüzyonun daha iyi 
hemostaz sağlayarak, 24 saat içerisinde kanama do-
layısıyla oluşabilecek ölümleri azalttığı bildirilmiştir 
(23,24). 

Öncelikle kan verilmeye çalışılmalı ve plazmanın 
sıvı komponenti interstisyel-intrasellüler boşukla-
ra yönlendirildikten sonra kristalloid infüzyonuna 
başlanmalıdır. Böylece kristalloid solüsyonlar boş 
intravasküler komponentlere dolacak ve hematokrit 
değerlerini restore edecektir. Hipotansif şokta Ringer 
Laktat solüsyonuna kan ve kan ürünlerinin infüzyo-
nundan sonra başlanmalıdır. Kan ve kan ürünleri / sıvı 
oranı > 1 olmalıdır (25).

Eğer hemorajik şokta resüsitasyon yapılmakta geci-
kilmiş ise, yetersiz venöz dönüş ve diyastol fazında 
koronerlerin perfüze olamaması dolayısıyla koroner 
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iskemi ve kardiyak arrest gelişebilir. Kompensatuvar 
taşikardi bu safhada iskemiyi daha da artırarak duru-
mun daha da kötüleşmesine neden olur (26,27). 

Sıvı resüsitasyonunun başarısını göstermede önemli 
olan preloadun (önyük) değerlendirilmesinde sıvı re-
süsitasyonuna verilen cevap monitörize edilmelidir. 
Bu amaçla kullanılan iki ölçüm parametresi santral 
venöz basınç (SVB) ve pulmoner kapiller kama basın-
cıdır (PAKB). Sağ ventrikül diyastol sonu basıncı SVB 
ile, sol ventrikül diyastol sonu basıncı ise PAKB ile öl-
çülür. Bu ölçümler için santral venöz kateterizasyon 
ve Swan-Ganz kateterine ihtiyaç vardır. SVB değeri 
düşük olan hipotansif hastalar muhtemelen sıvı resü-
sitasyonuna iyi yanıt verecektir. SVB’nın 5mmHg’nin, 
PAKB’nin 7mmHg’nin altında olması volüm ihtiyacı-
nın gerekli olduğunu düşündürür. 

Son yıllarda agresif sıvı resüsitasyonu sonucu, koagü-
lasyon faktörlerinin dilüsyonu nedeniyle kanamaya 
yatkınlığın arttığı düşünülerek permisif hipotansiyon 
resüsitasyon yaklaşımı geliştirilmiştir. Kontrollü hipo-
tansiyon (permissive hypotension) temel olarak sis-
tolik kan basıncının 80-90 mmHg civarında tutulması 
esasına dayanır. Kontrollü hipotansiyonun travma 
hastalarında kullanılmasının travmaya bağlı ölümleri 
azalttığı konusunda yayınlar olmakla birlikte, tam bir 
görüş birliği yoktur (16,28). 

Eve götürülecek mesajlar:  

· Özellikle travma hastalarında şok tablosu hızlı 
tanı, değerlendirme ve erken müdahale gerekti-
ren bir klinik durumdur.

· Baz açığı ve laktat düzeyi önemsiz bir kan kaybı-
nı, belirgin kanamadan ayırmada kullanılabilecek 
önemli bir göstergedir.

· Travma hastalarında sadece hemorajik şok geliş-
meyebileceği, travmanın etkisiyle diğer şok tip-
lerinin de klinik tabloyu etkileyebileceği travma 
hekimlerince unutulmamalıdır. 

· Son yıllarda kontrollü hipotansiyon yönteminin, 
hemorajik şok hastalarında mortalite üzerinde 
olumlu etkilerini gösteren çalışmalar mevcuttur. 
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ÖZ
Travmalar günümüzde en önemli sağlık problemlerinden biridir. Toraks yaralanmalarında mortalite ve morbitide oranı 
oldukça yüksektir. Toraks travması tüm travmaya bağlı ölümlerin %25’inde mortalite nedeni, %25’inde ise mortaliteye 
katkıda bulunan faktörlerdendir. Toraks travmaları künt ve penetran yaralanma olarak iki ana başlık altında incelenir 
ve %70’ini künt, %30’unu penetran yaralanmalar oluşturur. Künt toraks travmalarında prognoz daha kötüdür. Toraks 
travmalarına diğer sistem yaralanmaları eşlik edebilir ve bu durumunda mortaliteyi arttırabilmektedir. Travmaya maruz 
kalan hastalarda majör cerrahi gereksinimi künt travmalarda yaklaşık %10 oranında iken penetran toraks travmalarında 
oran %15-30’dur. Toraks travmalarında mortalite majör vasküler yapıların ve visseral yapıların hasarına bağlı olarak ge-
lişir.
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ABSTRACT 
Traumas are still among the most important health problems nowadays and mortality and morbidity rates are quite 
high in thoracic traumas. Thoracic traumas are directly responsible for 25% of all traumatic deaths, and also contribute 
to mortality in 25% of the cases. Thoracic trauma is classified into two main headings as blunt and penetrating injury, 
and 70% of thoracic traumas are blunt, and remaining 30% are penetrating injuries. The prognosis is worse in blunt 
thoracic trauma cases. Thoracic trauma may be accompanied by other system traumas, which may increase mortality. In 
patients exposed to trauma, the major surgical requirement is about 10% in blunt and 15-30% in penetrating traumas. 
Mortality in thoracic trauma develops due to damage of major vascular and visceral structures.

Key Words: thoracic trauma, mortality, morbidity
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GİRİŞ

Travmalar günümüzde en önemli sağlık problemle-
rinden biridir. Toraks yaralanmalarında mortalite ve 
morbitide oranı oldukça yüksektir. Toraks travması 
tüm travmaya bağlı ölümlerin %25’inde mortalite ne-
denidir ve %25’inde ise mortaliteye katkıda bulunan 
faktörlerdendir (1). İzole göğüs travmasında hastane 
ölümleri %4-8 iken ilave bir sistemin etkilendiği du-
rumlarda ölüm oranı %13-15’e, iki veya daha fazla sis-
temin etkilenmesi halinde ise %30-35’e kadar çıkmak-
tadır (2). Toraks duvarının kardiyopulmoner sisteme 
yakınlığı nedeniyle toraks travmalarında morbitide 
ve mortalite artmaktadır.

Travmada mortalite ve morbitideyi etkileyecek en 
önemli durum yaralanmanın şiddeti ve buna bağ-
lı vücutta gelişecek yaralanmalardır. Toraks beş ayrı 
mekanizma ile erken dönemde ölüme neden olabil-
mektedir (3). 

1. Trakeobronşial yaralanma, sekresyon veya kana-
ma nedeniyle hava yolu obstrüksiyonu 

2. Pnömotoraks, hemotoraks veya akciğer kontüz-
yonu sebebiyle oksijenizasyon ve ventilasyonda 
yetersizlik 

3. Hemoraji

4. Kalp kontüzyonu veya kapak rüptürü nedeniyle 
gelişen kardiyak yetmezlik
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5. Kalp tamponadı

Toraks travması sonrasında mortalite ve morbiditeyi 
etkileyen ana faktörler kitabın diğer bölümlerinde de-
taylı şekilde sunulmuştur. Bu yüzden kitabın bu bölü-
münde onlardan kısaca bahsedilecek ve bunun yanı 
sıra mortalite ve morbiditeyi etkileyen diğer faktörler 
hatırlatılacaktır. 

TORAKS TRAVMALI HASTADA 
MORBİDİTE VE MORTALİTEYİ 
DOĞRUDAN ETKİLEYEN ANA 
YARALANMALAR 

Bu yaralanmalar ölümcül 12 olarak bilinirler. Bunların 
altısı yaşamı kesin tehdit eden, altısı ise potansiyel 
tehdit eden yaralanmalardır. Travmalı hastanın birinci 
muayenesinde öncelikle yaşamı kesin tehdit eden altı 
yaralanmaya, ikinci bakıda ise diğer altı yaralanmaya 
özellikle dikkat etmek gereklidir. 

a. Birinci muayenede dikkat edilmesi gereken 
yaralanmalar

Hava yolu obstrüksiyonu: Kırık dişler, sekresyonlar, 
travmaya uğrayan dokular ve bu bölgedeki kanama-
lar hava yolunun açık kalmasına engel oluşturabilir. 
Bilateral mandibula kırığında dil hipofarinkse bası ya-
parak obstrüksiyona sebep olabilir. Boyun bölgesin-
deki hematom trakeayı basıya uğratabilir. Laringeal 
travma ödeme neden olarak hava yolu açıklığını en-
gelleyebilir (4).

Tansiyon pnömotoraks: Plevral boşluğa tek yönlü 
hava birikmesi sonucu olur. İnspirasyon sırasında to-
raks duvarında veya akciğerdeki defektten hava plev-
ral bosluğa geçer. Ancak ekspirasyon sırasında de-
fektin kapanması nedeni ile çıkamaz ve toraks içinde 

hava birikir. Kollabe olan akciğer ve mediasten karşı 
tarafa doğru itilir. Mediastinal itilme belli bir dereceyi 
geçince bükülen vena kava superior ve inferior kalbe 
venöz dönüşü azaltır. Bu da kardiyak outputu düşürür 
(5).

Açık pnömotoraks: Genelde delici kesici alet yaralan-
ması sonrası plevral boşlukla dış ortam arasında bağ-
lantı olması sonucu gelişir. Travma sonucu göğüs du-
varında oluşan defekt trakea çapının 2/3’ünden fazla 
olduğunda atmosferik hava göğüs boşluğuna normal 
hava yolu yerine göğüs duvarındaki defekt içerisin-
den girer. Bu durum travma tarafındaki akciğerde 
kollapsa ve diğer akciğerde ventilasyon bozukluğuna 
neden olur (6).

Masif hemotoraks: Genelde penetran toraks yara-
lanmalarında olur. Ancak künt toraks travmaları son-
rasında da gelişebilir. Genellikle toraksta 1500 cc’den 
daha fazla kanama olması durumudur. Kanamanın 
sebebi akciğer parankimi, interkostal damarlar, inter-
nal mammaryan arterler, torakoakromial arter veya 
mediastinal büyük damarların yaralanması olabilir (3).

Yelken göğüs: İki veya daha fazla sayıda komşu ka-
burganın iki veya daha fazla bölgeden kırılması sonu-
cu gelişir. Göğüs duvarıyla ayrılan kısım solunum sı-
rasında paradoks hareket olur. Paradoks hareket tidal 
volümü düşürür ve ventilasyonu bozulmasına neden 
olur (6). Posterior bölgedeki kırıklar göğüs kafesinde 
bu bölgede bulunan güçlü kasların stabiliteyi koru-
ması sayesinde yelken göğüse yol açmayabilir. Yelken 
göğüs gelişen hastada solunum yetmezliği tablosu 
varsa entübe edilmelidir. Ağrı kontrolü yapılmalıdır. 
Uygun hastalarda cerrahi fiksasyon yapılabilir (7). 
Resim 1 ve 2’de kot fiksasyonu yapılan bir hastanın 
görüntüsü ve Şekil 1’de yelken göğüs tedavisi algo-
ritması verilmiştir. 

Resim 1. Trafik kazası sonrası görülen 38 yaşındaki erkek hastada sağ anterolateral lokalizasyonlu yelken göğüs pato-
lojisi. Hasta kranial ve abdominal patoloji de olduğu için mekanik ventilatör tedavisi aldı. Tedavi öncesi (a) ve sonrası 
(b) akciğer grafisi görünümleri (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Kalp tamponadı: Tamponad çoğunlukla penetran 
göğüs yaralanmalarından sonra gelişir. Kan ve sıvı 
desteğine rağmen devam eden hipotansiyon, asidoz, 
baz defisiti varsa perikardial tamponad tanısı akla 
gelmelidir. Boyundaki venöz dolgunluk belirginleşir 
ve santral venöz basınç artar. Akciğer grafisinde me-
diasten genistir.

b. İkinci muayenede dikkat edilmesi gereken 
yaralanmalar

Akciğer kontüzyonu, miyokard kontüzyonu, aort ya-
ralanması, laringotrakeobronşial yaralanmalar, diya-
fam rüptürü, özofagus yaralanması yaşamı potansiyel 
tehdit eden ve bu yüzden dikkat edilmesi gereken ya-
ralanmalardır (3). Yukarıda da bahsedildiği üzere, tüm 
bu yaralanmalar kitabın diğer bölümlerinde detaylı 
işlendiklerinden burada bahsedilmemiştir.

TORAKS TRAVMALI HASTADA 
MORBİDİTE VE MORTALİTEYİ ETKİLEYEN 
DİĞER FAKTÖRLER 

Toraks travmaları künt ve penetran yaralanma olarak 
iki ana başlık altında incelenir. Yaralanmaların %70’ini 
künt, %30’unu penetran yaralanmalar oluşturmak-
tadır (8). Künt toraks travmalarında prognoz daha 
kötüdür. Trafik kazaları daha ziyade künt travmadan 
sorumludur. Bu tür travmalar basit kot fraktürlerin-
den yaşamı tehdit eden yaralanmalara kadar geniş 
bir spektrumda incelenir. 

Basit kot kırıkları sık görülen yaralanmalardandır. 
Tüm travma hastalarında %4-10, toraks travmaların-
da %35-40 civarında görüldüğü bildirilmiştir (9). Kot 
kırığı ağrıya neden olur ve bu ağrı hastanın öksürük 
ve derin nefes alma fonksiyonlarını olumsuz etkiler. 

Resim 2. Trafik kazası sonrası görülen 47 yaşındaki erkek hastada sol anterolateral lokalizasyonlu yelken göğüs. Has-
taya titanium bar ile fiksasyon uygulandı. Tedavi öncesi akciğer grafisi (a), toraks bilgisayarlı tomografisi (b) ve tedavi 
sonrası akciğer grafisi (c) görünümleri (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Şekil 1. Yelken Göğüs algoritması
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Hastanın solunum hareketlerini yeterli yapamama-
sı sekresyon stazı ve solunum yetmezliğine sebep 
olarak önemli morbitide ve mortalite nedeni olarak 
karşımıza çıkar. Söderland ve ark. (10), 594 hasta üze-
rinde yaptıkları çalışmalarında künt toraks travmalı 
hastalarda kot kırığı sayısını mortaliteyi arttırmadığını 
veya yoğun bakım ünitesinde kalış süresi uzatmadı-
ğını göstermişlerdir. Çalışmalarına göre hastanın baş-
vuru sırasında hipoperfüzyon (baz eksesi) ve koagü-
lasyon anormallikleri (tromboplastin zamanı) olması 
ile mortalite arasında direkt ilişksi saptanmıştır. Buna 
karşılık Lin ve ark. (11) 1621 toraks travmalı hasta üze-
rine yaptıkları bir çalışmada kot kırığı sayısının uzamış 
hastane ve yoğun bakımda kalış süresi ve hemoto-
raks ile pnömotoraks gibi komplikasyonların gelişme-
siyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaşın 
önemli bir faktör olduğu ve özellikle daha yaşlı olan 
kot kırıklı hastalarda etkili tedavi stratejileri belirlen-
mesini bildirmişlerdir. 

İngiltere’de yapılan bir çalışmada yaklaşık 100 cerraha 
künt göğüs duvarı travması konusunda deneyimleri-
ni ve görüşlerini içeren bir anket çalışması yapılmıştır. 
Bu çalışma sonucunda künt toraks travmasında kot 
kırığı sayısının, hastanın yaşının ve eşlik eden ko-
morbidite varlığının morbidite ve mortalite ile ilişkili 
olduğu sonucuna varılmıştır (12). Yelken göğüs üze-
rine yaptığımız eski bir çalışmamızda eşlik eden kra-
nial hasarın, ileri yaşın mortaliteyi etkilyen faktörler 
olduğu, aynı zamanda kranial hasar ve bilateral kos-
tokondral ayrışmanın morbiditeyi de arttırdığı sonu-
cuna varılmıştır (7).     

Ülkemizden yapılan bir çalışmada hasta yaşının 60 
ve üstünde olması, kot kırığı sayısının 3 ve üstünde 
olması, yaralanma ağırlık skorunun 25 ve üstünde ol-
ması, eşlik eden sistem yaralanması, yaralanma son-
rası ilk iki saat içinde cerrahi girişim, iki taraflı veya tek 
taraflı geniş pulmoner kontüzyon, total veya iki taraflı 
pnömotoraks varlığı mortalite ve morbitideyi etkile-
yen faktörler olarak saptanmıştır (13). Künt travmalar 
üzerine ülkemizde yapılan diğer bir çalışmada ise baş-
vuru anındaki sistemik arter basıncının 90 mmHg’nin 
altında olması veya hastada apneik-yüzeyel solunum 
paterni bulunmasının mortaliteyi arttırdığı gösteril-
miştir (14).  

Toraks travmalarına diğer sistem yaralanmalarının eş-
lik edebilir. Bu durumda mortalite artabilmektedir. Eş-
lik eden yaralanmalarda en önemlisi kafa travmasıdır. 
İzole göğüs yaralanması olan olgularda mortalite %5 
iken, karın yaralanmasının eşlik ettiği yaralanmalarda 
%20, santral sinir sisteminin eşlik ettiği yaralanmalar-
da %35, abdomen ve santral sinir sisteminin birlikte 
olduğu yaralanmalarda ise mortalite %39’dur (2). 

Genel vücut travması geçiren olgularda organizma-
nın travmaya verdiği sistemik yanıtta akut faz reak-
tanları aktive olmakta ve immün yanıtla beraber bir 
dizi olay başlamaktadır. Bu aktivasyon sonucu immü-
nositlerin sayı ve fonksiyonlarında değişiklik olur. Lö-
kosit değeri travma sonrası artar ve bu artış olguların 
prognozunu etkiler. Travma etkisi ile oluşan solunum-
sal ve hemodinamik değişiklilere bağlı olarak travma 
sonrasında patolojik süreç başlar. En sık görülen pato-
loji hipoksidir. Hipoksi ise kanama, akciğerin kollapsı 
veya kompresyonu, solunumsal ya da kardiyak yet-
mezlik, akciğer kontüzyonu, intratorasik basınç de-
ğişiklikleri, mediastinal yer değiştirme gibi nedenler 
sonucunda gelişir. Travma sonrası göğüs duvarında 
mekanik fonksiyon bozukluğu da şiddetli travmalar-
da yeterli gaz transferi için gerekli solunum hareketi 
gerçekleşemediği için, hipoksi gelişimine katkıda bu-
lunur (15).  

İzole göğüs travmasında mortalite ve morbiditeyi 
arttıran diğer önemli bir faktör venöz tromboemboli 
gelişmesidir. Yapılan bir çalışmada izole göğüs trav-
ması sonrası mekanik ventilasyon ihtiyacı olmasının, 
yediden fazla kot kırığı olmasının, hastanın 65 yaşın 
üzerinde olmasının ve eşlik eden hemomotoraks veya 
hiperkoagülabilite durumlarının varlığının venöz 
tromboemboliyi tetikleyerek mortalite ve morbidite-
yi artırdığı gösterilmiştir (16). Dolayısıyla yazarlar bu 
risk faktörleri taşıyan hastalarda tromboemboli profi-
laksisini önermektedirler. 
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ÖZ
Travma, ABD’de 1-44 yaş arasında en önde gelen ölüm sebebidir. Toraks travmalı hastada kalp, akciğer ve hava yolu 
yaralanmalarına bağlı solunum ve dolaşım durması, ani ölüm ile sonuçlanması nedeniyle öncelik hastaya temel yaşam 
desteği sağlanmasıdır. Radyolojik incelemeler hava yolu, solunum ve dolaşım stabilizasyonu sağlandıktan sonra yapıl-
malıdır. Toraks travmalı hastada havayolu obstrüksiyonu, tansiyon pnömotoraks, masif hemotoraks, yelken göğüs, kalp 
tamponatı ilk değerlendirmede tespit edilmesi ve hemen müdahale edilmesi gereken hayatı tehdit eden durumlardır. 
Direkt grafiler, floroskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ekokardiyografi toraks 
travmalı hastalarda kullanılabilecek görüntüleme yöntemleridir. Ciddi toraks travmalı hastalar travmanın altın standart 
radyolojik inceleme yöntemi olan bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmelidir.  Ciddi travma düşünülmeyen olgularda 
hastanın klinik durumu uygun ise daha az radyasyon içermesi nedeniyle direkt grafi ve noninvaziv olmaları sebebi ile 
ultrasonografi ve ekokardiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinin seçilmesi daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: toraks, travma, bilgisayarlı tomografi, direkt grafi, ultrasonografi

ABSTRACT 
Trauma is the leading cause of death in the USA for people of 1 to 44 years of age. Respiratory and cardiac collapse due 
to cardiac, pulmonary, and airway injuries in a patient with thoracic trauma may cause sudden death. Therefore, basic 
life support for such a patient is a priority. Radiological evaluations should be performed after stabilization of airway, 
respiration, and circulation. In a patient with thoracic trauma airway obstruction, tension pneumothorax, massive he-
mothorax, flail chest, and cardiac tamponade are life-threatening conditions that should be detected and intervened 
during the first evaluation. X-rays, fluoroscopy, ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging, 
and echocardiography are imaging methods that can be used for patients with thoracic trauma.  Patients with serious 
thoracic trauma should be evaluated with computed tomography, which is the golden standard. Selection of X-ray due 
to lower radiation exposure and, ultrasonography and echocardiography due to noninvasiveness will be more approp-
riate when serious trauma is not considered, and if the clinical condition of the patient is suitable.
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GİRİŞ
Travma, ABD’de 1-44 yaş arasında en önde gelen 
ölüm sebebidir (1). Yalnızca ABD’de yılda künt toraks 
travmalarına bağlı hastaneye başvuran olgu sayısı 
100000 olup vakaların 25000’i ölümle sonuçlanmak-
tadır. Toraks yaralanmaları yüksek hızlı motorlu araç 
çarpışması sonucu ortaya çıkan üçüncü en sık yara-
lanma şekli olup tek başına ya da diğer yaralanmalar-
la birlikte tüm travmatik yaralanmaların %50’sinden 
fazlasını oluşturmaktadır. 

Toraks travmaları primer ve sekonder olarak iki gruba 
ayrılır.

1. Primer toraks travmaları:

a) Künt travma: Tüm toraks travmalarının %70-80’in-
den sorumlu olan künt travmaların çoğu trafik kaza-
ları sonucu gelişmektedir. Bunun dışında yüksekten 
düşme, darp, ezilme, sıkışma sonucu da künt travma 
meydana gelmektedir.

b) Penetran travma: En sık nedeni silah yaralanmaları 
ve iyatrojenik travmadır (Resim 1).

2. Sekonder toraks travmaları: Toraks dışı vücut 
bölgeleri travmalarının toraksta meydana getirdiği 
etkiler sonucu oluşur. 

Toraks yaralanmaları basit kot kırıklarından intratora-
sik organ yaralanmalarına kadar geniş bir spektrum-
da karşımıza çıkmaktadır. İki kostadan fazla kırığın 
varlığı ciddi yaralanma göstergesi iken yelken göğüs 
en ciddi torasik yaralanma grubunu oluşturmaktadır. 
Travmanın şiddetini ve klinik prognozunu belirlemek 
amacıyla çeşitli toraks travma skorlama sitemleri 
mevcuttur. Sadece kemik kırıkları incelenerek elde 
olunan kısaltılmış skorlama sistemleri var olduğu gibi, 
hastanın oksijen satürasyonu, kot kırığı sayısı, akci-
ğerde kontüzyon varlığı ve sayısı, plevra bulgusu ve 
hastanın yaşına göre oluşturulmuş daha detaylı skor-
lama sistemleri de mevcuttur (Tablo 1) (2, 3). Travma 
ile ilgili skorlama sistemleri kitabın başka bölümünde 
daha detaylı verilmiştir.

Toraks travmalı hastada kalp, akciğer ve hava yolu ya-
ralanmalarına bağlı solunum ve dolaşım durması ani 
ölüm ile sonuçlanacağı için, öncelik hastaya temel ya-
şam desteği sağlanmalıdır. Radyolojik incelemeler ise 
ancak hava yolu, solunum ve dolaşım stabilizasyonu 
sağlandıktan sonra yapılmalıdır. Toraks travmalı has-
tada havayolu obstrüksiyonu, tansiyon pnömotoraks, 
masif hemotoraks, yelken göğüs, kalp tamponatı ilk 
değerlendirmede tespit edilmesi ve hemen müdaha-
le edilmesi gereken hayatı tehdit eden durumlardır. 

Toraks travmalı hastada rutinde kullanılan radyolojik 
incelemeler şu şekildedir:

Akciğer grafileri: Pnömotoraks, hemotoraks, he-
matom, kontüzyon, atelektazi ve aspirasyona ait 
bulgular, mediasten gölgesinde genişleme, kemik 
yaralanması, tüplerin yer ve pozisyonu, diyafram ya-
ralanmasının varlığını göstermede etkindir. Ancak 
unutulmamalıdır ki göğüs radyografisi normal olan 
hastaların çoğunda BT’de patoloji saptanmaktadır. 

Tablo 1. Toraks travma şiddet skoru (3)

Evre  S° Kosta kırığı Akciğer Kontüzyonu  Plevra bulgusu   Yaş Puan

0 400£S 0 yok Yok <30 0

1 300£S<400 1-3 unilateral unilober Pnömotoraks 30-41 1

2 200£S<300 >3 bilateral unilober veya 
unilateral bilober

unilateral hemotoraks /
hemopnömotoraks

42-54 2

3 150£S<200 >3 bilateral bilateral <2 lob Bilateral hemotoraks /
hemopnömotoraks 

55-70 3

4 S<150 Yelken göğüs bilateral ≥2 lob tansiyon pnömotoraks >70 5

Total skor bütün kategoriler toplanarak hesaplanır. Minimum 0, maksimum 25 puan alınabilir. °S:PaO2/FiO2

Resim 1. 18 yaşındaki erkek hastada ateşli silah yaralan-
ması sonrası çekilen toraks BT: toraks duvarı anterior ke-
simde multipl sayıda ve sağ akciğer parankiminde (ok) 
bir adet metalik dansitede yabancı cisim.
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Kemik grafileri: Torasik iskeletteki kemik yapıların 
kırıklarını incelemede ilk tercih edilecek radyolojik 
yöntemdir. 

Floroskopi: Diyafram hareketlerinin ve akciğerin di-
namik olarak değerlendirilmesi gerektiği zaman kul-
lanılır. Baryumlu grafiler özofagus yaralanmalarında 
önemlidir.

US: Kolay taşınabilir olması, radyasyon içermemesi ve 
hızlı şekilde uygulanabilirliği nedeniyle stabil olma-
yan travma hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. US 
incelemenin travmadaki en önemli yeri abdominal, 
plevral ve perikardiyal sıvıyı göstermede kullanılan 
FAST (focused assesment with sonography for trauma- 
travma için odaklanmış US değerlendirmesi) uygula-
masıdır. Net olarak kabul edilmemekle birlikte bazı 
merkezlerde pnömotoraks ve hemotoraks saptama-
da FAST uygulanmaktadır (4,5). US ayrıca sıvı örnekle-
mesine kılavuzluk eder. 

BT: Plevral sıvı, plevral hava, kanama, alveolar kana-
ma, akciğer kontüzyon ve laserasyonu ile kalp, bü-
yük damar, mediastinal organ, diyafram, hava yolu 
ve torakal kemik yapı yaralanmaları tanısında, hayati 
fonksiyonlar düzenlendikten sonra en güvenilir rad-
yolojik yöntemidir. Kalp ve vasküler yapılara yönelik 
yapılacak anjiografik incelemeler intravenöz kontrast 
madde verilmesini takiben ÇKBT ile yapılmalıdır. 

MRG: Acilde belirgin yeri olmamakla birlikte, stabili-
zasyon sağlandıktan sonra vertebra ve spinal yaralan-
malarda, diyafram yaralanmasında, kardiyak kontüz-
yonda tanıya etkin katkısı vardır. 

EKO: Kardiyak tamponad, miyokardiyal kontüzyon, 
perikardiyal mayii gibi patolojilerin değerlendirilme-
sinde önemlidir.

TORAKS DUVARI YARALANMALARI

Toraks duvarı hematomu

Yumuşak dokularda hematom travmanın direkt etkisi 
veya kemik kırıklarına bağlı olarak vasküler yapılarda 
oluşan hasara bağlı gelişebilir. Arteriyel kaynaklı he-
matomlar hızlı büyüyüp kitle etkisine neden olabilir-
ken, venöz hematomlar genellikle kendini sınırlar. Kot 
kırıkları ile ilişkili interkostal, mammarian ve subkla-
vian arter yaralanmaları sonucu ekstraplevral hema-
tom oluşabilir. Ekstraplevral hematom parietal plevra 
ile endotorasik fasya arasında oluşur. Torasik kaviteye 
projekte olmuş konveks göğüs duvarı kitlesi şeklinde 
görülür.

Göğüs yumuşak dokularının travma maruziyeti sonra-
sı tanı ve takibinde US ilk tercih radyolojik yöntemdir. 

Ancak travma şiddetine bağlı olarak izole yumuşak 
doku travması nadir olduğundan diğer organları ve 
kemik yapıları değerlendirmede daha etkin olan bir 
tetkik olan BT inceleme yumuşak dokuları da değer-
lendirmemizi sağlamaktadır. BT’de yumuşak dokular-
da travma sonrası hematom, cilt altı amfizem, kalınlık 
artışı ve heterojenite görülmektedir. 

Kadın hastalarda meme dokusu yaralanması torakal 
travma sonrası görülebilen bir durumdur. Meme trav-
ması bulunan hastada ilk tercih görüntüleme yön-
temi US olmalıdır (Resim 2). Meme dokusunda trav-
maya bağlı hematom, koleksiyon, solid ya da kistik 
nodülarite, ödem, cilt-cilt altı dokuda kalınlık artışı ve 
uzun dönemde yağ nekrozu görülebilir (6).

Cilt altı amfizem

Cilt altı dokularda hava veya gazın bulunmasıyla ka-
rakterize anormal bir durumdur. Travmatik, iyatro-
jenik veya spontan yolla gelişebilir. Genellikle hafif 
seyirli olduğundan tedavi gerekmez ancak solunum 
sıkıntısı, akciğerin ekspanse olmasını engelleyecek 
kadar fazla hava kaçağı var ise ek tedavi yöntemleri 
gerekebilir. Akciğer grafisi, yüzeyel US inceleme ve BT 
inceleme ile cilt altı amfizemin varlığı net olarak de-
ğerlendirilebilir. Göğüs tüpü takılması, doku masajı, 
cilde intraket yerleştirilmesi, bandaj ile basınç uygu-
lanması, fasyatomi gibi tedavi yöntemleri gereklilik 
halinde uygulanabilir (Resim 3).

Resim 2. 27 yaşındaki kadın hastada travma sonrası ya-
pılan meme US incelemesi: cilt ve cilt altı dokuda kalınlık 
artışı, meme parankiminde yaygın ödem, meme doku-
su arasında sıvama tarzında sıvıya ait hipoekoik alanlar 
(ince ok), santralde hipoekoik koleksiyon alanı (kalın ok).
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Kemik Kırıkları

Kosta kırıkları: Kosta kırıkları toraks travması olan 
hastaların %50’sinde görülmekle birlikte toraks trav-
masında en sık ortaya çıkan patolojidir (8). İleri yaşta 
daha sık görülmektedir. Basit kosta kırıkları klinik ola-
rak sınırlı öneme sahiptir. Ancak çok sayıda kostanın 
etkilendiği ve bilateral olgular özellikle kırık kot uçla-
rının neden olduğu plevra ve akciğer hasarı nedeniyle 
yüksek mortaliteye ve morbiditeye sahiptir. En sık 4 
ila 9.kostalar travmaya maruz kalmaktadır. İlk üç kos-
tanın kırıklarına, bu alanın skapula, klaviküla ve kaslar 
tarafından iyi korunması sebebiyle daha az rastlanır, 
lakin bu kostalarda kırık olması ciddi travma bulgu-
sudur. Üst torakal kosta kırıklarına brakial pleksus ya 
da subklavian arter yaralanmaları eşlik edebilirken alt 
torakal kosta kırıklarında karaciğer, dalak, böbrek ve 
akciğer yaralanmaları görülebilmektedir. Bu nedenle 
abdominal organlar mutlaka değerlendirilmelidir. 

Kosta kırıkları tanısında sınırlı duyarlılığı olmasına 
rağmen direkt grafi rutinde ilk tercih görüntüleme 
yöntemidir. BT kosta kırıklarının saptanmasında en 
duyarlı yöntemdir. BT kırığın lokalizasyonu ve eşlik 
eden diğer yaralanmaları net olarak ortaya koymak-
tadır (Resim 4). 

Çok sayıda bitişik kosta kırıkları en ciddi künt göğüs 
duvarı travması olan yelken göğüs deformitesi ile 
sonuçlanabilir. Yelken göğüs aynı bölgedeki 5 ya da 
daha fazla kot kırığı varlığında veya iki ya da daha faz-
la bölgedeki üç ya da daha fazla kırık varlığında orta-
ya çıkar. Sonuç olarak göğüs duvarı inspiryumda içeri 
doğru, ekspiryumda dışarı doğru hareket eder ve pa-
radoksal solunum görülür. Basit kosta kırıkları tedavi 

gerektirmemekle birlikte, yelken göğüste solunuma 
yönelik destekleyici tedavi ve gerekli olgularda göğüs 
duvarı stabilizasyonu yapılmalıdır (7-10).

Sternum kırığı: Göğüs ön duvarına gelen şiddetli 
travmalarda ortaya çıkar ve tüm toraks travmaların-
da %10 oranında görülür. Vakaların %90’ı motorlu 
araç kazalarında ortaya çıkan emniyet kemeri, hava 
yastığı veya direksiyon travmasına bağlıdır. Genellikle 
manubrium ve korpus kesiminde kırık görülmektedir.  
Deplase sternum kırığı sonucu manubriosternal ek-
lem ayrılması genellikle kardiyak, spinal ve pulmoner 
yaralanmalara neden olabilir (7,11,12). Sternum kırığı 
düşünülen olgularda ön-arka ve lateral göğüs grafile-
ri ilk tercih radyolojik yöntemdir. Ancak direkt radyog-
rafiler sternum kırıklarını göstermede BT kadar etkin 
değildir. Özellikle BT çekimi sonrası elde olunan sa-
gittal reformat görüntülerde sternum kırığını daha iyi 
ortaya konabilmektedir. BT değerlendirme sırasında 
aksiyel görüntülerde anterior mediastinal hematom 
bulunması sternum kırığı açısından kuşkuludur. Ster-
num kırığı olan olgularda aort ve kalp yaralanması 
açısından dikkatli değerlendirme yapılmalıdır (Resim 
5) (7,13,14). 

Sternoklaviküler dislokasyon: Nadir görülür. Klavi-
küla ucu anteriora veya posteriora yer değiştirebilir, 
ancak anterior dislokasyonlar daha sıktır. Anterior 
dislokasyonlarda bu bölgenin anatomisi nedeniyle 
şişliğin muayene ile görülebilir olması tanıyı kolay-
laştırmaktadır. Posterior dislokasyonlar spesifik bulgu 
vermemekle birlikte trakea, özefagus, brakial pleksus 
ve büyük damar yaralanmalarına yol açabileceğinden 
tanınmaları klinik olarak oldukça önemlidir. Posterior 
dislokasyonlar genellikle direkt radyografi bulgusu 

Resim 3. 27 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik kazası 
sonrası toraks BT incelemesi: göğüs ön duvarı sağ yarıda 
cilt altında amfizem ile uyumlu lineer hipodens çizgiler 
(kalın ok), ayrıca sağ hemitoraksta minimal pnömoto-
raks (ince ok).

Resim 4. 17 yaşındaki erkek hastada araç dışı trafik ka-
zası sonrası toraks BT incelemesi: sol 5. kosta posterior 
arkusunda deplase kırık ve kırık komşuluğunda hemo-
toraks (kalın ok), sol hemitoraksta total pnömotoraks (ok 
başı), sağa doğru mediastinal şift.
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vermezler, ancak trakeanın orta hattan deviasyonu 
ya da paratrakeal yumuşak doku kalınlık artışı sapta-
nabilir. BT hem diskolasyonun gösterilmesinde hem 
de sonrasında ortaya çıkabilecek ciddi yaralanmaları 
göstermede oldukça başarılır. Sternoklaviküler dis-
lokasyon kapalı redüksiyon ve başarısız durumlarda 
açık redüksiyon ile tedavi edilmelidir. Prognozunu 
belirleyen en önemli etken diğer hayati organ yara-
lanmalarının varlığı ve derecesidir (7,9,10).

Klaviküla kırığı: Klaviküla kırığı sık görülür ve genel-
likle klinik olarak değerleri azdır. Fakat nadir de olsa 
subklavian damar ve brakial pleksus yaralanmalarına 
yol açabilirler. Kırıklar klavikülanın en sık orta kesimin-

de görülür. Klaviküla kırığından şüphelenilen olgu-
larda öncelikle anteroposterior ve sefalik tilt grafiler 
elde olunmalıdır. Kırıklara genellikle direkt radyog-
rafi ile tanı konulabilir, ancak bazen görülemeyebilir. 
BT klaviküla kırıklarını göstermede oldukça etkin bir 
yöntem olup koronal ve sagital reformat görüntüler 
dikkatle incelenmelidir (Resim 6,7). Klaviküla kırık-
larında kırık uçlarının posteriora dislokasyonu ciddi 
torakal yaralanmalara neden olabileceği için dikkatli 
olunmalıdır. Ayrıca kırık görüldükten sonra akromiok-
laviküler ve sternoklavikülar eklem de dikkatle ince-
lenmelidir. Çoğu hastada askı ve analjezik uygulama 
ile tedavi sağlanırken bazı hastalarda açık redüksiyon 
ve internal fiksasyon gerekebilmektedir (15-17).

Skapula kırığı: Skapula kırıkları nadirdir, fakat toraks 

Resim 5. 45 yaşında erkek hastada araç içi trafik kazası 
sonrası çekilen toraks BT’nin sagital reformat görüntüle-
rinde sternum korpus kesiminde deplase kırık (ok).

Resim 6. 55 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik kaza-
sı çekilen omuz grafisinde sağ klavikülada deplase kırık 
(ok).

Resim 7. 43 yaşındaki erkek hastanın araç dışı trafik kazası sonrası toraks BT incelemesinde koronal ve aksiyel kesit-
lerde sağ klavikülada deplase kırık görülmektedir (ok başı ve ok).
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travmasının yüksek şiddette olduğunun gösterge-
sidir. En sık motorlu taşıt kazalarında ve yüksekten 
düşme olgularında görülmektedir. Kırıklar en sık kor-
pus ve boyun kesiminde ortaya çıkar. Skapula kırığı 
rutin göğüs grafisinde bazen gözden kaçabilmekte-
dir. Multiplanar BT inceleme ve volumetrik reformat 
görüntüler skapula kırığını tanımada ve değerlendir-
mede oldukça etkilidir (Resim 8).  Skapulotorasik ay-
rışmada, klavikülada kırık ya da manibrosternal eklem 
veya akromioklaviküler eklemde hasarlanmayla bera-
ber skapulanın laterale yer değiştirmesi akciğer grafi-
sinde izlenebilecek bulgulardır (7,10,15). 

Torakal vertebra kırığı: Torakal verterbal kırığı künt 
göğüs travma olgularının %3’ünde görülür. Kırıkların 
çoğu fonksiyonel torakolomber vertebralardadır. To-
rakal vertebra kırıkları direkt olarak solunum sistemini 
etkilemez. Travma sonrası akciğer grafisi değerlendi-
rilirken vertebralar kırık açısından dikkatli incelenme-
lidir. İlk grafide vertebra kırığı net olarak görüleme-
yebilir. Paraspinal hematom varlığı, vertebra korpus 
yüksekliklerinde azalma, vertebra korpuslarında late-
rale kayma vertebra fraktürünün akciğer grafi bulgu-
larıdır. Ayrıca interpedinküler mesafe ve interspinöz 
mesafenin genişlemesi, apikal plevral kep ve kostada 
ayrışma da diğer indirekt bulgulardır. Vertebra kırıkla-
rına %60-90 oranında direkt radyografi ile tanı konu-
labilmektedir, fakat stabil olmayan burst kırıklarının 
ayrıntılı değerlendirilebilmesi için BT gerekmektedir 
(Resim 9). BT ile vertebranın posterior ve lateral ele-
manlarındaki kırıklar de net olarak ortaya konabil-
mektedir. Medulla spinalis yaralanmasını göstermede 
BT yetersiz kaldığından, şüphelenilen hastalarda MRG 
yapılabilir (9,10,15,18). Torasik vertebra kırığı olan ol-
guların üçte ikisinde nörolojik kayıplar görülmektedir. 
Bu nedenle erken tanı ve cerrahi fiksasyon oldukça 
önemlidir. 

PLEVRAL BULGULAR

Pnömotoraks

Plevral boşlukta hava bulunması durumudur. Künt 
göğüs travmalarının %30-39’unda meydana gelir. En 
sık kosta kırıkları ile birlikte görülür. Primer pnömo-
toraks spontan olarak oluşurken, sekonder pnömoto-
raks en sık travma ve biyopsi sonrası iatrojenik olarak 
ortaya çıkar. Ani göğüs ağrısı ve dispne en sık karşı-
laşılan klinik bulgularıdır.  En sık akciğerin apeksinde 
ve lateralinde oluşur. Açık, kapalı ve tansiyon olmak 
üzere 3 tipi vardır. Solunum sırasında potansiyel plev-
ral boşluğa hava serbestçe girip çıkıyorsa açık, hava 
giriş- çıkışı yoksa kapalı pnömotoraks olarak tanımla-
nır. Tansiyon pnömotoraks ise akciğer parankimi veya 
trakeobronşial sistemden intraplevral boşluğa tek 
yönlü hava kaçağı olması sonucu intraplevral boşluk-
ta ileri derecede basınç artışıdır.

Pnömotoraks tanısında, BT kadar duyarlı olmamasına 
rağmen, kolay ulaşılabilir, ucuz ve hızlı olması nede-
niyle ilk uygulanması gereken tetkik akciğer grafisi-
dir. Akciğer grafisinin küçük pnömotoraksları ve bül/
bleb formasyonlarını gösterme duyarlılığı BT’ye göre 
düşüktür. Küçük miktardaki pömotoraks özellikle 
anterobazal plevral aralıkta olmaya yatkın olup gö-
ğüs radyografisi ile tanı zordur. Ekspiryumda alınan 
grafiler tanıyı kolaylaştırırken, etkilenmeyen tarafın 
aşağıda yer aldığı lateral dekübit grafiler küçük pnö-
motoraksları göstermede daha etkindir. Pnömotorak-

Resim 8. 43 yaşındaki erkek hastada araç içi trafik kazası 
sonrası çekilen toraks BT’de sağ skapulada deplase kırık 
(ok).

Resim 9. 49 yaşındaki bayan hastanın yüksekten düşme 
sonrası çekilen toraks BT incelemesinin sagital reformat 
görüntülerinde T5 vertebra korpusunda yükseklik kaybı 
ve burst kırığı mevcuttur (ok).
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sın tipik akciğer bulguları lüsensi ve viseral plevraya 
ait ince çizgi görünümüdür. Ayakta alınan grafilerde 
pnömotoraks tanısı kolaylıkla konabilir, ancak genel 
durumu kötü hastalarda alınan yatar pozisyondaki 
grafilerde pnömotoraks tanısı zordur. Bu durumda 
derin kostofrenik sulkus görünümü pnömotoraksı 
düşündürmelidir. Plevral çizgi ile pulmoner parankim 
arasında boşluk olması pnömotoraksın tipik bulgusu-
dur (Resim 10). Pnömotoraksı saptamada US direkt 
grafiye göre üstündür, fakat BT altın standart yöntem-
dir. BT incelemede hava ile dolu plevral boşluk net 
olarak görüntülenir. Direkt grafide gözden kaçabilen 
anterior pnömotoraks bile BT ile net olarak gösterile-
bilir. US inceleme yatarak çekilen akciğer grafisinden 
daha duyarlı olmakla birlikte horizontal artefaktlar ve 
akciğerin kayıcılığının izlenmemesi pnömotoraks için 
tanısaldır. 

Pnömotoraks genellikle iyi seyirlidir. Aynı taraf akci-
ğerde kollaps, mediastinal şift, aynı tarafta diyaframda 
düzleşme veya inversiyon varlığı ile kaburgalar arası 
mesafenin açılması durumunda tansiyon pnömoto-
raks düşünülmelidir. Plevral boşlukta biriken hava 
basıncı atmosfer basıncını geçtiğinde tansiyon pnö-
motoraks oluşmaktadır.  Kardiyak outputta ve venöz 
dönüşte azalma ölüme neden olabilir. Tansiyon pnö-
motoraks durumunda ve tekrarlayan pnömotoraksta 
tedavi gerekir. Ayrıca etkilenen taraf hemitoraks hac-
minin %25‘ini geçen ve hacmi 500 ml ve üzeri olan 
pnömotorakslarda tedavi önerilmektedir (7,9,19-22).

Hemotoraks

Plevral boşlukta kan birikmesi durumudur. Akut he-
motoraks göğüs travmasına bağlı yaralanmaların 

%23-51’inde, penetran yaralanmaların %64-82’sinde 
izlenir. Travmadan sonra birkaç saat içinde gelişir ve 
çoğunlukla bilateraldir. Hastalarda ağrı ve nefes dar-
lığı bulguları vardır. Akciğer, göğüs duvarı, kalp veya 
büyük damar yaralanması ile diyafram yırtılmasının 
eşlik ettiği karaciğer ya da dalak yaralanması sonucu 
hemotoraks görülebilir. Masif olması tansiyon hema-
toraks ile sonuçlanır ve aynı taraf akciğerin sönmesine 
ve mediastinal şifte neden olur.  Direkt grafi bulguları 
plevral efüzyon bulguları ile benzerdir. Anteroposte-
rior akciğer grafisi ile görülmesi zordur. Lateral de-
kübit grafi daha küçük miktardaki hemotoraksı daha 
net ortaya koyabilmektedir. Anteroposterior akciğer 
grafisinde kardiofrenik ve kostofrenik sinüslerin ka-
panması, fissürlerde sıvı bulunması hemotoraks ve 
plevral efüzyon için tipiktir. Ayakta çekilen grafiler-
de hemotoraksın görülebilmesi için en az 300-500 
ml kanın plevra boşluğunda toplanmış olması gere-
kir. Yatar pozisyonda ise 1000 ml’lik hemotoraks bile 
gözden kaçabilir. Direkt grafi ile karşılaştırıldığında 
US hemotoraksı saptamada daha doğru bir yöntem-
dir. US 20ml ve üzeri plevral koleksiyonları saptaya-
bilmektedir. Ancak pnömotoraks varlığında US gö-
rüntülemede küçük hemotorakslar gözden kaçabilir. 
BT’de komşuluğunda pasif atelektazilerin eşlik ettiği 
yüksek ya da heterojen yoğunlukta plevral sıvı kolek-
siyonu şeklinde görülür. BT inceleme plevral sıvının 
karakterizasyonunda atenüasyon ölçümü sağlaması 
nedeniyle oldukça faydalıdır. Plevral boşluktaki kanın 
atenüasyon değerleri 35-70 HU’dur. Plevral boşluk-
taki koagülasyonun farklı evrelerinde bulunan kanın 
tabakalı görünümü olarak izlenen hematokrit işareti 
hemotoraks için tipiktir. Bu nedenle travma BT gö-
rüntüleri değerlendirilirken mutlaka plevral sıvının 

Resim 10. 17 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik kazası sonrası akciğer grafisi ve toraks BT incelemesi: sol total 
pnömotoraks ve sol akciğerde volüm kaybı (ok ve ok başı).
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atenüasyon değeri ölçülmelidir. Ayrıca i.v. kontrast 
madde verilerek çekilen BT ile aktif kanama tespit edi-
lebilir. Tedavide semptomatik yaklaşım ya da drenaj 
uygulanabilir. Pıhtılaşmış hemotoraks varlığında vi-
deo eşliğinde torakoskopik cerrahi ya da intraplevral 
fibrinolitik tedavi uygulanabilir (4,7,23).

HAVAYOLU YARALANMASI

Trakeobronşial yaralanmaları tüm göğüs travmaları-
nın %1’inden azında görülür, ancak mortalitesi yük-
sektir. En sık delici göğüs yaralanmaları ve iyatrojenik 
yaralanmalar sonucunda görülür. Havayollarının ster-
num ve torasik omurgalar arasında sıkışması ya da 
glottis kapalı haldeyken intratorasik basınç artışı so-
nucu oluşur. Genellikle diğer ciddi torakal yaralanma-
lara eşlik eder. Trakeobronşial yaralanmalarda klinik 
ve görüntüleme bulguları genellikle belirsiz ve diğer 
yaralanmalara benzerdir.

Bronş yaralanması trakea yaralanmasına göre daha sık 
görülmektedir. Bronş rüptürlerinin %80’inden fazlası 
karina sonrası 2.5cm’lik mesafe içerisinde oluşur. Tra-
kea rüptürleri vertikal ve longitudinal yerleşimli olup 
trakeanın membranöz ve kartilajinöz kesimlerinin bir-
leşiminde görülür. Trakeobronşial yaralanma gelişen 
hastaların %90’ında göğüs röntgeninde patolojik 
bulgular saptanır. Pnömotoraks ve pnömomediasti-
num en sık görüntüleme bulgularıdır. Trakeobronşial 
yaralanmalara spesifik bulgular peribronşial hava gö-
rünümü, derin servikal amfizem (prevertebral fasya 
boyunca radyolüsen bir çizgi izlenmesi) ve düşmüş 
akciğer (kollabe akciğer segmentinin hilusdan uzak-
ta görülmesi) işaretidir. Toraks tüpüne rağmen geri-
lemeyen pnömotoraks, endotrakeal tüpün anormal 
görünümü, tüpün trakea lümeninden dışarı çıkması, 
etkilenen bronşun devamlılığının görülememesi, 
subkutan amfizem trakeabronşial yaralanmalarda di-
rekt grafi ve BT incelemede görülebilecek diğer bul-
gulardır. BT trakeabronşial yaralanmaların tanısında 
küçük hava yolu kaçaklarını tespit etmede akciğer 
grafisinden daha duyarlıdır, ancak bazı durumlar-
da kesin tanı için fiberoptik bronkoskopi gerekebilir 
(7,9,10,20). 

Macklin etkisi: Travmatik pnömomediastinum tra-
keobronşial rüptür ve özefageal rüptür dışında da 
oluşabilir. Alveoler rüptür sonucu serbestleşen hava 
merkeze doğru diseksiyon ile pulmoner interstisyum-
dan mediastene doğru peribronkovasküler kılıf için-
de ilerler. Bu patofizyolojik olay Macklin etkisi olarak 
adlandırılır. Macklin etkisinin BT bulguları pulmoner 
intersitisyel amfizem ile benzerdir (7,24).

AKCİĞER YARALANMASI 

Pulmoner kontüzyon ve laserasyon, pulmoner pa-
rankim hasarının farklı derecelerini gösterir ve bu 
yaralanmalar tüm göğüs travmalarının %30-60’ını 
oluşturur. Motorlu taşıt kazaları, yüksekten düşme, 
mesleksel kazalar ve nadiren kesici alet veya ateşli si-
lah yaralanmalarına bağlı oluşurlar.

Pulmoner kontüzyon

Pulmoner kontüzyon künt göğüs travmasında akci-
ğerin en sık yaralanma şeklidir. Yüksek enerjili travma 
sonrası alveol boşluğu ve interstisyel mesafede he-
morajik eksüdasyon birikmesi olayıdır (18). Alveolar 
yapıda bozulma olmaksızın alveolar hemoraji sonucu 
oluşur. Genellikle travmanın olduğu alanda kemik ya-
pıların komşuluğunda görülür. Akciğerin travmanın 
karşı tarafındaki bölgesinde ‘countercoup’ lezyon 
olarak da görülebilir. Dağılımı tipik olarak bronkopul-
moner segmental anatomiye uymaz (7,25). Daha çok 
akciğerin inferior ve posterior kesimlerinde görülür. 
Pulmoner kontüzyonun bulgu ve semptomları yara-
lanmanın derecesine bağlı olarak ortaya çıkar, farklı 
derecelerde solunum sıkıntısı görülebilir. 

Pulmoner kontüzyon ani gelişmesine rağmen ilk in-
celemede gözden kaçabilir ve direkt grafi normal 
olarak izlenebilir. Travmadan sonra 6 saat içerisinde 
radyografik olarak görüntülenebilir. Erken görüntü-
leme bulgusu hava dolu pnömatosele karşılık gelen 
lineer opasitedir. Genellikle yuvarlak veya ovaldir. Kla-
sik morfolojinin oluşması birkaç gün sürebilir. Yamalı 
opasiteler veya iyi sınırlı konsolide alanlar olarak gö-
rülür (Resim 11). 

Resim 11. 34 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik 
kazası sonrası akciğer grafisi: sol akciğer alt zonda kalp 
gölgesi arkasında düzgün sınırlı kontüzyon ile uyumlu 
radyoopasite (ok).
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İzole ya da multiple olabilir. Hava-sıvı seviyeleri içere-
bilir. Pulmoner kontüzyonu tanımlamada ve karakte-
rizasyonda kullanılan en spesifik ve hassas modalite 
BT’dir.  BT’de fokal, nonsegmental, tipik olarak kresen-
tik, çoğunlukla periferal yerleşimli parankimal opasi-
fikasyonlar görülür. Buzlu cam ya da konsolidasyon 
görünümü olabilir (Resim 12).  Küçük kontüzyonlarla 
birlikte subplevral akciğer parankiminin etkilenme-
mesi (subplevral sparing) tipik bir bulgudur (7, 20). 

Pulmoner kontüzyon tanı anından sonra çok az va-
kada ilerleme eğilimi göstermektedir. Pulmoner kon-
tüzyonun görüntüleme bulguları 48 saat içerisinde 
çözülme eğilimindedir, ancak tamamen gerilemesi 
10 günü bulabilmektedir. Eğer konsolide alan travma 
sonrası 48 saat içerisinde ilerleme eğiliminde ise en-
feksiyon, atelektazi veya aspirasyon mutlaka düşünül-
melidir. Pulmoner hematom kontüzyon sonrası has-
taların %4-11’inde gelişebilir. Pulmoner kontüzyonda 
destekleyici tedavi uygulanır (20,26,27).

Pulmoner laserasyon: Akciğer parankiminde ka-
vitasyonla sonuçlanan ayrılma ya da yırtık sonucu 
oluşur. Genelde kontüzyona eşlik eder ve künt veya 
penetran travma sonucu oluşur. Kliniği genellikle 
asemptomatiktir. Ancak yaralanmaya bağlı parankim 
hasarı yaygınsa gaz değişimi bozulabilir.  Hemoptizi 
ve hemotoraks görülebilir. Tedavi gerektiren ek ya-
ralanmalar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
Normal akciğerin elastik recoili nedeniyle laserasyon 
çevresindeki akciğer dokusu kendisini laserasyon-
dan geri çeker ve böylece ve diğer solid organlarda 
oluşan lineeer görünümün aksine laserasyonun ti-
pik görüntüsü olan oval kavitasyon oluşur. Kavite 
içerisinde kan, hava ya da her ikisi birlikte bulunabi-
lir (7,20,28,29). Radyografi bulgularına bakıldığında 

sınırları keskin olmayan homojen opasite şeklinde 
görülebilir. Kontüzyondan ayrımı pnömatosel varlı-
ğında yapılabilir. Görüntüleme bulguları travma son-
rası saatler içerisinde ortaya çıkar. Travma sonrası ilk 
saatlerde laserasyon daima kontüzyon ile çevrilmiş 
olup direkt grafi bulguları normal olabilir. Ağır göğüs 
travması olan hastalarda ve multipl travma mevcudi-
yetinde BT görüntüleme tercih edilmelidir. BT’de pnö-
matosellerin eşlik ettiği kontüzyon alanları şeklinde 
görülür (Resim 13).

Pumoner laserasyonlar 4 tip olarak tanımlanmıştır. Tip 
1, elastik göğüs duvarının kompresyonu sonucu altta-
ki hava dolu akciğerde rüptür demektir. Tip 2, göğüs 
duvarının alt kısmının kompresyonu sonucu alt lobun 
vertebraya doğru ani yer değiştirmesiyle rüptüre ol-
masıdır. Tip 3, kosta kırıklarının yakınında bulunan 
kırık uçlarının batması sonucu oluşan küçük periferik 
rüptürdür. Tip 4 ise, ani göğüs duvar kompresyonu 
nedeniyle akciğerin yer değiştirmesi sırasında plöro-
pulmoner bir adezyonun neden olduğu rüptürdür. En 
sık Tip 1 laserasyon görülürken en az rastlanan lase-
rasyon Tip 2’dir. Yaşlı hastalarda tip 3 laserasyon, genç 
hastalarda tip 1 laserasyon daha sıktır. Pulmoner la-
serasyonlar genellikle 3- 5 haftada kaybolurlar. Ancak 
derin laserasyonlarda wedge rezeksiyon, traktotomi 
veya lobektomi yapılabilir (7,20,28,29).

Travmatik akciğer herniasyonu

Akciğer dokusunun viseral ve parietal plevrayla bir-
likte göğüs duvarındaki defektten herniye olmasıdır. 
Nadir görülür. Konjenital herniasyon ya da kronik 
öksürüğü olan, nefesli çalgı kullanan ve ağırlık kal-
dıran kişilerde spontan herniasyon olabileceği gibi 
en sık travmatik akciğer herniasyonu görülmektedir. 

Resim 12. 60 yaşındaki erkek hastanın araç dışı trafik 
kazası sonrası toraks BT’sinde sağ akciğer üst lob pos-
terior kesimde parankimal kontüzyon ile uyumlu, kıs-
men düzgün sınırlı, buzlu cam dansitesinde alan (ok).

Resim 13. 34 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik ka-
zası sonrası toraks BT kesitinde sol akciğer alt lob poste-
robazal kesimde santralinde kavitasyon (ok), periferinde 
buzlu cam görünümü (ok başı) bulunan parankimal la-
serasyon alanı, laserasyon komşuluğunda minimal he-
motoraks, kostada kırık ve cilt altı amfizem görüntüsü. 
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Posttravmatik akciğer herniasyonu başlangıçta di-
rekt grafide göğüs duvarı hematomuna bağlı olarak 
görülmeyebilir. Genellikle kosta kırıkları ve sternokla-
viküler dislokasyon ile irliktelik gösterir. BT inceleme 
herniasyonun derecesini ve herniye olan anatomik 
yapıları net olarak ortaya koyabilmektedir. Travmatik 
akciğer herniasyonu genellikle spontan gerilemekte-
dir. Ancak kronik ağrı, inkarserasyon ve strangülasyon 
durumunda cerrahi gerekebilir (7,30).

ÖZOFAGUS YARALANMALARI

En sık nedeni iyatrojeniktir. Endoskopi ya da cerrahi 
sırasındaki penetran travmalar sonucu oluşur. Künt 
travma sonucu özofagus rüptürü çok nadirdir. Boyu-
na alınan darbe sonucu servikal özofagus yaralan-
maları görülür. Distal özofagus yaralanması en sık 
plevra ve kalp komşuluğu nedeniyle zayıf olan sol 
tarafta görülür. Floroskopik inceleme duyarlılığı ilk 
24 saatte oldukça yüksektir. Floroskopi sırasında suda 
çözünen kontrast madde kullanılmalı ve baryumdan 
kaçınılmalıdır. Özofagus perforasyonu floroskopik 
incelemede mukozal irregularite veya ekstralüminal 
kontrast sızıntısı şeklinde görülür. Direkt grafi ve BT 
bulguları benzerdir. BT’de pnömomediastinum, me-
diastinit, hidropnömotoraks varlığı ve oral kontrast 
verilerek yapılan incelemede mediastene ya da plev-
ral boşluğa kontrast madde ekstravazasyonu görül-
mesi özofagus rüptürünü düşündüren bulgulardır. 
Ayrıca paraözefageal alanda hava-sıvı seviyelenmesi 
görülür (Resim 14). Tanı için endoskopik inceleme de 
uygulanabilir. Tedavisi cerrahi olup hızlı tanı ile medi-
astinit gibi yüksek mortaliteye sahip kompikasyonla-

rın gelişmesi önlenmelidir. İlk 12 saat içerisinde tanı 
konulan ve tedavisi yapılan özofagus perforasyonları 
tedaviye çok iyi yanıt vermektedir (7,9,20,31,32).

DUKTUS TORASİKUS YARALANMALARI
Duktus torasikus yaralanması genellikle penetran 
travma ya da göğüs eksplorasyonu sırasında iyatroje-
nik olarak meydana gelmektedir. Künt travma sonucu 
yaralanması oldukça nadirdir. Sol klavikülanın medial 
kırığı duktus torasikus yaralanmasına neden olabilir. 
Yaralanma sonucu şilotoraks ya da lenfosel görünü-
mü oluşabilir. BT incelemede şilotoraks dansitesi he-
matoma göre daha düşüktür. Lenfanjiografi, lenfosin-
tigrafi, BT kılavuzluğunda ince iğne aspirasyonu ve 
MRG lenfanjiografi şilotoraks ve lenfosellerin tanısın-
da kullanılabilecek görüntüleme yöntemleridir. 

DİYAFRAM YARALANMASI
Künt toraks travmalarında %1-7 aralığında izlenmek-
tedir. Alt toraksta meydana gelen kesici alet yaralan-
malarında %15, penetran travmalarda %45 oranında 
diyafram yaralanması ortaya çıkmaktadır. Göğüs du-
varına traksiyon ve kompresyon neticesinde diyafram 
bağlantı noktalarında avülsiyon meydana gelebilir. 
Abdomen ve toraks arasındaki transdiyafragmatik 
basınç dengesizlikleri ile de oluşabilir.  Sol hemidi-
yafram sağa göre daha sık etkilenmektedir. Yırtıkların 
çoğu radyal ve 10 cm’den uzun olup posterolateral 
yerleşimlidir. Diyafram yaralanmasının klinik bulgula-
rı spesifik olmamakla birlikte multitravmalı olgularda 
solunumsal semptomlar mevcudiyetinde akut diyaf-
ram yaralanması akla gelmelidir (9,15). 

Resim 14. A. 2 yaşındaki erkek hastada yüksekten düşme sonrasında çekilen toraks BT: posterior mediastende özo-
fagus çevresinde rüptüre bağlı multipl hava dansiteleri, sağda belirgin olmak üzere bilateral pnömotoraks ve kosta 
kırıkları, B. 51 yaşındaki erkek hastanın tavuk kemiği aspirasyonu sonrası toraks BT görüntüsü: posterior mediyasten-
de trakea posteriorunda özofagus lokalizasyonunda rüptüre bağlı multipl hava dansiteleri ve kemik parçalarına ait 
dansiteler (ok), pektoral kas dokuları arasında yaygın amfizem.
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Direkt grafi erken dönemde normal olabilmekle bir-
likte toraksa herniasyon mevcudiyetinde yüksek öz-
güllüğe sahiptir. Ayrıca diyaframda yükselme, kon-
turlarında düzensizlik, pnömotoraks ya da efüzyon 
bulgusu olmadan mediastinal şift varlığı hem direk 
grafi hem de BT incelemede izlenen diyafram yara-
lanması bulgularıdır (Resim 15). 

İnce kesitli ve ince kolimasyonlu çekim ile elde edilen 
koronal ve sagital reformat görüntüler küçük diyaf-
ram yırtıklarını göstermede yüksek duyarlılık ve öz-
güllüğe sahiptir. Herniye visera, mide veya barsağın 
fokal sıkıştırılması ile oluşun yaka işareti, diyaframın 
kesintiye uğramasını tanımlayan kayıp diyafram bul-
gusu, diyaframda kalınlaşma ve peridiyafragmatik 
kontrast madde ekstravasyonu BT incelemede karşı-
mıza çıkan diğer bulgulardır. Ancak unutulmamalıdır 
ki her diyafram devamsızlığı rüptür demek değildir. 
Konjenital diyafram defektleri mutlaka göz önünde 
buldurulmalıdır. MRG, BT ile tanı konulamayan ve 
hala rüptürden şüphelenilen zor vakalarda yararlıdır. 
T1 ağırlıklı görüntülerde ve gradient eko sekanslar-
da rüptür düşük sinyal intensitesinde izlenmektedir 
(7,15).

KALP VE PERİKARD YARALANMALARI 
Kardiyak yaralanmalar genellikle motorlu taşıt kaza-
ları sonucu oluşmaktadır. Travmalı hastalarda santral 
sinir sistemi yaralanmasından sonraki en sık ölüm se-
bebi kardiyovasküler yaralanmalardır (1,30). Kardiyak 

yaralanmalar en sık künt toraks travması sonrası olu-
şur. Penetran yaralanmaların mortalitesi %94 oranın-
dadır. Kardiyak kontüzyon miyokardiyal yaralanmayı 
tanımlamaktadır ve tanısı diğer torakal yaralanmalar 
ile benzer semptomlara sahip olduğu için oldukça 
zordur. Miyokardiyal rüptür torasik yaralanması bulu-
nan olgulardaki en sık ölüm sebebidir. Sağ ventrikül 
rüptürü sola göre daha sık görülmektedir. Miyokardi-
yal rüptür genellikle perikardiyal tamponad ile bulgu 
vermektedir. Miyorkardiyal rüptür sonrası atrial veya 
ventiküler septal defektler ortaya çıkabilir. Travma 
sonrası kalp kapakçıkları yaralanmaları nadir görül-
mekle birlikte en sık atrioventriküler kapaklar etkile-
nir. 

Kardiyak yaralanmadan şüphelenilen ve hipotansi-
yonu olan olgularda, rutin uygulama olarak kabul 
edilmemekle birlikte, EKO rüptürü veya akut kapak-
çık yaralanmasını göstermede faydalı olabilir.  EKO’da 
fokal sistolik hipokinezi ve artmış miyokardiyal eko-
jenite kardiyak kontüzyon bulgularıdır. TÖE de kar-
diyak yaralanmayı göstermede etkin bir yöntem 
olmakla birlikte travma sonrası yoğun bakım takibi 
gereken hastalarda uygulanması oldukça zordur. BT 
kardiyak kontüzyonu olan olgulardaki yüksek mor-
taliteye neden olan hemoperikardiumu göstermede 
önemli role sahiptir. Perikardial boşluğa ya da medi-
astene kontrast madde ekstravazasyonu olması ve 
pnömoperikardium varlığı kardiyak yaralanmanın BT 
bulguları arasındadır. MRG kardiyak kontüzyonu ve 
perikardial yırtıkları göstermede etkin bir yöntemdir, 
ancak travma hastasında hızlı uygulanması mümkün 
olmadığından rutinde öncelikle düşünülmemektedir. 
Kardiyak yaralanması bulunan spesifik olgularda nük-
leer tıp yöntemleri nadir olarak kullanılabilmektedir 
(1,4,7).

Perikard yaralanmaları künt ve penetran toraks trav-
malarına ya da indirekt olarak abdominal travmaya 
bağlı basınç artışıyla ortaya çıkmakla birlikte nadirdir. 
Birkaç milimetrelik yırtık olabileceği gibi tüm perikard 
boyunca uzanım gösteren yırtılma da oluşabilir. Bü-
yük yırtıklar ölümle sonuçlanan kardiyak herniasyona 
yol açabilir. En sık görüldüğü lokalizasyon perikardın 
sol tarafında frenik sinirin paralelindeki diyafram yü-
züdür (7).

Künt toraks travması olan hastalarda kardiyak tam-
ponad tanısı klinik bulgular üzerine dayalıdır. Bu has-
talarda US tanıya katkı sağlamaktadır. Ayrıca BT’de 
yüksek atenüasyonda perikardiak sıvı varlığı, inferior 
vena kavada ve renal venlerde distansiyon olması ve 
periportal alanda düşük atenüasyonda sıvı bulunma-
sı kardiyak tamponatın önemli bulgularıdır. 

Resim 15. 29 yaşındaki erkek hastanın araç dışı trafik 
kazası sonrası çekilen toraks BT’sinde sol hemidiyafram-
da yaklaşık 3 cm çapında rüptür ile uyumlu devamsızlık 
görünümü (ok) 
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TORASİK AORT VE BÜYÜK DAMAR 
YARALANMALARI

Akut travmatik aort yaralanmaları

Kapalı göğüs travmalarının hayatı tehdit eden ciddi 
sonuçlarından biridir. Akut aort yaralanmalarının yak-
laşık %80-90’ı ağır motorlu taşıt çarpışması, %5-10’u 
araç dışı çarpmalar sonucu oluşmaktadır. Torasik aort 
yaralanması olan hastaların %80’i hastaneye ulaşa-
madan ölmektedir. Akut travmatik aort yaralanmaları 
%5-10 oranında da yüksekten düşmelerde ortaya çık-
maktadır.

Akut travmatik aort yaralanması en sık aortik ist-
hmusta (sol subklavian arter orijini ile ligamentum 
arteriozum arasındaki desendan aort) meydana gel-
mektedir. İkinci sıklıkta çıkan aorta ve daha az sıklıkta 
diyafram hiatusu düzeyindeki distal inen aortada or-
taya çıkmaktadır. Travma sonrası aortta minimal ha-
sar, laserasyon, transeksiyon, diseksiyon, psödoanev-
rizma ve aortik intramural hematom oluşabilir. Aort 
yırtılması inkomplet veya komplet yırtık şeklinde ola-
bilir. Aortik rüptür adventisyanın sağlam olduğu, par-
siyel yırtık ya da tam kat yırtık şeklinde olabilir (9,33). 
Semptom ve bulguları genellikle nonspesifiktir. Aort 
yaralanmasının eksternal bulguları hipotansiyon ve/
veya hipovolemi, santral venöz basınçta artış, üst eks-
tremite nabzında azalma ya da yok olma, üst ekstre-
mitede hipertansiyon ve oskültasyonda interskapular 
üfürüm olarak sayılabilir. Eşlik eden yaralanmalar sık 
görülür ve onlara bağlı semptomlar oluşabilir. Medi-
astinal hematom ve/veya kanama görülebilir. 

Direkt akciğer grafisinde mediastinal kanama sonucu 
mediastinal genişleme (>8cm), arkus aorta sınırında 
silinme, sağ paratrakeal hatta silinme, sol paraspinal 
hattın genişlemesi, özofagus ve trakeada sağa doğru 
itilme aort yaralanmasına işaret edebilecek bulgular-
dır. Ancak bazen direkt grafi normal olabilir. Asimetrik 
çekim, yetersiz inspiryum ve yatarak çekimin yalan-
cı mediasten genişlemesine yol açabileceği de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Akut travmatik aort yara-
lanmasını ekarte etmek için altın standart görüntüle-
me yöntemi kontrastlı BT incelemesidir. MPR ve MIP 
imajlar damar dallanmasını değerlendirmede ve cer-
rahi planlamada yardımcıdırlar. BT incelemede medi-
astinal kan aortu çevreler. Aortta kontur bozukluğu, 
intraluminal debris, intraluminal dolum defekti, inti-
mal flep, psödoanevrizma, psödokoarktasyon bulgu-
su ya da kontrast maddenin direkt ekstravazasyonu 
görülebilir. Direk tanı koydurucu olmasa da periaortik 
hematom, periaortik yağ dokuda kirlenme ve hemo-
perikardium varlığı aortik yaralanmada görülebilecek 
bulgulardır. Transkateter aortografi de %100’e yakın 
duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Anjiografide intimal 
yırtık yerinde lümen kenarı düzensizdir ve çizgisel 
dolma defekti görülür (Resim 16). Hem tanı hem de 
tedavi olanağı sağlar, ancak BT inceleme normal ise 
aortografiye gerek yoktur. Sınırlı vakada TÖE ve MRG 
uygulanabilir (32,33).

Aort dallarının yaralanması

Künt toraks travması sonrası subklavian, brakiosefa-
lik ve intratorasik karotid arter yaralanması aort ya-
ralanmasına göre daha nadir görülen durumlardır. 

Resim 16. 43 yaşındaki erkek hastanın araç içi trafik kazası sonrası DSA görüntüleri: a) inen aortada subklavian arter 
orijininin 1 cm distalinde transeksiyon ile uyumlu anevrizmatik görünüm (ok), b) torasik aortaya endovasküler yolla 
stent-greft yerleştirilmesi sonrasında anevrizmatik doluş izlenmiyor (ok başı).
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Aortun intratorasik dallarının yaralanmaları daha çok 
penetran travmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Yara-
lanmaların büyük çoğunluğu sol subklavian arterde 
izlenirken küçük bir kısmı brakiosefalik arter tabanın-
da görülür. Sol karotid arter ise en seyrek yaralanan 
damardır. Yaralanma sonucu psödoanevrizma, disek-
siyon, intimal flep ya da tam kat rüptür görülebilir. 
Aort dal yaralanmaları tanısında direkt grafi bulguları 
genellikle normaldir. BT incelemede etkilen damar et-
rafında hematom, kontrast madde ekstravazasyonu, 
psödoanevrizma veya diseksiyon görünümü ortaya 
çıkabilecek bulgulardır. DSA aort dal yaralanmasında 
hem tanı hem de tedavi olanağı sağlayabilen bir rad-
yolojik yöntemdir (9, 10). 

Pulmoner arter yaralanması

Künt toraks travması sonrası pulmoner arter yaralan-
ması nadir iken penetran travmalarda görülme sıklı-
ğı daha fazladır. Pulmoner arterlerin intraperikardial 
kesimden rüptüre olması ve perikardial tamponad 
gelişmesi ölümle sonuçlanabilir. Direkt radyografi 
bulguları normal olabilmekle birlikte BT pulmoner 
arter laserasyonunu göstermede başarıyla kullanıl-
maktadır (10). 

Akut travmatik vena kava yaralanması

Künt travmaya bağlı venöz yaralanmalar eşlik eden 
ciddi yaralanmaların görüntüleme yapılamadan 
ölümle sonuçlanması nedeniyle sık görülmemektedir. 
Penetran yaralanmalarda daha sık karşımıza çıkmak-
tadır. Vena kavanın iyatrojenik yaralanmaları vena 
kavaya yakın bölgelere yönelik yapılan cerrahi girişim 
sırasında ortaya çıkabilir (9,33). Vena kava yaralanma-
sının BT incelemede tanı alabilmesi için portal venöz 
faz görüntülerinden yararlanılmaktadır. BT inceleme-
de görülen tromboz, oklüzyon, avülsiyon, komplet 
yırtık, aktif ekstravazasyon ve psödoanevrizma görü-
nümü vena kava yaralanmasının direkt bulgularıdır. 
Perivasküler hematom veya yağlı dokuda kirlenme, 
damar duvarında düzensizlik ise indirekt bulgularıdır. 
Ayrıca retroperitoneal kanama ve hemoperitoneum 
izlenebilir. Venöz yırtıklar komplet ve inkomplet ola-
bilir. Komplet yırtık intima-media-adventisya olmak 
üzere üç tabakayı da kapsarken inkomplet yırtık ad-
ventisya ve media tabakasını kapsayan travmatik 
psödoanevrizmadır. Venografi de uygulanabilecek 
diğer görüntüleme yöntemidir. Vena kavada lüminal 
dolum defekti ve kontrast ekstravazasyonu görülebi-
lir. Oldukça nadir olmakla birlikte torakal travma son-
rası brakiosefalik ven, azigos ven ve pulmoner ven 
yaralanmaları da görülebilir. Görüntüleme bulguları 
vena kava yaralanması ile benzerdir (34).

BAROTRAVMA
Havayolları ve alveollerin yüksek basınca maruz kal-
ması sonucu oluşan hasardır. Ventilasyon kaynaklı, 
çarpmaya bağlı toraks yaralanmaları ve kapalı alan-
da patlama sonucu oluşabilir.  Dinamit gibi patlayıcı 
maddeler ile oluşan blast yaralanmalar pulmoner 
kontüzyon ile sonuçlanır. Mekanik ventilasyon ge-
rektiren olguların yaklaşık %65’i barotravmadan et-
kilenmektedir. Akciğere var olan hacminden fazla 
hava uygulanması, alveollerin gereğinden fazla dis-
tansiyonuna ve rüptürüne neden olur. Direkt grafide 
ve BT’de fazla hava dolu akciğer, bronkovasküler de-
metlere paralel seyreden sferik ve/veya tübüler lusent 
alanlar, mediastinal ve diafragmatik kenarlar boyunca 
komşu akciğerde kompresyona neden olan ve be-
lirgin duvarları olmayan büyük jukstaplevral kistler, 
pnömotoraks, pnömomediastinum ve subkutan hava 
görülebilir. Barotravmalı hastalar pnömotoraks ve 
akut respiratuar distres sendromu gelişimi yönünden 
yakın takip edilmelidir (9,28).

Eve götürülecek mesajlar:

• Toraks travmaları hayatı tehdit eden ciddi yaralan-
malardır. Bu nedenle radyolojik görüntüleme önce-
sinde mutlaka hastalar temel yaşam desteği gerek-
sinimi yönünden değerlendirilmelidir. 

• Ciddi toraks travmalı hastalar, yaşamsal fonksiyon-
ları stabilize edildikten sonra travmanın altın stan-
dart radyolojik inceleme yöntemi olan BT ile değer-
lendirilmelidir.  

• ÇKBT daha hızlı olması, daha yüksek uzaysal çö-
zünürlüğe sahip olması, multiplanar ve hacimsel 
görünüm sunan rekonstrüksiyon olanağı sunması 
ile BT’nin travmadaki yerini daha da güçlendirmiş-
tir. Ancak unutulmamalıdır ki BT tüm avantajlarına 
rağmen radyasyon içeren bir tetkik olması nede-
niyle travma şiddeti düşük hastalarda çekim kararı 
ayrıntılı klinik muayene ve takip sonrası verilmelidir. 

• Ciddi travma düşünülmeyen olgularda direkt grafi, 
US ve EKO gibi görüntüleme yöntemlerinden yarar-
lanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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Bölüm 9

Toraks Travması Hastasında Nükleer Tıbbın Rolü

The Role of Nuclear Medicine in Thoracic Trauma
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ÖZ
Toraks yaralanmaları travma hastalarında mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden olup bu tür travmaların tanı 
ve tedavisinde nükleer tıp yöntemleri önemli rol oynamaktadır. Nükleer tıp çok çeşitli radyofarmasötikler kullanılarak 
vücudumuzdaki fizyolojik süreçlerin görüntülenmesine ve spesifik hastalıkların tedavisine odaklanan bir bilim dalıdır. 
Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötikler farklı kinetiklere sahip olmaları nedeniyle vücut içindeki belirli bir organın 
işlevini veya spesifik bir hücresel hedefin varlığını (reseptör, enzim, antikor, vb.) görüntülemek ve kimi zaman tümöre 
spesifik radyonüklid tedavi uygulamak için kullanılabilir. Bu özellikler eksternal radyasyon kaynakları kullanarak doku 
anatomisine odaklanan radyoloji ile başlıca ayrımı oluşturmaktadır. Bu bölümde, toraks travması olan hastaların değer-
lendirilmesinde nükleer tıp görüntüleme yöntemleri ve son yıllarda kullanımı gittikçe artan hibrid (SPECT/BT) cihazların 
önemine değinilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: travmatik torasik splenozis, pulmoner kontüzyon, miyokardial kontüzyon, lenfosintigrafi, kemik 
sintigrafisi

ABSTRACT
Thoracic injuries are significant causes of morbidity and mortality in trauma patients. Nuclear medicine imaging plays 
an important role in the diagnosis and management of chest trauma. It is a rapidly developing field, which focuses on 
imaging of physiological processes and the evaluation of treatment of specific diseases. Different radiopharmaceuticals 
have different kinetics and can therefore be used to image processes within the body, the function of a specific organ or 
the presence of a specific cellular target (receptor, enzyme, antibody, etc.). These characteristics form the main distincti-
on with radiology, which mainly focuses on tissue anatomy by using external radiation sources. This chapter addresses 
the importance of the nuclear imaging tool and in particular the SPECT/CT in evaluating patients with chest trauma. 

Key Words: traumatic thoracic splenosis, pulmonary contusion, myocardial contusion, lymphoscintigraphy, bone scin-
tigraphy
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GİRİŞ

Toraks yaralanmaları travma hastalarında mortalite 
ve morbiditenin önemli nedenlerinden olup bu tür 
travmaların tanı ve tedavisinde nükleer tıp yöntemle-
ri önemli rol oynamaktadır. Bu bölümde, toraks trav-
ması olan hastaların değerlendirilmesinde nükleer 
tıp görüntüleme yöntemleri ve son yıllarda kullanımı 
gittikçe artan hibrid (SPECT/BT) cihazların önemine 
değinilmektedir. 

TRAVMATİK TORASİK SPLENOZİS
“Splenozis” genel olarak dalak yaralanmalarından 
sonra dalak dokusunun anormal lokalizasyonlara 
ototransplantasyonu olarak adlandırılır. En sık formu 
abdominal splenozis olup (en sık mezenter, pertiton 
ve omentum yerleşimli), torasik splenozis ise çok 
nadirdir (1,2). Torasik splenozis genelde künt veya 
penetran dalak ve diafragma yaralanması sonrası 
rüptüre dalak dokusunun sol hemitoraksa implan-
tasyonuyla oluşur. Çok yavaş büyüyen bu benign 
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durumun tanısı genellikle travmadan yıllar sonra ko-
nur (3). Hastalar genelde klinik olarak asemptomatik 
olup rutin göğüs radyografilerinde ve tomografilerde 
insidental periferal yerleşimli plevra tabanlı tek veya 
multiple pulmoner nodül ile karşımıza çıkar. Ayırıcı 
tanıda primer veya metastatik akciğer kanseri, len-
foma, mezotelyoma, granülom, hamartom, vasküler 
ve enfeksiyöz patolojiler düşünülebilir. Kesin tanı ise 
cerrahi sonrası veya otopsilerde histopatolojik olarak 
konulmaktadır (1,3).

Torasik splenozis tanısı ilk olarak 1896 yılında 25 ya-
şindaki erkek hastaya otopsi sonucu konulmuştur. 
Bildiğimiz kadarıyla şu an literatürde rapor edilmiş 38 
torasik splenozis vakası bulunmaktadır. Bu hastaların 
hemen hepsi asemptomatiktir ve tanıları insidental 
olarak konulan vakalardır. Tüm hastalarda künt veya 
penetran torakoabdominal travma ve splenik rüptür 
öyküsü mevcuttur. Splenik rüptürlerin ise ortalama 
%65’inde splenozis saptanmıştır (2,3). 

Torasik splenozis genelde diyafram yırtıklarından 
veya açıklıklardan kaynaklanmaktadır. En sık plevral 
kavitede görülse de nadiren akciğer yaralanması-
na veya toraks tüpü yerleştirilmesine bağlı akciğer 
parankiminde de görülebilir. Nodüllerin çapı birkaç 
milimetreden 8,5cm’ye kadar değişebilmekte ve kan 
akımı komşu dokudan sağlanmaktadır (2,3). 

Literatürde splenozis tanısı için ideal yöntemin araş-
tırıldığı karşılaştırmalı çalışmalar olmamakla birlikte 
bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde yapılan ince iğne 
biyopsilerindeki lenfosit içeriğinin  lenfoproliferatif 
hastalıklar yönünden yanlış tanılara yönlendirebildiği 
gösterilmiştir. Öte yandan takipte splenoziste nodül 
sayı veya boyutunda artış olmaması malign prosesler-
den ayırımda önemli bir belirteçtir (3). BT görüntüle-
ri splenozis için spesifik olmayıp sıklıkla plevral kitle 
ve nodül şeklindedir. Öte yandan splenosiz odakları 
magnetik rezonans görüntülemede (MRG) sıklıkla 
normal dalak dokusuna benzer bir görünüme sahip-
tir (4).

Radyonüklid görüntüleme cerrahi dışı tanı metodla-
rı arasında önemli bir yere sahiptir (1). Teknesyum-
99m sülfür kolloid (Tc-99m SC) sintigrafisi, Tc-99m ile 
işaretli ısıtılmış ve denatüre edilmiş eritrositler, Indi-
um-111 işaretli platelet ve Tc-99m işaretli lökosit sin-
tigrafileri tanıda kullanılan radyonüklid görüntüleme 
yöntemleridir. Bunların içinde Tc-99m ile işaretli ısıtıl-
mış ve denatüre edilmiş eritrositlerle yapılan radyo-
nüklid görüntüleme, splenik sekestraston ve fagosi-
toz yönünden en sensitif ve spesifiktir testtir (Şekil 1). 

Öte yandan Indium-111 işaretli plateletlerle yapı-
lan çalışmanın da sensitivitesi ve spesifitesi oldukça 
yüksektir. Tc-99m SC ile yapılan karaciğer dalak sin-
tigrafisi ise bu iki yöntem kadar sensitif ve spesifik 
olmamakla birlikte, kolay uygulanabilirliği nedeniyle 

tercih edilebilir. Özellikle torakoabdominal travma ve 
splenektomi öyküsü olan hastalarda sol hemitoraks 
yerleşimli subplevral nodüllerde fokal artmış Tc-99m 
SC tutulumu öncelikli olarak torasik splenozis tanısı 
ile uyumludur. Tc-99m işaretli lökosit sintigrafisi yuka-
rıda bahsedilen yöntemler arasında splenozis tanısın-
da en az spesifik olarak sayılabilir (2,5).

Tedavide asemptomatik dalak implantlarını cerrahi 
olarak çıkarmanın yeri gösterilmemiştir. Splenekto-
minin en önemli komplikasyonu kapsüllü bakteriyel 
enfeksiyonlara karşı yatkınlığın artmasıdır. Bu neden-
le yeterli dalak parankimi varsa splenektominin ne-
den olduğu immün yetmezliğe ve postsplenektomi 
sepsisine karşı koruyucu özellik gösterebileceği de 
düşünülmektedir. Sonuç olarak torasik splenozis tanı-
sının radyonüklid yöntemlerle doğrulanması, primer 
veya metastatik kanser şüphesi nedeniyle yapılacak 
gereksiz cerrahileri ve invaziv girişimleri önleyecek ve 
fonksiyonel dalak dokusunun korunmasını sağlaya-
caktır (2, 6).

AKCİĞER YARALANMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD 
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

Nükleer tıp görüntüleme yöntemleri akciğer yaralan-
malarının değerlendirilmesinde direk grafi ve BT gibi 
görüntüleme yöntemleri kadar sık kullanılmamakla 
birlikte yaralanmaların tanısında ve yaygınlığının gös-
terilmesinde klinisyenin tanısal gücünü artırdığı bir 
gerçektir.

Şekil 1. Ateşli silah yaralanması geçiren ve splenektomi 
öyküsü olan 56 yaşında erkek hastanın Tc-99m ile işaretli 
ısıtılmış ve denatüre edilmiş eritrositlerle yapılan radyo-
nüklid görüntülemesinde sol hemitoraksta torasik sple-
nozis ile uyumlu multiple fokal artmış aktivite tutulum-
ları izlenmektedir. 

* Washington University in St Louis, School of Medicine; görün-
tünün kullanımı için izin alınmıştır.
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Akciğer yaralanmalarının nedenleri şöyle özetlenebi-
lir (7):

1. Fiziksel travma (künt  veya penetran)
2. Gaz ya da duman inhalasyonu
3. Katı veya sıvıların aspirasyonu
4. Radyasyon yaralanmaları
5. Nedeni bilinmeyen vaskülit

1. Fiziksel travma

Penetran travma: Mermi veya bıçakla olan penetran 
travmalar genelde acil cerrahi gerektiren durumlar 
olup nadiren nükleer tıp görüntüleme yöntemlerinin 
kullanımı gerekmektedir. Ancak eş zamanlı karaciğer 
ve dalak yaralanmalarından da şüpheleniliyorsa kara-
ciğer dalak sintigrafisinin kullanımı yararlı olabilir. Öte 
yandan pnömotoraks ve hemotoraks tanısı için de 
rutin radyografiler akciğer perfüzyon ve ventilasyon 
(V/Q ) sintigrafisinden daha  faydalıdır (8).

Künt travma: En sık şekli araç içi veya motor kazaları 
olup pulmoner kontüzyon en sık karşılaşılan tablodur. 
Pulmoner kontüzyona kot kırıkları eşlik edebilir veya 
etmeyebilir. Travma sonrası pulmoner kontüzyon ge-
lişirse olaydan sonra 3. güne kadar akciğer parankimi-
ne artan kanama görülür ve genellikle 2 hafta içinde 
bu kanama kendiliğinden çözülür. Radyografik deği-
şiklikler travma sonrası genelde 6. saatten sonra son-
ra oluşurken, Tc-99m makroagregat albumin (MAA) 
ile yapılan akciğer perfüzyon sintigrafisi ile  kontüz-
yon alanındaki perfüzyon defekti çok daha erken 
dönemde görülebilir. Böylelikle küçük kontüzyonları 
bile erken dönemde saptamak mümkün olabilir (7). 
Pulmoner kontüzyon ve emboli künt göğüs travma-
sının sık komplikasyonlarıdır. Pulmoner kontüzyonda 
pulmoner embolidekine benzer şekilde ventilasyon/
perfüzyon mismatch (uyumsuz) defekt görünümü 

karşılaşılabilir. Bu nedenle gerçekte periferal bir kon-
tüzyonun neden olduğu akciğer perfüzyon sintigrafi-
sindeki perfüzyon defektini pulmoner emboli olarak 
yorumlamaktan kaçınılmalıdır. Böyle bir durumda 
pulmoner arteriografi ile pulmoner emboli şüphesi 
ekarte edilmelidir (9). 

Blast etkisi: Genelde büyük patlamalar sonucu ani 
basınç artışı nedeniyle oluşur ve künt travmaya ben-
zer şekilde hemoraji ve parankimal rüptür ile sonuçla-
nır (Şekil 2). Bu durum V/Q sintigrafisinde perfüzyon 
defekti olarak karşımıza çıkar.

2. Gaz ya da duman inhalasyonu

Genelde yanık ünitelerine kabul edilen hastalarda 
toksik gazların inhalasyonu sonucu eşlik eden akciğer 
yaralanmaları sık görülür. İnhalasyon yaralanmaları 
ciddi bir komplikasyon olup mortalite riskini 2-5 kat 
artırmaktadır. Bu hastalarda erken dönemde saatler 
içinde trakeobronşial mukozada ödem, inflamasyon 
ve mukus salgısı görülmesi  klinik olarak beklenen 
bir durum olsa da 2-7 gün içinde progresif hava yolu 
obstüksiyonuna bağlı enfeksiyon ve atelektazi gelişir. 
Klinik ve radyografik bulgular ise ancak bu dönemde 
oluşur. İşte daha klinik ve radyolojik bulgular ortaya 
çıkmadan günler öncesinde Xenon-133 (Xe-133) ile 
yapılan ventilasyon washout sintigrafisi ile karakteris-
tik hava hapsinin gösterilmesi  inhalasyon yanıkları-
nın erken tanısında %92 doğruluğa sahiptir (10). 

Xe-133 washout sintigrafisi genelde ağır yanıklı has-
talarda kullanılan bir yöntemdir. Xe-133 gazı kapalı 
solunum sistemi veya spirometre ile inhalasyon şek-
linde uygulanabilir. 10-20 mCi Xe-133 salin solüsyo-
nu maske gerekmeden intravenöz bolus olarak da 
uygulanabilir. Alveolar hava boşluklarına dolan gazı 
görüntülemek için ilk 30 sn boyunca 6 saniyede bir, 

Şekil 2. Bomba patlaması sonucu yaralanan 38 yaşındaki erkek hastada A. Anterior, B. Posterior planar Tc-99m MAA 
akciğer perfüzyon sintigrafisinde sol akciğer alt lob lateral segmentte periferal yerleşimli perfüzyon defekti (ok) ön-
celikle blast yaralanmasına bağlı olarak değerlendirilmiştir.
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sonrasında ise washout’u görmek için her 30 saniye-
de bir anterior ve posterior projeksiyonlarda akciğer 
görüntüleri alınır. Normal çalışmada gazın akciğerler-
den boşalması ortalama 120. saniyede olurken, inha-
lasyon hasarı söz konusu ise Xe-133 washout’unda 
gecikme gözlenecektir (7). 

Xe-133 washout sintigrafisi sadece alt hava yolu ya-
ralanmalarını göstermektedir. Çoğu hastada ise üst 
ve alt hava yolu yaralanması bir arada olduğundan 
fiberoptik bronkoskopi ile üst hava yollarının da de-
ğerlendirilmesi erken tanı ve agresif tedaviye imkan 
tanıyarak geç komplikasyonları ve sekel gelişimini 
önlemektedir (7). 

3. Katı veya sıvıların aspirasyonu

Özellikle pediatrik yaş grubunda önemli bir tanısal so-
run olup. gastroözefageal reflü (GÖR) olan olgularda 
gastrik içeriğin pulmoner aspirasyonuna nedeniyle 
sık karşılaşılan bir problemdir. GÖR tanısı oral yolla ve-
rilen 0.2-0.5 mCi Tc-99m sülfür kolloid ile yapılan gast-
roözefageal reflü sintigrafisi ile kolaylıkla konulabilir. 
Hastaların %30’dan fazlasında direk göğüs radyog-
rafilerinin normal olması nedeniyle tanıda gecikme 
söz konusu olduğundan açıklanamayan respiratuar 
semptomları olan çocuklarda katı veya sıvıların aspi-
rasyonundan şüphelenilmelidir. 

Aspire edilen yabancı cisimlerde V/Q sintigrafisinde 
bölgesel olarak hem perfüzyonda hem ventilasyonda 

azalma görülmesi sayesinde aspire edilen materyalin 
lokalizasyonu tespit edilebilir. Endoskopik olarak ya-
bancı maddenin çıkarılması sonrası ventilasyon he-
men normale dönerken, hipoperfüzyonun normale 
dönmesi ise haftalar alabilir (11). 

4. Radyasyon yaralanmaları

Kanser hastalarında göğüs duvarına, lenf nodlarına 
veya akciğer parankimine verilen radyoterapi özellik-
le pulmoner vasküler yapılarda ciddi hasara neden ol-
maktadır. Işınlama sonrası 1 ila 6. aylarda sık gözlenen 
radyasyon pnömonisinde  V/Q sintigrafisinde venti-
lasyon korunurken, ventilasyonla orantısız perfüzyon 
kayıbı gözlenmesi radyasyon pnömonisinin genellik-
le en erken ve en güvenilir bulgusudur (12) (Şekil 3). 

5. Vaskülitler

V/Q sintigrafisinde vasküler patolojilere bağlı pulmo-
ner emboliyi taklit eden perfüzyon bozukluklarına ait 
sintigrafik bulgular sıklıkla görülebilir. 

KARDİYAK KONTÜZYONUN TANISINDA 
NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMLERİ 

Kardiyak yaralanmalar (kontüzyon, anevrizma, pıhtı 
oluşumu, rüptür) künt torakoabdominal travmalı has-

Şekil 3. 65 yaşında sol akciğer alt lob lateral segmentte malign kitle nedeniyle  radyoterapi alan erkek hastada Tc-
99m MAA akciğer perfüzyon sintigrafisinde aksiyel BT (A, D), aksiyel füzyon SPECT/BT (B) ve sol posterior oblik planar 
perfüzyon  (C) görüntülerinde sol akciğer alt lob lateral segmentte perfüzyon defekti izlenmektedir. Technegas ile 
yapılan akciğer ventilasyon sintigrafisinde aksiyel füzyon SPECT/BT (E) ve sol posterior oblik planar ventilasyon (F) 
görüntülerinde sol akciğer alt lob lateral segmentte perfüzyon defekti izlenen alanın ventile olduğu dikkati çekmek-
tedir. Sintigrafik bulgular öncelikle radyasyon pnömonisi ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
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talarda sıklıkla görülmektedir. Ancak klinik bulguların, 
elektrokardiyografi (EKG) ve kardiyak enzimlerin kar-
diyak travmalı hastalarda nonspesifik olması nedeniy-
le özellikle kontüzyon tanısını koymak oldukça zor-
dur. Ayrıca travmalı hastalarda eşlik eden kas-iskelet 
yaralanmaları nedeniyle semptomlar da yanıltıcıdır. 
Miyokardial kontüzyonların genelde küçük ve nont-
ransmural olmaları nedeniyle  klinik seyri genelde 
iyidir. Yine de gelişebilecek ritm bozuklukları, hipo-
tansiyon, kalp yetmezliği, anevrizma, gecikmiş rüptür 
ve perikardit riski nedeniyle erken tanı konulması son 
derece önemlidir (13,14). 

Kardiyak kontüzyon temel olarak intramiyokardial 
hemoraji, ödem ve miyosit nekrozu ile karakterizedir. 
Bu bulgular histolojik ve fonksiyonel olarak temelde 
miyokard infarktüsünde görülenlerle benzerdir. Bu 
nedenle ilk olarak kardiyak enzimlere (troponin I ve 
T, kreatin kinaz-MB) bakılması önerilse de ne yazık ki 
multiple travmalı hastalarda bu enzimlere ait  yanlış 
pozitiflik sıklığı oldukça yüksektir (14). 

Travmadan en çok sternumun hemen arkasında ante-
rior yerleşimli sağ ventrikül etkilenir. EKG temel olarak 
sol ventrikülün elektriksel aktivitesini yansıttığından 
sağ ventrikül yaralanmalarında sensitivitesi oldukça 
düşüktür. Öte yandan transtorasik ve transözefageal 
ekokardiyografi de küçük miyokardial hasarları gös-
termede yeterli olmayıp büyük damar yaralanmaları-
nı, masif effüzyon veya tamponadı göstermede kulla-
nılmaktadır (14).

Künt göğüs travmalı hastalarda kardiyak yaralan-
maları değerlendirmek için, hastanın hemodinamik  
durumu stabil olduğu sürece “radyonüklid anjiogra-
finin (first pass çalışması)” kullanılabileceği yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir (13). First pass çalışmada 
genellikle Tc 99m bileşikleri kullanılmaktadir (Tc-99m 
işaretli eritrositler, Tc 99m-MIBI, Tc 99m-DTPA gibi). 
Yeterli dozda uygulanabilecek (20-25 mCi) Tc 99m ile 
işaretli herhangi bir radyofarmasötik, kuramsal olarak 
first pass çalışması için kullanılabilir (15). Lopez-Maja-
no ve arkadaşlarının (13) yaptığı bir çalışmada aslın-
da miyokardial nekroz tanısında kullanılan 20 mCi Tc 
99m-pirofosfat (PYP) ile sağ anterior oblik pozisyon-
dan görüntüler alınarak sağ ve sol ventrikül ejeksi-
yon fraksiyonları (EF) hesaplanmıştır. Üç saat sonra 
kardiyak bölgede Tc-99m PYP tutulumunun kardiyak 
kontüzyonun göstergesi olarak kabul edildiği bu ça-
lışmada testin sensitivitesi %77 olarak bulunmuştur.  
Go ve arkadaşlarının (16) Tc 99m-polifosfat kullanarak 
yaptığı başka bir çalışmada ise bu sintigrafik yönte-
min klinik olarak kontüzyon şüphesi olan hastalarda 
doğrulama amaçlı kullanılabileceği gösterilmiştir. Ay-

rıca SPECT görüntüleme ile testin sensitivitesi ve spe-
sifitesini de arttırmak mümkündür.

“Radyonüklid ventrikülografi (MUGA)” miyokard kon-
tüzyonu tanısında kullanılabilecek diğer bir kardiyak 
sintigrafik tetkiktir. Tc-99m işaretli eritrositlerin kan 
havuzu ya da başka bir deyişle intravasküler mesafe-
de dağılımını gösteren bu tetkikte, sağ ve sol ventrikül 
EF’leri ve duvar hareketleri yüksek doğrulukla hesap-
lanabilmektedir. Sağ veya sol ventrikülün etkilendiği 
miyokard yaralanmalarında EKG-gated MUGA’da du-
var hareketlerinin bozulması (fokal hipokinezi, aki-
nezi, diskinezi) ve ejeksiyon fraksiyonunun düşmesi 
kontüzyonun bir göstergesi olarak kabul edilmekte-
dir (Şekil 4). Bu hastalarda travmadan bir süre sonra 
sintigrafik inceleme tekrarlandığında duvar hareket 
bozukluklarının düzeldiğinin gözlenmesi MUGA’nın 
tedavi takibinde kullanılabileceğini düşündürmekte-
dir (17,18).

ŞİLOTORAKS TANISINDA 
LENFOSİNTİGRAFİ 
Lenfatik sıvının plevral boşlukta birikmesi olarak ad-
landırılan şilotoraks, spontan olarak gelişebileceği 
gibi penetran travmalar veya toraks cerrahisi sonrası 
torasik duktusun veya  bunun lenfatik dallarının zede-
lenmesi sonucu meydana gelir. Şilotoraks en sık ola-
rak duktus torasikusun subklavian vene döküldüğü 
yerdeki yaralanmalar sonucu oluşmaktadır (19). Şilo-
toraks uygun bir şekilde tedavi edilmediğinde olduk-
ça yüksek mortalite ve morbiteye sahiptir. Duktus to-
rasikus ince duvarlı ve renksiz olduğundan posterior 
mediastinumu ilgilendiren cerrahi girişimler veya ağır 
travmalar sonrasında da yaralanabilir. Torasik duktus 
laserasyonu sonrası toraks boşluğuna sızan yaklaşık 
75- 200 ml arasında lenf sıvısında şilomikronların ve 
trigliseridlerin gösterilmesi tanı koydurucudur. BT kla-
sik olarak plevral effüzyonu en güvenilir şekilde teşhis 
eden görüntüleme yöntemi olmasına rağmen lenfa-
tik sızıntının yerini lokalize etmekte oldukça sınırlı bir 
kullanıma sahiptir. Lenfanjiografi ve lenfosintigrafi ise 
lenfatik sızıntı yerini ve torasik duktusun bütünlüğü-
nü değerlendirmek için ideal görüntüleme yöntemle-
ridir (20). Lenfanjiografi, lenf toplama sisteminin doğ-
rudan gösterilmesini sağlasa da karmaşık ve invaziv 
bir manipülasyon olması nedeniyle pek tercih edil-
memektedir. Lenfosintigrafi ise  radyofarmasotiğin 
subkutanöz/ intradermal injeksiyonu sonrası toraks 
bölgesindeki lenf kanallarının fonksiyonu gösteren, 
basit ve noninvaziv bir yöntemdir. Lenfatik sızıntı 
yerini SPECT görüntüleme ile saptamak mümkün ol-
maktadır. Son yılllarda SPECT ve BT’ nin birlikte kulla-
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nıldığı hibrid görüntüleme olan SPECT/BT ile lenfatik 
sızıntının olduğu bölgeyi anatomik olarak çok daha 
doğru bir şekilde saptamak mümkün olabilmektedir. 
Şilöz kaçağı belirlemede lenfosintigrafinin duyarlılığı 
ve özgüllüğü %90-100’dür. 

Görüntüleme Tekniği: Lenfosintigrafide kullanılan 
radyofarmasötiklerin kinetikleri partikül boyutlarına 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Küçük par-
tiküller hızla drene olurken, büyük partiküller enjek-
siyon yerinde daha uzun süre kalırlar. Toplamda 2-3 
mCi filtrelenmiş Tc-99m sülfür kolloid, bölünmüş ola-
rak  her iki ayağın birinci ve ikinci parmakları arasın-
daki interdigital lenfatik ağ bölgesine ve eş zamanlı 
olarak retromalleolar bölgeye intradermal olarak en-
jekte edilir. Enjeksiyon bölgesi bir pamuklu top veya 
sargı ile sızıntıyı önlemek için kapatılır. Radyoaktif 
maddenin  lenfatik kanallara geçişini kolaylaştırmak 
için her iki ayakta enjeksiyon bölgelerine 1-2 dakika 
nazikçe masaj uygulanır. Enjeksiyondan yaklaşık 90 
dk sonra çoklu projeksiyonlarda toraks bölgesinden 
statik görüntüler ve 2-3 saat sonra toraksın SPECT/BT 
görüntülemesi yapılarak  hem subklavian damarlar ve 
duktus torasikusta lenfatik pasajın açıklığı teyit edilir. 

Öte yandan SPECT/BT görüntüleme ile  lenfatik sızıntı 
alanı anatomik olarak da saptanabilmektedir (21).

KOT KIRIKLARINDA KEMİK 
SİNTİGRAFİSİ 

Kot kırıkları toraks travması sonrası en sık gözlenen 
komplikasyonlardan olup genellikle 4-9. kotlar etki-
lenir. Ancak travmanın şiddetine göre 1-2. kotlarda 
da kırık olabilir. Travmaya bağlı kot kırıkları genellikle 
mid aksiller hatta oluşmaktadır. Kot kırığı şüphesinde 
radyolojik tetkiklere ilave olarak nükleer tıp görüntü-
leme yöntemleri önemli rol oynamaktadır. Pnömoto-
raks, vasküler rüptür gibi pek çok durum radyolojik 
görüntüleme yöntemleri ile ortaya konulmaktadır. 
Oysa  göğüs grafilerinde %50’ye yakın kot kırığı gö-
rülmeyebilir (22). Bu nedenle kardiyak problemler ve 
akciğer problemlerinin yanı sıra iskelet travmalarını 
değerlendirmede de nükleer tıp modaliteleri oldukça 
fayda sağlamaktadır. 

Direk grafiler, kemik anatomik yapısını değerlendir-
meye olanak sağlamakta ancak kemik sintigrafisi ke-
miğin kan akımını, kemik metabolizmasını ve kemik 

Şekil 4. 55 yaşında araç içi trafik kazası sonucu künt göğüs travması geçiren erkek hastanın Radyonüklid ventrikülog-
rafi (MUGA) görüntülerinde sol ventrikül anteroseptal duvarda kontüzyona bağlı duvar hareket bozukluğu, kontrak-
siyonda azalma ve o bölgede faz gecikmesi izlenmektedir (ok ucundaki sarı renkli alan). Tanımlanan alanda amplitüd 
azalması da dikkati çekmiştir. Hastada EF değeri %34 olarak hesaplanmıştır.
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yapım-yıkımı gibi önemli fizyolojik olaylar hakkında 
da bilgi sağlamaktadır. Kemik sintigrafisi ile ek bir rad-
yasyon riski olmaksızın tüm iskelet sistemini yüksek 
duyarlılıkla tek bir seferde değerlendirilmek mümkün 
olmaktadır. 

Görüntüleme Tekniği: Kemik sintigrafisi için Tc-99m 
MDP (Metilen difosfonat) ve Tc-99m HDP (Hidroksi 
metilen difosfonat) gibi benzer özelliklerde pek çok 
kemik ajanı kullanılabilmektedir. Kemik sintigrafi-
si için iyi bir hidrasyon dışında özel bir hazırlık veya 
herhangi bir diyet kısıtlaması  gerekmemektedir. Kli-
nik endikasyonlara göre kemik sintigrafisi tek veya üç 
fazlı olarak yapılabilmektedir. Üç fazlı  kemik sintigra-
fisi kan akımı, kan havuzu (veya yumuşak doku fazı) 
ve geç görüntüleme fazlarından oluşur. Kan akımı ve  
kan havuzu görüntüleri özellikle aktif enfeksiyon veya 
enflamasyon şüphesinde faydalı olmaktadır (23). 

Kemik sintigrafisisinde 20-30 mCi Tc-99m işaretli di-
fosfanat bileşiğinin intravenöz enjeksiyonundan 2-6 
saat sonra tüm iskelet sistemi görüntülenir. Primer/

sekonder kemik tümörlerinin araştırılması, aseptik 
nekroz tanısı, kemik nekrozlarının tespiti, metabolik 
kemik hastalıklarının araştırılması gibi pek çok kemik 
metabolizmasını ilgilendiren hastalıkların yanı sıra 
travma sonrası şüpheli veya normal X-ray bulgula-
rının varlığında ve stress fraktürleri, çocuk istismarı 
(sarsılmış bebek sendromu), multitravma ve kırık tes-
piti için de kemik sintigrafisi kullanılabilir. Kemik sin-
tigrafisi multipl travmalı hastalarda tüm vücut tarama 
imkanı tanıdığından ilk incelemeler sırasında gözden 
kaçabilecek fraktürleri ortaya çıkarabilir.

Kemik sintigrafisinde kalça ekleminin yanı sıra, el ve 
ayak kemikleri gibi küçük kemikleri büyütme amacıy-
la pin-hole kolimatörler kullanılabilir. Planar görüntü-
leme yerine kesitsel görüntülemeye imkan tanıyan 
SPECT ve/veya SPECT/BT teknolojisi ile Tc-99m MDP 
tüm vücut kemik sintigrafisinin hem sensitivite hem 
de spesifisitesinde artış elde etmek mümkündür (Şe-
kil 5). 

Şekil 5. 58 yaşında bayan hastada Tc-99m MDP kemik sintigrafisi. Planar posterior Thorax (A), 3-D SPECT/BT (B), ke-
mik penceresinde aksiyel BT (C). ve SPECT/BT füzyon (D). görüntüsünde sol posterior hemitoraksda 9., 10. ve 11. 
kotlarda multipl kırıklara ait sıralı fokal aktivite tutulumları izlenmektedir. 
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Üst ekstremite ve torasik stres kırıkları alt ekstremite-
ye kıyasla daha az görülmektedir. Ancak bunların düz 
grafilerle tanımlanması zor olabilir. Son zamanlarda 
künt göğüs travmasına maruz kalan 130 hasta üzerin-
de yapılan bir çalışmada, 52 kaburga kırığının BT imaj-
larında saptanamadığı ortaya konulmuştur (24). Kırık-
larda kemik sintigrafisinin duyarlılığı yaklaşık %98’dir 
(25). Ayrıca, normal kemikte tekrarlayan stresler ile 
ortaya çıkan stres kırıklarında da X-ray direkt grafiler 
normal olmasına karşın kemik sintigrafisi ile pozitif 
sonuç elde etmek mümkündür. Stres reaksiyonu ke-
mik remodelizasyon ve tamir proçesini tanımlamakta 
olup travma devam ettiği sürece periost reaksiyonun-
dan kırığa kadar ilerleme potansiyeline sahiptir. 

Çocuk istismarının değerlendirilmesinde kemik sin-
tigrafisi ve direkt grafi kombinasyonu en uygun tanı-
sal yöntemdir. Ancak kemik sintigrafisi iyileşmiş kırığı 
değerlendirmede ve kırık zamanını tahmin etmede 
sıklıkla yetersizdir. Epifiz plaklarındaki simetrik fizyo-
lojik artmış aktivite tutulumlarından dolayı bu bölge-
ye lokalize travmatik lezyonlar da atlanabilmektedir. 
Kemik sintigrafisi ve direkt grafi bulguları tamamen 
normal olsa da, kemik hasarı olmaksızın çocuk istis-
marının olabileceği unutulmamalıdır.

KOT KIRIKLARINDA F-18 NAF (SODYUM 
FLUORİD) PET-BT
F-18 NaF kandan hızla temizlenmesi, yüksek kemik 
tutulumuna sahip olması ve yeni teknoloji PET/BT 
cihazlarının yüksek rezolüsyon kapasitesinden yarar-
lanılabilmesi nedeniyle son yıllarda artan bir şekil-
de kullanılmaktadır. F-18 NaF (Sodyum fluorid), yarı 
ömrü 109.8 dk olan 511 keV enerjili fotonik annihi-
lasyon ışıması yaparak bozunan bir PET görüntüleme 
ajanıdır. İntravenöz enjeksiyon sonrası kan dolaşımın-
dan hızla temizlenerek kemik dokusunun ekstraselü-
ler matriksine difüzyonla geçer. Kısa sürede yüksek 
kemik aktivitesi/geri plan aktivitesi oranı sağlanır. 

18F-NaF, ilk olarak 1962 yılında tarafından bir kemik 
görüntüleme ajanı olarak tanımlanmış ve 1972 yılında 
osteojenik aktivitenin gösterilmesi amacıyla kullanımı 
FDA tarafından onaylanmıştır. 18F-NaF’in kinetik özel-
likleri görüntüleme için oldukça elverişlidir. 1970’ler-
de Tc-99m işaretli polifosfatların kolay elde edilebilir-
liği ve gama kamera teknolojisindeki gelişmlere bağlı 
olarak popülaritesini kaybetse de, 1990’larda PET ci-
hazlarının yaygınlık kazanması nedeniyle yeniden ilgi 
görmeye başlamıştır. PET/BT cihazlarında elde edilen 
yüksek rezolüsyon ve sensitivite sayesinde konvansi-
yonel gamma kameralarla yapılan planar ve SPECT in-
celemeler ve diğer konvansiyonel yöntemlere kıyasla 
iskelet sisteminin değerlendirilmesinde çok daha 

doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir (26,27). 
Son olarak çocuk istismari şüphesi gibi benign kemik 
hastalıklarının değerlendirilmesinde de F-18 NaF PET 
sonuçları ümit verici olarak bildirilmiştir (28).

Eve götürülecek mesajlar:

• Travmatik torasik splenozis genelde künt veya 
penetran dalak ve diyafram yaralanması sonrası 
rüptüre dalak dokusunun sol hemitoraksa imp-
lantasyonuyla oluşan nadir bir durum olup tanıda 
Tc 99m ile işaretli ısıtılarak denatüre edilmiş erit-
rositlerle yapılan radyonüklid görüntüleme çalış-
ması yönünden en sensitif ve spesifik nükleer tıp 
tetkikidir.

• Sıklıkla künt göğüs travmaları sonucu oluşan 
pulmoner kontüzyonda radyografik değişiklikler 
travma sonrası genelde 6. saatten daha geç dö-
nemde oluşurken, kontüzyon alanındaki perfüz-
yon defekti akciğer perfüzyon sintigrafisi ile çok 
daha erken dönemde görülebilir. Travma hasta-
sında periferal bir kontüzyonun neden olduğu 
perfüzyon defektini pulmoner emboli olarak yo-
rumlamaktan kaçınılmalıdır.

• Kardiyak kontüzyon tanısı oldukça zor olup klinik 
bulgular, elektrokardiyografi (EKG) ve kardiyak 
enzimler kardiyak travmalı hastalarda nonspesifik 
olduğundan künt göğüs travmalı hastalarda kar-
diyak kontüzyonu değerlendirmek için hastanın 
hemodinamik  durumu stabil olduğu sürece, “rad-
yonüklid anjiografi (first pass çalışması)” ve “Rad-
yonüklid ventrikülografi (MUGA)” kullanılabilir.

• Lenfosintigrafi, şilotoraksda lenfatik kaçağın yeri-
nin saptanması amacıyla, toraks bölgesindeki lenf 
kanallarının fonksiyonu gösteren, lenfanjiografiye 
göre daha yüksek duyarlılığa sahip, uygulaması 
basit, noninvaziv bir testtir. 

• Toraks travmalarında, pnömotoraks ve vasküler 
rüptür gibi pek çok durum radyolojik görüntüle-
me yöntemleri ile ortaya konulabilmekle birlikte, 
kot kırıkları ve stres kırıklarını kemik sintigrafisi ile 
çok daha erken dönemde saptamak mümkündür.
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ÖZ
Toraks travması multitravmalı hastalarda sık rastlanılan ve yaşamı tehdit edebilecek ciddiyette bir travma türüdür. Bu 
hastaların yaklaşık %90’ında konservatif yaklaşım yeterli olmakta, az sayıda hastada cerrahi gerekebilmektedir. Torako-
tomi-sternotomi ve büyük cerrahi girişimler, künt travmaların %10, penetran travmaların %15-30’u için gerekli olurken 
acil servis torakotomisi ise künt travmalı hastaların ancak %1-2’sinde gerekmektedir. Yaşamı tehdit edici yaralanmala-
rın çoğu herhangi bir operasyon gerektirmeksizin toraks tüpü, torasentez veya perikardiyosentez gibi nispeten basit 
girişimler ile tedavi edilebilir veya asıl girişime kadar geçici olarak hasta rahatlatılabilir. Hastanın geliş durumu ve vital 
bulgularına göre ilk değerlendirmeyi yapmak, gereğinde acil cerrahi kararı almak hayat kurtarıcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: travma, cerrahi, torasik yaralanmalar

ABSTRACT
Thoracic trauma can be life threatening in multi-trauma patients. Conservative approach is enough for treatment in 
90% of the patients. Thoracotomy-sternotomy and other surgical procedures are needed for 10% patients of blunt and 
15-30% of penetrating traumas whereas 1-2% of blunt thoracic traumas require emergency room thoracotomy. Minimal 
invasive techniques like tube thoracostomy, thoracentesis, or pericardiocentesis are usually enough for the treatment. 
To evaluate the patient carefully and decide on surgery if needed, will be life saving.
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GİRİŞ

Toraks travması multitravmalı hastalarda sık rastlanı-
lan ve yaşamı tehdit edebilecek ciddiyette bir travma 
türüdür. Bu hastaların yaklaşık %90’ında konservatif 
yaklaşım yeterli olmakta ya da nispeten basit giri-
şimlerle tedavi sağlanabilmekte, az sayıda hastada 
cerrahi, çok nadir olarak da acil servis torakotomisi 
gerekebilmekte, bu tür yaralanmaları tanıyabilmek 
ve gerekli prosedürleri uygulayabilecek eğitime sa-
hip olmak yaşam kurtarıcı olabilmektedir (1). Toraks 
travmalarında esas patoloji solunum ve hemodina-
mik fonksiyonlardaki etkiler nedeniyle oluşmakta ve 
en büyük sebep kanama, akciğer kollaps ve kompres-
yonu, solunum ve kalp yetmezliği, pulmoner kontüz-
yon, intratorasik basınç değişiklikleri ve mediyastinal 
yer değiştirmeye bağlı gelişen hipoksi olmaktadır 

(2). Künt göğüs travmalarının spektrumu kot kırık-
larından komplike trakeobronşiyal yaralanmalar ve 
kardiyovasküler rüptürlere kadar uzanabilir. Çeşitli 
çalışmalarda travma sonucu ölümlerin %25’inden faz-
lasının toraks travması nedeniyle olduğu ve 1/3’ünün 
olay yerinde gerçekleştiği görülmektedir. En önemli 
nedeni kalp ve büyük damar yaralanmalarıdır. Diğer 
1/3 kontrol edilemeyen kanama veya yetersiz hava 
yolu nedeniyle ilk birkaç saatte, kalan kısmı ise pul-
moner komplikasyonlar, enfeksiyon, miyokard hasarı, 
pulmoner emboli, yağ embolisi, hava yolu obstrüksi-
yonu, arteriyovenöz şantlar gibi sebeplere bağlı ola-
rak tanıda geç kalınması nedeniyle gerçekleşir. 

Travmalı hasta hızlı resüsitasyon, etkili tanısal testler, 
basit uygulamalar ile tedavi edilebilir. İlk değerlen-
dirmede hava yolu açmak, nefes aldırmak, dolaşımı 
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sağlamak yapılması gereken temel işlemlerdir. Tora-
kotomi-sternotomi ve büyük cerrahi girişimler, künt 
travmaların %10, penetran travmaların %15-30’u için 
gerekli olurken acil servis torakotomisi ise künt trav-
malı hastaların ancak %1-2’sinde gerekmektedir (3,4). 
Toraks travmasında %70 oranında en sık olasılıkla gö-
ğüs duvarı, takiben akciğerler, kalp, diyafragm ve aor-
ta etkilenmektedir. En ciddi patoloji hipoksi olduğu 
için, akciğerlerden dokulara yeterli oksijen dağıtımı-
nı sağlayacak önlemler erkenden alınmalıdır. Yaşamı 
tehdit edici yaralanmaların çoğu herhangi bir operas-
yon gerektirmeksizin entübasyon, ventilasyon, uygun 
şekilde takılmış bir toraks tüpü, torasentez veya peri-
kardiyosentez gibi nispeten basit girişimler ile tedavi 
edilebilir veya asıl girişime kadar geçici olarak hasta 
rahatlatılabilir. Doku hipoksisi, hiperkarbi ve asidoz 
sıklıkla toraks travmalarından kaynaklanır. Doku hi-
poksisinin nedeni kan kaybı nedeni ile hipovolemiye 
bağlı dokulara yetersiz oksijen dağılımı, kontüzyon, 
hematom, alveolar kollapsa bağlı pulmoner ventilas-
yon/perfüzyon uyumsuzluğu ve olası tansiyon pnö-
motoraks, açık pnömotoraks nedeniyle intratorasik 
basınç ilişkilerindeki değişikliklerdir (5).

Hastanın geliş durumu ve vital bulgularına göre ilk 
değerlendirme yapılmalı, acil cerrahi kararı netleş-
tirilmelidir. İkincil değerlendirme ise asıl tedaviyi ve 
müdahaleyi gerektirmektedir. İlk değerlendirmede 
hızlıca hava yolu obstrüksiyonu, tansiyon pnömo-
toraks, açık pnömotoraks, masif hemotoraks, yelken 
göğüs, kalp tamponandı varlığı incelenip tedavisine 
başlanır. İkincil değerlendirmede ise basit pnömoto-
raks, hemotoraks, akciğer kontüzyonu, kırıklar, trake-
obronşiyal hasar, künt kalp travması, travmatik aort 
hasarı, travmatik özofagus ve diyafragm hasarı belir-
lenmelidir. Hava yolu, solunum ve dolaşım kontrolü 
sonrası radyolojik değerlendirme ile devam edilmeli 
ve müdahale şekline karar verilmelidir.

TORAKS TRAVMALI HASTADA 
UYGULANABİLECEK CERRAHİ 
GİRİŞİMLER 

Acil Servis Torakotomisi 

Acil servis torakotomisi kitabın diğer bir bölümün-
de ayrı bir bölüm olarak detaylı şekilde anlatılmıştır. 
Bu yüzden burada kısaca bahsedilecektir. Travmaya 
bağlı hipovolemik hastalarda merkeze ulaşıldığında 
nabız alınmış ancak sonrasında nabız alınamayan, an-
cak miyokardiyal aktivitenin devam ettiği düşünülen 
hastalarda kalp masajı yetersiz kalacağından hemen 
torakotomi gerekecektir. Hızlı sol anterior torakoto-

mi ile inen aortun çapraz klempi, perikardiyotomi ve 
açık masajla zaman kazanılıp bu sırada intravasküler 
volüm arttırılmaya çalışılarak hasta hayatta tutulabilir.

Acil servis torakotomisi aort rüptürü, açık pnömoto-
raks, diyafram rüptürü, masif hemotoraks, özofagus 
yaralanması ve majör hava yolu yaralanması duru-
munda gerekebilir. Yaralanma şekline göre ise en-
dikasyonları farklılık gösterir. Penetran yaralanmalı 
hastada genel durumun hızla bozulması, kontrol edi-
lemeyen kanama, kardiyak arrest gelişmesi, perikardi-
yal tamponad gelişmesi, masif torasik ya da torakoab-
dominal kanamaya bağlı ciddi hipotansiyon, büyük 
damar yaralanması, hiler yaralanma ve hava embolisi 
olduğu durumlarda yapılması önerilir. Künt travma-
da ise hızla genel durum bozulması, kardiyak arrest 
gelişmesi ve hastaneye varışta hayati fonksiyonların 
mevcut olması hallerinde acil servisteki ameliyatha-
nede cerrahi yapılması uygun olacaktır. 

Torasentez

Torasentez, toraks içerisinde pariyetal plevra ile vise-
ral plevra arasında herhangi bir sebeple birikmiş olan 
sıvının iğne ya da kateter yardımıyla drene edilmesi 
işlemidir. Bu işlem hem tanı hem de tedavi amacıyla 
yapılabilir. Tarihte torasentez ilk defa Hipokrat tara-
fından ampiyem nedeniyle açık drenaj şeklinde uy-
gulanmıştır. Günümüzde hem tanı hem tedavi için 
malign plevral efüzyon, hemotoraks, şilotoraks, am-
piyem gibi hastalıklarda toraks boşluğunda biriken 
sıvıları drene etmek için kullanılırken, sınırlı pnömo-
toraksta (çok tavsiye edilmemekle beraber) bazı ko-
şullarda havayı drene etmek için de kullanılan invazif 
bir yöntemdir. Herhangi bir sebeple toraks boşluğun-
da birikmiş olan tüm sıvılarda tanı amacıyla yapılan 
invazif girişimlerdeki ilk adımdır. Bu nedenle sebebi 
bilinmeyen tüm plevral sıvılar için torasentez endi-
kasyonu mevcuttur. Torasentezle alınan sıvı örneği 
biyokimyasal, bakteriyolojik ve sitolojik olarak incele-
nir. Bu incelemelerin yetersiz kaldığı durumlarda ileri 
invazif işlemlere gerek duyulur. Torasentez ile hastala-
rın yaklaşık olarak %75’ine tanı konabilmektedir (6,7).

Tüp Torakostomi 

Pariyetal ile viseral plevra arasındaki sıvı ve/veya hava-
nın drene edilmesi amacıyla uygun interkostal aralık-
tan plevral boşluğa ince kateter/tüp yerleştirilmesidir 
(Şekil 1). Acil müdahale gerektiren toraks travmala-
rında en sık uygulanan cerrahi girişimlerdendir. Kar-
diyotorasik travmaların %85’ten fazlasında uygulanır. 
Pnömotoraks ve hemotoraks dahil olmak üzere fizik 
muayene ve acil radyolojik değerlendirmelerde gö-
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rünen tüm hava-sıvı birikimlerinde uygulanmaktadır. 
Travmayı takiben pnömotoraks miktarı %10 üzerin-
de tespit edilmiş olan hastalara veya sinüs kapalılığı 
oluşturmuş sıvı varlığında mutlaka uygulanmalıdır. 
Dren takibi ile göğüs boşluğunu gözlemlemeyi sağ-
layarak travma hastasının gidişatı hakkında bilgi verir. 
Tansiyon pnömotoraksta hayat kurtarıcı bir işlemdir. 

Tüp torakostominin asıl amacı plevral boşlukta bo-
zulan negatif plevral basıncı normale döndürmektir. 
Travma hastalarında midklavikuler veya midaksiller 
hattın 4. interkostal aralıkla birleştiği yerden sıklıkla 
geniş çaplı toraks dreni ile uygulanır. Birincil olarak 
göğüs cerrahları tarafından uygulanmakla birlikte acil 
şartlar altında acil servis doktorları tarafından da ha-
yat kurtarıcı işlem olarak uygulanabilmelidir.

Ayrıca;

• Olası ağır akciğer hasarı olan ve özellikle hava veya 
kara yolu ile transfer edilecek seçilmiş hastalar,

• Olası ağır akciğer yaralanması olan ve diğer yara-
lanmalar (kraniyal, ekstremite gibi) nedeni ile ge-
nel anestezi alacak kişiler,

• Ciddi toraks travması geçirmiş ve pozitif basınçlı 
ventilasyon tedavisi gereken hastalar da tüp tora-
kostomi adayıdırlar (5).

İşlemin komplikasyonları arasında organ yaralanma-
ları (akciğer, kalp, dalak, karaciğer, özofagus, diyaf-
ram), vasküler ya da organ hasarına bağlı kanama, 
enfeksiyon, akut ekspansiyon ödemi, özellikle obez 
hastalarda cilt altına yerleştirme, parankim hasarına 
bağlı hemoptizi ve olası ekspansiyon kusuru sayılabi-
lir. 

Perikardiyosentez-Perikardiyotomi–
Perikardiyal pencere

Kalp tamponadı çoğunlukla penetran yaralanmalar-
dan kaynaklanır. Ancak künt travmada kalp, büyük 
damarlar ve perikardiyal damarların yaralanması he-
moperikardiyuma yol açabilir. İnsanda perikardiyal 

kese, fikse fibröz bir yapı olup çok küçük miktarlarda 
kan bile kalbin dolumunu engelleyerek kardiyak akti-
viteyi kısıtlar. Perikard boşluğundan 15-20 cc gibi çok 
küçük miktarlarda kan veya sıvının boşaltılması dahi 
hemodinamik dengeleri düzeltir.

Klasik Beck triadı venöz basıncın yükselmesi, arteriyel 
basıncın azalması ve derinden ve azalmış olarak du-
yulan kalp sesleri ile karakterizedir. Ancak gürültülü 
bir acil servis ortamında kalp seslerinin değerlendiril-
mesi güçtür. Hipovolemi nedeni ile distandü boyun 
venleri de görülmeyebilir. İnspiryumda sistolik basın-
cın 10 mmHg’den fazla düşmesi yani ‘Pulsus Paradok-
sus’ da bazı hastalarda olmayabilir veya acil şartlarda 
saptanamayabilir. Öte yandan özellikle sol tarafı tutan 
tansiyon pnömotoraks olguları da kalp tamponadını 
taklit edebilir. Spontan solunumda inspiryumda ve-
nöz basınç artışı ile karakterize ‘Kussmaul’ belirtisi de 
kalp tamponadında görülen gerçek bir paradoksal 
venöz basınç anomalisidir. Hipovolemi ve tansiyon 
pnömotoraks yokluğunda görülen elektromekanik 
disosiyasyon da yine tamponadı düşündürür.

Büyük bir olasılıkla kardiyak tamponadı olan hasta-
larda bile başlangıçta intravenöz sıvı verilmesi venöz 
basıncı yükseltecek ve geçici de olsa kardiyak çıkışı 
düzelterek perikardiyosentez için zaman kazandıra-
caktır. Plastik kılıflı iğneler tercih edilmekle birlikte 
burada önemli olan perikardiyal boşluktaki kanın 
gecikmeden boşaltılmasıdır ve bu işlem mevcut şart-
larda hızla yapılmalıdır. Elektrokardiyografik monitö-
rizasyon perikardiyosentez işleminde kullanılarak iğ-
nenin kalbe teması ve buna bağlı disritmilerin varlığı 
kontrol edilebilir. Miyokardın kendi kendini kapayıcı 
özelliğinden dolayı tek başına perikardiyal boşluktaki 
kanın aspirasyonu bile semptomları geçici olarak ra-
hatlatır. Ancak travma sonrası pozitif perikardiyosen-
tezi olan tüm hastalarda sonuçta cerrahi olarak toraks 
ve kalp eksplorasyonu yapılmalıdır. Perikardiyosen-
tez, perikardiyal boşluktaki kan pıhtılaşmış olabilece-
ği için bazen tanısal ya da terapötik olamayabilir. Bu 
durumda konusunda tecrübeli ellerde açık perikardi-
yotomi yaşam kurtarıcı olabilir.

Şekil 1. Tüp torakostomi
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Yukarıda da açıklandığı gibi perikardiyosentez işle-
minin hemorajik şok durumunda gerekli olan klasik 
önlemlere cevap vermeyen ve potansiyel olarak kalp 
tamponadı olası kişilerde endike olduğu uzun yıllar 
yazılıp belirtilmiştir. Ancak günümüzde tartışmalıdır 
ve gelinen son nokta yüksek yalancı pozitif ve negatif-
lik oranları nedeni ile bu işlemin güvenilir olmadığıdır. 
Perikardiyosentez cerrahi için zaman kazandırmakla 
beraber bizzat bu uygulamanın kendisinin kompli-
kasyonlara yol açabileceği bilinmelidir. Bu nedenle 
günümüzde subksifoidal pencere açılarak perikar-
diyosentez uygulanması daha doğru ve güvenli bir 
yaklaşım olacaktır. Resüsitasyona cevap vermeyen 
bir hastada, tamponaddan kuşkulanılması subksifo-
id yöntemle perikardiyosentez işleminin başlatılması 
için yeterlidir (5).

VATS (“Video-Assisted Thoracoscopic Surgery” – 
Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi)

Travma sonrası gelişen hemotoraksta tüp torakosto-
miye rağmen rezidüel hematom olan hastalarda VATS 
(Şekil 2) ile hematomun boşaltılması sık kullanılan bir 

yöntemdir. Penetran torakoabdominal travmaya ma-
ruz kalan hastalarda laparoskopiden önce veya sonra 
yapılacak VATS diyafram yaralanmasını da saptayarak 
hastaya gereksiz diyagnostik laparatomi yapılmasını 
engeller. İzole diyafram yaralanmalarına bu yöntem-
le rahatlıkla tanı konularak küçük yaralanmalar ona-
rılabilir. Endikasyonları arasında persistan hemoraji, 
rezidüel hematom, ampiyem, şilotoraks, persistan 
hava kaçağı sayılabilir (8). Toraks travmasında VATS 
uygulamaları kitabın diğer bir bölümünde ayrıca an-
latılmıştır.

Torakotomi

Travma sonrası 4.veya 5. interkostal aralıktan yapılan 
anterior torakotomi (Şekil 3a) travma sonrası hastalar-
daki en yararlı insizyondur. Bu insizyon kalp, hilus ve 
desenden aorta için rahat bir gözlem sağlar. İnternal 
mamariyan arterin bağlanması gereken durumlarda 
insizyon sternuma kadar uzatılabilir. Bu yaklaşım acil 
müdahale veya resüsitasyon için en sık kullanılan to-
rakotomi insizyonudur. Perikard frenik sinirin anteri-
orundan açılabilir. Şok durumunda desendan aorta 
klemp konulabilir.

Acil torakotomi endikasyonları tüp torakostomiden 
hemen sonra 1.5 L drenaj olması, saatlik kanama 
>200 mL/h (4 saatlik takipte) olması, hemodinami-
de ani bozulma (kan basıncı <80 mmHg), perikar-
diyal tamponad gelişmesi, torasik çıkımda vasküler 
yaralanmalar olması, masif hava kaçağı, ispatlanmış 
trakeobronşiyal veya özofajiyal hasarlar, büyük da-
mar yaralanmaları, mediyasteni geçen yaralanmalar, 
kurşun veya hava embolisi varlığıdır. Toraks travması 
hastasına geç dönemde ise drene edilemeyen/rezor-
be olmayan pıhtılı hemotoraks, kronik travmatik di-
yafram hernileri, kronik kardiyak septal veya valvüler 
lezyonlar, kronik yalancı anevrizmalar, kapanmayan 
duktus torasikus fistülleri, kronik ampiyem, enfekte 
pulmoner hematom, gözden kaçan trakeobronşiyal 
hasarlar ve travmatik arteriyovenöz fistüller olması 
halinde torakotomi gerekebilir (8). Şekil 2. VATS insizyon noktaları

Şekil 3 (a-d). Torakotomi insizyonları.  
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Sternotomi

Orta hat sternotomi toraks travmaları sonrası kalp 
veya büyük damar yaralanması düşünülen durum-
larda yapılır (Şekil 3a). Ksifoid ve insisura jugularisin 
açılıp, sternumun lepçe denilen bir tür çekiç-keski ya 
da otomatik testere ‘stryker’ yardımı ile orta hattan 
uzunlamasına kesilmesidir. Komplike yaralanmalarda 
insizyon boyun veya interkostal aralığa doğru uzatıla-
rak gözlem alanı genişletilebilir.

Transvers sternotomi ve bilateral torakotomi 
(Clamshell İnsizyonu) 

Eskiden kalp cerrahisinde kullanılan bu insizyon gü-
nümüzde akciğer transplantasyonunda kullanılmak-
tadır. Günümüzde fazla kullanılmamasına rağmen 
her iki torakstaki özellikle vasküler travmalarda halen 
tercih edilmektedir (Şekil 4). 

Rijit Bronkoskopi

Trakeobronşiyal yaralanmaların çoğu künt travma 
sonrası karinanın 2-3 cm yakınındadır. Penetran yara-
lanmalar toraks travmalarının %1-2’sini oluşturur. Ana 
bronş yaralanması çok nadir görülen, ölümcül seyre-
den ve sıklıkla da atlanılan bir lezyondur. Çoğu olay 
yerinde kaybedilen bu hastalardan hastaneye sağ 
olarak ulaşanların %30’u eşlik eden diğer yaralanma-
lar nedeni ile kaybedilirler.

Bu tür bir hasta sıklıkla hemoptizi, subkutan amfizem 
veya mediyastinal şift yaratan tansiyon pnömotoraks 
tablosu ile karşımıza gelir. Tüp torakostomiden sonra 

ısrarla devam eden pnömotoraks ve tüpten aşırı mik-
tarda hava atması karşısında bronş yaralanmasını akla 
getirmelidir. Bu büyük volümdeki hava kaçağını dışarı 
alabilmek için ikinci bir toraks tüpü takılması gereke-
bilir. Bronkoskopi (Şekil 5) yaralanmayı doğrular.

Trakeobronşiyal yaralanmaların tedavisi akut infla-
masyon ve ödem gerileyinceye kadar hava yolunun 
sağlanmasını gerektirir. Trakeanın hematom ve ben-
zeri yabancı cisimler tarafından majör kompresyonu/
deviyasyonu mutlaka tedavi edilmelidir. Paratrakeal 
hematom, majör laringotrakeal yaralanma veya diğer 
eşlik eden yaralanmalara bağlı anatomik distorsiyon 
nedeni ile entübasyon zor olacaktır. Bronkoskop ile 
gözlem mutlaka gerekir. Bronş yaralanması sonucu 
yaşayan hastalarda torakotomi ile direkt cerrahi giri-
şim gereklidir.

Şekil 4. Transsternal bilateral torakotomi

Şekil 5. Bronkoskop tipleri ve aksesuarları
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Pretrakeal Fasyatomi

Trakeobronşiyal yaralanmalara bağlı olmanın haricin-
de tüp torakostomi esnasında da pariyetal plevranın 
yırtılmasına bağlı mevcut havanın bir kısmı cilt altına 
sızar. Uygun çapta tüp takılmaması, cilt insizyonu ve 
interkostal diseksiyonun aşırı yapılması, tüpün kırıl-
ması, tıkanması veya klempe edilmesi cilt altı amfi-
zemi arttırır. Hava kaçağı fazla olan olgularda tüpün 
çapının küçük kalması yine masif cilt altı amfizemine 
neden olur. Travmaya bağlı başka patoloji tespit edil-
memişse spontan rezorpsiyon beklenebilir. Her du-
rumda yaşamı tehdit eden solunum sıkıntısı mevcut 
ise acil olarak ek cilt insizyonu, pretrakeal fasyanın 
açılması (fasyotomi-servikal mediyastinotomi), ek 
toraks tüpü yerleştirilmesi ve tüpün daha geniş çaplı 
olanı ile değiştirilmesi söz konusu olabilir. Erken dö-
nemde fark edilen cilt altı amfizeminde, invazif giri-
şimlere gerek kalmadan tüpü cilde sabitleyen sütür-
lerden biri gevşetilerek dekompresyon uygulanabilir. 

Diğer Girişimler (Özofagoskopi, Trakeostomi, Dar-
tevelle İnsizyonu ve Trapdoor İnsizyonu ile yakla-
şımlar)

Özofagus ve farenks yaralanmasında endoskopi ve 
kontrastlı özofagogram ile %100’e yakın tanı konu-
labilmektedir (9). Erken tanı konulmuşsa (12-24 saat 
içinde) yaralanmanın seviyesine göre servikal yakla-
şım/torakotomi/laparotomi ile mukoza primer olarak 
sütüre edilip kapatılabilir. Torakotomi ile özofagusun 
direkt onarımı ve mediyasten ile plevral boşluğun 
drenajı mümkündür. Eğer onarım çok güç veya müm-
kün değilse servikal özofagostomi ve üst/alt midenin 
gastrostomi ile drenajı uygulanır.

Larenks travmasında ödem ve mukozada yüzeyel la-
serasyonlar varsa orta dereceli travma olarak gruplan-
dırılır. Radyolojik incelemeler ile takip edilir. Yirmi dört 
saat medikal yaklaşım ile gözlem altında izlenir. İzlem 
sırasında solunum problemi oluşursa trakeostomi açı-
lır (Şekil 6). 

Eğer hastanın hava yolu tamamen tıkanmış veya ağır 
respiratuvar distres altında ise entübasyon gerekli-

dir. Entübasyon başarısız ise önce trakeostomi veya 
cerrahi krikotiroidotomi yapılır, daha sonra operatif 
onarıma geçilir. Açık laringiyal yaralanmalarda yine 
trakeostomi açılarak güvenli solunum yolunun sağ-
lanmasını takiben yapılacak cerrahi eksplorasyonda 
mukozalar ve kıkırdaklar ilk 24 saat içinde tamir edil-
melidir. Larenksteki aşırı mukozal kayıpta oral muko-
zadan alınan serbest greftler ya da stent kullanılır. Hi-
yoid kırığı için acil cerrahi gerekmez. Ağrı çok fazla ise 
kırık parçalar eksize edilebilir. Krikoid kartilajın parçalı 
kırığında stent yerleştirilir, kayıp varsa kostal kıkırdak 
greft kullanılır. Tiroid kıkırdak kırıklarında kırık par-
ça anatomiyi bozmayacak şekilde deplase olmuşsa 
sütür materyali veya tel ile fikse edilir. Tiroid bezi ise 
travmalardan nadiren etkilenir. Boyun kolye insizyo-
nu ile sıklıkla primer kapatma yeterli olabildiği gibi 
derin yaralanmalarda en azından kanama kontrolü 
için inferior tiroid arter ligasyonu da gerekli olabilir. 
Bezin aşırı yaralanmasında ise ipsilateral lobektomi 
uygulanabilir.

Reküren laringiyal sinir hasarında tedavi tartışmalıdır. 
Sinir karşılıklı sütüre edilebilir, akut dönemde frenik 
sinire anastomoze edilebilir ya da frenik sinir direkt 
olarak posterior krikoaritenoid kas içine implante 
edilebilir. Mevcut ya da olası doku hasarının yerine 
ve seviyesine göre servikal kolye insizyonuna parsi-
yel ya da total sternotomi eklenebilir veya Dartevelle 
insizyonu (Şekil 7) ile boyun ve üst torasik bölgedeki 
patolojiye ulaşılabilir. 

Duktus torasikus yaralanmaları nadir olup sıklıkla 
subklaviyan damar yaralanmalarına eşlik eder. Total 
parenteral beslenme veya özel diyetler sıklıkla fistü-
lün kapanmasını sağlar. Açık eksplorasyondan duk-
tusun torakoskopik ligasyonuna kadar farklı cerrahi 
yöntemler uygulanabilir. Yüzde 10 oranında görülebi-
len brakiyal pleksus yaralanmalarında ise tamir öne-
rilir (10-12).

Şekil 6. Trakeostomi Şekil 7. Dartevelle insizyonu
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Pulmoner kontüzyon, miyokard kontüzyonu, aort ya-
ralanması, diyafram rüptürü, trakeobronşiyal yaralan-
ma ve özofagus yaralanması ikincil muayene sırasın-
da saptanacak yaşamı potansiyel olarak tehdit edici 
yaralanmalardır. Kontüzyonlar medikal takip altında 
yakın izlem gerektirirken aort rüptürlerinin çoğu de-
selerasyon türü yaralanmalardır ve hastaların büyük 
kısmı olay yerinde kaybedilir. Otomobil kazaları veya 
aşırı yüksekten düşme sonucu görülen ani ölümlerin 
çoğundan travmatik aort yaralanmaları sorumludur. 
Büyük damarlar sınıflamasına giren innominat, ana 
karotis, sol subklaviyan ile sağ subklaviyan ve her iki 
aksiller damar yaralanmaları penetre ya da künt trav-
maya bağlı olabilir. Grafilerde yanlış pozitif ve yanlış 
negatif bulgular görülebileceğinden tek başına hiçbir 
radyolojik bulgunun ciddi bir vasküler yaralanma-
yı saptaması ya da ekarte etmesi mümkün değildir. 
Genişlemiş bir mediyasten en sık karşılaşılan ve en 
anlamlı bulguyu oluşturur. En küçük bir aort yaralan-
ması şüphesi varsa mutlaka anjiyografik değerlen-
dirme yapılmalıdır. Tedavi direkt onarım veya yaralı 
bölgenin rezeksiyonu ve greftle onarımıdır. Yaklaşım-
da intratorasik veya boyun sınırında oluşuna göre 
çeşitli insizyonlar tariflenmiştir (Şekil 3a-d). Büyük 
travmaya maruz kalmış hastaların çoğu şok tablosu 
içinde veya eşlik eden yaralanmalarla geldiğinden 
supin pozisyonda, gerekli durumlarda her iki yandan 
sternokleidomastoid kası sınırına uzanacak şekil-
de genişletilebilecek orta hat insizyonu tercih edilir. 
Bir diğer seçenek de proksimal subklaviyan arter ve 
ven yaralanmalarına müdahale edebilmek açısından 
mediyalde klavikulanın yarısı kesilerek ya da kesil-
meden klavikula üstüne kadar uzatılabilen insizyon 
uygulanmasıdır. Aksiller yaralanmalar en iyi infrakla-
vikuler insizyon ya da ‘S’ şeklinde, kombine supra ve 
infraklavikuler insizyonlar ile klavikulanın mediyalden 
yarısı rezeke edilerek değerlendirilebilir. Yine bu böl-
ge yaralanmalarında Dartevelle insizyonu da geniş bir 

gözlem ve müdahale açısından uygun olabilmektedir.

Venöz yaralanmalarda innominat veni onarmak tercih 
edilir, ancak sıklıkla ligasyon hasta tarafından tolere 
edilebilmekte olup eşlik eden yaralanmaların olduğu 
ve onarımın çok uzun süreceği vakalarda uygulanır. 
Subklaviyan ve aksiller damarlar için uç-uca anasto-
moz veya greft yerleştirilmesi uygulanabilir. Subklavi-
yan arter yaralanması söz konusu olduğunda mediyal 
klavikula kısmını rezeke edecek insizyon (Şekil 8) ile 4 
veya 5. interkostal aralıktan girişim idealdir. 

KAYNAKLAR
1. Akgül AG. Toraks Travmalı Hastaya Genel Yaklaşım Pren-

sipleri. Toraks Travmaları. Liman ŞT, Cangır A, (eds). Tor-
aks Cerrahisi Bülteni 2010; 1: 12-18. 

2. Greaves I, Porter KM, Ryan JM. Thoracic Trauma. In Trau-
ma Care Manuel. New York: Oxford University Press Inc; 
2001: 54-70.

3. Krantz BE. Sub-Committee on trauma. Advanced trau-
ma life support program for doctors, 6th ed. Chicago, 
American Collage of Surgeons, 1997. 

4. Deslauriers J, Mehran R. Chest Trauma. In Deslauriers J, 
Mehran R. Eds.Handbook of perioperative care in gen-
eral thoracic surgery. 1st ed. Philadelphia: Pennsylvania. 
2005, pp.553-98. 

5. Günay K. Toraks Travmaları. Ertekin C, Günay K, Kurtoğlu 
M, Taviloğlu K, Ed. Travma ve Resüsitasyon Kursu, İstan-
bul: Logos Yayıncılık. 87-102.

6. Grogan DR, Irwin RS, Channick R, Raptopoulos V, Curley 
FJ, Bartter T et al. Complications associated with thora-
centesis: a prospective randomized study comparing 
three different methods. Arch Intern Med 1990; 150: 
873-7.

7. Light RW, Jenkinson SG, Minh VD, George RB. Observa-
tions on pleural pressures as fluid is withdrawn during 
thoracentesis. Am Rev Respir Dis 1980; 120: 799-804.

8. Doğusoy I, Okay T. Kalp Yaralanmaları. Yüksel M, Çetin G, 
Ed. Toraks Travmaları. İstanbul: Turgut Yayıncılık. 2003, 
pp. 64-88. 

9. Demetriades D, Asensio JA, Velmahos G, Thal E. Com-
plex problems in penetrating neck trauma. Surg Clin 
North Am 1996; 76: 661-83.

10. Gluckman JL, Mangal AK. Laryngeal Trauma. In Paparel-
la MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, Eds. 
Otolaryngology 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders. 
1991, pp.2231-44.

11. Schaefer SD. Acute larengeal trauma. In Gates GA, Ed. 
Current Therapy in Otolaryngology Head Neck Surgery 
6th ed. St. Louis, Mosby. 1998, pp.456-60.

12. Kara CO, Topuz B. Penetran ve Künt Boyun Yaralanma-
ları. Doğan R, Taştepe İ, Liman ŞT, Ed. Travma 1. Baskı, 
Ankara, MN Yayıncılık. 2006, pp.403-9.

Şekil 8. Trapdoor (açık kapı/kitap) insizyonu
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ÖZ
Acil servis torakotomisi (AST) yaşamı tehdit eden toraks travmalarında kullanılan bir girişimdir. Tanının hızlı konması, gö-
rüldüğü andaki yaşam bulguları, yaralanma ciddiyet skorunun (ISS) düşük olması, operasyonu yapacak kişi ya da ekibin 
deneyimi ve yaralanmanın oluş mekanizması en önemli prognostik faktörlerdir. Yaşamsal bulguları olmayan hastalar ve 
künt travmalı hastalardaki sonuçlar daha kötüdür, bu yüzden AST uygulanması şartlara bağlı ve çoğu zaman da yararı 
olmayacağı için gereksizdir. Geniş retrospektif çalışmalar künt travma hastalarında başarının düşük (%0-6), penetran 
travmalarda ise daha yüksek (%7-19) olduğunu ortaya çıkarmıştır. En yüksek sağ kalım penetran kardiyak yaralanması ve 
perikard tamponadı olan ve görüldüğünde yaşamsal bulguları mevcut bulunan hastalardadır. AST’de amaç perikardial 
tamponadı boşaltmak, intratorasik kanamayı kontrol altına almak, aorta klemp koymak, internal kardiyak masaj yapmak 
ve nadiren de sol ventriküldeki hava embolisini boşaltmaktır. Bunun için yapılabilecek insizyonlardan en sık kullanılan, 
en kolay ve iyi bilineni sol anterior torakotomi olmakla birlikte bazı durumlarda median sternotomi ya da clamshell 
insizyonu gerekebilir.  

Anahtar Kelimeler: toraks travması, torakotomi, kanama, acil

ABSTRACT 
Emergency room thoracotomy (ERT) is an established procedure for the treatment of life-threatening chest injuries. 
Fast diagnosis, presence of vital signs on admission, low injury severity score, the experience of the operation team, 
and mechanism of injury are among the most important prognostic factors. The success of this procedure in patients 
with poor vital signs and in those with sustained blunt trauma has been questioned, and evidence indicates that those 
patients generally do not benefit from ERT. Several large retrospective studies have revealed a decreased survival rate 
after ERT for blunt trauma patients (0-6%) compared to those of patients with penetrating trauma (7-19%). The survival 
rate is higher for patients with cardiac injuries/pericardial tamponade after stab wounds, who have signs of life at scene. 
The goals of ERT are to release pericardial tamponade, control intrathoracic hemorrhage, apply an aortic cross-clamp, 
perform internal cardiac massage, and infrequently evacuate air embolism from the left ventricle. Left anterior thoraco-
tomy is easy to perform and mostly used approach, but some patients may require median sternotomy and clamshell 
incisions. 

Key Words: thoracic injury, thoracotomy, bleeding, emergency

Sorumlu Yazar*: Op.Dr. Hatice Handan Tanrıkulu, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Göğüs Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
E-posta: hhandantr@hotmail.com
Telefon: 05322966169

GİRİŞ
Tıp dünyasındaki gelişmeler, çığır açan cihaz ve teda-
viler, yapay doku ve organlarla insan ömrü giderek 
uzamakta, hatta pek çok hastalık ortadan kalkmak-
ta iken travmalar hala insanoğlunun yaşamında en 
büyük mortalite ve morbidite sebeplerinin başında-
ki yerini korumaktadır. Gelişmiş toplumlarda ciddi 
önlemlerle azaltılsa bile dünyada sıcak çatışmaların 

yaşandığı pek çok bölgede ve ne yazık ki ülkemizde 
travmalar çok ciddi can kaybı ve yaralanmalara sebep 
olmaktadır. Bu yüzden de özellikle cerrahi dal uzman-
larının her an, her yerde, her tür girişimi yapabilecek 
donanım ve yetiye sahip olmalarını zorunlu kılmakta-
dır. 

Toraks travması ise tüm yaş gruplarında travmaların 
%25-50’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Travmala-
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rın az bir kısmı ölümcül olsa da çoğu zaman büyük 
bir cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan tedavi 
edilmektedir. Ancak ölümcül yaralanmaları olan bazı 
hastalarda hastaneye ulaşmadan ya da acil serviste 
torakotomi yapmak gerekebilir. 

ACİL SERVİS TORAKOTOMİSİ NEDİR? 
Acil servis torakotomisi (AST) “yaralanmanın gerçek-
leştiği yerde veya acil serviste” resüsitasyon işlemi ile 
birlikte yapılan torakotomidir. AST için “acil torako-
tomi, erken torakotomi, resüsitatif torakotomi“ gibi 
farklı adlandırmalar da kullanılmaktadır. İlk yaralan-
madan sonraki saatlerde yapılan operasyonlar için bu 
adlandırma doğru olmayacaktır.

AST ilk kez 1874 yılında Moritz Schiff tarafından açık 
kalp masajı yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
girişimle ilgili en eski seri 1952 yılında Stephenson ta-
rafından yayınlanmıştır. Yazar 1200 hastada açık kalp 
masajı yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu girişim 
için sağ kalımı %28 olarak bildirmiştir (1). Gerekliliği 
tartışma konusu olan ve bazı uzmanların sonuçları 
sebebiyle gereksiz bulduğu bu girişimin başarısı çok 
değişkendir. İncelenen çalışmalar ve yapılan metaa-
nalizlerde özellikle penetran travmalarda denemeye 
değecek sonuçlar bildirilmiştir, ancak künt travmalar-
da başarı ve sağ kalım oranları çok düşük olarak yan-
sıtılmaktadır.

Travmanın olduğu yerde (hastane öncesi) torakoto-
mi yapılan ve sağ kalan hasta sayısı ise çok daha az-
dır. Bu girişim ancak yeterince deneyimli, eğitimli ve 
donanımlı bir uzman ve ekip tarafından yapılmalıdır. 
Örneğin Coats ve arkadaşlarının (2) 2001 yılında has-
tane öncesi torakotomi yapılan 39 hastayı derleyerek 
yayınladıkları çalışmalarında sadece 4 hastanın sağ 
kaldığı (%10) ve bunların 1 tanesinin de (%2,5) uzun 
dönemde kalıcı sekelle takip edildiği bildirilmiştir. 
2011 yılında Davies ve ark. (3) son 15 yılda delici kesici 
alet yaralanması sebebiyle hastaneye gelmeden önce 
yapılan 71 AST vakasını inceledikleri çalışmalarında 
bu hastaların 13 tanesinin (%18), 2’sinde nörolojik se-
kel olmasına rağmen, taburcu edildiğini ve sağ kalan 
tüm hastaların “kardiyak tamponadı” olan hastalar 
olduğunu ve en başarılı sonuçların tamponad oluş-
tuğu anda ve arrest olduktan sonraki ilk 10 dk için-
de AST uygulanan hastalar olduğunu bildirmişlerdir. 
Bu konuda literatürdeki son veri 2017 yılında yayın-
lanan Van Vledder ve ark. (4) tarafından Hollanda’da 
son 5 yıldaki penetran yaralanmalar sonrası olay ye-
rinde yapılan AST’lerin değerlendirildiği çalışmadır. 
Bu torakotomilerin hepsi, içinde mutlaka bir anestezi 
uzmanı, bir travma cerrahı ve uzman hemşire olan 

HEMS (“Helicopter Emergency Medical Service”) ekibi 
tarafından yapılmıştır. 23 delici–kesici alet, 10 ateşli si-
lahla yaralanması olan hastalara yapılan operasyonlar 
sonrasında bunlardan 9 tanesinde spontan dolaşım 
yeniden başlayarak hastalar acil servise götürülmüş, 
ancak sadece 1 hasta nörolojik sekel olmaksızın ta-
burcu olabilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde özel-
likle delici kesici alet yaralanmalı hastalarda olaydan 
sonraki ilk 10 dk’nın girişim için en uygun süre oldu-
ğu ve deneyimli bir ekiple şartlar yeterliyse hastaneye 
gelmeden de torakotomi ile hastaya bir şans verilebi-
leceği anlaşılmaktadır.

AST’de sağ kalımı etkileyecek en önemli 3 etken şun-
lardır: 

1- Yaralanmanın anatomik yeri (en yüksek sağ kalım 
kardiyak yaralanmalarda), 

2- Yaralanma şekli (en yüksek sağ kalım penetran ya-
ralanmalarda), 

3- Hastanın ilk görüldüğü anda yaşam bulguları ol-
ması. 

ACİL SERVİS TORAKOTOMİSİ 
ENDİKASYONLARI 
Göğüs travması geçiren hastaların yaklaşık %85’i to-
rakotomi yapılmadan tedavi edilebilir. Kalan yaklaşık 
%15’inde AST endikasyonları çelişkilidir ve künt ya 
da keskin travmalarda “seçilmiş” hastalarda uygulan-
malıdır (5). Bu seçim ise hastanın görüldüğü andaki 
yaşamsal belirteçleri, yaşam beklentisi, travmanın 
üzerinden geçen süre, travmanın şekli, girişimin ya-
pılacağı ortam, yapacak uzman ve ekibin deneyimi 
gibi pek çok etkene bağlıdır. AST’de amaç perikardi-
yal tamponadın boşaltılması, intratorasik kanamanın 
kontrolü, aorta klemp konulması ve internal kardiyak 
masaj yapılmasıdır. Nadiren hava embolisinde sol 
ventrikülden bir enjektör yardımıyla hava boşaltıla-
bilir. 

AST, endikasyonu olduğu halde yapılmaması duru-
munda %100 mortaliteye, endikasyonsuz yapılması 
ya da bu konuda yetersiz kişilerce yapılması halinde 
de büyük olasılıkla ölüme gidecek bir sürece sebep 
olacak bir girişimdir. Yoğun bakım desteği alınama-
yacak merkezlerde ve kan stoklarının yetersiz olduğu 
hastanelerde de sonuçlar çok başarılı değildir.

Yaşamı tehdit eden herhangi bir travmanın varlığını 
ortaya koyabilmek ve temel yaşam desteğindeki ilk 3 
etmeni yani ABC’yi (“Airway”-havayolu, “Breathing”-
solunum, “Circulation”-dolaşım) bozabilecek göğüs 
yaralanmasını anlayabilmek için çok hızlı bir değer-
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lendirme yapılmalıdır. Bunun için acile travma ile 
başvuran tüm hastalar hızlıca ATLS (“Advanced Life 
Support”– İleri yaşam desteği) protokolü ile değer-
lendirilmelidir. İlk değerlendirmede şokta olduğu 
saptanan hastada aksi ispatlanmadıkça hemorajik 
şok düşünülmeli ancak tansiyon pnömotoraks olası-
lığı mutlaka dışlanmalıdır.

Bu konuda yapılan en büyük çalışmada Rhee ve ark. 
(6), acil/resüsitatif torakotomileri incelenmiş ve opere 
edilen 4629 hastada sağ kalım oranı %7,4 olarak bul-
muşlardır. Çalışmada sağ kalımı etkilediği saptanan 3 
temel belirteç yaralanmanın olduğu anatomik bölge 
(en yüksek sağ kalım kardiyak bölge yaralanmaların-
da, %19,4), yaralanmanın mekanizması (en yüksek 
sağ kalım penetran travmalarda %8,8) ve hastanın acil 
servise girdiği andaki yaşamsal bulguları (%11,5) ola-
rak bildirilmiştir. Bazı merkezlerde bu kararı verirken 
ultrason cihazıyla (FAST) kardiyak hareket ve perikar-
diyal tamponad açısıdan değerlendirme yapılabildiği 
bildirilse de bu yaklaşım her merkez ve hasta için çok 
pratik bir fikir değildir. Ultrasonla değerlendirmede 
kalp hareketinin ve perikardiyal sıvının görülmemesi 
yapılacak girişimin sonucunun daha kötü yani sağ ka-
lımın düşük olacağını düşündürmelidir (7).

AST için ABD‘deki EAST (“Eastern  Association  for 
Surgery of Trauma”) ve WTA (“Western Trauma As-
sociation”) gibi travma dernekleri çeşitli rehberler 
hazırlamışlardır. EAST, penetran travmalı hastalardan 
acil servise getirildiği anda nabız alınamayan ama ya-
şamsal belirti görülenlerde ve yaşam belirtileri olan 
künt travma hastalarında AST’yi önermektedir. Ancak 
nabız alınamayan ve diğer yaşam belirtileri olmayan 
künt travmalı vakalarda operasyon önerilmemekte-
dir (7). Tablo 1’de EAST AST kılavuzu verilmiştir. WTA 
ise hastalarda kardiyak arrestten sonra geçen süre-
ye göre sınıflama yapılmasını önermektedir. Kalp-
akciğer canlandırma işleminin 10 dk’dan kısa süredir 
yapıldığı künt ve 15dk’dan kısa sürdüğü penetran 

travmalı hastalarda AST yapılmasının yararlı olabi-
leceği öngörülmektedir. Ayrıca yaşamsal bulguların 
(solunumsal ya da motor aktivite, elektrik aktivite ve 
pupilladaki reaksiyon) olduğu hastalarda daha uzun 
süreli arrest de olsa operasyonun yarar sağlayabilece-
ği savunulmaktadır (9).

KÜNT TRAVMALARDA ACİL SERVİS 
TORAKOTOMİSİ
Travma sonrası kardiyak arrest gelişen vakaların 
%50’den fazlası künt travmaya sekonderdir. Künt 
travmaların çoğu trafik kazalarındaki ani deseleras-
yon, sıkışma ya da ezilme sonrası masif hemotoraks, 
büyük damar yaralanması, pulmoner kontüzyon ve 
kalp yaralanması şeklinde olur. Bu şekildeki çoklu ve 
karmaşık yaralanmalar durumu kritik hastada morta-
liteyi arttırır. Acile geldiğinde nabzı alınamayan fakat 
yaşam belirtileri olan künt travmalı hastalarda sağ 
kalım penetran travmalı hastalara göre daha düşük-
tür. Bunun bir sebebi de eş zamanlı kafa travmaları-
nın, künt travmalarda sık görülmesidir. Künt travmalı 
hastalarda AST’nin etkinliği konusunda 2016 yılında 
Japonya’dan Suzuki ve arkadaşlarının (10) acil servis-
te kardiopulmoner resüsitasyon yapılan 1377 hasta-
yı inceledikleri çalışmalarında, kapalı kalp masajı ile 
kalp–akciğer canlandırması yapılan 893 vakada (%65) 
24 saatlik sağ kalımı %17,5, AST yapılan 484 vakada 
(%35,1) ise %4,5 olarak bulmuşlardır. Bu konuda son 
yıllardaki literatür verileri karşılaştırılarak yapılan en 
önemli yayınlardan biri, 2015 yılında yayınlanan ve 
acil servis torakotomisinin yapıldığı künt travmalı 
1369 hastanın incelendiği çalışmadır (11). Bu derle-
mede, 21 (%1,5) hastanın nörolojik sekel kalmaksızın 
iyileştiği ve bu 21 hastanın hepsinin acil serviste gö-
rüldüğü anda vital bulguların olduğu, maksimum 11 
ile 15 dk. kardiopulmoner resüsitasyon yapıldığı kay-
dedilmiştir. 

Literatür incelendiğinde en donanımlı travma mer-
kezlerinde bile künt travmalarda yapılan AST’nin ba-
şarı şansının çok düşük olduğu, acil servise getirildi-
ğinde nabzı alınamayan, yaşamsal bulguları olmayan 
hastalarda yapılmasının nörolojik sonuçlarının kötü 
ve sağ kalımın düşük olması sebebiyle önerilmediği, 
ancak bulgulardan herhangi biri varsa yapılmasının 
şartlara bağlı olarak önerilebileceği görülmektedir.  

PENETRAN TRAVMALARDA ACİL SERVİS 
TORAKOTOMİSİ 
Tüm travmalar göz önüne alındığında, penetran trav-
malı hastalar AST’den künt travmalı hastalara göre 
daha fazla yarar görecek hastalardır (2,5). AST’den en 

Tablo 1. 2015 EAST AST kılavuzu

Yaralanmanın 
Mekanizması

Yaşamsal 
Bulgular * AST 

Penetran Torasik Var Evet

Penetran Torasik Yok Yapılabilir

Penetran 
Ekstratorasik

Var Yapılabilir

Künt Var Yapılabilir

Künt Yok Hayır

*Yaşamsal Bulgular: Pupilla yanıtı, Spontan solunum, 
Karotis atımının alınabilmesi, Nabzın alınması, Ekstremite 
hareketlerinin olması, Kardiak elektriksel aktivite olması
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çok yarar görecek hasta grubu ise, olay sonrasında 
hastaneye gelmeden hemen önce dekompanse duru-
ma geçen penetran kardiyak travmalı hastalardır (12). 
2013 yılında Tan ve ark. (13) bu konudaki en büyük 20 
vaka serisi incelenerek bir analiz çalışması yapmışlar-
dır. Çalışmada, penetran travmalı hastalarda ortalama 
sağ kalım %17, künt travmalı hasta grubunda ise %4,6 
olarak kaydedilmiştir. Sağ kalan hastalardan nörolojik 
sekel kalmaksızın iyileşenler, penetran travmalılarda 
%86 iken, künt travmalılarda %12 olarak bulunmuş-
tur. Bu hastalar arasında en yüksek sağ kalım (%70,9) 
delici kesici alet yaralanması olan gruptur. Ateşli silah 
yaralanmaları olan hastalarda ise oran %12’dir. 

Bu konudaki diğer büyük bir çalışma ise 2015 yılında 
Seamon ve ark. (8) tarafından, AST yapılan 10238 has-
tanın incelendiği 72 makalenin karşılaştırılarak EAST 
kılavuzunun oluşturulduğu çalışmadır (Tablo 1). Tüm 
vakalar içinde penetran yaralanmalarda sağ kalım 
%10.6 iken künt yaralanmalarda %2,3 olarak saptan-
mıştır. Penetran yaralanmalar içinde delici kesici alet 
yaralanmalarının sağ kalımı %15,8, ateşli silah yara-
lanmalarının %7,2’dir. Penetran kardiyak delici–kesici 
alet yaralanmalarında sağ kalım ateşli silah yaralan-
malarına göre çok daha yüksektir (%24’e %3). Ancak 
kardiopulmoner arrest geliştikten 15 dakika ve daha 
uzun süreler sonra girişim yapılan hastaların, yaralan-
manın mekanizması ve anatomik yerinden bağımsız 
olarak sağ kalımlarının çok düşük olduğu, bu yüzden 
girişimin anlamsız olduğu sonucuna varılmıştır. Pe-
netran kardiyak yaralanmalı ve kardiyak tamponadı 
olan delici-kesici alet yaralanmalı hastalar sağkalımın 
en yüksek olduğu gruplardır. 

ACİL SERVİS TORAKOTOMİSİ NASIL 
YAPILMALIDIR?
AST yapabilmek için öncelikle “Torakotomi, Perikardi-
otomi, Kardiorafi, Torasik Aorta diseksiyonu-Klempajı, 
Bronş diseksiyonu, Damar Onarımı“ gibi işlemlerin en-
dikasyonuna karar verebilmek ve en hızlı uygulamayı 
yapabilmek için yeterli deneyime sahip olmak gerek-
lidir. Bu sebeple operasyonun torasik yaralanmalarda 
deneyimli bir cerrah tarafından yapılması daha uygun 
ve yararlı olacaktır. Girişimde kullanılabilecek aletler 
klasik bir torakotomi veya sternotomiye göre daha 
azdır (Tablo 2). 

AST için kullanılabilecek kesi türleri sol anterolateral 
torakotomi, median sternotomi, sağ lateral torako-
tomi, sol 2. ya da 3. interkostal aralıktan yapılan in-
sizyonlar ve bilateral anterior torakotomilerdir. Bu 
yaklaşımlardan en sık tercih edileni sol anterolateral 
torakotomidir (Resim 1a-b). 

Eğer kullanılabilecek aletler acil serviste hazır ve ya-
pacak cerrahın deneyimi yeterli ise, diğer sık kullanı-
lan kesi bazı seçilmiş hastalarda uygulanan median 
sternotomidir. Açık kalp cerrahisi yapılan merkezlerde 
daha kolay ulaşılabilen bir elektrikli testere ile, özellik-
le kardiak yaralanma düşünülen vakalarda uygulan-
ması tercih edilse de anterolateral torakotomi çoğu 

Tablo 2. AST’de kullanılabilecek aletler

• Bistüri
• Büyük Damar Klempleri (Aort Klempi, vs)
• Finochietto Ekartörü / Sternum Ekartörü/ Balfour 

Ekartörü
• Eğri Mayo Makası ve benzer makaslar
• Portegü
• İnternal Defibrilatör Paketi
• Dişli Forseps
• Sternum İçin Motorlu Testere ya da Lebschke-Çekiç
• Gigli Teli
• Arter Forsepsi
• Aspiratör
• Sütür ve Teflon Plejitler /Sternum  Teli

Resim 1a. Erkekte sol anterolateral torakotomi

Resim 1b. Kadında sol anterolateral torakotomi
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zaman seçilebilecek en alışılagelmiş insizyon özelliği-
ni korumaktadır. 2013 yılında Simms ve ark. (14) ka-
davralar üzerinde bir çalışma yapmışlardır. İnsizyonlar 
içinde, median sternotomi ile intratorasik yapılara 
ulaşmanın sol ya da sağ torakotomilerden daha kolay 
olduğunu, ancak şiddetli travmalarda önceden ön-
görülemeyen yaralanmaların da bulunabileceği göz 
önüne alınarak bir seferde yapılabilecek en iyi kesinin 
clamshell yani bilateral anterior torakotomi olduğunu 
savunmuşlardır (Resim 2).

Sol anterior torakotomide hastaya supin ama sol ta-
raf hafif yükseltilerek pozisyon verilir ve 5.interkostal 
aralıktan girilir. Kesi erkeklerde meme başının, kadın-
larda ise inframammaryan kıvrımın altından yapılır. 
Toraksa girmeden önce interkostal kas ve plevra geçi-
lirken iatrojenik bir yaralanmamaya sebep olmamak 
için dokuların makasla kesilmesi tavsiye edilir. Finoc-
hetto ekartörü takılarak akciğer posterior ve süperio-
ra doğru çekilerek perikard icelenir. Frenik sinire pa-
ralel bir insizyonla perikard anteriordan açılarak kalp 
inspeksiyonu yapılır. Herhangi bir laserasyon varsa 
2/0 prolen sütürle dikilir. Sol hemitorakstaki akciğer, 
interkostal damarlar ve pulmoner hilus incelendikten 
sonra diyaframın üzerinde vertebral korpusların an-
teriorunda bulunan aortaya ulaşmak için mediastinal 
plevra parmak yardımıyla künt diseksiyonla açılır ve 
kros klemp yerleştirilir (Resim 3). Daha sonra her iki 
elin içine kardiyak apeksten başlayarak kalp alınıp in-
ternal kardiyak masaj yapılır (Resim 4). 

İntrakardiyak adrenalin yapılması düşünülüyorsa, sol 
venriküle enjekte edilebilir ve gerekirse defibrilasyon 
yapılır. Eğer kardiak yaralanma tam olarak görülemi-
yorsa sağ hemitoraksta penetran yaralanma varsa ya 
da soldakine ek olarak sağda başka yaralanmalar da 

olabileceği düşünülüyorsa insizyon orta hat boyunca 
uzatılarak Clamshell insizyona çevrilir (14-16). Median 
sternotomi genellikle kalp-damar cerrahları tarafın-
dan tercih edilen, teknik olanaklara göre (testere ya 
da Lebschke varsa) seçilebilecek bir insizyondur. An-
cak acil servisler için çok uygun bir insizyon değildir. 

AST’de yapılabilecek en önemli manevralar perikar-
diyal tamponadın boşaltılması, yaralanan akciğer hi-
lusunun klemplenerek kapatılması, intratorasik veya 
kardiyak kanamanın kontrolü, bronkovenöz masif 

Resim 2. Clamshell insizyonu

Resim 3. Aort klempajı

Resim 4. İki elle yapılan internal kardiak masaj
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hava embolisinin veya bronkopleval fistülün kontrolü 
ve gerekiyorsa açık kalp masajı yapılmasıdır. 

Perikard tamponadı:

 Koroner arter laserasyonu veya miyokard rüptürün-
de erken dönemde başlayan tamponad, daha küçük 
yaralanmalarda biraz daha geç olabilir. Artan intrape-
rikardial basınç ventrikülün diastolik fazda doluşunu 
engelleyerek subendokardiyal kan akımını azaltır. İn-
termedier fazda diastolik doluş koroner kan akımı ve 
atım hacmi azalır. Bu fazda sıvı tedavisi ile yanıltıcı bir 
düzelme olabilir, ancak kompansatuar mekanizmala-
rın aniden tükendiği son fazda miyokardiyal iskemi ve 
kardiyak arrest gelişir. Bu hastalarda acil perikard de-
kompresyonu için perikardiyotomi amaçlı AST şarttır. 
AST’de ilk bakıda perikard normal görünse bile peri-
kardiotomi yapılmalıdır. Akciğer posteriore çekilerek 
perikard lateraline bakılır. Perikard frenik sinirin 1cm 
anteriorundan sinire paralel şekilde açılır.

İntratorasik kanama / Kardiyak kanama:  

İntratorasik pulmoner ya da diğer büyük damar ya-
ralanmalarında, damar spazmının ve çevre dokuların 
olmaması masif kan kaybına sebep olur. Bu yüzden 
kanam ancak AST ile kontrol altına alınabilir. Önce pe-
rikard içi hematom varsa temizlenmeli, ventriküldeki 
kesiye parmak basılmalı, atrium veya büyük damar 
kesileri ise vasküler klemple tutularak kapatılmalıdır. 
Kardiyorafi için sıvı resüsitasyonu beklenebilir. Sü-
türasyon defibrilasyondan önce yapılmalıdır. Ancak 
kanama kontrolü için defekti genişletebileceğinden 
foley sonda kullanılması önerilmez. Büyük ventrikül 
yaralanmalarında veya posteriorda ulaşılması zor yer-
lerdeki yaralanmalarda vena cava inferiorun geçici 
oklüzyonu bir çözüm olabilir. Akciğer hilusu masif ka-
namalarda klempe edilebilir ya da tape veya penrose 
dren ile geçici olarak kapatılabilir (16). Hasar kontrolü 
için pulmoner hilusa twist manevrası denen ve inferi-
or ligamanın kesilerek alt lobun anteriora üst lobun 
üstüne kıvrılarak döndürülmesi şeklinde yapılan bir 
manevra uygulanarak pulmoner parenkim ve damar 
yaralanmalarında kan kaybı azaltılabilir (17).

Açık kalp masajı: 

Yaralanmalarda intravasküler hacim yetersiz ya da 
ventrikül doluşunda kısıtlılık varsa kapalı kalp masajı 
ile dıştan bası yeterli sistemik perfüzyonu sağlayamaz. 
Bu yüzden AST yapılıp iki elin avuçları çukurlaştırıla-
rak bilekler karşı karşıya getirilir ve kalbin apeksin-
den tabanına doğru (tek el kullanılacaksa sternuma 
doğru) kompresyon uygulanır (Resim 4). Ventriküler 

taşikardi veya fibrilasyon varsa 15-30 Joule ile internal 
defibrilasyon yapılır. 

İnen Torasik Aortanın geçici olarak olarak oklüzyonu: 

Abdominal travması olan hastalarda subdiafragmatik 
kan kaybının azaltılması ve kanın miyokard ile beyine 
yönlendirmesi amacıyla yapılabilecek bir manevradır. 
Sol pulmoner hilusun altından yapılacak diseksiyonla 
inen torasik aorta elle ya da bir klemp yardımıyla dev-
re dışı bırakılır. 

Bronkovenöz masif hava embolisinin kontrolü: 

Penetran toraks yaralanmalarında daha sık rastlanan 
bu embolilerde hasta Trandelenburg pozisyonuna 
getirilir. Pulmoner hilusa kros klemp uygulanır ve 
hava iğne ile kalp boşluklarından, aort kökünden ya 
da sağ koroner arterden boşaltılabilir. Koroner arter 
içindeki hava kalp masajı ile de çıkabilir (17).

ÇOCUKLARDA ACİL SERVİS 
TORAKOTOMİSİ
Çocuk hasta grubunda yaralanmaların oluş mekaniz-
ması erişkinlere göre farklar içerir. Çocuklarda künt 
travmalar (düşme ve trafik kazalarının daha fazla ol-
ması sebebiyle) göreceli olarak daha sık olduğu için 
AST yapılma oranı nispeten daha azdır. Ancak sonuç-
lar ve genel yaşam beklentisi erişkinlerle çok benzer-
dir (18,19).

ACİL SERVİS TORAKOTOMİSİ 
KOMPLİKASYONLARI
Bu girişim sonrası yaşayan hastalarda görülen en sık 
görülen komplikasyonların başında hipoperfüzyon 
sebebiyle hastaların %50’sinden fazlasında görülen 
anoksik beyin hasarı ve ölümü yer alır. Bu hastalar ge-
nellikle uzun dönemde rehabilitasyon gereksinimi ile 
taburcu olabilirler. Olay sırasında kontrol edilemeyen 
ya da iatrojenik olarak gelişen göğüs duvarı ve inter-
nal mammaryan arter kanamaları, koroner arter hasa-
rı ve bunun sonucunda gelişebilecek miyokard iske-
mi/infarktüsleri, kardiyak yaralanma ile gelişebilecek 
atrial/ventriküler septal defektler, kapak anomalileri 
de kısa ve uzun vadedeki ciddi problemler arasında-
dır. Aortik kros klempaj sırasında oluşabilecek aort 
ya da özofagus yaralanmaları ve perikardiyotomi sı-
rasında oluşan frenik sinir yaralanmaları da işlemin 
komplikasyonları arasındadır. Hastada gelişebilecek 
komplikasyonların yanı sıra ameliyattaki sağlık per-
sonelinin de peroperatif yaralanmalar ve hastalardan 
bulaşabilecek ve önceden bilinmeyen HIV, Hepatit 



97

Bölüm 11: Acil Servis Torakotomisi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

B/C gibi enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gereklidir 
(3,6,10,11,15,17).

Eve götürüelcek mesajlar:

• AST, teknik olanakların ve hastaneye transport 
olanaklarının gelişmesine rağmen hala sağ kalım-
da kapalı kalp masajı ve sıvı replasmanı ile yapıla-
cak resüsitasyon işlemlerinden çok daha fazla an-
lamlı bir sağkalım artışına sebep olmamaktadırlar.

• Ancak penetran yaralanmalar ve travmatik kardi-
yak arrest durumunda AST sonuçları çok daha yüz 
güldürücüdür.

• AST’nin başarısını etkileyen en önemli faktörler 
travmanın oluş şekli, acile ilk gelişte hastada ya-
şam belirtisi olması, işlemi yapacak ekibin bu ko-
nudaki deneyimi ve AST yapılacak ortamdaki fizik-
sel koşullardır. 

• Künt travmalarda AST, ancak yaşam belirtileri var-
sa önerilmektedir. 

• Künt travmalarda kapalı kompresyonla yapılan re-
süsitasyonun sağ kalıma etki ve başarısı AST’den 
anlamlı olarak daha fazladır. 

• Hastalarda postoperatif dönemde nörolojik sekel 
kalma olasılığı künt travmalarda penetran travma-
lara göre daha fazla ve olaydan sonraki ilk 15dk’da 
getirilen hastalarda daha azdır. 

• AST için en sık tercih edilen ve yapılması her or-
tamda daha kolay olan insizyon sol anterolateral 
torakotomidir. Eğer yaralanma sağ tarafta ya da 
yaygın ise Clamshell insizyonu veya teknik dona-
nım yeterli ise median sternotomi tercih edilebilir. 

• AST yapacak ekibin toraks cerrahisine hakim ve bu 
konuda deneyimli olması çok önemlidir. 
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Bölüm 12

Toraks Travmasında Videotorakoskopinin Yeri

The Role of Videothoracoscopy in Thoracic Trauma

Dr. Ufuk Çobanoğlu*, Dr. Duygu Merdan İliklerden
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZ
Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), akciğerler ve plevranın çeşitli hastalıkları için standart bir tedavi haline gele-
rek önemli bir rol oynamaktadır. Başlangıçta yalnızca teşhis amacıyla kullanılmış olan VATS, şimdi açık torakotomiye karşı 
önemli bir alternatiftir. Güncel yayınlar göğüsün seçilmiş patolojik durumlarının tanı ve tedavisi için VATS’ı tercih edilen 
bir yöntem olarak savunmaktadır.   Mevcut veriler, travma hastalarına bakıldığında VATS sonuçlarının açık cerrahi ile 
kıyaslanabileceğini göstermektedir. Dahası, iyileşme süreci bu minimal invaziv yöntemle daha da hızlandırılmıştır. Video 
yardımlı toraks cerrahisinde gelişme ve artan uzmanlık bu modaliteyi toraks travmalı hastalarının tedavisinde cazip bir 
alternatif haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, videotorakoskopik cerrahi

ABSTRACT
Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) has assumed a major role and become the standard of care for a variety of 
disease of the lungs and pleura. Initially used only for diagnostic purposes, VATS is now an important alternative to an 
open thoracotomy. Recent reports have advocated VATS as the modality of choice for the diagnosis and treatment of 
selected pathologic conditions of the chest. Available data suggest that when caring for trauma patients, results of VATS 
are comparable with open surgery. Furthermore, the recovery process clearly is expedited with this minimally invasive 
modality. With the advent and increasing expertise in video assisted thoracic surgery, this modality has become an att-
ractive alternative in the management of patients with thoracic injury.

Key Words: thorax trauma, videothoracoscopic surgery

Sorumlu Yazar*: Doç.Dr. Ufuk Çobanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye 
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GİRİŞ
Günümüzde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi 
(VATS), akciğerler ve plevranın çeşitli hastalıkları için 
standart tedavi haline gelmektedir. Başlangıçta yal-
nızca teşhis amacıyla kullanılmış olan VATS, şimdi uy-
gun hastalarda açık torakotomiye karşı önemli bir al-
ternatiftir. Güncel yayınlar toraksın seçilmiş patolojik 
durumlarının tanı ve tedavisi için VATS’ı tercih edilen 
bir yöntem olarak savunmaktadır (1). 

Gün geçtikçe VATS’ın travma hastalarının tanı ve teda-
visinde popüler hale gelmesine karşın bu prosedürün 
yalnızca seçilmiş klinik koşullarda etkili olduğu unu-
tulmamalıdır. Travma hastalarında VATS uygulanma-
sındaki olmazsa olmaz şart hastanın hemodinamik 
olarak stabil olmasıdır (1). 

Toraks yaralanmalı bazı hastalar ciddi tek organ veya 
multipl yaralanmalara maruz kalarak instabil durum-
da hastaneye gelirler. Bu hastalarda genellikle erken 
eksploratif torakotomi tercih edilir. Künt veya penet-
ran göğüs travması geçirmiş önemli sayıda hasta ise 
hemodinamik olarak stabildir ve solunumları denge-
lidir. Çok dikkatli bir klinik ve radyolojik değerlendir-
meden sonra bu hastalardan bazılarında tanıyı kesin-
leştirmek veya intratorasik yaralanmayı tedavi etmek 
için erken cerrahi girişim gerekir. İşte VATS bu hasta-
larda iyi bir alternatif olarak görünmektedir.

Ancak travma hastalarında VATS deneyimini paylaşan 
birçok araştırmacının ileri sürdüğü şu görüş gözardı 
edilmemelidir: “Bu prosedürü uygulayacak cerrah sis-
temik olarak endoskopi eğitimi almalı ve genel göğüs 
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cerrahisinde zengin deneyime sahip olmalıdır. Aksi tak-
dirde torakotomiden daha fazla cerrahi zaman kaybı-
na, kanama ve postoperatif komplikasyonlara neden 
olunabilir.”

Kitabımızın bu bölümünde VATS’ın travma hastaları-
nın tanı ve tedavisinde tercih edildiği durumlar irde-
lenmiştir.

TARİHÇE
Jacobaeus 1922’de Stockholm Üniversitesinde plev-
ral adhezyonların yönetimi, torasik malignitelerin bi-
yopsisi, ampiyemlerin drenajı ve plevral efüzyonların 
tanı ve tedavisi konusundaki deneyimini sunduğun-
da bu torakoskopinin ilk klinik uygulaması olarak ka-
bul gördü (2). Uzunca bir süre travma cerrahları toraks 
travmasında torakoskopi kullanımını hiç gündemleri-
ne almadılar. Ancak 1946 yılında Branco tarafından 
penetran yaralanmalara bağlı olarak sekonder hemo-
toraks gelişen hastalarda VATS’ın değerinin yeniden 
tanımlanmasıyla bu prosedüre karşı giderek artan bir 
ilgi oluşmaya başladı (3).

1970 ve 1980’ler boyunca torakoskopik işlemler to-
raks cerrahlarının gündemine girdi. Jackson ve Ferrei-
ra (4) ve Adamthwaite (5) sırasıyla 1970’lerin sonların-
da ve 1980’lerin başında torakoabdominal penetran 
travmadan sonra gelişen diyafragm yaralanmalarının 
teşhisinde torakoskopinin rolünü bildirdiler. Daha 
sonra, Amerika Travma Cerrahisi Derneği’nin 40. yıl-
lık oturumunda Tulane Üniversitesi’nden Dr. Jones 
ve McSwain 36 stabil penetran travma hastasında 
torakoskopi ile hemotoraksı değerlendirdikleri de-
neyimlerini paylaştılar ve bu yöntemle diyafragm 
yaralanmalarına tanı koyduklarını, küçük kanamaları 
tedavi ettiklerini ve plevral kan pıhtısının tahliyesini 
gerçekleştirdiklerini rapor ettiler (6). Villavicencio ve 
arkadaşlarının (7) 1999 yılında 28 travma makalesini 
inceledikleri 500’den fazla hastaya yapılan torakosko-
pik işlem sonuçlarını irdeledikleri çalışmaları travma 
hastalarında torakoskopinin kullanımında bir dönüm 
noktası olmuştur. Yazarlar bu makalelerinde travmalı 
hastalarda torakoskopinin endikasyon, kontrendi-
kasyon, komplikasyon ve başarılarını karşılaştırmalı 
olarak inceleyerek travma cerrahlarına yol göstermiş-
lerdir.

Bunu takiben toraks travmalı hastalarda VATS kullanı-
mın giderek rağbet gördüğü ve bu konu ile ilgili ça-
lışmaların artarak literatüre kazandırıldığı görülmek-
tedir. Travmatik hemotoraksın torakoskopik olarak 
boşaltılması (8), travmatik diyafragm rüptürlerine tanı 
konulması (9), travma sonrası persistan hava kaçakla-
rının tedavisi (10) ile ilgili makaleler peş peşe yayın-

lanmıştır. Bu tarih aralığında sunulan en dikkat çekici 
çalışma künt travmalı hastalarda VATS uygulaması ile 
torakotomi endikasyonlarını değiştirdiklerini öne sü-
ren Mineo ve arkadaşlarına aittir (11).  

TORAKS TRAVMALARINDA VATS 
ENDİKASYONLARI
Toraks travmalı hastalarda VATS’ın tanısal ve tedaviye 
yönelik endikasyonları 1990’lı yıllarda belirlenmeye 
başlayarak günümüze kadar genişleyerek gelmiştir 
(Tablo 1) (7). Günümüzde bu endikasyonlar tekniğin 
gelişmesi ve uygulamayı yapan cerrahların deneyim-
lerinin artması ile daha ileri safhalara taşınmaya de-
vam etmektedir.  Şöyle ki göğüs travmalı hastalarda 
VATS uygulamaları dışında erken torakotomi veya 
sternotomi için geriye kalan endikasyonlar olarak ka-
bul edilen majör hemoraji, kontrolsüz yüksek volüm 
hava kaçağı, kardiyak tamponad, radyolojik olarak 
doğrulanmış kardiyovasküler, mediastinal veya bü-
yük cerrahi onarım gerektiren diyafragm yaralanma-
larının tedavisinde bile VATS gündeme gelebilmekte-
dir.

Ancak VATS’ın travmada kullanımına yönelik bu ag-
ressif yaklaşımlar bir yana bırakılırsa, mevcut safhada 
bu tekniğin travmanın yönetiminde kullanılmasıyla 
ilgili genel kabul, diyafragm gibi bazı gizli yaralanma-
ların teşhisinde, retansiyone toraks koleksiyonlarının 
erken tahliyesini de içeren spesifik terapötik durum-
larda minimal invaziv bir yönetim seçeneği sunuyor 
olmasıdır. VATS daha önce açık cerrahi yönetim için 
aday olarak kabul edilen sivil ve askeri göğüs yara-
lanmalarının %50’sinden fazlasının yönetiminde açık 
ameliyatın yerini alması, ameliyatsız olarak yönetilen 
hastalarda kaçırılmış yaralanmaların daha erken sap-
tanması için umut verici bir yöntemdir.

Ancak önemli bir noktayı belirtmek gerekirse, göğüs 
travmasında VATS endikasyonlarının belirlenmesin-
de baz alınan prospektif çalışmaların çoğu kontrol 
grubuna sahip değildir veya randomize olmayan 
kontrolleri kullanmaktadır. Bu çalışmalar genellikle 
bu teknikle yönetilen ve olumlu sonuçlar elde edilen 
hastaların raporlarından ibarettir. Bu raporlar Göğüs 
Cerrahlarını travmada VATS kullanımı konusunda 
cesaretlendirse bile kontrol grubunun olmaması bir 
handikaptır. Üstelik randomize, kontrollü çalışmala-
rın kullanıldığı sonuçlarda dahi yanılgı payı yüksektir, 
çünkü yeni yöntemler, en deneyimli cerrahlar tarafın-
dan benimsenir ve bu da, çalışma grupları arasında 
cerrah deneyimlerinde dengesizliğe neden olabilir. 
Buradan çıkarılabilecek sonuç, travmada VATS kul-
lanım endikasyonlarını belirlemede ortak bir nokta-
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da buluşulabilmesi için, iyi tasarlanmış, geniş ve çok 
merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğudur. Bu çalışma-
lar, yöntemin uygulanacağı hasta popülasyonlarının 
seçiminde ve endikasyonların belirlenmesinde stan-
dart yönetim protokollerini ortaya koymalı, mortalite, 
morbidite, hastanede kalış süresi, ameliyat süresi ve 
maliyetleri ve ameliyat sonrası özürlülük gibi çok sayı-
da ilgili parametreyi gündeme taşımalıdır. Bu şekilde 
elde edilecek küresel bir değerlendirme geliştirilme-
diği sürece travma hastalarında VATS kullanımı ile il-
gili endikasyonların seçimi her kliniğin kendi tecrübe-
sine, cerrahın tercihlerine ve becerilerine bağlı olarak 
izole hastalarla sınırlı kalacaktır.

A. Retansiyone Hemotoraksta VATS 
Uygulamaları

Travma sonrası pıhtılaşmış hemotoraks gelişimi toraks 
cerrahisi için halen çözümü zor bir sorundur. Travmalı 
hastada göğüs tüpünün zamanında ve kusursuz şe-
kilde yerleştirilmesi hemotoraksı etkili bir şekilde te-
davi edebilir. Ancak, bu tür hastaların kimi çalışmalara 
göre %5’inde, kimilerine göre ise %18-30’unda retan-
siyone veya pıhtılaşmış hemotoraks gelişir (12). Pıhtı-
laşmış hemotoraksın boşaltılmasında tedavi seçenek-
leri ek torakostomi tüpleri yerleştirilmesi, intraplevral 
trombolitik ilaçların kullanımı, VATS ve torakatomidir 

(12).  Retansiyone hemotoraksın tedavisinde ek göğüs 
tüplerinin yerleştirilmesi, pıhtılaşmış kan ve lokülas-
yonların varlığı nedeniyle etkisiz olabilir. Ayrıca her 
girişim göğüs tüpünün yerleştirilmesiyle ağrı ve en-

feksiyon riskini artırır. Göğüs tüpü içerisinden fibrino-
litik ajan uygulanması ile pıhtılaşmış hemotoraksların 
enzimatik çözünmesi konusunda sunulan raporlar bu 
işlemin istenilen başarıyı sağlamadığını ve multitrav-
ma hastalarında da kontrendike olduğunu göster-
mektedir (13).

Plevral boşlukta sınırlı miktarda drene olmamış veya 
pıhtılaşmış kan zamanla emilebilir, ancak zamanında 
resorbe olmayan daha büyük koleksiyonlar ampiyem, 
tuzaklanmış akciğer, azalmış pulmoner rezerv ve fib-
rotoraks ile sonuçlanarak, % 40 olguda dekortikasyo-
nu gerektirecek bir süreci başlatabilir. Travmatik he-
motoraksla ilişkili mortalite erken boşaltılırsa aslında 
sıfırdır, eğer dekortikasyon ihtiyacı olursa %1,6 ve am-
piyem ile komplike olmuşsa % 9,4‘e kadar çıkar. Buna 
ek olarak retansiyone hemotoraks, ventilatör bağımlı-
lığının ve akciğer expansiyonun yetersiz olmasından 
dolayı yoğun bakım ünitesinde kalış süresinin uzama-
sına katkıda bulunur (12). 

Bir retansiyone hemotoraks tedavisi için öncelik ta-
nının konulma zamanı ve hemotoraks hacminin be-
lirlenmesidir. Meyer ve ark. (14) ilk göğüs tüpünün 
yerleştirilmesinden 72 saat sonra düz göğüs radyog-
rafisinde retansiyone hemotoraks tanısının konu-
labileceğini belirtmişlerdir. Bu görüş Lin ve ark. (15) 
tarafından tanının göğüs tüpünün yerleştirilmesin-
den 48-72 saat içinde konulması gerektiğini gösteren 
daha yeni bir çalışma ile desteklenmiştir. 

Çalışmalarda düz grafide bir rezidüel hemotorakstan 
şüphelenilmesi durumunda tanının doğrulanması, 
hemotoraks hacminin hesaplanması ve buna göre 
VATS gerektiren hastaların tespit edilmesi için toraks 
bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılması önerilmekte-
dir (12).

Toraks BT’de tespit edilen 300cm3’den daha az hacim-
li hemotoraksın non-operatif olarak tedavi edilebile-
ceği öngörülürken, 500cm3 hacim cerrahi müdahale 
olmadan başarıyla idare edilemeyecek hastaların 
tanımlanması için eşik olarak kabul edilir. Buradan 
hareketle VATS’ın yaklaşık 500cm3’lük pıhtılaşmış he-
motorakslı hastalarda veya bilgisayarlı tomografide 
yaklaşık üçte bir göğüs opasitesi olan hastalarda ya-
rarlı olduğu söylenebilir (1,12).

Retansiyone hemotorakslı olgularda VATS uygulama-
sında zamanlama çok önemlidir. Güncel makalelerde 
bu komplikasyona yönelik çalışma raporları, VATS’ın 
pıhtılaşmış hemotoraksın erken dönemde ortadan 
kaldırılmasında yararlı olduğunu, onuncu günden 
sonra yapılan işlemlerin göreceli olarak daha zorlaş-
tığını ve geniş plevral adezyonlar ve dekortikasyon 
gerektiren yoğun lifli kabuk varlığı nedeniyle sıklıkla 

Tablo 1. Toraks travmalı hastalarda VATS endikasyonları

Tanısal endikasyonlar Tedavi endikasyonları

• Diyafragm 
yaralanması şüphesi

• Kalp ve Mediyastinal 
yaralanma şüphesi

• Göğüs tüpünden 
devam eden 
kanamanın 
değerlendirilmesi

• Plevral kavite 
opasifikasyonlarının 
değerlendirilmesi

• Israrlı hava kaçağı 
ve/veya tekrarlayan 
pnömotoraksların 
değerlendirilmesi

• Küçük çaplı diyafragm 
laserasyonlarının tamiri

• İnterkostal damarlardan 
kaynaklanan kanamaların 
durdurulması

• Minör akciğer parankim 
yaralanmalarının onarımı

• Perikardial laserasyonun 
onarımı

• Travmatik interkostal 
herninin onarımı

• Retansiyone torasik 
kolleksiyonların 
boşaltılması (Hemotoraks-
ampiyem-şilotoraks)

• Toraks içerisindeki 
yabancı cisimlerin 
çıkarılması

• Torasik vertebranın 
endoskopik osteosentesi
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torakotomiye dönmek gerektiğini belirtilmektedir 
(12,15). 

Morales ve arkadaşlarının (16) 139 hastayı kapsayan 
deneyimlerinde VATS’in ne kadar erken uygulanması 
gerektiğini belirlemeye çalıştılar. Onlar VATS’ın ilk ya-
ralanmadan 5 gün sonra gerçekleştirildiğinde olgu-
larda torakotomiye dönüşüm riskinin iki kat arttığını 
veya yeniden müdahale gerektirdiğini rapor ettiler. 
Benzer bir çalışma Smith ve ark. (17) tarafından yapıl-
mış ve yaralanmayı takiben retansiyone hemotoraks 
nedeniyle 5 günden daha önce VATS uygulanan has-
talarda hastanede yatış süresinin azaldığı, açık tora-
kotomiye dönüş oranlarının düştüğü, buna karşılık ilk 
yaralanmadan 5 gün sonra VATS uygulanan hastalar-
da ampiyem oranlarının arttığı rapor edilmiştir. Buna 
karşılık, DuBose ve ark. (18) tarafından yapılan pros-
pektif, çok merkezli, gözlemsel bir çalışmada, VATS’ın 
zamanlaması ve başarı oranı arasında herhangi bir 
ilişki bulanamamıştır. Onlar raporlarında VATS’ın re-
tansiyone pıhtıyı yönetmek için başarılı bir yöntem 
olduğunu ancak hastaların yaklaşık %25’inde retansi-
yone pıhtıyı etkili bir şekilde gidermek için en az iki 
prosedürün gerektiğini ön görmüşlerdir. 

Posttravmatik retansiyone hemotoraksın yönetimin-
de VATS kullanımı ile ilgili birçok çalışmanın ince-
lenmesi ve analizinden çıkarılacak ortak görüş şöyle 
özetlenebilir:

a)  Travma sonrası gelişen plevral koleksiyonun re-
tansiyone hemotoraks olarak tanı alması şu fak-
törlerin varlığına bağlıdır:

•  İlk göğüs tüpünün yerleştirilmesinden 48-72 
saat sonra plevral koleksiyonun boşaltılama-
mış olması ve toraks BT›de 500ml’nin üzerinde 
pıhtı kalması, 

•  Plevral koleksiyonun toraks BT’de ilgili olan he-
mitoraksın en az üçte birini kapsaması

b) Retansiyone plevral koleksiyonlar genellikle trav-
madan 48 saat sonra gerçekleşmekte ve travma 
sonrası enfeksiyonlar plevral koleksiyonlardan 
72 saat sonra ortaya çıkmasıdır. Travma sonrası 
enfeksiyonlar hastane yatış süresini etkileyen en 
önemli faktörlerdir.

c) VATS ile erken yapılan müdahale, enfeksiyon geli-
şimini önleyerek yoğun bakım ünitesinde kalış ve 
hastanede yatış süresini kısaltmaktadır. Bu neden-
le erken VATS, retansiyone hemotoraks teşhisi ko-
nulduktan 24-72 saat sonra uygulanmalıdır. 

d) Multiple adezyonlar oluşturan fibrotik bantlar 
VATS uygulanmasını zorlaştırır ve yetersiz drena-
ja neden olur. Bu nedenle VATS 10 günden fazla 

ertelenmemelidir. VATS ne kadar erken yapılırsa, 
akciğer parankimi o kadar erken ekspanse olabi-
lir ve akciğer fonksiyonları daha hızlı bir şekilde 
onarılabilir, bu da ventilasyon kullanım süresini 
kısaltabilir.

e) VATS, plevral boşluğun mükemmel görüntüsünü 
sağlar ve bu da plevral koleksiyonların boşaltılma-
sı için ikinci tüp torakostomilere göre daha fayda-
lıdır.

f ) İntraplevral trombolitik uygulamalar retansiyone 
hemotoraksın tedavisinde etkili bir alternatif olsa 
bile, bu tedavi uygulanan hastalar, VATS uygula-
nan hastalarla karşılaştırıldığında daha uzun has-
tanede kalış sürelerine ve daha yüksek bir başarı-
sızlık oranına sahiptir.

g) Retansiyone hemotoraks tedavisinde VATS, eks-
plorasyon torakotomisine göre daha az invazivtir, 
böylece travma hastaları için iyileşme süresi kısalır.

Paylaşılan tüm bu deneyimlere rağmen Reddy’nin 
(19) farklı görüşlerinden de bahsetmek gerekir. Yazar, 
VATS’da 6 yıllık tecrübelerini paylaştığı çalışmasında 
toraks içerisindeki pıhtının temizlenmesinin ciddi bir 
hemorajiye sebep olabileceğini ve görüntü kısıtlılı-
ğından dolayı videotorakoskopi altında bunu kontrol 
etmenin neredeyse imkansız olduğunu ve bu vakalar-
da, direkt görerek hemostazı sağlamak için acilen to-
rakotomiye dönülmesi gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca 
araştırmacı penetran travmalı hastalarda perikardiyal 
veya kardiyak yaralanmaları ekarte etmek için bu tek-
niğin kullanılmasını güvenli bulmadığını rapor etmiş-
tir.

B. Persistan Kanamada VATS Uygulamaları

Devam eden intratorasik kanama, cerrahi eksploras-
yon ve onarım için bir endikasyondur. Bu genellikle, 
interkostal damarlardan devam eden kanamayla 
ilişkilidir. Parankimal hemorajiler genellikle akciğer 
şişirildiğinde azalır çünkü bu düşük basınçlı sistem 
nispeten kolayca tamponlanır. Bununla birlikte, za-
man zaman akciğer, özellikle de retansiyone hemo-
rotaks ile ilişkili olduğunda, cerrahi dikkat gerektiren 
bir hemoraji kaynağı olabilir. Akut olmayan vakalarda 
ameliyat endikasyonları; kan kaybıyla sonuçlanan he-
modinamik instabilite, kan transfüzyonu gerektiren 
devam eden kanama, 24 saatte yaklaşık 1,5 L veya 12 
saat boyunca 100-200 cm3 /saat kan kaybı şeklinde 
sıralanabilir (20).

VATS, düşük hızla devam eden ısrarcı kanamada (100 
ile 150 ml /saat) hemodinamik olarak stabil olan has-
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talarda yararlıdır. Torakoskop yerleştirildikten sonra 
kanama yeri sıklıkla tespit edilir ve kanamanın konu-
muna ve miktarına bağlı olarak torakoskopik teknik-
ler ile kontrol edilebilir (diyatermi, argon demeti koa-
gülatörü, endoklips veya endostrapling cihazlarıyla). 

Alternatif olarak, delici-kesici alet yaralanmalarına se-
konder interkostal damar yaralanmaları için kombine 
bir yaklaşım kullanılabilir. Bu damarlar, hemostazı zor-
laştırarak plevra altına çekilebilir. Damar torakoskopik 
olarak ve kolaylıkla kontrol edilemiyorsa, delici-kesici 
alet yarası genişletildiğinde ve yara boyunca damar 
ligate edildiğinde, geleneksel torakomiden kaçınıla-
rak geçici hemostazı sağlamak için torakoskopik ola-
rak doğrudan basınç uygulanır. Travma hastalarında 
devam eden kanamaya torakoskopik yaklaşım, göğüs 
tüpü kalış süresinin kısalmasına, daha az transfüzyon 
ihtiyacına ve hastanın erken taburcu edilmesine ola-
nak sağlar.

Cerrah, videotorakoskopik olarak hemorajinin kay-
nağını belirleyemez ve kontrol edemezse, prosedü-
rü kesin hemostazı sağlamak amacıyla torakotomiye 
dönüştürmelidir. Örneğin, santral akciğer yaralanma-
sı veya mediyastene yakın diğer yapılardan kaynaklı 
kanamalarda açık cerrahi yaklaşım daha güvenlidir. 
Genellikle yaralı bölgeye yapılan cerrahi müdahale 
kanamayı daha fazla şiddetlendirecektir. Kanamanın 
tehlikeli olmamasını sağlamak için, cerrah ve aneste-
zist arasındaki iletişimi sürdürmek esastır. Başarılı he-
mostaz, yaklaşık 90 dakika içinde torakoskopik olarak 
gerçekleştirilmelidir. Hastanın hemodinamik olarak 
instabil hale gelmesi veya bir süre stabilizasyonun 
sağlanamaması durumunda cerrah torakotomiye 
dönmekten çekinmemelidir (20).

Bu konuda yapılan çalışmalardan birisi Smith ve arka-
daşlarına (21) aittir. Onlar aktif kanaması devam eden 
24 hastaya VATS uygulamışlar ve bunlardan 9’unda 
pıhtılaşmış hemotoraks tespit ederek, 8’inde VATS 
ile bu pıhtıları temizleyip, altta yatan kanama odağı-
na müdahale edebilmişlerdir. Yirmi dört hastalık se-
rilerinde 10 olguda diafragma yaralanması ve buna 
bağlı kanama olduğunu saptamış ve 4 olguda diaf-
ragma yaralanmasını VATS ile onarabimişlerdir. Geri-
ye kalan 5 olguda interkostal damarlardan kaynakla-
nan hemorajiler saptayan araştırmacılar, bunlardan 
3’ünde diatermi, diğerlerinde ligasyon uygulayarak 
kanamayı kontrol altına aldıklarını rapor etmişlerdir. 
İnterkostal damar yaralanmalarına ilk olarak VATS ile 
müdahale ettiklerini ifade eden diğer bir çalışmada 
ise %15-20 oranında torakotomiye dönüldüğü rapor 
edilmektedir (7).

C. Israrlı Hava Kaçağı ve Pnömotoraksta VATS 
Uygulamaları

Pnömotoraks, travma sonrası, özellikle politravmalı 
hastaların %30-40’ında görülür ve en sık akciğer pa-
rankiminin laserasyonuyla ilişkilidir (22).

Pnömotoraks hem künt hem de penetran travmada 
son derece sıktır ve tüp torakostomi tedavinin ana 
dayanağı olmaya devam etmektedir. Uygun göğüs 
tüpü yerleşimi ve plevral havanın boşaltılmasından 
72 saat sonrasında sürekli hava kaçağı ve akciğer 
re-expansion yetmezliği olması durumunda persis-
tan pnömotorakstan bahsedilir. Bu durumun travma 
sonrası insidans aralığı %4-23 arasında değişmektedir 
(22).

Kayda değer düzeyde persistan bir pnömotoraks, 
çoğunlukla doku kaybıyla birlikte ciddi veya derin 
parankimal yaralanmayı akla getirir. Buna ek olarak, 
plevral boşluğun koleksiyonları, yabancı cisimler 
(kaburga ya da kurşun parçaları) ve pozitif basınçlı 
ventilasyondan gelen yüksek ekspansiyon basınçları 
plevranın birbirine temasını önler ve hava kaçağını 
sürdürebilir. 

Travma sonrası pnömotoraks ile gelen hastada gö-
ğüs tüpü uygulanmasını takiben 3 gün süre ile de-
vam eden önemli bir hava kaçağı varlığında önce-
likli olarak trakeobronşiyal anatominin bütünlüğünü 
doğrulamak için bronkoskopi yapılmalıdır. Böyle bir 
yaralanma saptanmazsa, bu hastalara öncelikli olarak 
VATS uygulanmalıdır. VATS, hava kaçağının doğrudan 
görülmesi ve genellikle endoskopik stapler yoluyla 
veya bazen sütür ya da doku yapıştırıcıyla parankimin 
doğrudan onarılmasına olanak sağlar. Buna ek olarak, 
VATS, cerrahın tüm akciğeri kontrol etmesini, retansi-
yone kan veya fibrinleri temizlemesini ve göğüs tüp-
lerini daha doğru konumlandırarak pnömotoraksın 
çözünme şansını en üst düzeye çıkarmasını sağlar. 
Eğer plörodezise ihtiyaç duyulursa, aynı şekilde to-
rakoskopik yaklaşımla bu işlem etkili bir şekilde uy-
gulanabilir. Şayet hava kaçağı pulmoner kontüzyon 
alanından kaynaklanıyorsa bu parankim bölgesinin 
onarılması yeniden laserasyon ile sonuçlanabileceği 
için bu alanın stapler ile rezeksiyonu belki daha uy-
gun bir yaklaşım olacaktır.

Birçok çalışma travma sonrası persistan pnömotorak-
sa yönelik VATS yaklaşımının yüksek oranda klinik ba-
şarı ile sonuçlandığını, hasta ve cerrah memnuniyeti 
ile karşılandığını rapor etmektedirler (10,22,23). Artan 
deneyim ve randomize çalışmalardan elde edilen son 
kanıtlar, erken torakoskopik girişimin persistan pnö-
motoraksın tedavisinde son derece etkili olduğunu 
düşündürmektedir. Bu girişim, uygulanan narkotik 



104

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

analjezi miktarını azaltmakta ve göğüs tüpü kalma ve 
hastanede kalış süresini kısaltmaktadır. 

Carillo ve ark. (23) 11 hastanın tümünde hava kaça-
ğını VATS ile anatomik olarak tespit ettiklerini ve 10 
olguda endo-GIA ile laserasyon alanına müdahale 
ederek hava kaçağını önlediklerini sadece bir olguda 
torakotomiye dönmek zorunda kaldıklarını rapor et-
tiler. Schermer ve ark. (10)  travmatik hemo ve/veya 
pnömotoraks için göğüs tüpü ile tedavi edilen 223 
hastayı gözden geçirdikleri çalışmalarında 39 hasta-
da taburculuğu engelleyen tek nedenin devam eden 
hava kaçağı olduğunu bildirdiler. Bu hastalar rando-
mize olarak ayrılmış ve bir kısmı yalnızca göğüs tüpü 
ile diğerleri VATS ile tedavi edilmiştir. Sonuçta araştır-
macılar erken dönemde VATS ile tedavi edilen olgu-
larda göğüs tüpü ve hastanede kalış süresinin diğer 
olgulara göre çok daha kısa olduğunu belirtmişlerdir. 

Travma sonrası persistan pnömotorakslı olguların 
VATS ile değerlendirildiği yakın tarihli bir çalışma-
da travma sonrası küçük hava kaçağı durumlarında 
göğüs tüpü dışında başka bir cerrahi girişim gerek-
meden tüm olgularda hava kaçağının kesildiği bil-
dirilmektedir (22). Bu çalışmada şiddetli hava kaçağı 
gelişen olguların %80’inin seri kaburga kırığı ile gelen 
hastalar olduğu ve bu olgularda göğüs tüpü ile has-
taların izlenmesinin hastanede yatış süresini uzattığı 
ve ampiyem gibi komplikasyonlara neden olduğu 
belirtilerek bu durumda erkenden VATS uygulanması 
önerilmektedir.

D. Diyafragm Yaralanmalarında VATS 
Uygulamaları

Diyafragm yaralanmaları, künt travmalı hastaların 
%2-5’inde, torakoabdominal bölgeye nafiz penetran 
yaralanmaların %19 oranında görülür (24). Toraks ve 
batın travmalarından dolayı meydana gelen diyaf-
ragm yaralanmalarının teşhisi cerrahlar için zorlayıcı 
olmaya devam etmektedir. Fiziksel muayene son de-
rece güvenilmezdir ve göğüs radyografisi, bilgisayarlı 
tomografi ve tanısal peritoneal lavaj da dahil olmak 
üzere yaygın olarak kullanılan tanı yöntemleri, diyaf-
ragm yaralanmalarının tanısı için yetersiz kalmakta-
dır. Bu nedenle başlangıç muayenesinde olguların % 
10 ila % 30’unda yaralanma gözden kaçabilmektedir 
(24). Mevcut tanı araçlarının duyarsızlığı ve kaçırılmış 
yaralanmanın inkarserasyon, strangülasyon ve ölüm 
potansiyeli taşıyan kronik bir diyafragm hernisiyle 
sonuçlanabilmesi gibi morbiditeler göz önüne alın-
dığında bazı cerrahlar, penetran torakoabdominal 
yaralanmalar için zorunlu abdominal eksplorasyonu 
savunmaktadırlar. Ancak %20-40 oranındaki negatif 

laparotomi oranları bu savın desteklenmesini zorlaş-
tırmaktadır. Sağdaki delici-kesici alet yaralanmaları-
nın karaciğer hasarıyla ilişkili bir hemoperitoneuma 
neden olma olasılığı tanı ihitimalini artırırken, özel-
likle izole sol taraflı bıçak yaraları tanısal açıdan en 
sorunlu olanlarıdır. İşte VATS bu noktada diyafragm 
yaralanmalarının değerlendirilmesinde iyi bir alterna-
tif olarak gündeme gelmektedir (24).

Özellikle sırasıyla anterior, lateral ve posterior dör-
düncü, altıncı ve sekizinci interkostal aralığın altında 
olan göğüs duvarı penetran travmalarında diyafragm 
yaralanması riski yüksektir ve bu hastalar torakoskopi 
ile etkili bir şekilde araştırılmalıdır. Ancak günümüzde 
diyafragm yaralanmalarının teşhisinde VATS mı yok-
sa laparoskopi mi tercih edilmeli sorusu tartışmalıdır. 
Diyafragm yaralanmalarının teşhisinde hangi tekni-
ğin kullanılması gerektiği birçok çalışmanın konusu-
nu oluşturmuş ve farklı görüşler ortaya konmuştur. 
Torakoskopi ile sağlanan diyafragmanın görünümü, 
özellikle sağ taraftaki laparoskopiden, posterior açıda 
daha üstün olabilir. Diyafragm yaralanması varlığın-
da laparoskopi için CO2 insuflasyonu uygulandığında 
tansiyon pnömotoraks gelişme riski de bu işlem için 
bir dezavantajdır (25). Ancak pnömoperitoneumlu la-
paroskopinin aksine, videotorakoskopi gaz verme ge-
rekmediğinden tansiyon pnömotoraks riski taşımaz 
ve torasik boşluğun arka girintileri gibi, laparoskop ile 
sıkça görülemeyen bölgelerin mükemmel görüntü-
sünü sağlar. Özellikle posterior aksiller hattan omur-
gaya kadar, posterior yaralanmalar için tercih edilen 
yaklaşım VATS olmalıdır.

Bundan dolayı birçok çalışmada penetran torakoab-
dominal travmalı seçilmiş hastalarda videotorakosko-
pinin sistematik olarak kullanılması savunulmaktadır. 
Bu çalışmalar diyafragm yaralanmalarının teşhisinde 
VATS’ın % 98-100 sensitivite, % 90-98 spesifite ve % 
94-100 arasında doğruluk oranı ile iyi tolere edilebi-
len minimal invaziv bir teknik olduğunu ortaya koy-
maktadır (19). 

Martinez ve ark. (24) VATS ile elde edilen görüşün 
özellikle posterior ve lateral diyafragm bölgelerinde 
laparoskopi ile elde edilen görüşten daha üstün oldu-
ğunu rapor etmişlerdir. Ivatury ve ark. (26) diyafragm 
yaralanması tespitinde VATS’ın özellikle posterior ak-
siller hattan omurgaya kadar olan göğsün posterior 
penetran duvar yaralanmalarında tercih edilmesi 
gerektiğini, pnömotoraksla beraber olan göğüs ön 
duvar penetran yaralanmalarda da VATS’ın ilk tercih 
olması gerektiğini bildirdiler. Sosa ve ark. (27) ise pnö-
motoraks yokluğunda göğüs ön-alt duvar ve teğetsel 
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yaralanmalarında hastaları çift lümenli akciğer venti-
lasyonundan ve tüp torakosotomi uygulanmasından 
korumak için laparoskopiyi tavsiye etmektedirler.

Diyafragm yaralanmaları teşhis edildikten sonra VATS 
teknikleri ile başarıyla onarılabileceğini savunan ça-
lışmalar mevcuttur (24). Ancak bu şekilde onarımı 
yapılan hastaların takip çalışmalarının kısa olması ve 
bu noktada uzun vadeli sonuçların bilinmemesinden 
dolayı bu öneri her zaman kabul görmemiştir. Dahası, 
diyafragmanın zayıf iyileşme kabiliyeti ve eşlik eden 
abdominal yaralanma olasılığı, bu alternatifi sorunsuz 
bir seçenek olarak görmeyi güçleştirmektedir. Araştır-
macılar penetran yaralanmaya bağlı 1-3cm’lik küçük 
diyafragm laserasyonlarının endoskopik teknikler 
kullanılarak tamir edilebileceğini ancak daha geniş 
defektlerde ve özellikle künt travmadan kaynaklanan 
diyafragm rüptürlerinde açık cerrahiye dönülmesinin 
uygun olacağı görüşündedirler (24, 25). Karın içi ya-
ralanması düşünülen olgularda laparotomi seçeneği 
hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Halen birçok cer-
rahi ekip torakoskopik olarak diyafragm yaralanması 
teşhisi konulduktan sonra patolojinin laparotomi ile 
teyit edilmesi görüşündedir.

Freeman ve ark. (25) penetran travma sonrası şüphe 
edilen diyafram yaralanması nedeniyle VATS kullanı-
larak değerlendirilen en geniş hasta serisini bildirdiler. 
171 olguluk serilerinde 60 olguda (%35) diyafragm 
hasarı saptadıklarını, çoğunluğuna (%93) laparotomi 
ile yaklaştıklarını, 47 hastada eşlik eden karın içi yara-
lanması tespit ettiklerini rapor ettiler.

E. Post-travmatik Ampiyem Olgularında VATS 
Uygulamaları

Akciğer parankim enfeksiyonu ve önceki cerrahi pro-
sedürler dışında ampiyemin nedenlerinden birisi de 
göğüs travmalarıdır. Ampiyem göğüs travmalarının 
nadir bir komplikasyonu olsa da, önemli bir morbidite 
ve mortalite nedenidir. Literatürde travmaya sekon-
der gelişen ampiyem insidansı %2-25 olarak bildiril-
mektedir (18).

Travma hastalarında, tekrarlayan göğüs tüpü yerleş-
tirmeleri ve rezidüel hemotoraks ampiyem gelişimine 
katkıda bulunan önemli faktörlerdir. Göğüs tüpleri-
nin uzun süre kalması veya diğer yabancı cisimlerin 
toraks içerisinde uzun süre bulunması, diyafragm ha-
sarı, pulmoner kontüzyon varlığı, kaburga kırıkları ve 
göğüs duvarında yumuşak doku tahribatı gelişmesi 
ve ayrıca ventilatörle ilişkili pnömoni de ampiyem ris-
kini artırır. Yaralanmanın kümülatif şiddeti ve özellikle 
eşlik eden komplike karın içi yaralanmalar, konakçı 

direncini baskılamakta ve enfeksiyöz morbiditeye du-
yarlılığı arttırmaktadır (18).

Mandal ve arkadaşlarının (28) göğüs travması nede-
niyle tüp torakostomi yapılan 5474 olguluk derleme-
lerinde posttravmatik ampiyem gelişimi için bir risk 
faktörü olarak retansiyone hemotoraksı tanımladılar. 
Eren ve ark. (29) tüp torakostomi gerektiren göğüs 
travmalı 2261 hasta üzerinde yaptıkları 17 yıllık ret-
rospektif çalışmada, ampiyem gelişme oranını %3,1 
olarak belirlediler. Bu araştırmacılar tüp torakostomi 
sayısının, göğüs tüpü kalış süresi ve yoğun bakımda 
yatış süresinin, pulmoner kontüzyonun ve retansiyo-
ne hemotoraks varlığının ve eksplorasyon laparoto-
misinin ampiyem gelişiminde önemli etkenler olduk-
larını bildirdiler.

Güncel, prospektif, çok merkezli bir gözlemsel çalış-
malarında Dubose ve ark. (18) retansiyone hemo-
toraks varlığında travma sonrası ampiyem görülme 
sıklığını %26,8 olarak belirlediler. Ayrıca kaburga kı-
rıkları varlığını, ISS’nin ≥ 25 olmasını ve retansiyone 
kanın torakstan boşaltılması için ek müdahaleye ihti-
yaç duyulmasını posttravmatik hemotoraksı takiben 
ampiyem gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak 
rapor ettiler.

Oosthuizen ve ark. (30) çok temel endoskopik ekip-
man (düşük maliyetli portlar, düşük maliyetli cihazlar 
ve tek bir monitör) kullanan, daha düşük sosyoeko-
nomik bir ortamda, göreceli olarak yetersiz bir hasta-
nede travma hastalarında VATS kullanımının güvenli 
ve etkin olduğunu göstermek amacıyla planladıkları 
çalışmalarında elde ettikleri deneyimleri şu şekilde 
paylaştılar: 

a)Travma sonrası ampiyem varlığında, VATS uygula-
nan hastalarda postoperatif daha uzun bir hastanede 
kalış süresi beklenebilir. 

b)Posttravmatik ampiyem gelişimine katkıda bulu-
nan faktörler yaralanmadan ameliyata kadar geçen 
süre ve ameliyat öncesi uygulanan tüp torakostomi 
sayısıdır. VATS öncesi birden fazla göğüs dreninin kul-
lanılması ile ampiyem riski artmaktadır. Bu nedenle 
ikinci bir göğüs dreni yerleştirirken çok seçici olun-
malı ve ikinci bir dren, ancak lateral dekübitüs göğüs 
röntgeninde serbest akan bir koleksiyona sahip oldu-
ğuna dair açık kanıt varlığında uygulanmalıdır.

c) 900 ml’den büyük bir koleksiyonun varlığı başarısız 
VATS için bir risk faktörüdür.

Ampiyemin doğal gelişim aşamaları 3 faza ayrılır. 1 ila 
5 gün arasındaki eksudatif (akut ) fazın ardından 5-14 
gün arasında fibrinopürülan (geçiş) faz ve son olarak 
2-4 hafta arasında organize faz (kronik) meydana ge-
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lir. Son fazda, sıvı yoğunlaşmış ve sıklıkla loküledir. 
Daha önemlisi, visseral ve parietal plevra üzerinde 
fibroblastik infiltrasyon vardır. Bu progresif fibrozise 
ve fonksiyonel alveolar hacim kaybına yol açar (28).

Posttravmatik ampiyemde VATS’ın başarısı cerrahi 
ekibin tecrübesine ama özellikle ampiyemin evresi-
ne bağlıdır. VATS önemli bir plevral reaksiyon geliş-
meden önce ve 10 günden daha az süre takip edilen 
enfekte koleksiyonların uzaklaştırılmasında iyi bir se-
çenektir. Bu nedenle VATS’ın ampiyemin 1. evresinde 
ve 2. evresinin erken günlerinde uygulanması başa-
rı oranını artırır. Ancak enfekte koleksiyonun 10-14 
günden daha uzun süre bulunduğu olgularda VATS 
ile operasyon zorlaşır ve buna bağlı komplikasyonlar 
artar. Daha geç dönemde tedavi açık operasyon ile 
dekortikasyondur. Ancak VATS ile operasyona başla-
nan olgularda gerekirse açık cerrahiye dönmekten 
kaçınılmamalıdır.

VATS uygulanan travma hastalarında torakotomiye 
dönme oranı ampiyemde muhtemelen diğer pato-
lojilere göre daha yüksektir (28). Smith ve ark. (17) 
bu öngürüyü destekleyen çalışmalarında torakoto-
miye dönüş oranını ampiyem için %73, retansiyone 
hemotoraks için %4,9 ve persistant hava kaçağı için 
%0 olarak raporladılar. Scherer ve arkadaşlarının (31) 
çalışmalarında ise posttravmatik ampiyemli olguların 
tedavisinde VATS’tan torakotomiye dönüş oranları bir 
hayli düşüktü [3/17 (%18)]. VATS ile dekortike edilebi-
len 14 olguda başarı oranlarını %100 olarak bildiren 
bu araştırmacılar, VATS’ın ampiyemin evresine bakıl-
maksızın tüm olgularda iyi bir tedavi alternatifi oldu-
ğunu iddia etmişlerdir. Ancak bu çalışmada 3 olguda 
torakotomiye dönme nedenlerini sadece yetersiz 
görüş olarak belirtmeleri çalışmanın güvenirliliğinin 
sorgulanmasına neden olmuştur.

Heniford ve arkadaşlarının (32) tanı ve VATS uygula-
ma arasında geçen sürenin tedavinin başarısına olan 
etkilerini inceledikleri çalışmalarında posttravmatik 
ampiyemlerde erken müdahale konusundaki ortak 
öngörüye kıymetli bir katkı yapmaktadırlar. Retansi-
yone kolleksiyonlu 25 hastayı inceleyen araştırmacı-
lar, torakoskopik drenajın başarısız olduğu hastalar 
için hastaneye kabullerinden ameliyata kadar geçen 
ortalama sürenin 14,5 gün, VATS bulgularının başarılı 
olduğu kanıtlanan hastalar için ise yatıştan ameliyata 
kadar geçen ortalama sürenin 4,5 gün olduğunu ra-
por ettiler.

Sonuçta posttravmatik ampiyemlerin VATS ile teda-
visinde ortak kanı ampiyemin erken dönemlerinde 
yapılan müdahalelerde başarı oranının arttığı yönün-
dedir.

F. Duktus Torasikus Yaralanmalarında VATS 
Uygulamaları

Torasik duktusun travmatik yaralanması göğüs trav-
malarında bildirilen nadir bir komplikasyondur (33). 
Özellikle sol supraklavikular bölge ve mediastende 
yönelik penetran travma geçirenler torasik duktus 
yaralanması açısından büyük risk altındadırlar. Künt 
travma sonrası ise yüksek olasılıkla vertebral yaralan-
malar ile ilişkili olarak torasik vertebraların hipereks-
tansiyonuna bağlı duktus torasikus bütünlüğünün 
bozulması sonucu oluşur. 

Torasik duktus yaralanması kendisini klinikte şiloto-
raks olarak gösterir. Teşhis, yüksek lenfosit ve triglise-
rit seviyesine sahip süt gibi beyaz bir sıvı varlığında 
doğrulanır. İyileşmeyen torasik duktus fistülleri de-
hidratasyona, beslenme kaybına, dolaşımdaki lenfo-
sit sayısının azalmasına ve immün supresyona neden 
olur. Bu da hastanın enfeksiyona duyarlılığını artırır. 

Travmatik bir şilotoraksta, konservatif medikal tedavi 
şilöz kaçağı azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yet-
mezse, cerrahi müdahale gerektirir. Özellikle torasik 
duktus fistüllerinin 14 günün ötesinde de devam et-
mesi operasyon için endikasyon oluşturur (33). Tıbbi 
tedavinin başarısız olmasından sonra refrakter şiloto-
raksa genellikle ameliyat önerilir. Bu bağlamda, plöre-
dez, plörektomi, sağ supradiyafragmatik torasik kanal 
ligasyonu ve plöroperitoneal şant gibi çeşitli cerrahi 
prosedürler tanımlanmıştır (33).  1948’de Lampson 
tarafından torasik duktus ligasyonu başlatılması ve 
mortalite oranının %50’den %15’e düşürülmesi bu 
tarihten sonra şilotoraksın güçten düşüren kompli-
kasyonları ortaya çıkmadan önce, duktus torasikusu 
ligate etmek için cerrahi müdahalenin yapılması ge-
rekliliği kabul edilmiştir.

Geleneksel operatif yaklaşım yüksek sağ yan torako-
tomi ile yapılır. Torasik duktus, vertebral kolonun ön 
yüzeyinde aort ve azigos ven arasında bulunur ve 
ligatüre edilir. Ancak VATS’ın popülaritesinin artması 
torasik duktus ligasyonu için de bu yöntemin kulla-
nılmasını gündeme taşımıştır. Bu konuda geniş vaka 
serileri olmasa da olgu çalışmaları ve küçük seriler 
VATS ile torasik duktus yaralanmalarına başarı ile mü-
dahale edildiğini rapor etmektedir. Torakoskopi, şilo-
toraksı boşaltmak, yaralı torasik kanalı belirlemek ve 
ligate etmek veya onarmak için kullanılabilir. Ligas-
yon vakaların %80-90’ında başarı ile gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmacılar zayıf exposure veya teknik zorluk 
olması durumunda, en uygun onarımın sağlanması 
için minitorakotomiye dönebileceğini vurgulamakta-
dırlar (33).
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G. Posttravmatik İntratorasik Yabancı 
Cisimlerde VATS Uygulamaları 

Travma sonrası toraks içerisindeki kemik ve mermi 
parçaları ya da blast yaralanmalarından gelen ma-
teryal, akciğerlerin ekspansiyonunu ve alveolo-plev-
ral fistüllerin iyileşmesini önleyebilir. Plevrada kalan 
yabancı cisimler pnömoni, akciğer apsesi, pulmoner 
nekroz ve ampiyem gibi komplikasyonlara yol açabi-
lirler. Bu durumda VATS, torakotomiden daha az inva-
zif bir şekilde yabancı cisimlerin alınması için günde-
me gelebilir. 

İntratorasik yabancı cisimler için genel görüş bü-
yük vasküler yapılara yakın olmasına bakılmaksızın 
asemptomatik yabancı cisimlerin çıkarılmasına ge-
rek olmadığıdır. Araştırmacılar özellikle uzunluğu 2 
cm›den büyük olmadıkça göğüs boşluğunu tutan 
mermi gibi metalik yabancı cisimlerin çıkarılmasını 
gerekli görmezler. Bu tür yabancı cisimlerin genellikle 
fibröz doku ile çevrili ve bu nedenle zararsız olduğuna 
inanırlar. Ancak semptomların varlığı, enfeksiyon ge-
lişimi ve lokalizasyona bağlı oluşacak riskler, çıkarma 
endikasyonu oluşturur (34).

Yine de bazı hastalarda göğüsle ilgili hiçbir semp-
tom olmasa ve mermi lokalizasyonu hayati organlar 
açısından risk teşkil etmese bile önemli psikolojik so-
runlar gelişebilir ve bu bile tek başına bir endikasyon 
teşkil edebilir (34). Bu bölümün yazarları tarafından 
sunulan bir çalışmada da posttravmatik psikolojik 
durumları nedeni ile mermi çekirdeğinin bulunduğu 
bölgede şiddetli ağrı ifade ederek, yabancı cismin ıs-
rarla çıkarılmasını isteyen iki olguda VATS ile başarılı 
bir şekilde mermi çekirdekleri çıkarılmış ve bu olgu-
larda temel endikasyon hastaların psikolojik şikayet-
leri olmuştur (34).

İntratorasik yabancı cisim çıkarılması için VATS kul-
lanılması, literatürde çarpıcı oranda seyrektir. Birkaç 
vaka ile sınırlı bu çalışmalarda, cerrahi spanç, torasen-
tez enjektörü, kateter gibi iyatrojenik komplikasyon-
lar sonucu intratorasik yabancı cisim gelişen olguların 
yanı sıra, trafik kazaları sonucu motorlu araç aksamı 
ve cam parçalarının çıkarıldığı olgular ve ateşli silah 
yaralanması sonucu göğüs boşluğuna yerleşen mer-
mi çekirdeklerinin çıkarıldığı olgular yer almaktadır 
(35).

Dieter ve ark. (36) VATS ile torasentez kanülü, spon-
gioma ve kateter gibi yabancı cisimleri çıkardıklarını 
belirtmişlerdir. Bartek ve ark. (37) ise bir cam kapının 
kırılması sonucu göğsünden yaralanan hastada tora-
kotomiden kaçınarak değerlendirme ve diyafram ile 
perikarttan cam parçalarını ayıklamak için VATS’ı kul-
lanmışlardır.

İntratorasik yabancı cisimlere VATS ile müdahale edi-
len olgularda cevapsızlık oranı yalnızca %0,8 olup, 
postoperatif komplikasyon oranı torakotomi yapılan 
olgularda %15’den daha fazla iken, VATS’ta bu oran 
%2’den daha azdır (34).

Literatürde sunulan hasta raporları ve ek deneyim-
ler VATS’ın yabancı cisimlerin çıkarılmasında güvenle 
kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca VATS’tan 
bu yabancı cisimlere bağlı gelişebilecek intratorasik 
organ yaralanmalarının tanısı ve tedavisinde de fay-
dalanılabilir. VATS ile inceleme sonucunda açık cerrahi 
prosedüre dönmek gerekli olsa bile önceden patoloji-
nin yeri belirleneceğinden insizyon lokalizasyonunun 
tespit edilmesine ve morbiditenin minimalize edilme-
sine katkı sağlayacaktır.

H. Travmada Mediyastinal Yapıların 
Değerlendirilmesinde VATS Uygulamaları

Transmediyastinal yaralanmaların tanısında yüksek 
çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi gibi güncel gö-
rüntüleme teknolojileri genelde yeterli görülsede 
mediyastenin değerlendirilmesinde VATS iyi bir alter-
natif olabilir. Bu teknik özellikle ateşli silah yaralan-
malarında mermi yolunun tanımlanmasında ve etki-
lenmesi muhtemel mediyastinal yapıların kapsamlı 
olarak değerlendirilmesinde fayda sağlayacaktır. VATS 
özellikle trakea, özofagus, aorta, superior vena cava, 
azigos ven ve kalbin lateral görünümü ile ilgili mü-
kemmel bir görüş sağlar (38,39). 

Mediyastinal yaralanmaların VATS ile değerlendirmesi 
hususunda literatürde azımsanmayacak sayıda çalış-
ma mevcuttur. Pons ve ark. (38) %0 mortalite oranı ile 
başarılı bir eksplorasyon videotorakoskopisi geçiren, 
kalbe yakın penetran yaralanmalı 13 hastadan olu-
şan bir seri yayınlamışlardır. Yapılan işlem, pıhtılaşmış 
hemotoraksın boşaltılması, kanayan bir parietal da-
marın elektrokoagülasyonu, pulmoner laserasyonun 
zımbalanması ve torakotomiye dönmeyi gerektiren 
bir kalp yaralanmasından dolayı hemoperikardiyu-
mun tespit edilmesi şeklindedir.

Morales ve ark. (39) kalbe yakın penetran yaralara sa-
hip 108 hastada kalp yaralanmasını ekarte etmek için 
bir tanısal torakoskopik perikardiyal pencere oluştu-
rulmasını tanımladılar. Çalışmalarında bu yöntemle 
hastaların 33’ünde (%30,6) hemoperikardiyumu tes-
pit ettiler. Prosedür için duyarlılık %100, özgünlük 
%96 ve doğruluk oranı %97 idi.

Mediyastinal yaralanmalı travma hastalarında VATS 
kullanımında unutulmaması gereken en önemli hu-
sus bu tekniğin yalnızca mevcut yaralanmanın tes-
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pitinde ve sonrasında uygulanacak açık cerrahiye 
yol gösterici olarak kullanılabilir olmasıdır. VATS ile 
mediyastinal yapılara tedaviye yönelik bir müdahale 
travma hastalarında kabul edilebilir bir yöntem olarak 
görülmemektedir (38,39).

I. Travma Olgularında VATS’ın Nadir Kullanıldığı 
Patolojiler

a) Akciğer Herniasyonu

Akciğer herniasyonu travmatik bir göğüs defekti ne-
deniyle oluşan özellikle pediatrik hastalarda görülen 
nadir bir olaydır. Birden fazla kaburga kırığından veya 
kostokondral veya klavikula-sternal dislokasyondan 
kaynaklanan göğüs duvarındaki defekten meydana 
gelir. Eğer travmada eşlik eden yaralanma veya kırık-
ların olmadığı izole bir akciğer herniasyonundan söz 
ediliyorsa bunun muhtemelen pediyatrik göğüs ka-
fesinin nispeten gevşekliğine bağlı olduğu düşünü-
lebilir. Bu durumda travma interkostal kaslar ve fasya 
yapısını bozarak herniasyona neden olmuştur (40,41).

Küçük fıtığı olan asemptomatik hastalarda gözlem 
uygulanabilir bir seçenektir. Ancak uzun süreli bek-
lemenin akciğer hernisinin boyutunda giderek iler-
leyen bir artışa izin verebileceği ve bunun da daha 
kapsamlı bir onarım gerektirebileceği olasılığı unu-
tulmamalıdır. Akciğer hernisinin inkanserasyonu na-
dirdir (40,41).

Semptomatik hastalarda akciğer fıtıkları genellikle 
açık cerrahi ile onarılırlar. Akciğer herniasyonu de-
fektin bitişik dokularla primer olarak veya sentetik 
mesh ile kapatılması ya da plastik cerrahi prosedürler 
gibi farklı yöntemlerle tamir edilir (42). VATS daha az 
postoperatif ağrı ve kısa hastanede kalış süresi gibi 
avantajlarından yararlanılmak üzere akciğer hernias-
yonunun onarımında açık cerrahiye alternatif olarak 
değerlendirilmektedir ancak VATS’a sekonder yeni 
akciğer hernisi vakalarının rapor edilmiş olması da bir 
ikilem yaratmaktadır (41).

Literatürde VATS ile akciğer herniasyonu onarımı ile 
ilgili çalışmalar çok olgulu serilerden ziyade vaka su-
numları şeklindedir. Khalil ve ark. (42) ikinci ve üçün-
cü kot kırıklarının oluşturduğu defekt boyunca sol üst 
lobun herniye olduğu bir olguyu tanımladılar. Bu ol-
guda herniasyonu, minitorakotomi ve video yardımı 
kombinasyonu kullanarak GORE-TEX patch yerleştir-
mek suretiyle başarılı bir şekilde onardıklarını rapor 
ettiler. Hebra ve ark. (40) ise künt travma sonucu sol 
göğüs ön duvarında akciğer herniasyonu gelişen 13 

yaşındaki olgularını VATS ile defekt bölgesine mesh 
yerleştirerek başarı ile tedavi ettiklerini bildirdiler.

b) Kot Kırıkları

Künt toraks travmalarını takiben kot kırığı gelişimi 
sıklığı %35-40 oranında olup, tedavi ağrı kontrolü ve 
ortaya çıkan komplikasyonlara yöneliktir (43). Her ne 
kadar kot kırıklarında tedavi konservatif olsa da kırık 
uçların neden olduğu komplikasyonlar cerrahi müda-
haleyi gerekli kılabilir. Son yıllarda popüler olan titan-
yum plaklar ile kosta kırık stabilizasyonu için genel-
likle kriter başka bir nedenle torakotomi yapılması ve 
bu seansta stabilizasyonun uygulanması şeklindedir. 
Bunun dışında bir endikasyonda mekanik ventilatör-
den ayrılamayan yelken göğüslü hastalardır. Kot kı-
rıklarında VATS uygulanması ise, pozisyon değişikliği 
veya mekanik pozitif basınçlı havalandırma nedeniyle 
aort yaralanması riski taşıyan özellikle inen aortun ya-
kınındaki sol posterior bölgede olan kırıkların koruyu-
cu rezeksiyonuna yöneliktir (43).

c) Post-travmatik Pulmoner Psödokist 

Post-travmatik pulmoner psödokist, künt travma son-
rası meydana gelen nispeten nadir bir durumdur. Ak-
ciğer içinde ince duvarlı, gaz ile dolmuş bir alandır. Bu 
lezyonun oluşumu esnek akciğer duvarına doğrudan 
şiddet etkisi gerektirir ve bu genç erişkinlerde sıklığı-
nı açıklar. Travmatik pulmoner psödokistlerin büyük 
bir kısmı spesifik bir tedavi gerekmeksizin kendini 
sınırlayan iyi huylu lezyonlardır. Ancak hemoptizi ve 
sekonder enfeksiyon ile ilişkili komplikasyonlara yol 
açabilirler. Genellikle 2-4 ay içinde spontan rezolüs-
yon gösterirler. Ancak çok azı, infekte olursa abse for-
masyonu oluşturabilir veya progresif olarak ekspanse 
olursa tansiyon kisti geliştirebilir. Bu tür komplikas-
yonlarda ise seçilecek tedavi cerrahidir (44). İşte bu 
durumda avantajları göz önüne alınarak VATS uygu-
lamaları devreye girer ve psödokistin rezeksiyonu bu 
yolla gerçekleştirilebilir.

TORAKS TRAVMALARINDA 
VATS KULLANIMININ 
KONTRENDİKASYONLARI
Toraks travmasında VATS yaklaşımının başlıca ve en 
sık kontraendikasyonu hemodinamik instabilitedir. 
Buna ek olarak, bu yaklaşım için uzmanlaşmış ekip-
man, personel ve anestezi desteği birçok hastanede 
hazır olmayabilir. Bir cerrahi prosedürün uygulanma-
sında hasta güvenliği her zaman öncelikli olmalı ve 
cerrahi yaklaşımın seçeneği buna göre belirlenme-
lidir. Travma hastalarında VATS kontrendikasyonlar 
Tablo 2’de sunulmuştur (45).



109

Bölüm 12: Toraks Travmasında Videotorakoskopinin Yeri

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

TORAKS TRAVMALARINDA VATS 
KULLANIMININ KOMPLİKASYONLARI
VATS’ın en sık görülen komplikasyonları hava yolu 
yönetimiyle ilgilidir ve buna bağlı geçici hipoksemi 
veya reversibl aritmi gelişebilir. Bu nedenle VATS sıra-
sında dikkatli kardiyak ve ventilatör izlem, güvenli bir 
prosedür için çok önemlidir. Tansiyon pnömotoraks 
ve hava embolisi nadir ancak ciddi komplikasyonlar-
dandır. Göğüs duvarı kanaması, iyatrojenik akciğer 
laserasyonları, gözden kaçırılmış lezyonlar, yara en-
feksiyonu, trokarların yerleştirilmesi veya kaldırılması 
sırasında oluşabilen interkostal nevrit, vidalı trokar 
portlarının kullanımına bağlı sekonder nöroma diğer 
komplikasyonlardır. Diyafragm yaralanmalarının teş-
hisi konusundaki güvenliği ve duyarlılığına rağmen 
kaçırılmış karın içi yaralanmalara ilişkin endişeler her 
zaman akılda tutulmalıdır. Bir diğer endişe kaynağı 
torakoskopik olarak retansiyone toraks koleksiyonla-
rının boşaltılamamasıdır (45).

Sonuç olarak VATS, torasik travmanın tanı ve tedavi-
sinde uygun şekilde kullanıldığında en az morbidite 
ile hastanın iyileşmesini hızlandırır. Sınırlılıklarını ve 
güçlü yönlerini anlamak ve dikkatli hasta seçimi yap-
mak suretiyle, VATS, tüp torakostomiye göre biraz 
daha invaziv görünen açık torakotomi için güvenli ve 
basit bir alternatif teknik olarak kullanılabilir. Sonuç 
olarak, videotorakoskopi, göğüs travması olan ve acil 
torakotomi, sternotomi veya laparotomi endikasyonu 
olmayan seçilmiş hastaların akut tedavisinde güvenli, 
doğru ve yararlı bir tanı ve tedavi aracıdır.

Eve götürülecek mesajlar:

• Travma hastalarında VATS prosedürünü uygula-
yacak cerrah sistemik olarak endoskopi eğitimi 

almalı ve genel göğüs cerrahisinde zengin dene-
yime sahip olmalıdır. Aksi takdirde torakotomiden 
daha fazla cerrahi zaman kaybına, kanama ve pos-
toperatif komplikasyonlara neden olunabilir.

• Hemodinamik olarak stabil travma hastalarında 
intratorasik yaralanmaları teşhis etmek için VATS 
güvenle ve etkili bir şekilde kullanılabilir, ancak 
cerrah torakotomiye dönmeye veya gerekirse la-
parotomiye hazır olmalıdır.

• Göğüs tüpünün yerleştirilmesinden sonra 48-72 
saatte teşhis edilen klinik olarak anlamlı retansiyo-
ne hemotoraksın tedavisinde VATS en faydalıdır. 
Tanıyı koymak için toraks BT çekilmelidir; 300cc’lik 
kan bulgusu klinik olarak önemli bir retansiyone 
hemotoraksı nitelendirir. Daha sonra iyileşmeyi 
kolaylaştırmak ve ilave morbiditeyi önlemek için 
VATS erken ve agresif (tanı sonrası 48-72 saatinde) 
yapılmalıdır.

• VATS, posttravmatik ampiyem tedavisinde etkili-
dir, ancak daha iyi bir yaklaşım, ampiyem oluşu-
munu önlemek için retansiyone hemotoraksın 
erken tedavisidir.

• Posttravmatik ampiyemde VATS’ın başarısı cerrahi 
ekibin tecrübesine ama özellikle ampiyemin ev-
resine bağlıdır. VATS önemli bir plevral reaksiyon 
gelişmeden önce ve 10 günden daha az süre takip 
edilen enfekte koleksiyonların uzaklaştırılmasında 
iyi bir seçenektir. Bu nedenle VATS’ın ampiyemin 1. 
evresinde ve 2. evresinin erken günlerinde uygu-
lanması başarı oranını artırır.

• Özellikle sırasıyla anterior, lateral ve posterior dör-
düncü, altıncı ve sekizinci interkostal aralığın al-
tında olan göğüs duvarı penetran travmalarında 
diyafragm yaralanması riski yüksektir ve bu hasta-
lar torakoskopi ile etkili bir şekilde araştırılmalıdır.

• Toraks travmasında VATS yaklaşımının başlıca ve 
en sık kontraendikasyonu hemodinamik instabi-
litedir.

• VATS’ın en sık görülen komplikasyonları hava yolu 
yönetimiyle ilgilidir ve buna bağlı geçici hipok-
semi veya reversibl aritmi gelişebilir. Bu nedenle 
VATS sırasında dikkatli kardiyak ve ventilatör iz-
lem, güvenli bir prosedür için çok önemlidir.
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Tablo 2. Travma hastalarında VATS kontrendikasyonları 

Hemodinamik instabilite

Hızlı kan transfüzyonu ile tedavi edilemeyen şok 
eşliğinde masif hemotoraksa bağlı büyük vasküler hasar 
şüphesi

Potansiyel olarak penetran kardiyak yaralanmanın 
neden olduğu perikardiyal tamponad

Kısa sürede hastanın yaşamını tehdit eden trakea, bronş, 
özofagus ve abdominal organlarda yaralanmalar.

Uzamış tek akciğer ventilasyonunu tolere edememe

Lateral dekübitüs pozisyonunu tolere edememe 
(kararsız vertebra cisim kırıkları)

Oblitere plevra boşluk

Önceki torakotomi

Acil torakotomi veya sternotomi endikasyonu olan diğer 
yaralanmalar  
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Bölüm 13

Toraks Travması Tanı ve Tedavisinde Bronkoskopinin 
Yeri

The Role of Bronchoscopy in the Diagnosis and Treatment of Thoracic Trauma  
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ÖZ
Künt veya penetran toraks travmaları hayatı tehdit edici komplikasyonlar oluşturabilmektedirler. Bronkoskopi akut gö-
ğüs travması durumunda görülebilen birçok durumun başlangıç tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Bronkoskopi 
özellikle trakeal ve bronşiyal hasar, pulmoner kontüzyon, yabancı cisim aspirasyonu ve hemoptizi vakalarında önemlidir. 
Bu bölümde toraks travmalarında bronkoskopik girişimlerin tanı ve tedavideki yeri literatür eşliğinde gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, bronkoskopi, trakeal and bronşiyal hasar, pulmoner kontüzyon

ABSTRACT
Blunt or penetrating thoracic injuries can cause life treatening complications. Bronchoscopy plays an important role 
in initial diagnosis and treatment of various conditions in acute chest trauma. It is especially important in cases with 
tracheal and bronchial injury, pulmonary contusion, foreign body aspiration and hemoptysis cases. In this chapter indi-
cations of bronchoscopy and benefits were reviewed as light of literature. 

Key Words: thoracic trauma, bronchoscopy, tracheal and bronchial injury, pulmonary contusion

Sorumlu Yazar*: Uzm.Dr. Cengiz Özdemir, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 
Türkiye
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GİRİŞ

Toraks travması sonrasında akciğer ve bronş sistemi 
ile ilgili farklı birçok komplikasyon izlenebilmektedir. 
Travma sonrası kan aspirasyonu, atelektazi ve travma-
ya bağlı bronkoplevral fistül gelişmesi erken dönem-
de solunum sıkıntısı gelişmesine ve pnömoni, akut 
respiratuar distres sendromu (ARDS) gibi ağır post 
travmatik komplikasyonlar oluşmasına neden olabilir. 
Toraks travmalarında hem tanı hem de tedavi amacıy-
la bronkoskopi uygulanabilmektedir. Tedavi amacıyla 
kullanım alanları arasında aspirat, hemoraji ve ya-
bancı cisim gibi havayolu lumenindeki materyallerin 
temizlenmesi sayılabilir. Başlangıçta yapılan bronkos-
kopik lavaj aynı zamanda bakteriyal kontaminasyonu 
azaltarak bronkoskopi yapılmayan hastalara oranla 
pnömoniyi azalttığı gösterilmiştir (1). Bazı yayınlarda 
majör toraks travmalı her hastaya tanısal bronkoskopi 
önerilmektedir. Bu hastalarda esas tanınması gereken 

durum trakeobronşiyal ağaçta meydana gelmiş olası 
hasardır (2). 

On yıl boyunca göğüs ya da üst havayolu travmalı 53 
hastanın retrospektif incelendiği bir çalışmada, 8 has-
tada mukus tıkaç ya da yoğun sekresyon, 7 hastada 
devam eden distal hemoraji ve pulmoner kontüzyon, 
3 hastada aspire edilmiş materyal, 3 hastada subg-
lotik lezyon, 3 hastada trakeal laserasyon, 2 hastada 
bronşiyal laserasyon, 2 hastada bronşiyal kontüzyon, 
1 hastada komplet trakeal transeksiyon ve 1 hastada 
komplet bronşiyal laserasyon izlendiği bildirilmiştir. 
Bronkoskopi işlemi hastaların %53’ünde (28 hasta) 
tanısal olmuştur (3).

Ağır toraks travması olan 207 ardışık hastaya yapılan 
488 bronkoskopinin retrospektif olarak değerlendiril-
diği başka bir çalışmada 78 hastada alınan lavaj kültür 
örnekleri pozitif saptanmış ve tedavide buna göre de-
ğişiklik yapılmıştır.  Hastaların PaO2 değerinde işlem-
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den 2 saat sonra anlamlı artış izlenirken, kalp hızı ve 
solunum hızında düşme gözlenmiştir. Sonuç olarak 
bronkoskopinin toraks travmalı hastalarda bronşiyal 
hasarın erken tespit ve tedavisinde, bakteri kültürü 
için derin trakeal örnek alınmasında ve yabancı cisim, 
sekresyon ve pıhtıların temizlenmesi ile hem obstrük-
tif atelektazi ve pnömoni tedavisine katkısı hem de 
solunum fonkisyonlarında fayda sağladığı gösteril-
miştir (4). 

Toraks travmalı bir hastaya bronkoskopi yapılması 
düşünülüyorsa ilk tercih fiberoptik bronkoskopidir. 
Fiberoptik bronkoskopi özellikle rijid bronkoskopinin 
uygun olmadığı, servikal instabilitesi olan ya da eşlik 
eden yüz travması olan hastalarda veya endotrakeal 
tüp ile entübe vakalarda, yatak başı kullanım olanağı 
nedeniyle tercih edilmelidir. Rijit bronkoskopi uygula-
maları genel anestezi altında, ameliyathane odasında 
uygulanması ve fiberoptik bronkoskopiye göre daha 
fazla deneyim gerektirmesine karşın girişim sırasında 
ventilasyonun etkin bir şekilde devamı, daha geniş 
bir çalışma alanı sağlaması, sekresyon ve kan pıhtıla-
rının daha etkin aspirasyonuna olanak sağlaması gibi 
avantajları nedeniyle uygun endikasyonlarda tercih 
edilir. Fiberoptik bronkoskopi uygulamaları travmalı 
hastalarda farklı yollardan yapılabilir. Yapılan bir çalış-
mada ağır toraks travması olan hastalarda yapılan 488 
fiberoptik bronkoskopinin 282’sinin trakeostomiden, 
149’unun nazal yoldan 57’sinin oral yoldan uygulan-
dığı bildirilmiştir (4).

Toraks travmalı hastalarda bronkoskopi uygulama 
zamanı da önemlidir. Sensitivitesi ve spesifisitesi 
hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte ilk 3 günde 
yapılan bronkoskopinin faydalı bilgiler sağladığı bi-
linmektedir (5). Erken (ilk 24 saat) ve geç (3. gün ve 
sonrası) yapılan bronkoskopilerin karşılaştırıldığı ar-
dışık mekanik ventilasyon desteğinde takip edilen 15 
toraks travmalı hastanın dahil edildiği bir çalışmada 
bronkoskopi kararı verilirken tipik radyolojik bulgular, 
klinik belirti ve semptomlar ışığında hareket edilmesi 
gerektiği ve doğru endikasyon ile yapıldığında erken 
bronkoskopinin minimum riske neden olan faydalı 
bilgiler sağladığı sonucuna varılmıştır (6). 

Çoğunluğunu motor kazalarının oluşturduğu toraks 
ya da üst havayolu travmalı 53 hastanın travma son-
rası ilk üç gün içinde bronkoskopik bulgularının ret-
rospektif değerlendirildiği bir çalışmada; hastaların 
37’sinde pnömotoraks, 31’inde subkutanöz amfizem, 
22’sinde pulmoner kontüzyon, 21’inde hemotoraks, 
16’sında mediastinal amfizem, 10’unda yelken göğüs, 
10’unda atelektazi ve 5’inde hemoptizi saptanmıştır 
(3). Toraks travmalı 20 hastaya yapılan 87 bronkos-

kopi işleminin değerlendirildiği bir başka çalışmada 
bronkoskopinin ağır toraks travmalı hastalardaki yeri 
vurgulanmış, bu hastalardaki endikasyonların aslında 
sanıldığından daha geniş olduğu belirtilmiştir (7).

Travma sonrası akciğerde ve bronşlarla oluşan farklı 
komplikasyonların tanı ve tedavisinde bronkoskopik 
girişimlerin yeri alt başlıklar halinde incelenmiştir. 

TRAKEOBRONŞİYAL HASARLAR
Künt travmalara bağlı oluşan trakeobronşiyal rüptür-
ler %1-3 oranında görülür ve bu konudaki literatür 
verileri vaka serileri şeklindedir (8,9). Anatomik ve ya-
pısal olarak trakea, sternum ve vertebral koluna göre 
pozisyonundan ve göreceli elastisitesinden dolayı ha-
sardan korunmaktadır (9). Bu nedenle çoğu trakeal ve 
bronşiyal hasar tek başına değil de, hem akciğerlere 
hem de göğüs duvarında hasara neden olan mutip-
le travmanın bir komponenti olarak gözlenir (8,10). 
Sıklıkla karinaya 1-2cm uzaklıkta sağ ana bronş hasarı 
gözlenmektedir. Anatomik lokalizasyona ve uzunlu-
ğuna bağlı olmakla birlikte, klinik asemptomatik se-
yirden hayatı tehdit edici boyuta kadar değişen bir 
spektrumda olabilir. Bu nedenle tanı konması gecike-
bilmektedir (10).

Trakea veya bronşta oluşan laserasyon havanın medi-
astene geçmesine neden olur. Subkutanöz amfizem 
boynun ön tarafında palpe edilebilir. Aynı zamanda 
prekordium üzerinde mediastendeki havanın varlığı-
nı gösteren çatırdama sesi (Hamman bulgusu) duyu-
labilir. Hava kaçağı plevral alana kaçıp pnömotoraks 
bulgularına da yol açabilir.  Diğer bir deyişle toraks içi 
trakeobronşiyal hasarın olmazsa olmaz bulgusu hava 
kaçağı gözlenmesi ve tüp torakostomiye rağmen 
pnömotoraks ya da pnömomediastinumun devam 
etmesidir. Diğer taraftan servikal hasarda anlam-
lı hava kaçağı gözlenmese dahi dispne, ses kısıklığı, 
boğuk ses ve subkutan amfizem kuşku oluşturmalıdır. 
Cilt altı amfizemin progresif artması ve ilk 3 kosta kırı-
ğı da intratorasik hasar için şüphe uyandıracak diğer 
bulgulardır (11).

Tanıdan şüphelenilmesine neden olan farklı klinik 
bugular olsa da tanı bronkoskopi ile konur. Trakeal 
duvar hasarı vakaların %70’inde kartilajinöz yapılarda 
defekt veya trakeal deformite olarak direkt gözlem-
lenebilir (11,12). Trakeobronşiyal hava sütununda 
devamlılığı bozan bir hasar kolaylıkla belirlenebilir 
ve bazen havayolunda saptanan kanama veya bazen 
de hasarın distaline geçilememesiyle tanınır. Symbas 
ve arkadaşlarının (13) bir derlemesinde künt travma-
ların neden olduğu yırtıkların %75’inin transvers ve 
%18’inin longitudinal olduğu gösterilmiştir. 
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Multidetektör bilgisayarlı tomografi (BT) tarama-
sı bazı trakeal yırtıklarda tanı konmasında yardımcı 
olmakla birlikte sensitivitesi bilinmemektedir. Eğer 
trakeobronşiyal hasardan şüpheleniliyorsa multide-
tektör BT taraması yapılması veya bronkoskopik de-
ğerlendirme önerilmelidir. Tedavide ilk hedef havayo-
lunun güvenlik altına alınmasıdır. Havayolu güvenliği 
sağlandıktan sonra hasarın nasıl yönetiliceğinin kararı 
verilir. Şüpheli trakeobronşiyal hasar varlığında hasta-
lar endotrakeal yoldan entübe edilmelidir. Entübas-
yon sırasında fiberoptik bronkoskopi yol yösterici 
olabilir. Aynı zamanda entübasyon tüpünün hasarlı 
bölgenin distaline zararsız bir şekilde yerleştirilmesini 
de sağlar (14). Distal trakea, karina veya ana bronş ya-
ralanmalarında hasar gelişmemiş tarafın tek akciğer 
ventilasyonu önerildiğinden entübasyonun bronkos-
kopi rehberliğinde yapılması daha güvenlidir (14,15). 

Tedavide acil cerrahi girişim ihtiyacı genel olarak ha-
vayolu obstrüksiyonu, masif hava kaçağı veya medi-
astinit riski varlığında gereklidir (16). Deneyimli bir 
bronkoskopist tarafından acil bronkoskopi ve dene-
yimli göğüs cerrahi tarafından yapılan acil cerrahi 
müdahale hayat kurtarıcıdır (12, 16). Çoğu hastada 
tedavi olarak primer cerrahi tamir ya da akciğer rezek-
siyonu olmakla birlikte operasyon dışı metodlarla da 
tedavi mümkündür (9-11). Özellikle distal havayolları-
nın hasarlandığı vakalarda bronşiyal bloker kullanımı 
hasarlı segmentin havalanmasını engelleyerek fayda 
sağlar. Bu amaçla endobronşiyal stentleme ve balon 
dilatasyonun kullanıldığı vakalar literatürde belir-
tilmektedir (11). Özellikle çapı 5mm’nin altında olan 
yırtıklarda direkt biolojik yapışkan kullanarak yırtığın 
tamiri mümkün olabileceği gösterilmiştir (17). Me-
dikal komorbiditeler nedeniyle cerrahi yapılamayan 
travmatik veya iatrojenik trakeal yırtığı olan 10 hasta-
nın stentleme ve biolojik yapışkan kullanarak tedavi 
edildiği bir seride bu yöntemlerin tedavideki etkinliği 
gösterilmiştir (11).

TRAKEOBRONŞİYAL-
BRONKOÖZOFAJİAL FİSTÜLLER 
Penetran travma sonrası posttravmatik trakeo-özofa-
jiyal fistül gözlemlenebilir. Bu fistüllerin postenfeksi-
yöz konjenital veya malign nedenlerden ayrılması ge-
rekmektedir. Bronkoskopik değerlendirmede tespit 
edilen bronkoplevral fistüllerin tedavisi de bronkos-
kopik farklı yöntemlerle de yapılabilmektedir. Silikon, 
kaplı ya da kapsız metalik stentler ve hibrid stentler 
piyasada bulunan stent türleridir ve trakeoözofajial 
ya da bronkoplevral fistüllerin tedavisinde fistül ala-
nını örtmek için kullanılabilir. Diğer bir yöntem ise ba-

lon kateter ile tıkama sonrası fibrin instillasyonudur 
ve bu teknik ile tidal volüm kaybında anlamlı azalma 
sağladığı gösterilmiştir (1). Penetran travma sonrası 
gelişmiş özofajiyal-plevral ve bronko-plevral fistüllü 
bir hastada özofajiyal-plevral fistülün endoskopik, 
bronkoplevral fistülün bronkoskopik yolla ulaşılması 
ve glue kullanılmasıyla tamamen tedavi edilmesine 
dair vaka örneği vardır (18).

PULMONER KONTÜZYON
Pulmoner kontüzyon, alveolar hemoraji ve ödeme 
yol açan akciğer parankiminin direkt hasarlanmasıdır 
(19). Pulmoner kontüzyon genelde yüksek enerjili bir 
toraks travması sonrası 24 saat içinde gelişen ve yak-
laşık 5-7 günde gerileyen bir komplikasyondur (20). 
Dispne, hipoksi, takipne ve hemoptizi klinik olarak 
izlenirken bulguların ağırlığı hastalığın yayılımı ile iliş-
kilidir. Tanısal belirleyici özellik, travmalı bir hastada 
akciğer grafisindeki yamalı ya da diffüz irregüler non-
lobüler infltrasyonlardır. Buna rağmen hastaların üçte 
birinde başlangıç grafilerinde kontüzyon bulgusuna 
rastlanmayabilir (20). İnfiltrasyonların belirmesiyle 
solunum sistemi muayenesinde çıtırdama sesi duyul-
maya başlar ve semptomlar ağırlaşır. Göğüs grafisin-
de bulgu vermeyip toraks BT’de saptanan pulmoner 
kontüzyonda sağkalım daha iyidir (21). Solunum 
yetmezliği gelişmedikçe entübasyon gerekli değildir. 
Pnömoni ve akut respiratuar distres sendromu gelişe-
bilecek komplikasyonlar olarak sayılabilir. Pnömoni, 
pulmoner kontüzyonlu hastaların %20’sinde, ARDS 
izole pulmoner kontüzyonlu hastaların %17’sinde ge-
lişir (22,23).

Akciğer travması, alveolar hipoksi ve alveolar alanda 
kan birikmesi, akut akciğer hasarına neden olan inf-
lamatuar yolakları aktifleştirir. Buna ek olarak alveolar 
alanlarda biriken kan, bakterilerin üremesi için uygun 
bir ortam sağlar. Göğüs duvarı hasarı olan hastalarda 
kontüzyonlu alandan sekresyonların temizlenmesi 
azalmıştır. Bu nedenle bu hastalarda trakeobronşiyal 
alanın temizlenmesi, ağrı kontrolü ve sıvı desteği te-
mel tedaviyi oluşturur. Bronkoskopi ile iyi bir trakeob-
ronşiyal temizlik pulmoner kontüzyonlu hastalarda 
gelişebilecek pnömonin ve pulmoner hemorajinin 
neden olduğu hayatı tehdit edici hipoksinin önlen-
mesinde anlamlıdır (24).

YABANCI CİSİM ASPİRASYONU
Toraks travması sırasında havayollarına sekresyon, 
kan veya diş protez gibi yabancı cisimlerin aspiras-
yonu görülebilmektedir.  En sık aspirasyon sol ana 
bronşa göre daha vertikal bir açıyla ayrıldığı ve göre-



116

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

celi olarak daha geniş bir lümeni olduğu için sağ ana 
bronşa olur (25). Monofazik wheezing, aspirasyon için 
patognomonik olmasa da fizik muayenede yol göste-
rici olabilir. Erken dönemde her vakada bulgu olmasa 
da geç dönemde obstrüktif lober pnömoni, plevral 
efüzyon gelişmesi olasıdır. Şüphelenildiğinde fibe-
roptik bronkoskopik inceleme ve aspire edilen ma-
teryalin bronkoskop ile havayolundan temizlenmesi 
gereklidir. Hayatı tehdit eden durumlarda rijit bron-
koskopi ile girişim ilk seçenek olmalıdır. Eğer radyo-
lojik olarak yabancı cisim görülmüyor ya da periferik 
yerleşimli olduğu düşünülüyor ise rijit bronkoskop 
içinden yapılacak olan fiberoptik bronkoskopi ile dis-
tal havayolundaki yabancı cisimler değerlendirilebilir. 
Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı havayolu obstrük-
siyonunun ciddi olmadığı durumlarda ve küçük bir 
yabancı cisimden şüpheleniyorsa fiberoptik bron-
koskopi ilk değerlendirme yöntemi olarak seçilebilir 
(26). Havayolundaki yoğun sekresyon, koagulum ya 
da aspire edilmiş yabancı cisimlerin temizlenmesin-
de bazen sadece aspirasyon yeterli olmamaktadır. Bu 
durumlarda forceps, basket, kryoterapi probları ve 
hemostaz sağlanması için soğuk saline veya lokal epi-
nefrin uygulamaları yapılabilir.

HEMOPTİZİ
Travma sonrası trakeobronşiyal ağaç içinde kanama 
sıklıkla pulmoner kontüzyon nedeniyle görülse de 
nadir olarak trakeobronşiyal ağacın hasarlanmasına 
bağlı olarak da görülebilir. Geç dönemde gözlenen 
hemoptizilerde pulmoner emboli, enfeksiyon, trake-
obronşiyal erozyon ya da fistül altta yatan neden ola-
bilir. Kanamanın yeri ve nedeni ortaya konması için 
toraks BT ve bronkoskopi ile değerlendirme gerekli-
dir. Radyolojik bulgular hastanın kanamasını göster-
mede yol gösterici olabilir. Travmatik olan ve olmayan 
hemoptizili hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada 
kanama kaynağının X-ray ve BT bulguları hem X-ray 
hem de toraks tomografisi yöntemiyle travmatik has-
talarda kanamayı göstermede istatistiksel anlamlı bu-
lunmuştur. (%62,3 ve %93; %27,2 ve %54) (27). Stabil 
hastalarda radyolojik bulguların eşliğinde uygulanan 
fiberoptik bronkoskopi vakaların çoğunda kanama 
odağının gösterilmesinde etkin olur (28). 

Eğer kanama periferik alandan kaynaklanıyorsa kana-
manın bronkoskopik yöntemlerle tedavisine olanak 
sağlamak veya cerrahi rezeksiyona yön vermek açısın-
dan da bronkoskopi anlamlıdır. Aynı zamanda hava-
yolundaki kan pıhtılarının uzaklaştırılması da ventilas-
yonun devamı açısından önemlidir.  Eğer hemoptizi 
hayatı tehdit edici boyutta ise BT için vakit kaybetme-

den hastanın direk bronkoskopi ünitesine transferi ve 
havayolunun entübasyon tüpü ya da rijid bronkosko-
pi ile koruma altına alınarak işlemin yapılması gerekir 
(28,29).  Endotrakeal tüp ya da rijid bronkoskopi için-
den fiberoptik bronkoskopi ile kanama artıklarının 
temizlenmesi ve kanama odağının saptanması tedavi 
için yol gösterici olabilir. Balon bloker, tamponat veya 
spigot gibi tıkayıcı yöntemlerin periferik kanama-
ların durdurulmasında argon plazma koagulasyon 
veya lazer gibi sıcak yöntemlerin santral lezyonu olan 
durumlarda etkin olduğu gösterilmiştir (28).  Fakat 
adrenalin ve transamine gibi ilaçların bronkoskopik 
uygulanmasının etkinliği ile ilgili randomize kontrollü 
çalışmalar yoktur (28,29).  Bu yöntemlerin kullanım-
ları ile ilgili literatür çoğunlukla travma dışı hastalara 
uygulamalar ile ilgili olsa da aynı yöntemler travma 
hastalarında da kullanılmaktadır. Hastalarda bron-
koskopik olarak kanama kontrolü sağlanamasa bile 
kanama lokalizasyonu belirlendikten sonra sağlam 
akciğerin tek ya da çift lümenli endotrakeal tüp ile 
selektif entübasyonunun fiberoptik bronkoskopi eş-
liğinde yapılması mümkündür ve bu yapılacak diğer 
girişimler için vakit kazandırır (29).  

Endoskopik ve endovasküler hemostaz yöntemleri 
uygulanmasına rağmen kanamanın kontrol altına 
alınamadığı vakalarda acil torakotomi gerekebilir. 
Travma ve diğer nedenlere bağlı gelişen hemoptizili 
hastaların değerlendirildiği bir çalışmada travmaya 
bağlı görülen pulmoner kanamalarda acil torakoto-
mi ihtiyacı daha fazla olduğu görülmüştür. (%18,9 ve 
%12,3) (27).

Eve götürülecek mesajlar: 

• Toraks travmaları sırasında gelişen havayolu pato-
lojilerinin yönetiminde bronkoskopi uygulamala-
rına ihtiyaç duyulabilmektedir.

• Sekresyon, kan pıhtısı, yabancı cisim aspirasyon-
larının tanısında ve havayolundan uzaklaştırılma-
sında, trakeobronşiyal hasarların tanısında, he-
moptizi lokalizasyonu, ortamdan uzaklaştırılması 
ve tedavisinde farklı bronkoskopik girişim seçe-
nekleri vardır.

• Toraks travmalı hastalarda havayolu değerlendi-
rilmesinde ilk seçenek fiberoptik bronkoskopi ile 
girişim olmasına karşın, stabil olmayan, ventilas-
yonun etkin bir şekilde devamının gerekli olduğu, 
masif hemoptizi ve yabancı cisim aspirasyonuna 
bağlı asfilsi riski bulunan hastalard rijit bronkosko-
pik girişim yapılması gerekir.

• Eğer bronkoskopik incelemeye rağmen klinik du-
rum düzelmiyorsa tekrarlayan bronkoskopik de-
ğerlendirmeler gerekli olabilir.
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Akciğer Yaralanmaları

Pulmonary Parenchymal Injuries
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ÖZ
Pulmoner kontüzyon, travmatik psödokist ve hematomu içeren akciğer parankim yaralanmaları künt göğüs travmala-
rında sık görülür. Tipik olarak travmadan sonraki birkaç saat içinde radyolojik olarak belirgin hale gelir ve genellikle cerra-
hi müdahale gerektirmeden 7-10 gün içerisinde kaybolurlar. Klinikte tanısı oldukça duyarlı bilgisayarlı toraks tomografisi 
ile konulur. Akciğer yaralanmalarının ciddiyeti mekanik ventilatör destek tedavisi ve/veya cerrahi müdahale gerekliliğini 
belirler. Aksi durumda genel olarak destek tedavisi uygulanır. Nadiren sekel gelişmekle birlikte pnömoni, akut respiratu-
ar distres sendromu gibi komplikasyonlar gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: akciğer yaralanması, kontüzyon, travmatik psödokist, pulmoner hematom

ABSTRACT 
Pulmonary parenchymal injuries including pulmonary contusion, traumatic pulmonary pseudocyst and pulmonary 
hematoma are common findings in blunt chest trauma. They manifest typically within a few hours after trauma ra-
diologically, and usually resolve in 7 to 10 days without surgical intervention. Pulmonary injuries are diagnosed by 
thoracic computed tomography, which is highly sensitive. Severity of pulmonary injury defines the need for mechanical 
ventilation support and/or surgery. Otherwise, management of pulmonary injuries are supportive. Pulmonary sequelae 
after these injuries is uncommon but the course may be complicated due to pneumonia or acute respiratory distress 
syndrome. 

Key Words: lung injury, contusion, traumatic pulmonary pseudocyst, pulmonary hematoma

Sorumlu Yazar*: Doç.Dr. Muhammet Reha Çelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye 
E-posta: muhammet.celik@inonu.edu.tr 
Telefon: 05327073154

GİRİŞ

Göğüs travmaları sonrasında akciğer parankim hasarı 
sonucu kontüzyon, laserasyon, pulmoner hematom 
ve travmatik pulmoner kistler olmak üzere değişik 
şekillerde akciğer yaralanmaları görülebilir. Göğüs 
travmasının bilinen ilk tarifine eski Mısır’a (M.Ö.1600) 
ait Edwin Smith papirüslerinde rastlanmıştır. Milattan 
önce beşinci yüzyılda Hipokrat kot fraktürü sonrası 
gelişen hemoptizinin, basit bir kaburga kırığından 
çok daha ciddi sonuçlar doğurabilen akciğer yaralan-
masına bağlı olduğunu belirtmiştir (1). Göğüs boşlu-
ğunun önemli bir kısmını dolduran ve iskelet sistemi 
ile yakın ilişkisi bulunan akciğerler, travma hastala-
rında direkt veya endirekt mekanizmalarla yaralan-
maktadır. Göğüs travmasına maruz kalan olguların 

yaklaşık üçte birinde ciddi akciğer yaralanmaları gö-
rülebilmektedir. 

PULMONER KONTÜZYON

Pulmoner kontüzyon toraks travmalarında en sık kar-
şımıza çıkan akciğer yaralanması durumudur (2). Cid-
di göğüs travması olgularının %30-75’inde görülür 
(3). Gerek kesici delici alet yaralanmaları ve gerekse 
künt travmalarda oluşabilmekle birlikte en sık göğüs 
duvarının araç direksiyonu ya da aracın kendisi ile 
çarpıştığı trafik kazalarında izlenmektedir. Emniyet 
kemeri kullanımı ve koruyucu hava yastıkları ile görül-
me sıklığı azalmaktadır. Pulmoner kontüzyon benzer 
şekilde yüksekten düşme ve patlama yaralanmaların-
da da sıktır. Diğer göğüs travması yaralanmaları veya 
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multisistem yaralanması olmaksızın pulmoner kon-
tüzyon gelişmesi olasılığı düşüktür. Sivillerin maruz 
kaldığı travmalarda ani hız gradyenti (delta V) deği-
şikliği (70 km/saat’ten fazla) ve duran bir cisme cep-
heden çarpma, oluşumunda iki önemli etken olarak 
gözlenmiştir (4). Bunu yanı sıra çatışma anında pat-
lamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve yüksek hızlı 
mermiler de akciğer parankiminde ciddi travma etkisi 
göstermektedir. 

Akciğer parankim hasarının klinik yansıması sinsi sey-
redebilir. Solunum yetmezliği ve radyolojik bulguların 
ortaya çıkması hasardan saatler sonra ortaya çıkabilir. 
Pulmoner kontüzyon gelişen travma hastaları diğer 
travma hastalarına göre pnömoni, akut respiratuar 
distres sendromu (ARDS) veya kalıcı solunum yetmez-
liği gibi komplikasyonlar nedeniyle daha yüksek risk 
altındadırlar. Çocuklarda akciğer hasarının gelişme 
mekanizması genellikle erişkinden farklı olsa da (ço-
ğunlukla araç dışı trafik kazası) tüm yaş gruplarında 
pulmoner kontüzyonun seyri benzerdir ve yaralan-
manın şiddetine ve eşlik eden diğer organ yaralanma-
larına bağlı olarak %14-40 arasında değişen mortalite 
ile seyreder (5-7). Yüksek enerjili travmaya maruz ka-
lan hastalar doğru teşhis ve müdahale elde edilecek 
sonuçları iyileştireceği için pulmoner kontüzyon açı-
sından değerlendirilmelidir. 

Pulmoner kontüzyonun tarif edildiği ilk bildirilerde 
toraks duvarı bütünlüğü bozulmamış hastalarda geli-
şen ciddi akciğer hasarı rapor edilmiştir. Göğüs duvarı 
yaralanması olmaksızın pulmoner yaralanmaya dair 
ilk yazı 1761’da Morgagni tarafından kaleme alınmış-
tır. Takip eden erken dönem yazılarda akciğer yaralan-
ması geliştiği halde kemik yapılarda hasar bulunma-
ması çocuk ve gençlerde göğüs kafesinin esnek yapısı 
ile açıklanmıştır (8).

Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında çok sayıda 
yazar pulmoner kontüzyonun patlama ve ateşli silah 
yaralanmaları sonucu hangi mekanizmalar ile geliş-
tiğini izah eden yazılar yayınlamıştır. Bu tür yaralan-
malar başka başlık altında değerlendirileceği için bu 
yazıda ele alınmamıştır. 

Yüksek hızlı motorlu taşıtlardan kaynaklanan trafik 
kazalarındaki artış ile 1960’lardan sonra sivillerin ma-
ruz kaldığı travmalarda pulmoner kontüzyon geliş-
mesine dair ilgi artmıştır. Pulmoner kontüzyonun gö-
ğüs travmalarında sık görüldüğünü ilk defa öne süren 
Demuth ve Smith (9) 10 yıl süre ile müdahale ettikleri 
toraks travmalı hastaların %10’unda kontüzyon sap-
tadığını bildirmiştir. Buna ek olarak Reid ve Baird (10) 
ezilmeye bağlı toraks travmalarında oluşan solunum 
yetmezliğinin, göğüs kafesinde oluşan yaralanma-

dan daha çok akciğerlerde oluşan direk yaralanma-
dan kaynaklandığını ve yaralanmanın ciddiyetini 
belirlemek için arter kan gazı değerlendirmelerinin 
yapılabileceğini ortaya koymuşlardır.  Özellikle geliş-
miş laboratuvar ve görüntüleme sistemlerinin kulla-
nılabilir olması ile pulmoner kontüzyonlu hastaların 
günümüzde uygulanan tedavi esasları belirlenmiştir 
(11,12).

Pulmoner kontüzyonun patofizyolojik olarak olu-
şumunu Clemedson ilk defa açıklamıştır (13). İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerlerde oluşan 
üç temel hadisenin akciğer yaralanması ile ilişkili ol-
duğunu öne sürmüştür. Bunlardan ilki patlayıcı-kesici 
etki olup yoğunluk farkı belirgin olan iki doku arasın-
da oluşmaktadır (gaz ve sıvı içerikli dokular). Bu tür 
patlayıcı kuvvetlere maruz kalan akciğer gibi hava 
içeren organlarda şok dalgalarının çarpması sırasında 
alveoler yırtılmalar gelişmektedir. İkinci hadisede ise 
yoğunluğu farklı dokular arasında ani hız değişikliği 
sırasında oluşan atalet etkisi nedeniyle, düşük dansi-
teli alveoler doku daha yoğun hile dokular üzerinden 
sıyrılarak yırtılmaktadır. Üçüncü durumda ise, basınçlı 
dalga geçerken alveoler gaz balonların aşırı genişle-
mesi ile seyreden patlayıcı etki nedeniyle alveoler yır-
tıklar oluşmaktadır. Zaman zaman akciğer parankimi 
aşırı ezilmenin etkisi ile de yırtılabilmektedir. 

İçi hava dolu organlarda izlenen bu mekanizmalara 
ek olarak akciğerler etrafındaki sert göğüs kafesi ile 
ilişkisine bağlı olarak da yaralanabilir. Göğüs kafesi 
üzerine etki eden dış mekanik kuvvetler akciğer pa-
rankiminde yaralanmaya neden olabileceği gibi kırık 
kaburgaların deplase uçlarına bağlı akciğer yırtılma-
ları da oluşabilmektedir. 

Parankimal akciğer hasarının boyutuna bağlı olarak 
solunum yetmezliğine kadar varan birçok patofizyo-
lojik değişiklik gelişir. Sağlam akciğer segmentlerinin 
içine doğru gelişen kanama bronkospazma neden 
olarak alveoler fonksiyonları daha da bozar. Buna ek 
olarak mukus üretiminin artması ve hava yollarından 
temizlenmesinde azalma ile surfaktan üretimindeki 
düşüş nedeniyle pulmoner fonksiyonlar giderek daha 
fazla bozulur (14). 

Segmenter akciğer hasarı ventilasyon/perfüzyon 
uyumsuzluğuna, intrapulmoner şant oluşumuna, yaş 
akciğer ve akciğerlerde komplians bozukluğuna yol 
açar (15). Bu durum klinikte hipoksi, hiperkapni ve 
artmış solunum çabası olarak kendini gösterir (16).  
Hastalarda takipne, ronküs veya wheezing, zaman 
zaman hemoptizi görülebilir. Radyolojik görüntü-
lemelerde 4-6 saat sonra belirgin olarak tespit edi-
lebileceği için etkilenen akciğer dokusunun miktarı 
ve tablonun ağırlığını belirlemede kesin sonuç elde 
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edilemeyebilir (9). Genel olarak radyolojik olarak gö-
rüntülenen pulmoner kontüzyon 3-5 gün içerisinde 
düzelme gösterir, ancak akciğer fonksiyonları geç dö-
nemde kötüleşebilir (Resim 1). Bu daha çok travmaya 
bağlı lokal enflamatuar yanıt, alveollere sekestre olan 
kan, eşlik eden diğer organ travmalarında sekonder 
sistemik enflamatuar yanıt ve hastane enfeksiyonla-
rına bağlıdır (14). 

Hayvan deneyleri akciğer yaralanmasının ardından 
gelişen kontüzyonun ilerleyici karakterini ortaya koy-
muştur (17). Travmadan sonra başlangıçta gelişen 
interstisyel kanamaya ilk 1-2 saat içinde interstisyel 
ödem eşlik eder. Bu dönemde akciğerin yapısı korun-
muş olmakla birlikte monosit ve nötrofillerin yoğun 
infiltrasyonu gözlenir. Hasardan sonraki 24 saat içinde 
hava boşlukları içerisinde protein, kırmızı kan hücre-
leri ve enflamatuar hücrelerin birikimine bağlı fibrin 
görülür. Bunun sonucunda masif ödem arttıkça akci-
ğer dokusunun yapısal dizilimi bozulmaya başlar. 48 
saatin sonunda büyük miktarlarda fibrin ve hücresel 
artıklar ile tip II alveoler hücrelerden kaynaklanan çok 
sayıda granülositler, nötrofiller ve makrofajlar birikir. 
Bu evrede lenfatik damarların genişlediği ve protein 
ile dolduğu görülür. Deney hayvanlarında gözlemle-
nen bütün bu değişiklikler travmadan 7-10 gün sonra 
önemsiz miktarda skar dokusu bırakarak tama yakın 
iyileşir (18). 

Bütün künt travmalarda, yüksekten düşmelerde ve 
patlamalarda akciğer kontüzyonu gelişebileceği 
akıldan çıkarılmamalıdır. Dispne, takipne, hemoptizi, 
siyanoz ve hipotansiyon sıklıkla görülen belirtilerdir. 
Fizik muayenede bulgular net olmayabilir ancak cid-
di kontüzyon olgularında inspiratuar raller ve azalmış 
solunum sesleri saptanabilir. Akciğer grafilerinde tek 
veya birden fazla intraalveoler kanamaya bağlı yama 
tarzında alveoler infiltrasyonlar görülür. Bu dağınık 
yama tarzındaki infiltrasyonlar zamanla birleşerek 
tüm lobu ya da akciğeri kaplayabilir. Bilgisayarlı to-
mografi, rutin akciğer düz grafilerine kıyasla pulmo-
ner kontüzyonların saptanmasında çok daha duyarlı-
dır. Hipoksi, hiperkapni ve respiratuar alkaloz arteriyel 
kan gazı incelemesinde gösterilebilir. 

Pulmoner kontüzyonlu hastalar hızla kötüleşme ihti-
mali nedeniyle, dikkatlice monitörize edilmek üzere 
yatırılmalıdır. Arteriyel kan gazında oksijen satürasyo-
nu %90’ın üzerinde tutulacak şekilde oksijen tedavisi 
uygulanmalıdır. Ağrı kontrolü önemli olduğu için has-
ta kontrollü, intravenöz veya epidural analjezi uygu-
lanmalıdır. Hava yollarının temizliği ve atelektazinin 
önlenmesi amacıyla solunum fizyoterapisi mutlaka 
uygulanmalıdır. Solunum yetmezliği gelişmesi duru-
munda entübasyon ve mekanik ventilasyon endikas-

Resim 1a. Travma sonrasında sağ akciğerde gelişen, üst lob-
da baskın yaygın kontüzyonun düz akciğer grafisinde görün-
tüsü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabi-
lim Dalı arşivinden).

Resim 1b. Travma sonrasında sağ akciğerde gelişen, üst lob-
da baskın yaygın kontüzyonun bilgisayarlı tomografi görün-
tüsü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabi-
lim Dalı arşivinden).

Resim 1c. Medikal tedaviden 10 gün sonra sağ üst lobdaki 
kontüzyonun kaybolduğu görülüyor (İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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yonu doğar. Yüksek hacimlerde sıvı desteği verilmesi 
gerekiyorsa pulmoner kapiller wedge basıncı ölçül-
melidir. 

Pulmoner kontüzyon tedavisinde steroid ve antibiyo-
tiklerin kullanımı tartışmalıdır. Yüksek doz steroid kul-
lanılmasını öneren yazarlar olduğu gibi, enfeksiyon 
riski nedeniyle kullanılmaması gerektiğini bildiren ya-
zılar da mevcuttur (19). Bazı merkezlerde profilaktik 
antibiyotikler kullanılmaktadır ancak genel yaklaşım 
enfeksiyon varlığında antibiyotik kullanılması yönün-
dedir. 

Pulmoner kontüzyon masum bir yaralanma değildir. 
Bazı serilerde ciddi izole pulmoner kontüzyonlu has-
talarda %11, eşlik eden başka travma bulguları varsa 
%22’e varan mortalite bildirilmiştir (9). İzole pulmo-
ner kontüzyonlu hastaların %17’sinde ARDS geliştiği 
gözlenmişken, eşlik eden iki ya da daha fazla diğer 
organ yaralanması olduğu durumlarda bu oran %78’e 
kadar yükselmektedir.

PULMONER LASERASYON
Pulmoner laserasyon göğüs travmasına bağlı akciğer 
parankiminde yırtılmaların oluşması, ardından trav-
matik intraparankimal defektin hava ve/veya kan ile 
dolması ile oluşur (20). Akciğerin elastik yapısı nede-
niyle laserasyona bitişik sağlıklı akciğer dokusu geri 
toplanarak (elastik recoil) içi boş yuvarlak ya da oval 
defektler oluşturur. Bunun sonucunda akciğer laseras-
yonu diğer solid organlarda görülen lineer defektler-
den farklı bir morfolojik yapı gösterir (20,21). Travma 
sonrasında ilk 48-72 saat içinde altta yatan kontüzyon 
veya kanama nedeniyle laserasyon düz akciğer grafi-
lerinde görülmeyebilir. Multidedektör bilgisayarlı to-
mografi (MDCT) ile erken dönemde psödomembran 
ile çevirili yuvarlak ya da oval, zaman zaman içeriğin-
de kan var ise hava-sıvı seviyesi de gösterebilen pa-
rankimal kaviteler şeklinde saptanabilir (21). Tek ya da 
çok sayıda, uniloküler veya multiloküler görünümde 
olabilirler (22) (Resim 2).

Pulmoner laserasyonlar travmanın oluşum mekaniz-
ması MDCT görüntüleri ve eşlik eden kaburga kırık-
larının yerleşimine göre 4 alt tipte sınıflandırılabilir 
(23). Tip 1 laserasyonlar (basıya bağlı kopma) en sık 
görülen alt tip olup direkt bası etkisi ile oluşan derin 
akciğer dokusu hasarıdır. Tipik olarak santral yerle-
şimli ve büyük olma eğilimindedir (8 cm çapa kadar) 
(20,23). Tip 2 laserasyonlar (basıya bağlı kesilme) tipik 
olarak alt lobların paravertebral yüzeylerinde oluşur. 
Bu tip laserasyonlar göğüs kafesinin alt tarafında 
oluşan ani künt travmaya bağlı, alt lobların bitişik 
vertebra üzerinde ani sıkışması sonucunda akciğerin 
paravertebral yüzeylerinde kesilme ile oluşur (23). Tip 

3 laserasyonlar kırık kaburgaların deplase uçlarının 
penetrasyonu ile meydana gelir. Tipik olarak kırık ka-
burgalara yandaş yüzeylerde periferik yerleşimlidir ve 
sıklıkla pnömotoraks eşlik eder (23). Tip 4 laserasyon-
lar (adezyon yırtıkları) plevral yapraklar arasında oluş-
muş yapışıklıklara bağlı hareketsiz alanların ani hız 
değişikliği ile yırtılmasına bağlı gelişir. Genellikle ne-
deni ameliyatlarda veya otopsilerde belirlenir (21,23). 
Hastalarda birden fazla mekanizmayla oluşmuş çok 
sayıda laserasyon bir arada görülebilir (23) (Resim 3). 

Pulmoner laserasyonlar genellikle 3-5 haftada spon-
tan iyileşen lezyonlardır. Nadiren ciddi travmaya 
maruz kalmış ve ventilatör destek tedavisi gereken 
hastalarda barotravmaya bağlı tablo kötüleşebilir ve 
bronkoplevral fistüle yol açabilir. Bunun sonucunda 
tansiyon pnömotoraks ve/veya hemotoraks gelişe-

Resim 2. Sol akciğer üst lobda gelişen travmatik pulmo-
ner laserasyonun bilgisayarlı tomografi görüntüsü (Ana-
bilim Dalı arşivinden).

Resim 3. Farklı yaralanma tipleri aynı akciğerde görü-
lebilir. Sağ akciğer alt lobda kontüzyon, travmatik psö-
dokist ve hematom birlikteliği (İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden). 
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bilir. Tüp torakostomi ile yeterli drenaj sağlanamayan 
hastalarda acil cerrahi müdahale gerekli olabilir (6). 

Yüksek hızlı motorlu taşıtların karıştığı kazalarda 
yaygın akciğer laserasyonları gelişebilir ve zaman 
zaman akciğer torsiyonu veya volvulus eşlik edebilir. 
Bu laserasyonlar sıklıkla santral yerleşimlidir ve ciddi 
göğüs duvarı hasarı, pulmoner kontüzyon, büyük da-
marların ve bronşların rüptürü ile birlikte görülebilir. 
Bronşiyal rüptürlerin tanısının konulabilmesi için acil 
bronkoskopik değerlendirme, büyük damar yaralan-
malarının değerlendirilmesi için acil torakotomi ge-
rekli olabilir. Bu tür yaralanmaların özellikleri ve teda-
vileri başka bir bölümde ele alınacaktır. 

TRAVMATİK PULMONER PSÖDOKİST VE 
HEMATOM
Travmatik pulmoner psödokist (TPP) terimi, göğüs 
travması sonrasında gelişen, akciğer parankimi için-
de, içi hava dolu kistik lezyonları ifade etmektedir 
(24). Sıklıkla künt travma sonrasında geliştiği bildiril-
miş (25-27) olmakla birlikte kesici delici yaralanma-
larda da gözlenmektedir (28). Kliniğimize başvuran 
996 göğüs travmalı hastanın değerlendirmesinde 52 
hastada TPP saptanmış olup, TPP oluşumunda yara-
lanmanın künt veya kesici-delici yaralanma olması 
açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir (24). Litera-
türde TPP’nin, göğüs kafesi esnekliği daha fazla oldu-
ğu ve travmaya sekonder basınç daha fazla iletilebil-
diği için, gençlerde daha sık görüldüğü bildirilmiştir 
(26,29). 

Travma sonrası akciğer parankiminde oluşan laseras-
yonlar plevral boşluğa ulaşamazsa ve vasküler hasar 
önemsiz ölçüde ise, yırtılan akciğer parankimi hava ile 
dolu bir kavite oluşturur. Kesici delici yaralanmalarda 
ise viseral plevra etkilenmiş olmakla birlikte, hızla 
kendi üzerine toplanarak giriş deliğini kapatır ve bir 
çeşit tek yönlü valf sistemi ile psödokist içerisine hava 
dolar. Sonuç olarak içi hava ile dolu, epitelyal hücre 
duvarı bulunmayan, interstisyel bağ doku ile çevrili 
bir kist oluşur (30). 

Göğüs travmasından sonraki ilk iki gün içerisinde ço-
ğunlukla tanısı konulmakla birlikte düz akciğer grafi-
lerinde ilk 48 saat içinde saptanamayabilir (26). Göğüs 
travmalı hastalarda TPP görülme sıklığı %4,7 ile %9,8 
arasında bildirilmiştir (24,25,27). Travmada bilgisayarlı 
tomografinin rutin kullanılması ile TPP görülme sıklığı 
artmıştır. 

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı TPP saptanan hastalar-
da en sık görülen şikayetler olmakla birlikte TPP’ye 
özgün olmayıp tipik olarak göğüs travmasına bağlı-
dır.  Düz akciğer grafilerinde TPP’nin tipik görünümü 

akciğer kontüzyonu alanlarına bitişik veya içinde yer 
alan oval, lobüle konturlu kaviter lezyonlar şeklin-
dedir (24) (Resim 4). En tipik karakteristik özelliği ise 
ilerleyen günler içerisinde şekil ve yapısında (içindeki 
hava veya sıvının miktarında) değişiklikler görülmesi-
dir. Ayırıcı tanıda bronşiyal kistler, post-enflamatuar 
psödokistler, pnömatosel, kaviter tüberküloz, mikotik 
enfeksiyon, akciğer absesi ve akciğer kanseri akla ge-
tirilmelidir (31). Hastanın travma öncesine ait radyo-
lojik görüntüleri var ise ayırıcı tanıda kolaylık sağlar.

TPP oluşumu sırasında kanamaya yol açacak vasküler 
bir hasar oluşursa kist içine kan dolarak pulmoner he-
matom oluşumuna neden olur (Resim 5). Pulmoner 
kontüzyonlu hastalarda pulmoner hematom gelişme 
sıklığı %4-11 arasında değişir (1). Travma sonrası ilk 
24 ile 72 saat süresinde hematom radyolojik olarak 
belirlenemeyebilir, ancak sinsi bir şekilde büyüyebilir. 
Pulmoner hematomlar genellikle gaz değişimini etki-

Resim 4. Sağ akciğer alt lobda travmatik pulmoner psö-
dokist ve hematom (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö-
ğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 5. Düz akciğer grafisinde hava sıvı seviyesi gös-
teren travmatik pulmoner hematom (İnönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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lemez ve shunt oluşumuna neden olmazlar. Bununla 
birlikte enfeksiyon ve akciğer absesi için ciddi bir risk 
faktörüdür (32). Ayırıcı tanısında radyolojik tetkikler-
de nodüler opasite izlenen hastalıklar akla getirilme-
lidir (Resim 6). Dört haftadan daha uzun süre iyileşme 
göstermeyen lezyonlar gerektiğinde biyopsi ile de-
ğerlendirilmelidir. 

CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Travma sonrası gelişen akciğer laserasyonu ve hemo-
raji nedeniyle cerrahi müdahale gerekliliğine dair lite-
ratürde mevcut yayınların birçoğu cerrahinin gerek-
liliği ve zamanlaması hakkındadır (33). Birçok seride 
ciddi toraks travması geçiren hastaların %5-20’sinde 
akciğer hasarı ve kanamaya bağlı torakotomi ihtiya-
cı oluştuğu bildirilmiştir (34, 35). Cerrahi müdahale 
gerektiren ve künt travmalara bağlı akciğer yaralan-
maları daha nadirdir ve çoğunlukla kırık kaburgalar 
nedeniyle oluşan laserasyonlar ve penetrasyonlarla 
oluşur. Temel olarak aynı mekanizma ile ortaya çıkan 
ve pulmoner laserasyon ile karaterize bütün akciğer 
yaralanmalarında tedavi esasları benzerdir. Çoğu ol-
guda akciğer laserasyonları göğüs tüpü takıldıktan 
sonra ciddi uzun dönem hasarı bırakmadan kendili-
ğinden iyileşir. Nadiren cerrah kanamanın akciğerden 
mi yoksa göğüs duvarı veya mediastinal yapılardan 
mı kaynaklandığını anlayabilmek için cerrahi uygula-
ma ihtiyacı duyar. Hemoptizi varlığı veya entübe has-
talarda trakeal aspirasyon ile kan gelmesi pulmoner 
parankimal yaralanmaya işaret edebilir. Bu hastalarda 
ve ciddi hava kaçağı olan hastalarda majör trakeal 
veya bronşiyal yaralanmaların saptanması için bron-
koskopi gerekli olabilir. 

Akciğer yaralanmasına yönelik girişimler torakotomi, 
sternotomi ve video yardımlı torakoskopi (VATS) ile 
gerçekleştirilebilir. Sternotomi ile çoğu akciğer yara-

lanması bilateral tamir edilebilir, ancak posterior gö-
ğüs duvarı kaynaklı kanamalar ve alt loblara erişim 
sınırlıdır. Öte yandan VATS ile müdahale çift lümenli 
endotrakeal entübasyon gerektirdiği için acil torako-
tomi gerektiren kanamalı olgularda zaman kaybına 
neden olabilir. Hemodinamisi stabil olan hastalarda 
en iyi tercih posterolateral torakotomi olmakla birlik-
te acil durumlarda anterior torakotomi uygulanır (36). 
Cerrahi müdahalenin en önemli iki amacı kanama 
kontrolünün ve hava kaçağı kontrolünün sağlanması-
dır (37,38). Günümüzde aksi gerekli olmadığı sürece, 
akciğer parankimini mümkün olduğunca korumak 
amacıyla pulmoner traktotomi veya anatomik olma-
yan sınırlı rezeksiyonlar standart uygulamalar halini 
almıştır (39-41). Ameliyat sırasında saptanan periferik 
laserasyonlar dikilebilir (pnömorafi), stapler ile tamir 
edilebilir veya gereğinde wedge rezeksiyon uygula-
nabilir. Daha geniş rezeksiyon uygulamalarının ölüm 
riskini artırdığı gösterilmiştir (42). Santral yerleşimli 
yaygın parankim yırtıkları sıklıkla bronşiyal ve vaskü-
ler yaralanmalar ile birlikte görülebilir. Masif kanama, 
ciddi hava kaçakları veya nadir görülse de bronkopul-
moner venöz fistüllere bağlı hava embolileri acil ame-
liyat gerektirir. Torakotomi gerektiren bu durumlarda 
hilus iki parmak arasında sıkıştırılarak kanama ve hava 
kaçağı en aza indirilir. İnferior pulmoner ligaman ser-
bestleştirilerek geniş ağızlı vasküler bir klemp ile hi-
lus kapatılarak kanama ve hava embolisi engellenir. 
Hava embolisi düşünülüyorsa, kanama durdurulduk-
tan sonra sol kalp içerisinden, ortadan ve koroner 
arterlerden havanın aspirasyonu gerekir. Yaralanan 
vasküler yapılar tamir edildikten sonra laserasyon 
genellikle dikilmez. Laserasyonun inkomplet olduğu 
durumlarda (özellikle kesici delici yaralanmalarda 
veya kot fraktürlerine bağlı penetrasyonlarda) kana-
ma kontrolü uygulanması amacıyla traktotomi yapılır. 
Wall ve ark. (41) tarafından ilk defa tarif edilen trak-
tomi, anatomik rezeksiyon gerektirmeyen yaralanma-
larda kanama kontrolü için uygulanır. Traktotomi iki 
geniş ağızlı klemp ile kapatılmak sureti ile yapılabile-
ceği gibi, kapatıcı-kesici lineer stapler kullanılarak da 
uygulanabilir. Traktotomi ile görülür hale gelen kana-
ma dikilerek durdurulur. Gereğinde stapler hattına 
destekleyici dikişler konulabilir (Resim 7) (40).

Kanamanın durdurulamadığı durumlarda rezeksiyon 
gerekli olabilir. Cerrahi sırasında saptanan hematom, 
psödokist ve kontüzyonlar, her ne kadar geniş bir 
alan kaplasa da, bronşiyal veya vasküler yaralanma 
yoksa rezeksiyon endikasyonu yoktur (43). Hava kaça-
ğı ve ciddi laserasyon nedeniyle lobektomi gerektiren 
hastalarda sonuçlar kanama kontrolü amacıyla lobek-
tomi gerektiren hastalara kıyasla daha iyidir (44). Ana-
tomik rezeksiyon, anatomik olmayan rezeksiyon veya 
traktotomi uygulanan vakalara kıyasla daha yüksek 

Resim 6. Bilgisayarlı tomografide sol alt lob bazal seg-
ment bronşları komşuluğunda pulmoner hematom 
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabi-
lim Dalı arşivinden).
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mortalite oranları gösterdiği bildirilmiş ancak bunun 
özellikle eşlik eden şok tablosu ve künt travmalarda 
hastanın operasyona alınmak için gecikmiş olması ile 
ilişkili olduğu öne sürülmüştür (44). Öte yandan trak-
totomi ve anatomik rezeksiyonların karşılaştırıldığı bir 
seride mortalite oranları benzer olmakla birlikte trak-
totomi grubunda daha fazla ampiyem, hava kaçağı 
veya devam eden kanama gibi komplikasyonların 
görüldüğünü bildirmiştir (36). Travmatik hastalarda 
pnömonektomi gerekliliği çok sınırlıdır ancak %50-
100 mortalite ile ilişkilidir (35,39,45). Travma hastala-
rında anatomik rezeksiyon kaçınılmaz görünüyorsa 
ciddi kan kaybının önlenebilmesi için çok hızlı karar 
vermek gereklidir. 

Göğüs tüpü yerleştirilmesinden sonra uzamış hava 
kaçağı durumlarında VATS ile değerlendirme, hema-
tom boşaltılması ve gereğinde anatomik olmayan 
rezeksiyonlar uygulanması, ampiyem gelişiminin ön-
lenmesi ve yatış süresinin kısaltılabilmesi açısından 
faydalı olabilir.

Eve götürülecek mesajlar:

• Akciğer parankim hasarının klinik yansıması sin-
si seyredebilir. Solunum yetmezliği ve radyolojik 
bulguların ortaya çıkması hasardan saatler sonra 

ortaya çıkabilir. 

• Pulmoner kontüzyon gelişen travma hastaları di-
ğer travma hastalarına göre pnömoni, akut res-
piratuar distres sendromu veya kalıcı solunum 
yetmezliği gibi komplikasyonlar nedeniyle daha 
yüksek risk altındadırlar. 

• Pulmoner kontüzyonlu hastalar hızla kötüleşme 
ihtimali nedeniyle, dikkatlice monitörize edilmek 
üzere yatırılmalıdır. 

• Pulmoner laserasyonlar genellikle 3-5 haftada 
spontan iyileşen lezyonlardır. Fakat nadir de olsa, 
ciddi travmaya maruz kalmış ve ventilatör destek 
tedavisi gereken hastalarda barotravmaya bağ-
lı tablo kötüleşebilir ve bronkoplevral fistüle yol 
açabilir. 

• Göğüs ağrısı ve nefes darlığı travmatik pulmoner 
psödokist saptanan hastalarda en sık görülen şi-
kayetler olmakla birlikte travmatik pulmoner psö-
dokiste özgün olmayıp tipik olarak göğüs travma-
sına bağlıdır.
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Akciğer Barotravma ve Blast Yaralanmalarına Yaklaşım

Management of Pulmonary Barotrauma and Blast Injuries
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ÖZ
Ani, büyük oranda veya uzun süreli olan solunan hava basıncı değişiklikleri, akciğer parenkiminde mekanik travmaya 
ve hücresel/hümoral düzeyde reaksiyonlara yol açar. Barotravma intraalveoler basınç artışı ile ortaya çıkar, akciğer blast 
yaralanmaları ise bir patlama sonrası oluşan ani dış ortam hava basıncı değişikliği ve patlama dalgası sonucu gelişir. Bu 
yaralanmalar sonrası hastaya yaklaşım, klinik ve radyolojik tablo ile tedavi protokolleri, her acil tıp, göğüs hastalıkları ve 
göğüs cerrahisi uzmanı tarafından bilgi sahibi olunması gereken konular arasındadır.

Anahtar Kelimeler: barotravma, blast yaralanmalar, akciğer

ABSTRACT
Rapid, substantial or prolonged pressure alterations of the inhaled air cause mechanical trauma and cellular/humoral 
reactions in the lung parenchyma. Pulmonary barotrauma is produced by intraalveolar air pressure increase, and blast 
lung injury occurs in patients subjected to sudden air pressure change or to a blast wave, following an explosion. App-
roach to the patients with these injuries, their clinical and radiological signs, and treatment protocols are amongst the 
vital subjects for emergency medicine, pulmonology, and thoracic surgery specialists.

Key Words: barotrauma, blast injuries, lung
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GİRİŞ
Normal koşullarda insan vücudu ve organları deniz 
seviyesindeki basınç (1 ATM = 760 mmHg), atmosfer 
ve hava şartlarında yaşamaya göre adapte olmuştur. 
Barotravma vücudun tamamı veya belirli bir bölge-
sine dışarıdan etki eden basınç değişikliğine bağlı 
ciltte, cilt altı yumuşak dokularda veya iç organlarda 
oluşabilecek “basınç travmasına” verilen genel isim-
dir. Özelikle hava boşluğuna sahip solunum yolu veya 
gastrointestinal sistem organları (iç kulak, sinüsler, 
akciğer ve bağırsaklar gibi) etkilenirler. Oluş meka-
nizması veya hasarlanan organa göre de travmanın 
kliniği isimlendirilir (1,2). 

AKCİĞER BAROTRAVMASI 
Akciğer barotravması basınç travması sonrası oluşan 
klinik tablolar arasında en ciddi ve mortalitesi en yük-

sek olan formdur (2). Ani atmosferik basınç değişikli-
ğinin akciğerdeki hava üzerindeki etkileri dolayısı ile 
ortaya çıkar. Genellikle açık deniz dalgıçlarında, özel-
likle yüzeye çıkış esnasında akciğerdeki havanın hızla 
genleşmesine bağlı olarak ortaya çıksa da kontrolsüz 
ve çok hızlı dalışlarda da oluşabilmektedir. İdeal gaz 
yasasında da belirtildiği gibi (P.V= n.R.T), tüplü “scu-
ba” veya şnorkel dalışlarda dış basınç arttıkça akciğe-
re alınan hava miktarı da artar. Dalış esnasında aldığı 
basınçlı havayı “tutan” veya bekleme yapmadan hızlı 
bir şekilde yüzeye çıkan dalgıcın akciğerdeki hava, ani 
basınç değişikliğine ve dış basınç düşüşüne bağlı ola-
rak hızla genleşmeye başlar ve akciğer parenkim ile 
alveollerinde barotravma oluşmasına sebep olur. Ba-
linalarda ve yunuslarda da aynı mekanizma ile akciğer 
hasarı ortaya çıkabileceği de bilinmektedir (3). Alveol 
veya mevcut bül/bleb rüptürüne yol açabilecek bu 
travma sırasında hemoptizi, hemotoraks, pnömome-
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diastinum, subkutan amfizem, göğüs ağrısı, öksürük 
ve nefes darlığı kliniği oluşabilir. Ayrıca kardiyak ritim 
bozuklukları, konvülzüyon gibi nörolojik bozukluklar 
veya hava embolisi de bu tabloya eşlik edebilir ve 
hastanın genel durumunu kötüleştirebilir (1-3). 

Dalış sırasında veya hemen sonrasında bu tarz şika-
yetler gelişen kişilerde pulmoner barotravma ihtimali 
akılda tutularak hemen tedavi planlanmalıdır. Acil 
olarak ilk yardımın ABC+DE basamakları takip edile-
rek oksijen tedavisi başlanmalıdır. Gerekli radyolojik 
tetkikler sonuçlarına göre şayet bir endikasyon varsa 
toraks dreni ve kapalı su altı drenajı uygulaması yapı-
larak hasta mümkün olan en kısa sürede stabil hale 
getirilmeye çalışılmalıdır.  Eğer tansiyon pnömotoraks 
şüphesi varsa klinik tanı ile hemen müdahale edilme-
li, mortalitesinin yüksekliği göz önünde bulunduru-
larak vakit kaybettirebilecek radyolojik görüntüleme 
tetkiklerinin yapılması bile beklenmemelidir. Eğer 
tabloya eşlik eden dekompresyon hastalığı (vurgun) 
olasılığı da varsa, akut akciğer hasarı kliniği yaklaşı-
mındaki konservatif tedavi protokolü takip edilmeli-
dir (1,2,4).

Mekanik ventilasyon da akciğerde barotravma orta-
ya çıkmasına sebep olabilmektedir. Çeşitli sebeplerle 
entübe edilerek solunum yetmezliği tedavisi düzen-
lenmesi sırasında mekanik ventilatör desteği verilen 
hastalarda uzun dönem uygulanan pozitif ekspiras-
yon sonu basıncı (PEEP), yüksek tidal volümlü destek 
(volütravma) ve havayolu tepe basıncı da barotravma 
yaratarak benzer klinik tablo gelişmesine yol açabil-
mektedir (4,5). Yüksek transpulmoner basınç oluştu-
ran her türlü uygulama pulmoner barotravmaya yol 
açmaktadır ve ventilatör sebepli-bağlantılı akciğer 
hasarı “ventilator-associated lung injury” veya “ven-
tilator-induced lung injury” olarak adlandırılmaktır. 
Düşük inspirasyon-sonu plato basıncı, düşük PEEP ve 
tidal volüm ile yüksek frekanslı solunum parametre-
leri eşliğinde uygulanacak yoğun bir diürez tedavisi, 
bu hastalardaki tedavi protokolünün temelini oluş-
turmaktadır (3-5).

AKCİĞERİN BLAST YARALANMALARI
Akciğer barotravmasının sebeplerinden birisi de 
bomba veya patlayıcıların infilakından sonra orta-
ya çıkan yüksek basınç (blast) dalgasıdır. Bombalar, 
özellikle de C-4, TNT, nitrogliserin veya dinamit gibi 
yüksek-gradiyentli patlayıcılar (high-order explosi-
ves) katı veya sıvı formdan çok hızlı bir şekilde gaz 
formuna geçip yüksek enerji açığa çıkmasına neden 
olurlar. Bu patlama sırasında hem ilk anda sıkışmaya 
bağlı büyük bir şok hava dalgası hem de milisaniyeler 

içinde oluşan ve havanın geri-dolma etkisi ile ortaya 
çıkan ikinci bir “kırılma” hava dalgası oluşumuna ne-
den olurlar (6,7). 

Blast yaralanmalar literatürde temel olarak dört ana 
başlık altında ele alınırlar: Birincil olanlar, patlamanın 
yarattığı basınç dalgası sonucu ortaya çıkan hasarlar-
dır ve özellikle hava bulunduran iç kulak, gastrointes-
tinal sistem veya akciğerleri etkiler. İkincil olanlar, par-
çalanma yani “fragmantasyon” hasarlarıdır ve patlama 
sırasında etrafa saçılan parçacıkların vücuda çarpması 
sonucu ortaya çıkar. Üçüncül tip hasar, maruz kalan 
şahsın basınç ile fırlayıp bir yere çarpması ile oluşur. 
Dördüncül tip yaralanmalar ise ortaya çıkan ısı so-
nucu oluşan yanıklar ve toksik gazların inhalasyonu 
sonucu ortaya çıkan akciğer hasarı ile asfiksidir (6-8). 

Blast yaralanmanın etki mekanizmaları arasında ilk 
olarak primer şok dalgasının fiziksel travmatik özelliği 
gösterilmektedir. Cilt ve cilt altından dalgalanma şek-
linde geçerek özellikle içinde hava ihtiva eden organ-
larda şiddetli bir çarpma etkisine neden olup akut dö-
nemde mekanik travma yaratır (6,7). Fakat hiperakut 
dönem sonrası morbidite ve mortaliteden sorumlu 
asıl etkisi, patlama sonrası aktive olan inflamatuar ve 
oksidatif hücre yanıt üzerinden olur. Genellikle pat-
lamadan 24-48 saat içinde maksimum düzeye çıkan 
bu yanıt protein oksidasyonu, nitrasyonu ve hücreler 
arası adhezyon molekülü (ICAM-1), lökotrien, myelo-
peroksidaz veya nitrik oksit gibi inflamatuar media-
törlerin artışı sonucu ortaya çıkar (6,8-10).

Blast dalgası sırasında ortaya çıkan aşırı basınç sırasın-
da en sık yaralanan organ olan timpanik membrandan 
sonra ikinci sırada yaralanan organ ise akciğerlerdir 
(8). Akciğer blast yaralanmaları, hava ile maksimum 
iştirakli organ olması sebebi ile de akciğerleri sık 
olarak etkiler ve genellikle 40 ATM’den yüksek ba-
sınçlardaki patlamalara maruz kalan kişilerin yaklaşık 
%30-60’ında ortaya çıkar. Akciğer blast yaralanması, 
patlamaya maruz kalan bireylerdeki en sık mortalite 
sebebi olarak bilinmektedir (6,7). Bu hastalarda hi-
poksi, siyanoz, azalmış solunum sesleri, dispne, ileri 
travmalı hastalarda ise bradikardi ve hipotansiyon 
gibi hemodinamik instabilite belirtileri gözlenebi-
lir (6,10). Alveolar hemoraji, pulmoner kontüzyon, 
hemotoraks, pnömotoraks, pnömomediastinum ve 
subkutan amfizem bu yaralanmalar sonucu ortaya çı-
kabilecek klinik tablolar arasındadır. Kontüzyon blast 
yaralanmalarda en sık görülen akciğer hasarı şeklidir 
ve tipik olarak bilateral hiler “kelebek” paternine sahip 
ödem radyolojisi şeklinde gözlenir. Bu tabloya ek ola-
rak interstisyel ödem ve alveolar hemoraji (Resim 1) 
ise perivasküler ve peribronşiyal mikrohemorajilere 
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bağlı olarak ilk 48 saat içinde ortaya çıkabilir (6,8,9). 
Blast hasar ile akciğerde oluşabilecek barotravmanın 
en korkulan sonuçlarından birisi de geniş parankim 
laserasyonu sebebiyle oluşabilecek ve ani mortalite-
ye neden olabilecek hava embolisi ihtimalidir (6).

Bir patlamaya maruz kalan hastada gözlenen hava 
yolu bronkospazmı veya hemoptiziye eşlik eden 
dispne, bradikardi ve hipotansiyon, pulmoner blast 
yaralanmasının klasik triadıdır. Bunlara ek olarak fizik 
muayenede hipofaringeal peteşi gözlenmesi, hipok-
semi, siyanoz, azalmış solunum sesleri ve hemodina-
mik insabilite tespit edilmesi de bu tanıyı akla getir-
melidir. Tedaviye en kısa başlanmalı, hasta stabil hale 
geldikten sonra gerekli radyolojik tetkikler ile eşlik 
eden diğer sistem ve organ yaralanmaları da araştırıl-
malıdır (9,10). Giyilen elbise, koruma amaçlı kask veya 
zırhın, patlama sırasında oluşacak parçacık ve çarpma 
hasarına karşı koruyucu olabileceği, ancak blast dalga 
etkisine karşı etkisiz olduğu unutulmamalıdır.

Blast yaralanma da sonuçta bir basınç travması oldu-
ğu için, temel tedavi protokolü destek yaklaşımından 
ibarettir. Çok geniş parenkim hasarı mevcut ve ileri 
düzeyde hipoksi oluşmuş hastalara non-invaziv veya 
invaziv oksijen desteği uygulaması gerekebilir. Ancak 
bu uygulama sırasında tepe basıncının 40 cmH20’yu 
geçmesi halinde ventilatörün de bir barotravma ya-
ratabileceği akılda tutulmalıdır.  Şayet bir hemotoraks 
veya pnömotoraks var ise hemen tüp torakostomi ve 
kapalı su altı drenajı uygulanmalıdır. Hasta intravas-
küler volümünün düşük tutulması, inhale bronko-
dilatör, non-steroid anti enflamatuar veya sistemik 
kortikosteroid kullanımının da ortaya çıkacak hücre-
sel düzeydeki akciğer parenkim hasarını minimalde 
tutmada faydalı olduğu savunulmaktadır (6-8,11). 
Fokal nörolojik bulguları da mevcut hava embolisi 
şüpheli hastalar ise hemen sol lateral dekübit ve Tren-
delenburg pozisyonuna alınıp %100 oksijen desteği 

ile rezorpsiyonu sağlanmaya çalışılmalıdır. Entübas-
yon ve ileri mekanik ventilatör amaçlı ECMO (vücut 
dışı membran oksijenasyonu) veya hiperbarik oksijen 
odası destekleri de imkân olan merkezlerde uygula-
nabilecek metodlar arasındadır (6,9). Stabilleşen has-
talarda parenkim tamiri amaçlı ileri cerrahi girişimler, 
masif akciğer hasarlı ve hava kaçağı mevcut hastalar-
da, son sırada seçilecek tedavi yöntemidir.

Eve götürülecek mesajlar:

• Akciğerin blast ve barotravmaları, acil ve travma-
toloji uzmanlarının, göğüs hastalıkları ve göğüs 
cerrahisi uzmanlarının bilgi sahibi olmaları gerek-
tiren bir klinik tablodur. 

• Tanı için ilk basamağın klinik şüphe olduğu unu-
tulmamalı, stabil bile durumda olsa bu tarz ha-
sarların 1-2 gün zarfı içinde daha da artabileceği 
ve hastanın genel durumunu bozabileceği akılda 
tutulmalıdır. 

• Akciğeri intraalveoler ve intravasküler basınçtan 
koruyarak uygulanan konservatif tedavi, bu yara-
lanmalardaki takip ve tedavi protokolünün teme-
lini oluşturmaktadır.
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Approach to Inhalation Injuries
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ÖZ
İnsanoğlunun ateşle karşılaşmasıyla yaşıt olduğu tahmin edilen akciğerin inhalasyon yaralanması yoğunlaşan nüfus, 
savaşlar ve sanayileşmenin getirdiği riskler nedeniyle sıklığı artan, komplikasyon ve mortalite oranı yüksek bir klinik 
tablodur. Sıklıkla kutanöz yanıkla birlikte görülen ancak toksik gazların yanık olmaksızın inhalasyonuyla da oluşabilen 
bu klinik tabloda pulmoner komplikasyonlar sıktır ve mortaliteyi arttıran ana faktörlerden biridir. Erken tanı ve enerjik 
tedavi girişimlerinin hayati önem taşıdığı akciğerlerin inhalasyon yaralanmalarında tanı için spesifik bir laboratuar testi 
ve radyolojik bulgu yoktur. Klinik şüphe ve erken dönemde yapılan fleksibl video bronkoskopi tanı için en kıymetli gereç-
lerdir. Hastalığın erken yani ilk saatlerde tanısının konulması, obstrüksiyon varlığında hava yolu açıklığını sağlamak için 
erken entübasyon ve mekanik ventilasyon, sık aralıklarla tekrarlanan agresif fleksibl bronkoskopi, sıvı replasmanı mor-
talite ve komplikasyonları azaltır. Pulmoner komplikasyon olarak sıklıkla pnömoni ve ARDS gelişen hastalarda akciğer 
koruyucu mekanik ventilasyon teknikleri uygulanmalı akciğerlerin daha fazla hasarlanması önlenmelidir. İnhale edilen 
karbon monoksit ve hidrojen siyanid gibi gazların oluşturduğu sistemik toksisite olgularında %100 oksijen, mekanik 
ventilasyonla solunum desteği ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ajana spesifik tedavi modaliteleri uygulanır. Bu derle-
mede inhalasyon hasarının nedenleri, patofizyolojisi, tanı yöntemleri ve tedavisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: inhalasyon yaralanması, yanık, duman inhalasyonu, karbon monoksit, hidrojen siyanid, bronkos-
kopi

ABSTRACT
Inhalation injury of the lungs, which is presumed to be as old as human’s encounter with fire, increasing its frequency 
due to the risks brought by the intensified population, wars and the industrialization is a clinical condition with a high 
incidence of complication and mortality.  Pulmonary complications are frequent in this clinical table, which is often 
associated with cutaneous burns, but can also be caused by inhalation of toxic gases without burning and is one of the 
main factors that increase mortality. There is no specific laboratory test and radiological finding for diagnosis of inhala-
tion injuries of lungs for which early diagnosis and energetic treatment interventions are vital. The best tools presently 
available for diagnosis of inhalation injury are clinical suspicion and early-stage bronchoscopic findings. Diagnosis of 
the inhalation injury in the early hours of the disease, early intubation and mechanial ventilation to provide airway 
opening in the presence of obstruction, frequently repeated aggressive flexible bronchoscopy, fluid replacement redu-
ce the mortality and complications. Patients who develop pneumonia and ARDS as pulmonary complications should 
be treated with lung protective mechanical ventilation techniques to prevent more damage to the lungs. In the case 
of systemic toxicities caused by gases such as carbon monoxide, hydrogen cyanide; 100% oxygen, respiratory support 
with mechanical ventilation, agent-specific treatment modalities such as hyperbaric oxygen therapy are applied. In this 
review, the causes of inhalation injury, its pathophysiology, diagnostic methods, and treatment were reviewed.

Key Words: inhalation injury, burn, smoke inhalation, carbon monoxide, hydrogen cyanide, bronchoscopy
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GİRİŞ
Akciğerin inhalasyon yaralanmaları alev, sıcak hava, 
buhar, toksik gaz ve dumana maruz kalma sonucu 
solunum sisteminde oluşan mukozal hasar olarak ta-
nımlanabilir. Teorik planda ateşin bulunmasıyla yaşıt 
olması beklenen akciğerin toksik yaralanmaları özel-
likle ateş ve toksik inhalanların askeri alanda kullanıl-
maya başlamasıyla yaygınlık kazanmıştır. 1918’den 
sonra savaş alanlarında kullanılmayan bu gazların 
giderek artan çeşitlilik ve miktarda sanayide kulla-
nılmasıyla beraber bu kez çalışanların ve bu gazların 
depolandığı yerlerde yaşayanların toplu maruziyetle-
ri yaşanmaya başlanmıştır. Diğer yandan yangın orta-
mında bulunan maddelerin yanmasıyla ortaya çıkan 
toksik gazlar ve sıcak hava, ortamda depolanmış her-
hangi bir toksik madde olmasa dahi inhalasyon yara-
lanmasına yol açmaktadır.

Yanık hastalarının %10-20’sinde birlikte inhalasyon 
hasarı görülür (1-4). Akciğerlerin inhalasyon yaralan-
malarına neden olan toksik maddeler gaz benzeri 
(gaz, duman, buhar, sis-pus) ya da partikül formunda 
olabilir. Gaz yapısında olan maddeler solunumla pe-
riferal havayollarına kadar kolaylıkla ve homojen ola-
rak dağılır ve difüzyonla sistemik dolaşıma katılabilir. 
Periferal havayollarına kadar ulaşan gazların bu alan-
lardan elimine edilmesi daha uzun bir zamana gerek-
sinim gösterir ki bu durum solunum sisteminin toksik 
maddeye daha fazla maruz kalması sonucunu doğu-
rur. Partiküllerin solunum yollarında dağılımı ise daha 
kompleks bir şekil gösterir. Büyük boyutlu partiküller 
üst solunum yollarında yani nazofarenks ve larenkste 
birikirken partikül çapı azaldıkça periferal havayolla-
rına ulaşma şansı artar. Partiküller temel olarak akci-
ğerin savunma mekanizmaları ile temizlenirken gaz 
yapısındaki maddelerin elimine edilmesi dilüsyonla 
yani temiz havanın solunmasıyla olmaktadır. 

Yanık hastalarında inhalasyon yaralanmasına çoğu 
kez sıcak hava ve ortamda bulunan duman neden ol-
maktadır. Duman yanma ürünüdür ve 0,5μ’dan küçük 
karbon partikülleri (is), likit ve uçucu maddeler içerir. 
Yangın sırasında ortamda oksijen miktarı yüksekse 
daha az duman oluşur ve bu duman karbon içerir. 
Yüksek ısı aynı zamanda nitrojen oksit oluşumuna 
neden olur. Yangın ortamında oksijen azaldıkça çıkan 
dumanın içeriği zenginleşir ve daha çok toksik gaz 
üretilir. Karbonun tam yanmaması karbon monoksit 
(CO) gazı, nitrojen içeren maddelerin tam yanmaması 
ise hidrojen siyanid ve amonyum oluşumuna neden 
olur (5). Karbon partikülleri solunum sistemine ısıyı 
taşırlar ve uçucu maddelerin iritan etkisiyle beraber 
inhalasyon yaralanmasını oluştururlar (6,7). İnhalas-

yon yaralanması yanıkta ana ölüm nedenlerinden 
biridir ve erken dönemde saptanması komplikasyon-
ların öngörülebilmesi açısından önem taşır. Yanık ol-
gularında prognostik faktörlerin değerlendirildiği bir 
metaanalizde inhalasyon yanığı varlığının mortaliteyi 
%13,9’dan %27,6’ya yükselttiği saptanmıştır (8). İnha-
lasyon yanıklarında erken ve geç dönemde solunum 
sistemine ait komplikasyonlar ve mortalite inhalas-
yon hasarı olmayan yanık hastalarına göre daha yük-
sek orandadır. Yangın ortamında bulunan kimyasal 
maddeler ve/veya is, başta pnömoni ve respiratuar 
distress sendromu (ARDS) olmak üzere pulmoner 
komplikasyonlara yol açarak mortalite ve morbidite-
yi yükseltir (3,6,9,10). Yanık hastalarında inhalasyon 
yaralanmasının komplikasyonu olarak ortaya çıkan 
pnömoninin mortaliteye etkisinin değerlendirildiği 
ve 1000’i aşkın hasta verisine dayanan bir sistematik 
derlemede mortalitenin sadece inhalasyon yaralan-
ması olan olgularda %20, inhalasyon yaralanması ile 
birlikte pnömoni gelişmiş olgularda ise %60 olduğu 
ortaya konmuştur (11). Yanık olgularında total vü-
cut yanık alanı (TVYA) ile akciğerin inhalasyon hasarı 
arasında lineer bir ilişki olduğu bilinir. Gerçekten de 
%80’in üzerinde yanığı olan hastalarda inhalasyon 
hasarı %75-93 olarak bildirilmiştir (12,13).

PATOFİZYOLOJİ
Akciğerlerin inhalasyon yaralanması termal ya da 
kimyasal irritanlara bağlı pulmoner travma olarak 
tanımlanabilir. Toksik inhalanların oluşturduğu etki, 
maruziyet zamanı ve yoğunluğu, akciğerin özellikleri, 
organizmanın koruyucu/tamir mekanizmalarının bir-
birleriyle kompleks bir etkileşimi sonucu ortaya çıkar, 
yani multifaktöriyeldir ve anatomik olarak 3 grupta 
ele alınabilir: 

1)  supraglottik bölgede ortaya çıkan termal hasar, 

2)  solunum yolları boyunca ortaya çıkan lokal kimya-
sal irritasyon, 

3)  CO ve siyanid gibi gazların solunmasıyla ortaya çı-
kan sistemik toksisite (3,4,14). 

Supraglottik termal hasar ilk 12 saatte ortaya çıkarken 
parenkimal değişiklikler termal etkiden çok inflamas-
yonla ilişkilidir. Üst havayollarının termal hasarında 
ortaya çıkan ödem obstrüksiyona yol açar. İnhalas-
yon hasarı sonrası yapılan bronkoskopide üst hava-
yollarındaki ödem ve obstrüksiyon net olarak izlenir 
ve hatta bazı olgularda bu durum daha periferdeki 
bronş dallarına kadar devam edebilir. Özellikle sıcak 
buharın inhalasyonu ısının ve dolayısıyla yaralan-
manın daha perifere gitmesine neden olur. Trakea 
ve ana bronşların epitelyal katmanının soyulması ve 
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psödomembranların oluşması obstrüksiyon ve ate-
lektazilere yol açar. Epitel bütünlüğünün bozulması 
akciğerin savunma sistemini çökertir. Yanan eşya ve 
diğer maddeler sülfür dioksit, nitrojen dioksit, amon-
yak, siyanid, asit ve alkali maddeler, aldehitler gibi bir-
çok toksik gazın oluşumuna yol açarlar. Örneğin po-
livinilklorid (PVC), hidroklorik asit ve CO başta olmak 
üzere en az 75 kadar toksik maddenin ortaya çıkma-
sına yol açmaktadır. Bu kimyasal maddelerin etkisiyle 
parankimal konjesyon, interstisyel ve alveoler ödem, 
nötrofil infiltrasyonu, hiyalen membran formasyonu 
ve sürfaktan tüketimine bağlı alveoler kollaps gelişir. 
Bu süreçlerin tümü havayollarında tıkaçların oluşma-
sına ve total atelektazilere neden olur. Ayrıca ekstra-
vazasyon nedeniyle akciğerin kompliyası azalmıştır. 
Sonuç sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, pnömoni 
ve ARDS şeklinde kendini gösterir. Toksik inhalanların 
oluşturduğu alerjik reaksiyonlar da bronkospazma 
neden olarak solunum yetersizliğine katkıda buluna-
bilirler. İnhale edilen toksik maddenin kimyasal etkisi 
sistemik toksisitelere ve organ hasarlarına neden olur. 
Örneğin CO ve siyanid gibi ajanlar sistemik toksiste 
tablolarını ortaya çıkarır (3,4,7,14,15). 

TANI YAKLAŞIMI
Toksik madde inhalasyonuna maruz kaldığı düşünü-
len hasta deneyimli sağlık personeli tarafından çok 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Akciğerin in-
halasyon yaralanmaları yanık hastalarında, özellikle 
kapalı ortamda oluşmuş yanık olgularında kuvvetle 
muhtemeldir. Ancak birçok durumda hasta toksik 
madde inhalasyonuna maruz kaldığını bilmeyebilir. 
İnhalasyon yanığı veya toksik madde inhalasyonu 
kuşkusu oluştuğu durumlarda hastanın klinik duru-
mu iyi olsa bile mutlaka 4-6 saat hastanede kontrol al-
tında tutulmalı ve taburcu edilmeden önce tekrar çok 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Lethal dozda 
maruziyetin olduğu birçok olguda ilk saatlerde belirti 
olmayabilir (örn. hardal gazı, fosgen) (14,15). 

Hastanın anamnez ve öyküsünün alınması sırasında 
olay yerinin özellikleri (kapalı/açık ortam), ortamda-
ki koku, duman, dumanın rengi, ortam ısısı, açık or-
tamsa yağmur gibi detaylar sorgulanmalıdır. Yaralının 
koruyucu maske kullanıp kullanmadığı, sigara öykü-
sü, altta yatan akciğer hastalıkları bilinmesi gereken 
özelliklerdir. Karbonöz (karbon partikülleri içeren) 
sekresyonlar en popüler inhalasyon hasarı bulgusu 
olmakla birlikte her karbonöz sekresyon varlığı inha-
lasyon hasarı anlamına gelmez (4,14,15). İnhalasyon 
yaralanmasına işaret eden semptom ve bulgular çok 
çeşitli olabilir. Bu semptom ve bulguların spesifiteleri 

düşüktür ancak yine de inhalasyon yaralanması ko-
nusunda ilk müdahaleyi yapan hekimi uyarmalıdır 
(Tablo 1).  

Yangın ortamında ısı 1000 °C’ye kadar yükselir. Sıcak 
havayı soluyan hastada refleks olarak larenksin kapan-
ması nedeniyle termal hasar genellikle ana karinanın 
üzerinde yer alan üst solunum yolları ile sınırlıdır. Bu 
hasar dil, epiglot, larenks ve trakeada ödem ve enfla-
masyona neden olur. İlk saatlerde çok belirgin olma-
yan bu ödem sıvı replasmanı sırasında daha belirgin 
hale gelebilir (3). Aynı şekilde hastaların çoğunda ilk 
başvuru anında solunum sistemi muayenesi normal-
dir, nadiren ve özellikle ağır hastalarda ral, ronküs ve 
stridor bulunabilir. 

CO toksisitesi dışında inhalasyon yanığı veya toksik 
madde inhalasyonuna spesifik bir laboratuar testi 
yoktur. CO toksisitesi ise karboksihemoglobin seviyesi 
bakılarak saptanabilir. Akciğer grafisi erken dönemde 
çoğu kez bulgu vermez. Arter kan gazlarında olgunun 
ağırlığı oranında hipoksemi saptanabilir. Başlangıçta 
normal olan akciğer grafisi çoğu hastada 5-10. günde 
patolojik hale gelir. Ortaya çıkan pnömoni, atelekta-
zi, ARDS gibi komplikasyonlar akciğer grafisinde ate-
lektazik alanlar, plevral efüzyon, konsolidasyonlar ve 
bilateral interstisyel paternlere yol açar (6,15,16).  Cö-
mert ve arkadaşlarının (6) 29 inhalasyon yaralanması 
olan olguyu değerlendirdikleri çalışmalarında 1. gün 
olguların %58,6’sında, 5. gün ise %34,4’ünde akciğer 
grafisini normal bulmuşlardır. Bu çalışmada ilk gün 3, 
5. gün ise 12 ARDS saptanmıştır.

Tablo 1. Olası inhalasyon yaralanmasına ait semptom 
ve bulgular.

Bölge Öykü, Semptom, Bulgu

Gözler Yanma, sulanma, kaşıntı, ağrı, 
konjonktivit, myozis, midriasis

Yüz Yanık, is, ödem, şişme 

Burun, Gaz kokusu, burun akıntısı, ağrı, eritem, 
yanma, kanama, is

Ağız, farenks, 
larenks

Yanık, ödem, is, öksürük, ses kısıklığı, 
afoni stridor, hırıltı, nefes darlığı, 
karbonöz sekresyonlar

Trakea Öksürük, stridor, nefes darlığı

Göğüs, alt 
solunum 
yolları

Eritem, yara, yanma, nefes darlığı, 
göğüste rahatsızlık hissi stridor, 
wheezing, takipne, matite, ral, ronküs

Deri Yanık

Kalp Çarpıntı, göğüs ağrısı

Sinir sistemi Anksiyete, nörolojik bulgular, bilinç 
kaybı
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Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek için temel 
belirleyici bronkoskopik bulgular olmakla birlikte to-
raks tomografisi üzerinden yapılan skorlamanın da 
bu değerlendirmeye katkısı vardır. Radyologlar ta-
rafından geliştirilen bu skorlama sisteminde normal 
BT 0, interstisyel gölgelerde artma 1, buzlu cam opa-
siteler 2 ve konsolidasyon varlığı 3 olarak skorlanır. 
Bronkoskopik bulgu varlığında yüksek radyolojik skor 
pnömoni, ARDS ve ölüm riskinin daha yüksek oldu-
ğunu gösterir (17). 

İnhalasyon yaralanması kuşkusu varlığında tanı-
yı doğrulaması beklenen en önemli test ise fleksibl 
bronkoskopidir. Bronkoskopi sırasında üst hava yol-
larındaki, ödem, inflamasyon, nekroz, kurum, karbo-
nöz partiküller doğrudan görülerek tanı konulabilir. 
Günümüzde fleksibl bronkoskopinin daha yaygın kul-
lanılması nedeniyle inhalasyon hasarı tanısı daha sık 
konulur hale gelmiştir (3,18). Endorf ve Garmelli’nin 
(19) bronkoskopi skorlama sistemine göre inhalasyon 
hasarı olmayan olgular grade 0 olarak sınıflanırken 
tek başına ya da kombinasyon halinde bronş mukoza-
sında soyulma, nekroz ve endobronşiyal obilterasyon 
varlığı grade 4 olarak sınıflandırılmıştır. Ara formlarda 
değişen ağırlık derecesinde yaygın ya da yamalı erite-
matöz alanlar, bronkore , karbonöz partiküller, bronş 
mukozasında ödem ve inflamasyon vardır (Tablo 2). 
Yapılan çalışmalarda bronkoskopik skor ile ARDS geli-
şimi ve mortalite arasında doğrudan bir ilişki saptan-
mış olup skoru yüksek hastalarda risk daha yüksektir 
(3,4,19,20). 

Cömert ve arkadaşlarının (6) çalışmasında ise bron-
koskopik skoru yüksek hastalarla düşük olanlar ara-
sında mortalite ve ARDS gelişimi açısından anlamlı 
bir fark bulunmamış olmakla birlikte skoru yüksek 

olanlarda mortalite ve ARDS oranı anlamlılığa yakın 
düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,051). Bronkoskopi-
de inhalasyon hasarı bulgusunun olmamasının tanıyı 
ekarte ettirmeyeceği unutulmamalıdır. Bronkoskopi-
nin dezavantajı akciğer parankimi ve periferik havayol-
larını değerlendirmekten uzak oluşudur (4). Ancak yine 
de bugün için en iyi tanı yöntemi klinik değerlendirme 
ile birlikte erken dönemde yapılan fleksibl bronkosko-
pidir. Periferik bölgelerde ortaya çıkan değişikliklerin 
tanısı için xenon veya teknesyum sintigrafileri kullanıl-
makla beraber acil koşullarında bu tetkiklerin yapılma-
sı her zaman kolay olmamaktadır (3).  

Hastanın sıvı desteği ihtiyacının artmış olması inha-
lasyon yaralanmasının indirekt bir göstergesi olabilir. 
Birçok çalışmada inhalasyon yaralanmasının sıvı gerek-
sinimini arttırdığı gösterilmiştir (3,21). Ancak Endorf ve 
ark. (19) ise kendi çalışmalarında inhalasyon hasarının 
ağırlığı ile sıvı gereksinimi arasında ilişki olmadığı so-
nucuna varmışlardır. 

Başta CO olmak üzere birçok toksik inhalana maruz kal-
ma sistemik toksisitelere yol açabilir. CO kanda hemog-
lobine bağlanarak oksihemoglobin eğrisini sola kaydı-
rır ve dokuya oksijen verilmesini güçleştirir. Baş ağrısı, 
bulantı-kusma, davranış bozuklukları gibi belirtilerle 
beraber ağır zehirlenmelerde konfüzyon, koma, nöbet, 
miyokardial infarkt bulguları görülür. Kiraz kırmızısı bir 
cilt rengi ortaya çıkar. Oksijen satürasyonu normal ola-
bilir. Kesin tanı sadece karboksihemoglobin düzeyinin 
belirlenmesi ile konulabilir. Karboksihemoglobin düze-
yi %30’un üzerindedir (4,7,22). 

Yün, ipek, naylon, PVC ve kağıt ürünlerinin yanması 
ile oluşan hidrojen siyanid bir diğer sistemik toksis-
te nedenidir. Yangın ve duman inhalasyonu hidrojen 
siyanid zehirlenmesinin en sık nedenidir. Hidrojen si-
yanid mitokondri içersinde sitokrom a3 oksidaz enzi-
mi ile reaksiyona girerek enzimin yapısını değiştirir ve 
hücre solunumunu bozar. Yangın ortamında birlikte 
bulunan CO ve hidrojen siyanid sinerjist etki gösterir-
ler. Hidrojen siyanid toksisitesinin klinik bulguları CO 
zehirlenmesine benzer, ancak inhale edilen miktar 
çoksa dakikalar içerisinde hastanın ölümüne neden 
olabilir. Hafif maruziyet durumunda hastalar hiperp-
neiktir ve boğaz, burunda yanma kuruma yakınmaları 
vardır. Orta düzeyde bir maruziyet varlığında baş ağrısı, 
bulantı, kusma, vertigo, anksiyete, takipne, hipertansi-
yon görülür. Hastaların soluğu acıbadem kokar. Ölüm 
kardiovasküler kollaps ve şok gelişmesiyle olur. Hidro-
jen siyanid zehirlenmesini ortaya koyacak spesifik bir 
test yoktur, ancak laktat düzeyinin 7 mmol/L üzerinde 
olması anyon açıklı bir asidoz varlığı toksisite tanısını 
destekler (4,5,7).

Tablo 2. İnhalasyon hasarını değerlendirmek için 
bronkoskopik skorlama (15)

Yaralanma 
derecesi Bulgu

Grade 0 
(Yaralanma 
yok)

Yaralanma yok

Grade 1 (hafif 
yaralanma)

Küçük eritem alanları ve / veya 
bronşiyal ağaçta karbon paritikülleri

Grade 2 (Orta 
yaralanma)

Daha yaygın eritem, karbon 
partikülleri, bronkore

Grade 3 (Ciddi 
yaralanma)

Yaygın eritem, yaygın karbon 
partikülleri, bronkore, bronşiyal 
obstrüksiyon

Grade 4 (Masif 
yaralanma)

Mukozanın soyulması, nekroz, 
endoluminal obliterasyon (biri veya 
birden fazlası)
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TEDAVİ STRATEJİSİ
Akciğerin inhalasyon hasarı kuşkusu olan ve genel-
likle aynı zamanda bir yangın kazazedesi olan hasta 
acil ünitesine kabul edildiğinde ilk yapılması gereken 
derhal %100 oksijen tedavisinin başlanması olmalıdır. 
Bu sırada hasta hızlı bir biçimde muayene edilir. Kar-
diak arrest, hipoventilasyon, havayolu obstrüksiyonu 
ve bilinç bozukluğu durumunda hasta derhal entübe 
edilir. İnhalasyon hasarı olan hastanın getirildiği mer-
kezde yanık ünitesi yoksa ve hastanın transferi gere-
kiyorsa, ciddi bir üst hava yolu obstrüksiyonu olmasa 
dahi süreç içerisinde obstrüksiyon gelişebileceği için 
hasta entübe edilerek transfer edilmelidir (7).

Ciddi yanık olgularında hipovolemi riski vardır. Bu ne-
denle hastaya derhal sıvı tedavisi başlanmalıdır. Sıvı 
tedavisi için en çok benimsenen protokol Parkland 
formülüdür. Bu formüle göre yanık oranı “(%) x kg x 
4ml sodyum laktat” ile tedaviye başlanılır. Hesaplanan 
volümün yarısı ilk 8 saatte, geri kalanı ise sonraki 16 
saatte gidecek şekilde verilir. Sıvı replasmanı sırasın-
da aşırı yüklenmeden kaçınılmalı ve hasta monitörize 
edilmelidir (7). Hastaya ilk girişimler bu şekilde yapıl-
dıktan sonra derhal fleksibl bronkoskopi yapılmalıdır. 
Fleksibl bronkoskopi ile havayollarının temizliği yapı-
lır ve prognoz hakkında bir öngörü sağlanır.

İnhalasyon hasarında tedavi genel olarak destek te-
davisi şeklindedir. Destek tedavisi agresif bronş te-
mizliği, sıvı replasmanı, bronkodilatör tedavi ve en-
dikasyon varlığında mekanik ventilasyonu kapsar. 
Olguların çoğunda üst solunum yollarında ödem ve 
obstrüksiyon olması nedeniyle erken entübasyon 
çoğu kez hayat kurtarıcıdır. Entübasyon için kullanı-
lacak tüp olabildiğince geniş olmalıdır. Fatal seyre-
den pulmoner komplikasyonlar öncesi, kliniğin sessiz 
olması nedeniyle bronkoskopik olarak inhalasyon 
hasarı saptanır saptanmaz profilaktik entübasyonun 
yararını belirten çalışmalar vardır (6,17).  Üst solunum 
yolu obstrüksiyonu olmayan, hemodinamisi bozul-
mamış hastalarda solunum desteği gerekiyorsa no-
ninvazif mekanik ventilasyon, maliyet etkinliği, daha 
az komplikasyona neden olması, hasta ile iletişimin 
devam etmesi gibi nedenlerle tercih edilebilir. Ancak 
bilinç bozukluğu, yüz yanık ve yaralanmaları, aşırı 
sekresyon, havayolu obstrüksiyonu varlığında invazif 
mekanik ventilasyon tercih edilmelidir (3). İnhalasyon 
hasarı varlığında genel olarak benimsenen yaklaşım 
akciğer koruyucu ventilasyon stratejisidir. Bu amaçla 
beklenen vücut ağırlığı üzerinden kg başına 6 ml tidal 
volüm PEEP desteği ile sağlanır (7). 

Duman ya da toksik gazın inhlasyonu varlığında beta 
2-agonistler inhalasyon yoluyla derhal başlanmalıdır. 

Deneysel çalışmalarda beta2 agonist ve antikoliner-
jik bronkodilatörlerin havayolu basıncını düşürdüğü, 
PaO2/FIO2 oranını yükselttiği, kolinerjik tonüsü azalta-
rak bronkodilatasyona neden olduğu, mukosiliyer kli-
rensi arttırdığı ve inflamasyonu azalttığı saptanmıştır 
(3,4). Bu nedenle inhaler bronkodilatörler inhalasyon 
yaralanmasının tedavisinde yer almalıdırlar.  Mukolitik 
ajanlar ve özellikle N-asetil sistein (NAC) endobronşi-
yal sekresyonların ve fibrin depozitlerin temizlenme-
sinde yararlıdır. NAC bazı hastalarda bronkospazma 
neden olabileceğinden uygulama öncesi bronkodila-
törler kullanılmalıdır (4). İnhalasyon yaralanmasında 
ortaya çıkan obstrüksiyonun ana nedenlerinden biri 
de lümen içerisinde biriken epitel döküntüleri, fibrin, 
mukuz, karbon partikülleri ve inflamatuar hücrelerin 
oluşturduğu pıhtı benzeri oluşumlardır. Heparin veya 
diğer antikoagülanların aeresol şeklinde tek başına ya 
da NAC la birlikte kullanımının pulmoner ödemi önle-
me, sekresyonların veya pıhtının atılmasını kolaylaş-
tırma, bronkokonstriksiyonu azaltma ve kompliyansı 
düzeltme yönünde etkisi olduğu bildirilmektedir. 
Miller ve arkadaşlarının (23) yaptığı sistematik bir der-
lemenin sonucuna göre aeresol şeklinde kullanılan 
heparin, heparinoidler, antitombin ve fibrinolitikler 
morbidite ve survi üzerinde olumlu etkiye sahiptirler. 
Bir başka çalışmada ise heparinin NAC ile birlikte kul-
lanılmasının pediatrik hastalarda mortaliteyi azaltıcı 
etkisinin olduğunun gösterilmiştir (24). 

Bu çalışmalar heparinin aeresol şeklinde kullanımını 
yaygınlaştırmıştır. Ancak bu tedavinin yararsız oldu-
ğunu gösteren çalışmalarda vardır (3). Önerilen teda-
vi şekli 5000 UI heparinin 3 ml serum fizyolojikle dilüe 
edilerek 4 saatte bir nebulizatör ile uygulanması ve 
yine 4 saatte bir NAC nebulizasyonunun ayrı porsi-
yonlar şeklinde yapılmasıdır (7). 

Tedavinin en önemli bileşenlerinden biri fleksibl 
bronkoskopidir. Termal hasarı ortaya koymanın yanı 
sıra bu hasarın yarattığı sonuçları ortadan kaldırmada 
bronkoskopinin agresif kullanımı, yani sık aralıklarla 
yapılan bronkoskopi ile sekresyon, soyulmuş muko-
za parçaları ve partiküllerin temizlenmesi mutlaka 
yapılmalıdır. Agresif bronkoskopik yaklaşımla atelek-
tazilerin açılması azalmış ventilasyonu arttıracaktır. 
Bronkoskopi yapılan olgularda pnömoni komplikas-
yonunun daha az, mekanik ventilasyon ve hastanede 
kalış süresinin daha kısa olduğu bilinmektedir. Ölüm 
riski bronkoskopi yapılan hastalarda yapılmayan has-
talara göre %18 daha azdır (3,6,12).

Sistemik toksisitelerin tedavisi

 CO zehirlenmesi kuşkusu ya da tanısı varlığında der-
hal %100 oksijen tedavisi başlanması gerekir. Bu teda-
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vi karboksihemoglobinin yarılanma ömrünü kısaltır. 
Hiberbarik oksijen tedavisinin de karboksihenoglo-
binin yarılanma ömrünü kısalttığı bilinmektedir. İlk 
24 saat içerisinde başlanan hiperbarik oksijen teda-
visinin nörolojik sekeller üzerine de olumlu etkisinin 
olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (4,22). 

Yün, ipek, naylon, PVC ve kağıt ürünlerinin yanması 
ile oluşan hidrojen siyanid bir diğer sistemik toksiste 
nedenidir. Yangın ve duman inhalasyonu hidrojen si-
yanid zehirlenmesinin en sık nedenidir. Tedavide hid-
rojen siyanidin antidotu olan hydoxycobalamin 5 gr 
infüzyon şeklinde verilir, ayrıca solunum desteği sağ-
lamak için %100 oksijen ve endike olgularda mekanik 
ventilasyon uygulanır (4,5,7).

Akciğerin inhalasyon hasarında havayolu epiteli bü-
tünlüğünün bozulması, silia harabiyeti ve sürfaktan 
kaybı nedeniyle enfeksiyonlara eğilim artar. Pnömoni 
sık görülen ve fatal seyredebilen komplikasyonlardan 
biridir. Pnömoni veya enfeksiyon varlığında geniş 
spektrumlu antibiyotikler emprik olarak başlanmalı 
ve kültür sonuçlarına göre gerekirse tedavi modifiye 
edilmelidir. En sık üreyen mikroorganizmalar staph-
ylococcus aureus ve pseudomonas aeruginosa’dır. İn-
halasyon yanığı olgularında enfeksiyonların sık görül-
mesine rağmen profilaktik antibiyotik tedavisinin yeri 
yoktur (7). 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• İnhalasyon yanığı veya hasarı varlığında hasta 
pulmoner komplikasyonlar ve enfeksiyonlar açı-
sından yüksek risk altındadır. 

• Erken tanı ve enerjik tedavi hayat kurtarıcı olabilir. 
Birçok olguda erken tanı için klinik ve radyolojik 
değerlendirme yetersiz kalmaktadır. 

• Bronkoskopi tanı için ucuz, emniyetli, en kesin 
inceleme yöntemidir ve bu nedenle tüm yanık 
olgularında inhalasyon hasarının varlığını ortaya 
koyabilmek amacıyla uygulanmalıdır. 

• Pulmoner komplikasyonlar ile mortalite arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttur. 
Bu olgularda hastanın erken dönemde entübe 
edilerek yoğun bakıma MV desteği sağlanması, 
sık yapılan agresif bronkoskopik girişimler komp-
likasyon ve mortalite oranını azaltır ve oluşan 
komplikasyonun daha ılımlı seyrini sağlar. 
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Travmatik Asfiksi

Traumatic Asphyxia
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ÖZ
Travmatik asfiksi (TA) ani, şiddetli sıkıştırıcı ve künt bir torakoabdominal travma sonrası servikofasyal siyanoz, ödem ve 
peteşi, subkonjunktival kanama ve nörolojik semptomlar ile ilişkili bir klinik sendrom olarak tanımlanmaktadır. Göğü-
sün üst kısmında ve boyunda yoğun venöz konjesyon, yüz, boyun ve konjonktivadaki peteşiyal kanamalar tipik tanı 
koydurucu bulguları olsa da, bilinç kaybı, dezoryantasyon, amnezi, işitme kaybı, görme kaybı, spinal hasar olmaksızın 
parapleji, kuadripleji ve hatta koma hali gibi ciddi nörolojik bulgularda eşlik edebilir. Etiyopatogenezi tam olarak ay-
dınlatılamamasına rağmen; en çok suçlanan neden, kaza öncesi korku ile glottisin kapanması ve valsalva manevrası ile 
üst ekstremitedeki valf sistemi olmayan venlerdeki kapiller ektravazasyondur. Genellikle iyi prognozlu bir hastalıktır. 
Destekleyici tedaviler ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından olgunun yakın takibi, birçok olgu grubunda yeterlidir. 
Mutlaka TA’ya eşlik edebilecek yandaş travmatik patolojiler açısından olgu değerlendirilmeli ve uygun bir şekilde teda-
visi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: travma, künt yaralanmalar, toraks, asfiksi

ABSTRACT
Traumatic asphyxia (TA) is defined as a clinical syndrome associated with cervicofacial cyanosis, edema and petechiae, 
subconjunctival hemorrhage, and neurologic symptoms following a sudden, severe compressive and blunt thoracoab-
dominal trauma. Although intensive venous congestion at the top of the chest and neck, petechial hemorrhages in the 
face, neck, and conjunctiva are typical diagnostic findings, severe neurological findings such as loss of consciousness, 
disorientation, amnesia, hearing loss, loss of vision, paraplegia, quadriplegia, and even coma without spinal injury can 
be accompanied. Although the etiopathogenesis has not been fully defined in spite of many clinical trials, the most ac-
cused condition is extravasation of the capillaries in the venous system of the upper extremity when the closure at the 
glottis and the valsalva maneuvers due to fear before the accident. TA usually has a good prognosis. Supportive treat-
ments and close follow-up for complications are sufficient in most patients. The patient absolutely should be evaluated 
and appropriately treated in terms of traumatic pathologies, which can be accompanied by TA.

Key Words: trauma, blunt injuries, thorax, asphyxia
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E- Posta: fazliyanik@hotmail.com
Telefon: 0543 6523423

GİRİŞ
Travmatik asfiksi (TA) ani, şiddetli, sıkıştırıcı ve künt 
bir torakoabdominal travma sonrası servikofasial si-
yanoz, ödem, peteşi, subkonjunktival kanama ve nö-
rolojik semptomlar ile ilişkili bir klinik sendromdur. İlk 
kez 1837 yılında Olivier tarafından Bastille gününde 
Paris’te kalabalık ayaklanmalar sırasında ezilerek öl-
müş insanların kadavraları üzerine yaptığı gözlem-
lerde tanımlanmıştır (1,2). 1937 yılında ise Perthes 
tarafından, bilinç kaybı, hiperpireksi, hemoptizi, taşip-
ne ve pulmoner kontüzyon gibi diğer bazı özellikler 

başlangıçtaki tanımına eklenmiştir. TA “akut torasik 
kompresyon sendromu”, “ekimotik maske”, “Ollivier 
Sendromu” ya da “Perthes Sendromu” olarak da ad-
landırılır (1,2). Vakaların büyük bir kısmında, yandaş 
travmatik patolojiler olarak kardiak büyük vasküler 
yaralanmalar, kot fraktürleri, yelken göğüs, hemop-
nömotoraks, pulmoner kontüzyon görülebildiği gibi, 
serebral ödem, basınç artışı ve hemoraji sebebiyle, 
hafif bilişsel fonksiyon bozukluğundan derin komaya 
kadar değişen derecelerde nörolojik semptomlarda 
oluşabilir (3). Sıkışmanın derecesi ve süresi, bulgula-
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rın oluşmasında ve potansiyel ölüm riskinde temel 
rolü oynar. On dakikadan daha uzun süren torakoab-
dominal kompresyon ve beraberindeki ciddi travma-
tik yandaş organ yaralanması varlığı genellikle kötü 
prognoz göstergesidir (4). Nadir görülen bir durum-
dur. Literatürdeki bildirilerin büyük çoğunluğu vaka 
takdimi şeklinde olduğu için sıklığı net değildir. 

PATOFİZYOLOJİ
TA’nın patofizyolojik sınıflaması tam olarak belirlen-
memiş olmakla birlikte, akut sıkışmaya neden olan 
travmanın mediyasten ve kalbe yaptığı basınç suç-
lanmakta ve başlıca dört faktör sorumlu tutulmak-
tadır. Bunlar travma anında derin inspirasyon, kapalı 
glottis, torakoabdominal efor ve kanın servikofasiyal 
alana yönlenmesine neden olacak torakoabdominal 
kompresyondur (1-5). 

Olguların çoğunda kazanın oluşmasından kısa süre 
önce kişilerin kazayı fark ederek derin bir inspiryum 
yaptıkları ve valsalva manevrası ile intratorasik basın-
cı arttırdıkları bilinmektedir. Bu durum, travmadan 
önce korku ile oluşan refleks bir davranıştır. Artan 
intratorasik basınç ile kan sağ atriyum ve vena kava 
süperiordan, kapak sistemi olmayan innominate (bra-
kiyosefalik) ve juguler venlere doğru hücum eder ve 
kapiller staz veya rüptür sonucu klinikteki tabloyu 
oluşturan bulgulara neden olur (2,6). Her ne kadar TA 
künt toraks travması sonrası torakoabdominal sıkış-
ma ile tanımlansa da başarısız ası ile intihar girişimin-
de, patlama ile oluşan yaralanmalarda, şiddetli astım 
ataklarında, su altı dalışı sonrasında, ciddi epileptik 
nöbetlerde, şiddetli kusma ve zor normal doğum 

sonrasında da bildirilmiştir (2). Uzun süreli sıkışma 
sonrası ölümün olası nedeni, solunum hareketlerinin 
tamamen kısıtlanması sonrası, solunumun durmasına 
bağlı hipoksik kardiyak arrest olarak düşünülmekte-
dir (7). Göğsün sıkışması sonucu, apne ve sonrasında 
hipoksi gelişir, bu da kapiller atoni ve dilatasyona yol 
açar.  Desatüre kanın stazına bağlı yüzde, boyunda ve 
gövdede tipik renk değişiklikleri oluşur. Ultrasonog-
rafik olarak valsalva manevrası sırasında inferior vena 
kavanın oblitere olduğu gösterilmiştir. Kaza anındaki 
korku yanıtıyla oluşan torakoabdominal basınç artışı 
ile inferior vena kavaya gidemeyen kan, üst ekstremi-
te venlerine yönlenir, böylece alt ekstremite korunur 
(8).

Etiyopatolojisini araştırmak için literatürde deneysel 
olarak TA’nın yaratılmaya çalışıldığı deney hayvanları 
ile yapılmış klinik çalışmalar mevcuttur. Hiçbir hay-
vanın kendi ağırlığının 5 katı ve 10 dakikadan fazla 
kompres ile sağ kalamadığı, ancak torakoabdominal 
kompresyon sonrası süperior vena kava basıncında 
anlamlı derecede artış olmasına rağmen klinik bulgu-
ların tam olarak TA’yı yansıtmadığı gösterilmiştir (2,9).

KLİNİK ÖZELLİKLER
Klinikte TA görülen olguların büyük çoğunluğunda bu 
durum, glottis kapalı iken intratorasik basıncın artışı-
na yol açan künt toraks travmasına sekonder olarak 
gelişmektedir. Künt toraks travmalı olguya yaklaşım, 
TA tespit edilen olgularda da önem kazanmaktadır. 
Şekil 1’de künt toraks travmalı olgunun yönetimi al-
goritmik olarak özetlenmiştir (10).

Şekil 1. Künt toraks travmalı olgunun yönetimi (10).

(Siyah ok; bir sonraki basamağı, Mavi ok; önceki tedavinin bulgularına bağlı olarak bir sonraki basamağı gösterir)
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Kliniğimize son 7 yıllık dönemde yatırılan 568 künt 
toraks travmalı olgunun 12’sinde (%2,1) TA tespit 
edilmiştir. Tanı genellikle öykü ve fizik muayene ile 
konulur. TA’nın tipik fizik muayene bulguları arasın-
da aşağıdakilerden bahsetmek gerekir: Göğsün üst 
kısmında ve boyunda yoğun venöz konjesyon, yüz, 
boyun ve konjonktivadaki peteşiyal kanamalar. Bu 
görüntü “ekimotik maske” olarak bilinir ve travmadan 
sonraki ilk saatlerde daha belirgindir, ancak günler ve 
haftalar içinde giderek yoğunluğu azalır (Resim 1,2) 
(11, 14).

TA’ya eşlik eden diğer bulgular mental konfüzyon, 
amnezi, psikomotor ajitasyon ve hiperpreksidir. Di-
ğer olası nörolojik bulgular bilinç kaybı, dezoriyen-
tasyon, spinal travma olmaksızın brakiyal pleksus 

hasarı, parapleji, kuadripleji veya koma halini kapsar. 
Yine gözde retinal hemorajiye bağlı geliştiği düşünü-
len ekzoftalmi, geçici nadiren kalıcı görme kayıpları, 
bulanık görme gibi klinik bulgular gelişebilmektedir. 
Ek olarak dudak, dil, ağız içinde ödem ve peteşiyal 
kanamalar, östaki borusu ve timpanik membrandaki 
kanamalara bağlı olarak, burun kanamaları ve işitme 
kayıpları eşlik edebilir (12-14). Nörolojik sekellerin 
gelişimi sıkışmanın süresi ve şiddetine bağlıdır. Uzun 
süreli ve şiddetli sıkışma, apne ve hipoksemiye bağlı 
olarak hayati tehlike oluşturabilir ve mortaliteyi artı-
rabilir. Olguların büyük çoğunluğunda prognoz iyi 
olmasına rağmen kaza bölgesinde dakikalar içeri-
sinde ciddi şok, serebral ödem, nörolojik sekel ve ani 
ölüm gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Morbidite ve 
mortalite daha çok akciğer ve nörolojik yaralanmanın 
şiddetiyle ilişkilidir (13-15). TA sonrası olası travmatik 
organ ve sistem patolojileri Tablo 1’de özetlenmiştir 
(16).

AYIRICI TANI

TA tanısı genellikle karakteristik klinik özellikleri ne-
deniyle inspeksiyonla kolayca konabilir. Bununla bir-
likte vena kava süperior sendromunda, kafa tabanı 
kaide, nazal kemik, sinüs kemik ve periorbital kemik 
kırıklarında TA’dakine benzer şekilde subkonjonktival 
hemorajiler, periorbital ekimoz, hemotimpanum ve 
epistaksis görülebilir. Ancak anamnezde torakoab-
dominal travma hikayesi, boyun venlerindeki venöz 
basıncın normal olması ve kollateral venlerin olmayı-
şı gibi bulgularla vena kava süperior sendromundan 
ayırt edilebilir. 

Resim 1. A. Maden kazası sonrası göçük altında kalma sonrası servisimize yatırılan olgunun TA’ya bağlı subkonjunk-
tival hemoraji, periorbital ve yüzde ekimotik renk değişklikleri görülmektedir. B. Aynı olgunun Toraks BT’sinde solda 
hemopnömotoraks ve pulmoner kontüzyon görülmektedir. (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
arşivinden).

Resim 2. Travmatik asfiksi olan bir olguda yüz, boyun ve 
pektoral bölgede ekimoz ve peteşiyal kanamalar.
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Kafa kaide kırığı sonrası görülen ve “rakun gözü” ola-
rak bilinen bilateral periorbital ekimoz ayırıcı tanıda 
mutlaka akla getirilmelidir. Yine travmanın torako-
abdominal kompresyon ile olmayışı ve izole kafa 
travmasınn görüntüleme yöntemleriyle ispatı ayırıcı 
tanıda önemlidir. Konjonktiva, kornea ve skleranın da 
nadir olmasına rağmen bilateral travmatik yaralan-
malarında ayırıcı tanıya gitmek gerekebilir (1,2,7,16).

TEDAVİ
TA pnömotoraks, hemotoraks, yelken göğüs, pulmo-
ner kontüzyon, kot kırığı, klavikula kırığı, skapula kı-
rığı, torakal vertebra kırığı, mediastinal ve kafa yara-
lanmaları gibi toraks travmaları ile beraber olabilir. TA 
varlığı hayatı tehdit edici, ciddi bir travmanın göster-
gesi olabilir. En sık pulmoner kontüzyonun eşlik ettiği 
bilinmektedir. Benzer şekilde akselarasyon-desele-
rasyon ve kompresyon ile ilişkili kardiyak kontüzyon, 
kardiyak rüptür, koroner arter trombozu karaciğer-
dalak yaralanmaları, gastrointestinal kanamalar ve 
pelvik kırıklar morbidite ve mortalitede önemli role 
sahiptirler (2,17,18). Yandaş olası travmatik patolojiler 
açısından olgu ilk bakı sonrası incelenmeli ve gerekli 
tedavisi uygulanmalıdır. Şekil 1’de verilen “künt toraks 
travmalı olguya yaklaşım algoritması” TA hastalarında 
da uygulanmalıdır. 

Diğer travmatik patolojiler dışlandıktan sonra TA’nın 
temel tedavisi, destekleyici tedavi ve gelişebilecek 

olası komplikasyonlar açısından takiptir. Destekleyici 
tedavide yatak başının 30 derece kaldırılması, devam-
lı oksijen tedavisi, gerekli sıvı desteğinin sağlanması, 
monitörizasyon ile vital bulguların ve bilincin yakın 
takibi yapılmalı, akciğer kontüzyonu ve “akut solu-
num sıkıntısı sendromu” olan olgularda sıvı kısıtlama-
sı ve takibine dikkat edilmelidir. 

Serebral ödemin takibinde, kafa içi basınç monitö-
rizasyonu kullanılabilir. Yatak başının kaldırılması ve 
sürekli oksijen desteği ile ana hedef, kafa içi basıncın 
düşürülmeye çalışılmasıdır. Her ne kadar prognozu 
çok iyi seyreden bir travmatik patoloji olsa da bazı 
ciddi olgularda spinal- kraniyal travma olmaksızın 
şok, serebral ödem ve koma hali, nörolojik bazı sekel-
ler ve hatta ani ölüm görülebilir. Ancak nörolojik sekel 
gelişen olgularda dahi destek tedavisi ile olguların 
%90’ında günler içinde bulguların gerilediği bilin-
mektedir (2,12,13). Sklar ve ark. (19) çalışmasında fatal 
seyretmiş olan 30 TA’li olgunun otopsi bulgularında 
24 olguda (%80) subepikardiyum, epikardiyum, plev-
ra ve beyinde mikropeteşiler tespit edilmiştir.  

Yaralanma mekanizması genellikle masif sıkışma ile 
ilgili olduğu için “Crush sendromu” (travmatik rabdo-
miyolizis) gelişebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. 
Bunun için kreatinin kinaz gibi kas enzimleri ve böb-
rek fonksiyon testleri değerlendirilmelidir. 

Oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerekli 
durumlarda sıvı desteği, mannitol ve bikarbonat uy-

Tablo 1.  TA sonrası gelişebilen olası sistem ve organ hasarları (16)

Nörolojik Beyin: Ödem, mikrohemorajiler, bilinç kaybı, dezoriyentasyon, spinal hasar olmaksızın koma,  
amnezi, konvüzyon 

Gözler: Subkonjiktival peteşi, ekzoftalmi, piropitozis,orbital ödem, görme kaybı

Periferik sinirler: Brakiyal pleksus hasarı, parapleji

Otonomik sinirler: Hiperpreksi

Kardiyovasküler Kardiyak: Miyokard kontüzyonu, perikardiyal efüzyon, elektrokardiografik değişiklikler

Damarlar: Venöz staz, kapiller göllenme

Respiratuvar Oral-nazal: Faringeal hematom, lingual ve palatin ödem, epistaksis

Trakea: Laringeal ödem, hemoraji ve hemoptizi 

Akciğerler: Kontüzyon, ödem ve hemoroji, amfizem, pnömotoraks

Gastrointestinal Özofagus: Hematom ve hematemez

Mide ve barsaklar: Mukozal kanama

Renal Böbrekler: Hematüri ve albuminüri

Kas-İskelet Sistemi Kaslar: Aksiller, pektoral ve üst sırt kaslarında hemorajik infiltrasyonlar 

Kemikler: Periostal hemoraji, kot,sternum, klavikula fraktürü

Kulak Tinnitus, işitme kayıpları, iç ve dış kulak yolunda kulak zarında peteşiyel kanamalar ve hematom, 
kulak zarı perforasyonu

Dermatolojik Renk: Sıkışma sonrası ekimotik kanamaya bağlı mavi-kırmızıdan mavi-siyaha doğru değişen 
renkler 

Cilt bütünlüğü: Abrazyon, laserasyon, ödem
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gulanması önerilmektedir (20). Landercasper ve ark. 
(21) TA’nın uzun dönem takip sonuçlarının araştırıldı-
ğı çalışmalarında ortalama 4,4 yıl takip edilen olgular-
da erken dönemdeki travmanın ciddiyetine rağmen 
uzun dönemde herhangi bir siyanoz, peteşi, ödem 
ya da nörolojik sekel tespit edilmediği bildirilmiştir. 
Arteryel kan gazları ve satürasyon takiplerine göre 
entübasyon gerekmesi halinde hava yolundaki ödem 
ve kanama nedeniyle zorluklar yaşanabilir ve acil tra-
keostomi için hazırlıklı olmak gerekebilir.

Sonuç olarak, TA künt torasik travmadan sonra gö-
rülebilen nadir bir sendromdur. Sendromun yöneti-
minde yatak başının 30 derece kaldırılması, devamlı 
oksijen tedavisi, nörolojik ve diğer komplikasyonlar 
açısından yakın takip gibi destekleyici konservatif te-
davi olguların büyük kısmında yeterli olabilmektedir. 
Bununla birlikte, travmaya bağlı eşlik edebilecek di-
ğer yaralanmalar mutlaka akılda tutulmalı ve bu yara-
lanmalar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir.

Eve götürülecek mesajlar:

• TA künt toraks travması sonrası torakoabdominal 
sıkışma sonrası nadiren ortaya çıkan, kendine has 
tipik klinik bulguları olan bir sendromdur.

• Yapılan birçok klinik çalışmaya rağmen etiyopa-
togenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. En çok 
suçlanan durum, kaza öncesi korku ile glottisin 
kapanması ve valsalva manevrası ile üst ekstre-
mitedeki valf sistemi olmayan venlerdeki kapiller 
ektravazasyondur.

• Göğsün üst kısmında ve boyunda yoğun venöz 
konjesyon, yüz, boyun ve konjonktivadaki peteşi-
yal kanamalar tipik tanı koydurucu bulguları olsa 
da bilinç kaybı, dezoriyentasyon, amnezi, işitme 
kaybı, görme kaybı, spinal hasar olmaksızın pa-
rapleji, kuadripleji ve hatta koma hali gibi ciddi 
nörolojik bulgular eşlik edebilir.

• Genellikle iyi prognozludur. Destekleyici tedaviler 
ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından olgu-
nun yakın takibi birçok olgu grubunda yeterlidir. 
Özellikle gelişebilecek nörolojik komplikasyonlar 
açısından dikkatli olunmalıdır.

• Mutlaka eşlik edebilecek yandaş travmatik patolo-
jiler açısından olgu değerlendirilmeli ve uygun bir 
şekilde tedavisi sağlanmalıdır.

• Entübasyonun gerekli olduğu durumlarda, ağız 
içindeki kanamalar ve ödem nedeniyle hava yolu-
nun sağlanması için alternatif yöntemlere hazırlık-
lı olunmalıdır.
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Travmatik Pnömotoraks ve Hemotoraks

Traumatic Pneumothorax and Hemothorax
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ÖZ
Travma önemli bir halk sağlığı sorunu olup her yıl yaklaşık 150.000 kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Travmaya bağlı 
ölümlerin %25’i toraks travmaları nedeniyledir. Göğüs travmalarında iyi tedavi yönetimi toraks kafesi içindeki yaşamsal 
yapılar nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Toraks travmalarında kaburga kırığı ve bunun neden olduğu pnömotoraks, 
hemotoraks veya hemopnömotoraks en sık görülen patolojik bulgulardandır. Travmatik pnömotoraks ve hemotoraksta 
uygun tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması travma hastasının yaşamında çok önemli bir rol oynar. 

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, hemotoraks, toraks travması

ABSTRACT
Trauma is an important public health problem and causes about 150.000 deaths every year. About 25% of traumatic 
deaths are due to thoracic trauma. Good management of thoracic trauma is very important for vital structures in the 
thoracic cage. In thoracic traumas, rib fractures and rib fracture related pneumothorax, hemothorax or hemopneumot-
horax are the most common pathological findings. The application of appropriate diagnosis and treatment methods for 
traumatic pneumothorax and hemothorax plays a very important role in the life of the trauma patient.

Key Words: pneumothorax, hemothorax, thoracic trauma
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GİRİŞ

Travma önemli bir halk sağlığı sorunu olup her yıl 
yaklaşık 150.000 kişinin ölümüne sebep olmakta-
dır (1). En yeni verilere göre travmaların ve kazaların 
%10’dan fazlası ağır derecede yaralanmalar ve ölüm-
le sonuçlanır. Travmaya bağlı ölümlerin %25’i toraks 
travmaları nedeniyledir ve %85’ i basit prosedürlerle 
tedavi edilebilir. Hızlı teşhis ve doğru tedavi yaklaşım-
ları hayat kurtarıcıdır (2).

TRAVMATİK PNÖMOTORAKS 

Pnömotoraks parietal ve viseral plevral boşluk arasın-
da hava varlığı olarak tanımlanır. Künt ya da penetran 
travmalara bağlı olarak gelişebilir. Penetran travma-
ların büyük çoğunluğunda pnömotoraks görülürken 
künt travmaların %15-50 oranında görülmektedir.

Fizyopatoloji

Normalde plevral boşluktaki basınç alveolar basınca 
göre negatiftir. Alveol ile plevral boşluk arasında bağ-
lantı olduğunda hava plevral boşluğa hareket eder. 
Akciğer tabanında vaskülarizasyon, apekslerde hava-
lanma daha fazladır. Bu nedenle apekslerde alveolar 
rüptür daha fazla görülür. Parankim bütünlüğü bozu-
lursa hava alveoler alandan (+ basınç) plevral aralığa 
(- basınç) doğru yer değiştirir. Bu durumda akciğer-
deki kollaps basınçlar eşitlenene kadar devam eder. 
Travmalarda ise önce plevrada bir defekt meydana 
gelir. Hava plevral boşluğa dolarak basınç gradientine 
neden olur. Basınç akciğerin bir kısmını ya da tama-
mını kollabe edebilecek düzeye gelir. Akciğer kollabe 
olduğunda ventilasyon perfüzyon dengesi değişir ve 
vital kapasite azalır. Sonuçta dispne ve hipoksi mey-
dana gelir (3).
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Klinik bulgular ve fizik muayene

Toraks inspeksiyonunda açık kot-sternum kırıkları, 
yelken göğüs, açık pnömotoraks, penetran yaralan-
malarda yara giriş ve çıkış yerleri, her iki hemitoraksın 
eşit miktarda havalanıp havalanmadığı ve eşit hare-
ket edip etmediği değerlendirilir. Travmatik asfikside 
subkonjuktival hemoraji ile yüz ve boyun bölgesinde 
siyanoz ve peteşiler görülebilir. Pnömomediastinum, 
pnömotoraks ya da trakea yaralanmalarında gelişebi-
lecek cilt altı amfizemi çok belirgin olup boyun ve göz 
kapaklarına kadar ilerleyebilir. Tansiyon pnömotoraks 
tablosunda her iki vena kavanın akut torsiyonuna 
bağlı olarak yüz ve boyun venlerinde dolgunluk gö-
rülebilir. 

Palpasyonda, göğüste hassasiyet ve krepitasyon 
varlığı, penetran yaralanmalarda yaranın derinliği, 
subkutan amfizem varlığı değerlendirilir. Perküsyon 
çok kullanılmasa da pnömotoraksta timpanik, hemo-
toraksta mat ses alındığı bilinmelidir. Oskültasyonda 
akciğerlerin eşit havalanıp havalanmadığı, kalp tepe 
atımının yeri kontrol edilir. Pnömotoraksta ve hemo-
toraksta ilgili zonda solunum sesleri azalmış olarak 
saptanır. Tansiyon pnömotoraksta kalp tepe atımının 
yeri değişmiş olarak duyulur (3,4). Taşikardi, hipotan-
siyon, trakeal kayma ve boyun venlerinde dolgunluk 
tanı koydurucu olup özellikle bu bulgular tansiyon 
pnömotoraksı akla getirmelidir.

Radyolojik değerlendirme

Akciğer grafisi: Akciğer grafisinde viseral plevranın 
oluşturduğu pnömotoraks hattı görülür (Resim 1). 

Altta yatan defekte bağlı görünümler (kot kırıkları) 
olabilir. Akciğer grafisinin pnömotoraksı gösterme 
sensitivitesi %83’tür. Hemopnömotoraks varlığında 
ayrıca hava sıvı seviyeleri görülebilir. Pnömotoraks en 
sık akciğerin apeksinde ve lateralinde oluşur. Bunun 
dışında hava medial ya da subpulmonik yerleşimli de 
olabilir. Ekspiryumda alınan grafiler tanıyı kolaylaştı-
rır. Bazı olgularda standart lateral grafiler pnömoto-
raks tanısında daha başarılı bulunmuştur. Özellikle 
küçük pnömotoraksların tanısında lateral dekübit 
grafilerden de yararlanılır. Özellikle tansiyon pnömo-
torakslı olgularda interkostal aralıklarda genişleme, 
mediastenin karşı tarafa itilmesi, akciğerin ileri dere-
cede kollabe olması, hemidiafragmanın belirgin ola-
rak düzleşmesi ya da inversiyonu gözlenmektedir (5).

Ultrasonografi: Ultrasonografi acil durumlarda ide-
al olarak kullanılabilecek ucuz, hızlı ve güvenli bir 
görüntüleme tekniğidir. Akciğer grafisinin yoğunluk 
nedeniyle çekilemediği veya geciktiği bir anda, mu-
ayene bulguları da yeterli yönlendirmeyi yapmıyorsa, 
ultrasonografinin pnömotoraksı saptamak için kulla-
nılması önemli bir avantaj sağlayabilir. Gebelik gibi 
radyolojik incelemenin kontrendike olduğu durum-
larda ultrasonografi seçeneği akılda tutulmalıdır (6,7). 
Ultrasonografi erken dönemde yatak başında, hızlı 
olması, radyasyon içermemesi ve invaziv olmaması 
gibi avantajlarıyla yararlı bir teknik olabilir. İnsanlar-
da ultrasonografi ile ilk pnömotoraks 1987 yılında 
Wemecke ve ark. tarafından tanımlanmıştır (8). 1992 
yılında Targhetta ve ark. (9) ultrasonografi kullanarak 
tanımladıkları iki pnömotorakslı olguyu bildirmişler-
dir. Bu olguların tanımlanmasında standart iki boyut-
lu B mode ultrasonografi kullanılmış ve eş zamanlı 
inceleme sırasında akciğer kütlesinin kaybolması ya-
nında viseral plevra hareketlerinin de (akciğer kayma 
hareketi) saptanamaması sonucu pnömotoraks tanı-
sının konduğu bildirilmiştir.

Bilgisayarlı Tomografi: Bilgisayarlı tomografinin pnö-
motoraksı göstermede tanısal duyarlılığı %100’dür. 
Bilgisayarlı tomografi göğüs travmalı hastalarda ol-
dukça hızlı sonuç verebilen en etkin görüntüleme 
yöntemidir (Resim 2). Bilgisayarlı tomografi torakstaki 
yaralanmanın varlığını, lokalizasyonu ve yaygınlığını 
ortaya koyabilir. Pnömotoraks, hemotoraks, kot kırık-
ları, mediastinal yaralanmalar ve akciğer parankim ya-
ralanmalarını oldukça yüksek duyarlılıkla gösterebilir 
(10). 

Sınıflandırma

Travmatik pnömotoraks farklı açılardan sınıflandırıl-
ması Tablo 1’de gösterilmiştir.

Resim 1. Basit pnömotoraksa ait görüntü (Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi arşi-
vinden).
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Basit Pnömotoraks: Sıklıkla kot kırıklarına bağlı ola-
rak gelişir. Nadir olarak künt travma sonrası barotrav-
ma etkisiyle kot kırıkları olmadan da görülebilir. Mese-
la künt travmaya bağlı olarak akciğer parankimindeki 
büllerin patlaması sonucu da oluşabilir. Viseral plevra 
bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak inspiryum 
ile intraplevral mesafeye giren pozitif basınçlı hava 
kollapsa sebep olur. Fizik muayenede solunum sesleri 
azalmıştır. Cilt altı amfizeminin varlığı pnömotoraksa 
işaret eder. Direk grafilerde akciğer sınırının görülme-
siyle tanı konulur.  Pnömotoraks minimalse gözlem 
yapılabilir. Orta ve ileri derecede pnömotoraks varsa 
tüp torakostomi uygulanır. Travma sonrası mekanik 
ventilatör ihtiyacı olan hastalarda minimal pnömoto-
raks olsa bile tüp torakostomi uygulanması gereklidir. 
Ekspansiyonun olmadığı ve persistan hava kaçağının 
olduğu durumlarda trakeobronşiyal ağaç rüptürü dü-
şünülmeli ve bronkoskopi uygulanmalıdır. Eğer sebep 
trakeobronşiyal ağaçta bir rüptür veya özofagusta bir 
rüptür ise derhal cerrahi uygulanmalıdır. 

Açık Pnömotoraks: Toraks duvarında plevral boşlukla 
ilişkili geniş bir yaralanma varlığı açık pnömotoraksa 
ve atmosferden plevral boşluğa hava emilimine ne-
den olur. İntraplevral boşluktaki negatif basınç hızla 
nötralize olarak atmosferle eşit basınca gelir. Toraks 
duvarındaki defekt eğer trakea çapının 2/3’ü kadar 
büyükse belirgin derecede solunum bozukluğuna ve 
hipoksiye yol açacak şekilde toraksa hava geçişi görü-
lür. Bu durumda havanın plevral aralığa giriş çıkışı ile 
mediasten inspiryumda sağlam tarafa, ekspiryumda 
ise hasarlı tarafa doğru yer değiştirir Bu duruma me-
diastinal flutter adı verilmektedir. Mediastinal dalga-
lanma, her iki vena kavada bükülme, venöz dönüşte 
azalma, hipotansiyon ve taşikardiye sebep olarak 
hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Bu ne-
denle açık pnömotoraksta göğüs duvarındaki defekt 
hızla kapatılıp tüp torakostomi uygulaması ile plevral 
aralıktaki hava hızla tahliye edilmelidir. Eğer defekt 
çapı trakea çapının 7 katı kadar büyüklükte ise her an 
ani ölüm olabilir (11). 

Tansiyon Pnömotoraks: Tansiyon pnömotoraks ak-
ciğer parankimi ve/veya trakeobronşial sistemden 
intraplevral boşluğa tek yönlü hava kaçağı sonucu 
oluşur. Plevral alanda basınç altında hava birikimi 
oluşturur. İntraplevral boşlukta giderek artan bir ba-
sınçla oluşan pnömotoraks aynı taraf akciğerinde to-
tal kollaps oluşturduktan sonra trakea ve mediasteni 
karşı tarafa iterek venöz dönüşte azalmaya neden 
olur. İntraplevral basınç 20-30 cm H2O’ya kadar ula-
şır ve mediastinal şift gelişir (Resim 3). Klinik olarak 
solunum yetmezliği ve kardiyovasküler kollaps göz-

Tablo 1. Travmatik pnömotoraks sınıflandırması

Oluş şekline 
göre

Künt (kot kırıkları, özofagus veya trakea 
rüptürü sonucu)

Penetran (ateşli silah yaralanmaları, kesici 
delici alet yaralanmaları sonucu)

Fizyolojik 
olarak

Basit (kapalı) pnömotoraks

Açık pnömotoraks

Tansiyon pnömotoraks

Radyolojik 
olarak

Hafif pnömotoraks (%10 ve altı)

Orta pnömotoraks (%10-60)

Büyük pnömotoraks (%60 ve üstü)

Resim 2. Travmatik pnömotoraksa ait bilgisayarlı to-
mografi görüntüsü (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi arşivinden).

Resim 3. Tansiyon pnömotorakslı hastaya ait akciğer 
grafi görüntüsünde solda total kollaps, sağa mediastinal 
şift görülmektedir. (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi arşivinden).
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lenir. Tansiyon pnömotoraks tanısı hemen koyulup 
tedavisi başlanmadığında ani ölümle sonuçlanabilen 
bir durumdur. Asıl problem plevral boşlukta havanın 
toplanması ve bu yüzden mediastenin kaymasına 
görülmesidir. Tansiyon pnömotoraks klinik olarak ta-
nınması gereken bir patolojidir ve mutlaka radyolojik 
olarak doğrulanması gerekli değildir (12). Acil müda-
hale gerektiren ciddi bir durumdur (2,4,13). 

Tansiyon pnömotoraksın en sık nedenleri PEEP (po-
zitif ekspirasyon sonu basınç) modunda mekanik 
ventilasyonun neden olduğu barotravma, büyük bir 
amfizem bülü rüptürü sonucu oluşan spontan pnö-
motoraks ve ciddi parankim laserasyonu oluşturan 
künt toraks travmalarıdır. Solunum sıkıntısı, taşikardi, 
hipotansiyon, trakeal deviasyon, unilateral solunum 
seslerinin alınamaması en önemli semptomlardır. Bo-
yun venlerinin distansiyonu ve siyanoz geç dönemde 
ortaya çıkabilen bulgulardır. Semptomların benzerliği 
nedeniyle klinik görüntü olarak, özellikle geç dönem-
de kardiyak tamponad ile karıştırılabilse de tansiyon 
pnömotoraksda aynı tarafta solunum seslerinin alına-
maması ve perküsyonda hipersonorite alınması ayı-
rıcı tanıyı sağlar. Tedavide acil olarak dekompresyon 
uygulanmalıdır.

Gizli pnömotoraks: Pnömotoraks teşhisi akciğer 
grafileri ya da toraks tomografisi ile yapılır. Eğer bir 
pnömotoraks tomografi ile teşhis edilebiliyor, ancak 
akciğer grafilerinde gözlenmiyorsa gizli pnömotoraks 
olarak adlandırılır (14). Gizli pnömotoraks tüm travma 
kayıtlarında %1,8 ile %6 arasında görülmektedir. Trav-
matik pnömotorakslı hastaların ise yaklaşık %40’ı gizli 
pnömotorakstır (7). Geniş mediasten durumunda ve 
pnömotoraks için potansiyel olarak yanlış negatif gö-
ğüs radyografisi durumunda ultrasonografi de uygu-
lanabilir (8). Tüm gizli pnömotorakslarda, eğer klinik 
olarak gözlem mümkün değilse, tüp torakostomi uy-
gulanmalıdır.

TRAVMATİK HEMOTORAKS

Etiyoloji ve fizyopatoloji

Hemotoraks plevral aralıkta kan toplanmasıdır. Se-
bepleri arasında en önemli yeri travmalar alırken 
travmaları da kesici delici yaralanmalar, künt yaralan-
malar ve blast yaralanmalar olarak üç başlık altında 
toplayabiliriz. Travmaların nedeni olarak trafik kaza-
larını, ateşli silah ve kesici delici alet yaralanmalarını, 
yüksekten düşmeleri, ağır kütleler altında ezilmeleri 
sayabiliriz (Tablo 2). Özellikle trafik kazalarının hemo-
toraks oluşumunda rolü çok önemlidir (2). 

Künt travmalar içinde trafik kazaları sıklıkla hemo-
toraksa neden olur. Kompresyon yaralanması veya 
direkt travma ile hemotoraks oluşabilir. Kanama, ge-
nellikle kot kırığı sonucunda kırık kot uçlarının akci-
ğeri ve interkostal damarlarda yaptığı hasara bağlıdır. 
Az miktarda hemotoraksın oluştuğu tek kot kırığı ile 
birlikte olan olgular genellikle fizik muayene bulgula-
rında ve hatta akciğer grafilerinde fark edilmeyebilir. 
Bu tip olgularda nadiren tedaviye gerek vardır. Komp-
like toraks duvarı yaralanmalarında birbirini izleyen 
en az 3 veya daha fazla kotta birden fazla kırık vardır 
ve sıklıkla hemotoraks bu duruma eşlik eder. Kottaki 
kırık uçların solunum ile veya öksürük sırasındaki ha-
reketleri ile interkostal damarları tahrip etmesi ile geç 
dönem hemotoraks oluşabilmektedir. 

Penetran travma nedeni ile oluşan hemotoraks de-
lici cismin cinsine ve toraksta izlediği yola bağlıdır. 
Mermiler ve bıçak (kesici delici alet) yaralanmaları sık 
görülen penetran yaralanma nedenleridir. Kanama-
nın miktarı ve klinik tablonun ağırlığı, özellikle yük-
sek ivmeli ateşli silahla yaralanmalarda, kesici delici 
aletlerle yaralanmalara göre fazladır. Penetran toraks 
travmalarında interkostal damarlar en sık yaralanan 
vasküler yapılardır. Bununla birlikte mortalitesi yük-
sek kalp ve büyük damar yaralanması gibi intratora-
sik organ yaralanmaları, diyafram, karaciğer, dalak ve 
böbrek yaralanmalarının da olup olmadığı mutlaka 
araştırılmalıdır. Penetran toraks yaralanmalarda çoğu 
kez akciğer parankiminde de hasar oluşmaktadır (2 4).

Hemotoraks toraks içine olan kanama miktarına göre 
sınıflandırılır. Kanama miktarı 400 ml ve daha az ise 
minimal, 400-1000 ml arasındaysa orta, 1000 ml’nin 
üzerindeyse masif hemotoraks olarak adlandırılır. 
Eşik seviyesinin 400 ml olarak alınmasının sebebi ön-
arka akciğer grafisinde sıvı miktarı yaklaşık olarak 400 
ml’ye ulaşınca tanınır hale gelmesidir.

Tablo 2. Travmatik hemotoraksın etiyolojisi

Künt 
travma

Penetran 
travma

Kesici delici alet yaralanması

Ateşli silah yaralanması

İyatrojenik 
yaralanma

Santral venöz kateter 
uygulanması esnasında

Torasentez sırasında

Transtorasik iğne biyopsisi 
sonrasında

Tüp torakostomi 
uygulanması esnasında
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Klinik bulgular ve fizik muayene

Toraks duvarına penetran ya da künt travma öyküsü 
olan her olguda hemotorakstan şüphelenilmelidir. 
Hemotoraksın insan vücuduna etkisi solunum sistemi 
ve hemodinami üzerinedir. Kan biriken toraks boşlu-
ğundaki akciğer kollabe olacağından kanama miktarı 
arttıkça dispne, takipne ve siyanoz gibi bulgular orta-
ya çıkar. Ek olarak altta yatan bir akciğer hastalığı varsa 
da bu bulgular daha belirgin hale gelecektir. Hemodi-
nami üzerine olan etki ise kaybolan kanın hacmine ve 
kayıp hızına bağlıdır (2). Erişkin bir insanda 500-750 
ml’ye kadar olan kanamalar tolere edilebilmekte ve 
hemodinamik değişikliğe yol açmamaktadır. 750-
1500 ml arası kanamalarda hipotansiyon ve taşikardi 
bulguları görülür. 1500 ml üzerindeki kayıplarda şok 
belirtileri ortaya çıkar. Akciğerin kompresyona uğra-
ması, mediastenin yer değiştirmesi kanama miktarını 
arttırır. Tamponad etkisi olmamasına bağlı olarak ka-
nama devam eder. Travma sonrası plevral boşlukta bi-
riken kan diyafram ve akciğerin solunum hareketleri 
ile defibrine olur ve pıhtılaşma tamamlanamaz. Buna 
ilaveten plevral enzimler aktive olarak oluşmuş pıhtı-
ları eritirler. Hemotoraks uygun şekilde boşaltılamaz 
ise kalan birikinti fibrin depozitlere dönüşür Fibrin de-
pozitler viseral plevra üzerinde birikerek plevral kalın-
laşmaya yol açar. Kalınlaşan plevra akciğerde volüm 
kaybına ve akciğerin hapsolmasına yol açar. 

Hemotoraksta semptomların şiddetini belirleyen en 
önemli etkenler kanama miktarı ve eşlik eden diğer 
patolojilerdir. Hastada kanama ne kadar hızlı gelişirse 
klinik tablo o kadar hızlı kötüleşir. Hastalardaki bulgu 
ve belirtiler dispne, takipne, hipoksi, siyanoz, hipo-
tansiyon, taşikardi, etkilenen tarafta matite alınması, 

göğüs ağrısı, etkilen tarafta solunum seslerinin derin-
den gelmesi ya da azalması, etkilenen tarafta inspir-
yumda göğüs hareketlerinde azalma ve şok şeklinde-
dir. Kanama miktarına bağlı olarak hastalar tamamen 
asemptomatik olabileceği gibi 10-20 ml/kg üzerinde-
ki bir kanamada hipovolemik semptomlarla tanınabi-
lirler. Kanama miktarı arttıkça taşikardi, hipotansiyon 
ve ardından şok tablosu gelişebilir. Plevral aralıkta 
toplanan kan miktarı arttıkça akciğerin kollabe olma-
sı dispneye neden olur. Eşlik eden kot kırıkları, pnö-
motoraks ve kontüzyon gibi patolojiler semptomların 
artmasına katkı sağlar. 

Radyolojik değerlendirme

Tanıda en sık ve ilk ulaşılan yöntem akciğer grafisidir 
(4). Toraks travmalı bir hastada öncelikle dik pozis-
yonda ön-arka akciğer grafisi çekilir. Hemotoraks 400 
ml’ye erişmişse akciğer grafisinde görününür hale ge-
lir. Ancak yatarak çekilen grafilerde 1000 cc’ye kadar 
olan sıvıların tanısında bile zorluk yaşanabilir. Hasta 
yatar durumdayken kan toraks boşluğunda dağıla-
bileceğinden multipl travmalı hastalarda ilk tercih 
edilen yöntem çoğu zaman kontrastsız bilgisayarlı 
tomografidir (Resim 4). 

Tomografi ayrıca hemotoraksa eşlik eden kot kırığı, 
pnömotoraks ve akciğer kontüzyonu gibi patolojilerin 
tanınmasında yardımcı olur (6,10). Her iki hemitoraks 
arasındaki dansite farkına bakmak faydalı olur. Hemo-
toraks miktarı arttıkça etkilenen toraks boşluğundaki 
opasite artar. Kanama artıp masif hemotoraks oluşur-
sa mediastinal shift oluşabilir. Olanak varsa çekilecek 
toraks tomografisi çok daha ayrıntılı bilgi verir. Bir di-
ğer yardımcı yöntem ise yatak başında uygulanabilen 

Resim 4. Hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüsünde multipl kot kırıkları ve hemotoraks görülmektedir. (Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi arşivinden).
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ultrasonografik incelemedir (8-11). Her ne kadar bu 
yöntemin akciğer grafisiyle eş duyarlılıkta güvenli bir 
şekilde kullanılabileceğini bildiren yayınlar mevcut 
olsa da eşlik eden patolojilerin ayırıcı tanısının rahat-
lıkla yapabilmesi açısından halen bilgisayarlı tomog-
rafi ultrasonografiye üstünlük göstermektedir. Biriken 
sıvının hemotoraks olarak teyidi plevral ponksiyon ile 
yapılır. Plevral ponksiyon ile alınan sıvıdan hematokrit 
değerine bakılır. Sonucun kandaki hematokrit değeri-
nin %50’sinden fazla olması durumunda ise alınan sıvı 
hemotoraks olarak kabul edilir.

Tedavi 

Hemotoraks hızla tanı konulup tedavi edilmesi gere-
ken bir durumdur. Hemotoraks gelişen hastalar hayati 
risk taşırlar. Hastaya yapılacak ilk işlem geniş bir damar 
yolu açmaktır. Bu damar yolu aracılığı ile kaybedilen 
sıvı geri yerine konulabilir ve böylece hipovolemik şo-
kun önüne geçilmiş olunur. Daha sonra hastaya 28-32 
F kalibrasyonunda göğüs tüpü genellikle aynı taraf 
6. interkostal aralık ön, orta ya da arka aksiller hattan 
yerleştirilip kapalı sualtı drenaj sistemine bağlanır. 
Hemotorakslı olgularda acil interkostal göğüs tüpü 
uygulanması ile intraplevral aralıkta biriken kan dre-
ne edilir. Fibrotoraks veya ampiyem oluşma olasılığı 
ortadan kaldırılır. Akciğerin yeniden ekspanse olması 
ile ventilasyon düzelir. Viseral ve parietal plevraların 
birbirine yaklaşması ile devam eden kanama azalır 
veya durur.  Devam eden kanama hakkında saatlik ve 
günlük drenaj takip edilerek doğru bilgi elde edilir. 
Pulmoner reekspansiyon ödeminin önüne geçmek 
için hemotoraks aşamalı olarak boşaltilır.  

Hemotoraks olgularında tüp torakostomi çoğunlukla 
yeterli olmaktadır. Çünkü akciğer parankiminden olan 
kanama pulmoner sirkülasyondaki basınç düşüklüğü, 
akciğer parankimindeki yoğun tromboplastin deste-
ği varlığı ve kanamanın olduğu hemitoraksta kollabe 
akciğerin kanamaya baskılayıcı etkisi nedeniyle ço-
ğunlukla kendiliğinden durmaktadır. Zaman zaman 
tüp torakostomiden drenajın kesilmesine rağmen 
kontrol akciğer grafilerinde toraks içinde hematom 
gözlenebilir. Bu durumda geç dönem olgularda cer-
rahi seçenek öncesinde intraplevral fibrinolitik tedavi 
(streptokinaz, ürokinaz) dikkatli uygulanmak kaydıyla 
bir seçenek olabilir (12-14). Ancak video yardımlı tora-
koskopik cerrahi güvenli bir yaklaşım yoludur. Hemo-
toraks hastalarında torakotomi endikasyonları Tablo 
3’te verilmiştir. 
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Göğüs tüpü ile drenaj yapıldığında, ilk drene olan kan 
miktarı 1.500 mL’den (>20 mL/kg) fazla ise

Saatlik drenaj takibinde ilk 2-4 saat içinde drene olan 
kan miktarı saatte 200 mL’den ( >2 mL/kg/saat) ve ilk 6-8 
saat içinde drene olan kan miktarı 100 mL/saat’den fazla 
ise

Volüm replasmanı yapılmasına ve göğüs tüpü ile 
drenaja rağmen hastanın kan basıncı düşüyor, PA 
akciğer grasinde hemotoraks görünümü genişliyor ve 
hemodinamik stabilite sağlanamıyor ise

Akciğer grafisinde ilgili hemitoraksta yaygın bir opasite 
(hematom) saptanıyor ise, (pıhtılaşmış “clotted” 
hemotoraks, fibröz bir kabuğun oluşmasının önlenmesi 
ve ampiyem riskinin azaltılması için)

Hemoperikardium veya kardiak tamponad varlığında

Aorta veya büyük damar yaralanmasının saptanması 
durumunda
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Travmatik Cilt Altı ve Mediastinal Amfizeme Yaklaşım

Approach to Traumatic Subcutaneous and Mediastinal Emphysema
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ÖZ
Travma sonrası gelişen cilt altı amfizemi ve pnömomediastinum genellikle altta yatan akciğer parenkimi ya da içi hava 
dolu organlarla olan ilişkiyi gösterir. Pnömomediastinum spontan, travmatik veya çok sayıda cerrahi veya tanısal giri-
şim nedeniyle iatrojenik olarak oluşabilir. Cilt altı amfizemi genellikle fizyolojik bir sorun yaratmamakla birlikte hasta 
ve yakınlarını çok rahatsız eden bir durumdur. Düzgün çalışan bir göğüs tüpü ve negatif basınç uygulamasına rağmen 
ilerleyen amfizemin tedavisinde, cilt altı kateterler ve cilt insizyonları gibi yöntemler başarı ile uygulanmaktadır. Ancak 
bu hastalar progresyon ihtimali nedeniyle mutlaka yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: cilt altı amfizemi, pnömomediastinum, tedavi

ABSTRACT
Subcutaneous emphysema and pneumomediastinum due to trauma usually indicate a connection with the underlying 
lung parenchyma or hollow organs. Several surgical or diagnostic procedures can cause pneumomediastinum, while 
it may occur spontaneously or secondary to trauma. Although subcutaneous emphysema usually is not a physiologi-
cal problem, it is a very disturbing condition for patients and their relatives. Various methods including subcutaneous 
catheters or skin incisions are performed successfully in progressive subcutaneous emphysema, despite a functioning 
chest tube with suction. However, these patients need to be followed closely due to the possibility of progression.

Key Words: subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, treatment

Sorumlu Yazar*: Doç.Dr. Nesimi Günal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
E-posta: nesimigunal@yahoo.com.tr
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GİRİŞ

Travma sonrası gelişen cilt altı amfizemi ve pnömo-
mediastinum genellikle altta yatan akciğer parenki-
mi ya da trakea veya özofagus gibi organlardan olan 
hava kaçağını gösterir (1). Nadiren gaz oluşturan bak-
terilerin neden olduğu infeksiyon veya cilt laserasyo-
nundan doğrudan hava girişi gibi nedenler de bildiril-
miştir (2,3). Cilt altı amfizemi ve pnömomediastinum 
santral hava yolu yaralanmalarında en sık rastlanılan 
bulgulardandır. Özellikle mekanik ventilasyonla artan 
ileri pnömomediastinum, persistan pnömotoraks, 
atelektazi ve cilt altı amfizem varlığında trakeobron-
şiYal yaralanmadan şüphelenip bronkoskopi yapmak 
gerekir (4,5). Bununla birlikte künt travma sonrası 
pnömomediastinum gelişen olguların sadece %7’sin-
de belirgin aerodijestif yaralanma saptanmıştır (6,7). 

Pnömomediastinum spontan (Hamman Sendromu) 
veya travma sonrası gelişebileceği gibi çok sayıda 
baş-boyun, göğüs ve batın bölgesine ait cerrahi veya 
tanısal girişim nedeniyle iatrojenik olarak da oluşa-
bilir (8-10). Akciğer travması veya intratorasik basınç 
artışına bağlı alveoler rüptür meydana geldiğinde 
serbest hava peribronşial intersitisyel planları veya 
viseral plevrayı diseke edip mediastene (Macklin etki-
si), buradan da boyun veya peritoneal kompartman-
lara yayılabilmektedir (8,9). Pnömotoraksın plevral 
bir yırtıktan diseksiyon yoluyla pnömomediastinum 
oluşturması ise daha muhtemel olan mekanizmadır. 
Dissanaike ve ark. (7) künt travma sonrası pnömome-
diastinum saptanan hastaların %70’ine yakınında eş-
lik eden pnömotoraks saptamışlardır. 

Akciğerdeki hava kaçağı nedeniyle gelişen cilt altı 
amfizemi göğüs cerrahisinde sık karşılaşılan bir prob-
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lemdir (11,12). Geçirilmiş pnömoni, cerrahi veya post-
travmatik hemotoraks nedeniyle gelişen plevral yapı-
şıklıklar akciğerin kollabe olmasını önleyerek plevra 
ile göğüs duvarı arasında doğrudan bir ilişki oluşma-
sına neden olmaktadır (1,13). Öksürük, akciğerin hi-
perinflasyonu, tüpün kıvrılması veya tüp deliklerinin 
toraks dışına çıkması da cilt altı amfizeme neden ol-
maktadır (10,11). 

Cilt altı amfizem genellikle fizyolojik bir sorun veya 
ağrıya neden olmamakla beraber hasta ve yakınlarını 
çok rahatsız eden bir durumdur (11,13). Göğüs duva-
rında cilt altına giren hava üst göğüs, boyun ve yüz 
yumuşak dokularını diseke eder ve göz kapakları ko-
laylıkla kapanarak hastanın görmesini engelleyebilir 
(Resim 1). 

Nadiren de olsa üst hava yolu tıkanıklığı, solunum 
yetmezliği, pacemaker disfonksiyonu ve sistemik 
hava embolisi de oluşabilmektedir (14). Göğüs ağrısı 
pnömomediastinumda en sık görülen semptom olup 
dispne, kusma, disfaji ve ateş de görülebilir. Bununla 
birlikte spontan pnömomediastinum asemptomatik 
olabilir (9). 

Cilt altı amfizem ve pnömomediastinum tanısında 
direkt grafiler genellikle yeterli olmaktadır (Resim 
2). Ancak özellikle çok az gaz birikimi olan vakalarda 
bilgisayarlı tomografi (BT) oldukça yüksek duyarlılığa 
sahip bir yöntemdir (8). Travma hastalarında rutin BT 
görüntülemenin kullanılması ile insidental vakaların 
oranı da artmıştır. Günümüzde BT teknolojisinin ge-
lişmesi ile özellikle aerodijestif yaralanmalarda tanısal 

duyarlılık oldukça artmakta ve endoskopik girişimler 
daha az kullanılmaktadır (7).

Belirgin bir aerodijestif yaralanmanın olmadığı stabil 
pnömomediastinum hastalarında oksijen, ağrı kesici 
ve antibiyoterapiyi içeren konservatif tedaviler ve en 
az 24 saatlik izlem genellikle yeterlidir (6,9). Kardiyak 
tamponad bulgularını taklit eden nadir tansiyon pnö-
momediastinum vakalarında ise VATS veya torakoto-
mi ile eksplorasyon ve gerektiğinde mediastinotomi 
ile dekompresyon önerilmektedir (9,15). 

Akciğerdeki hava kaçağı nedeniyle gelişen cilt altı 
amfizemi vakalarında genellikle düzgün çalışan bir 
göğüs tüpü ve negatif basınç uygulaması tedavide 
yeterli olmaktadır (13). Bu uygulamaya rağmen iler-
leyen cilt altı amfizemi “yaygın” veya “dirençli” olarak 
tanımlanmaktadır (13,14). Gözlerin kapandığı, cildin 
gerginleşip hastanın tanınmaz hale geldiği, disfaji ve 
disfoninin olduğu bu tablo hava yolunun baskılanma-
sı ve solunum yetmezliğine neden olabilir (14). Birçok 
çalışma akciğer rezeksiyonlarından sonra rutin nega-
tif basınç uygulamasının gerekmediğini göstermekle 
birlikte ciddi hava kaçağı olan veya cilt altı amfizemi 
gelişen hastalarda negatif basınç uygulaması öneril-
mektedir (13,16). Yüksek basınçlı aspirasyona rağmen 
cilt altı amfizemde düzelme olmayan hastalarda ikinci 
bir göğüs tüpü takılması düşünülmelidir. Bu konuda 
yapılmış az sayıda çalışmadan birinde Cerfolio ve ark. 
(13) dirençli cilt altı amfizemi insidansının günümüz-
de daha fazla düşük FEV1’li hastanın ameliyat edilme-
si, tek ve yumuşak göğüs tüpü kullanılması ve hava 
kaçağı olan hastalarda tek başına su altı drenaj kul-
lanılması nedeniyle arttığını belirtmişlerdir. Yine bu 

Resim 1. Cilt altı amfizem nedeniyle gözkapaklarının 
tamamen kapanması (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı arşivinden).

Resim 2. Travmatik cilt altı amfizem ve pnömomediasti-
numlu hastada akciğer grafisi (Beyaz oklar; mediastinal 
plevra ve altındaki hava, siyah oklar; cilt altı hava görün-
tüleri) (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi-
si Ana Bilim Dalı arşivinden).
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çalışmada erken dönemde uygulanan VATS ile plev-
ral yapışıklıkların giderilip plevro-subkutanöz traktın 
ortadan kaldırılmasının ikinci bir tüp torakostomi 
uygulanmasına göre daha kısa hastanede kalış süresi 
ve cilt altı amfizeminde daha çabuk iyileşme sağladığı 
bildirilmiştir. Bazı merkezlerde riskli hastalarda cilt altı 
amfizemi oluşmasını önlemek için operasyon sonrası 
cilt altı drenaj kateteri yerleştirilmesi de önerilmekte-
dir (13,17).

Cilt altı amfizemli hastalarda asıl nedenin tedavisi 
yanında birçok palyatif yöntem de uygulanmaktadır. 
Mikrodrenaj kateterleri (intraket gibi) ve infraklaviku-
ler cilt insizyonları ile birlikte elle masaj, cilt altında 
oluşturulan tünele göğüs tüpü veya penrose dren 
yerleştirilmesi ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir 
(18). Benzer şekilde cilt insizyonundan uygulanan va-
kum yardımlı yara kapama sistemi ile başarılı sonuç 
elde edilmiştir (12). Kliniğimizde de kullandığımız he-
movak dren ve Jackson-Pratt gibi vakum hazneli cilt 
altı drenler ile de hızlı düzelme sağlanabilmektedir 
(19). Geniş diseke edilmiş göğüs tüpü girişi veya port 
insizyonlarından öksürme ile cilt altına hava çıkışı 
olan hastalarda elastik bandaj birçok merkezde kul-
lanılan pratik bir uygulamadır (10). Tüm bu yöntemle-
rin birbirlerine üstünlükleri yönünden karşılaştırmalı 
çalışmalar bulunmadığından her hasta ayrı değerlen-
dirilmeli ve hastalar progresyon ihtimali nedeniyle 
mutlaka yakın takip edilmelidir.
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ÖZ 
Toraks travmaları ülkemizde ve dünyada erişkinlerin en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu hastaların 
çoğunluğunda konservatif yaklaşım ya da nispeten basit girişimler yeterli olabilmekte iken az sayıda hastada ise acil 
veya elektif cerrahi gerekebilmektedir. Bu travmalarda tanı koymak ve gerekli prosedürleri uygulayacak eğitime sahip 
olmak yaşam kurtarıcı olmaktadır. Toraks travmalarında esas patoloji solunum ve hemodinamik fonksiyonlarda meyda-
na gelen etkiler nedeniyle oluşmaktadır. Travmalı hastada hızlı değerlendirme ve etkili tanısal testler çok önemlidir. İlk 
değerlendirmede temel işlemler hava yolunu açmak, solunum ve dolaşımı sağlamaktır. Toraks travmalı hastalarda en sık 
olasılıkla göğüs duvarı etkilenmektedir. Bunlar; basit cilt ve yumuşak doku yaralanmalarından kot kıırklarına ve yelken 
göğüse kadar değişen travmalardır. Bu bölümde toraks travmalı hastalarda en sık karşılaştığımız göğüs duvarı travma-
larından bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toraks travması, cilt altı amfizemi, kot kırığı, yelken göğüs.

ABSTRACT
Thorax traumas are among the globally leading causes of death for adults. While conservative approach or relatively 
simple interventions may be adequate in most patients, emergent or elective surgery is required in few cases. Diagno-
sing these traumas or being educated to apply the required procedures is lifesaving. In patients with trauma, quick as-
sessment and efficient diagnostic tests are essential. The basic procedures in the first evaluation are opening the airway, 
to ensure the respiration and circulation. In most patients with thorax trauma, the thoracic wall is affected. These are 
various traumas, ranging from simple skin or soft tissue injuries to rib fractures and flail chest. In this chapter, the most 
common thoracic wall traumas in patients with thorax traumas are discussed.

Key Words: Thorax trauma, subcutaneous emphysema, rib fracture, flail chest.
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GİRİŞ

Göğüs travmaları günümüzde yaşam koşullarının 
değişimi nedeniyle artmaktadır. Oluşma şekline göre 
künt veya penetran olabilmektedir (1). Çoğunluğunu 
oluşturan ise şüphesiz trafik kazaları sonucu oluşan 
künt travmalardır (2,3). Günümüz dünyasında önemli 
sağlık problemlerinden biri olan travmalar aynı za-
manda en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Toraks 
travmalarına bağlı ölümler yaklaşık olarak %20-25 
kadardır (4). Bu travmalar analjezik kullanımıyla takip 
edilebilecek olan basit kot fraktüründen acil cerrahi 
gerektirecek kadar ağır bir şekilde de karşımıza çıka-
bilir. Bu bölümde göğüs duvarı travmalarından bah-
sedilecektir.

TORAKS TRAVMALI HASTADA İLK 
DEĞERLENDİRME 

Acil servise travma nedeniyle gelen hastada, göğüste 
ağrı ve nefes darlığı olması olası toraks travması açı-
sından uyarıcı olmalıdır (1). Travmanın oluş şekli ve 
zamanı ilk değerlendirmede önemlidir. Zaman kay-
betmeden hastadan veya görgü tanıklarından anam-
nez alınmalıdır. 

İnspeksiyon ile göğüs duvarı hareketleri izlenerek 
solunuma katılmayan bölüm veya paradoksal hare-
ket (yelken göğüs) varlığı değerlendirilmelidir. Ayrıca 
hastada abdominal solunum görülmesi göğüs duvarı 
hasarını gösterebilmektedir. Palpasyonda yukarıdan 



158

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

aşağıya doğru her iki hemitoraksta kostalar ve ster-
num hassasiyet açısından değerlendirilmelidir. Özel-
likle lateral ve posterior kostaların palpasyonu yapıl-
mazsa, bu bölgelerin olası kırıkları gözden kaçabilir. 
Palpasyon ile ağrı, göğüs duvarında bozukluk ve kre-
pitasyonlar saptanabilir. Perküsyonda pnömotoraks-
da hiperrezonans ve hemotoraksda submatite sap-
tanabilir. Oskültasyon ile solunum seslerinin varlığı 
ve karakteri değerlendirilmelidir. Ardından radyolojik 
tetkikler ile tanı konulmalı ve gerekli müdahaleler za-
manında yapılmalıdır (5). 

GÖĞÜS DUVARI YARALANMALARI

1. Cilt ve Yumuşak Doku Yaralanmaları

Künt veya penetran travma sonrası göğüs duvarında 
cilt ve yumuşak dokuda çeşitli derecelerde yaralan-
malar meydana gelebilir. Bunlar cilt altı amfizemi, 
yumuşak doku kontüzyonu ve hematom olabilir (1,6).

Cilt altı amfizemi: Kısaca tanımı cilt altında hava ol-
masıdır. Tanı hastanın palpasyonunda krepitasyon 
hissedilmesi veya toraks grafilerinde cilt altında ve 
kas planlarında hava görülmesi ile konulur (1,6). Eti-
yolojide, cilt altında hava çok çeşitli yollardan gelebi-
lir (Resim 1). Etiyolojinin erken saptanması tedavide 
önemlidir. Tedavisi küçük cilt altı kesisinden servikal 
mediastinotomiye kadar değişebilmektedir. Kot kırığı 
olan hastada pnömotoraks görülmeden cilt altı amfi-
zemi görülmesi bu bölgede plevral yapışıklığa bağlı 
olabileceği gibi, kırığın oluşturduğu plevral yırtıktan 
cilt altına hava kaçmasına bağlı da olabilir (6).

Kontüzyon ve hematom: Göğüs duvarı, her kota eşlik 
eden interkostal damarlar ile internal ve lateral torasik 
damarlarla beslenen çok zengin bir vasküler ağa sa-
hiptir. Kot kırığı sonrası interkostal damarlar yaralana-

bilir. Bunun haricinde kaslardan ve kırık yüzeylerden 
de kanama gelişebilir. Bu kanama bazen kan trans-
füzyonu gerektirecek boyutta olabilir. Özellikle yaşlı-
larda cilt altı doku daha gevşek olduğu için dikkatli 
olunmalıdır. Tedavide takip, ihtiyaç halinde hematom 
boşaltılması ve kanayan damarın bağlanması gereke-
bilir (6,7).  

2. Kot Kırıkları

Toraks travması sonrası en sık görülen klinik durum-
dur. Toraks travması sonrası hastaneye yatan hasta-
ların çoğunluğunu oluşturur (8). Çocuklarda toraks 
duvar elastikiyeti fazla olduğu için kot kırıkları daha 
azdır ve kırık varlığı ağır bir travmanın göstergesidir 
(9). Yaşlı hastalarda ise oluşan osteoporoz ile kemik 
direncinin azalmış olması, kemiklerin kırılganlığının 
artması, vucüt kas kitlesinin azalması ve göğüs duvarı 
elastikiyeti daha az olmasına bağlı olarak anatomik 
savunma mekanizmaları azalmıştır. Bu nedenle hafif 
travmalarda bile kot kırığı gelişebilmektedir (10). Ay-
rıca kırık olan yaşlılar, daha fazla oranda torakotomiye 
ve laparatomiye gitmektedir. Travma sonrası en fazla 
kırılanlar 4-9. kotlardır (Resim 2). 

Bu kırıklarda akciğer, plevra, bronş ve kardiyak yara-
lanmaların olabileceği akılda tutulmalıdır (1,7,11). 
Birinci ve 2. kotlar  vücudun en sağlam kaburgaları-
dır. Klavikula, skapula ve omuz tarafından sarılarak 
korunmaktadırlar ve kırılmaları için büyük kuvvet ge-
reklidir. Kırılma yeri en çok midaksiller hattır ve kom-
şuluğu nedeniyle subklavian damar yaralanmaları sık 
görülmektedir (5,12). Daha az oranda da aort-innomi-
nat arter yaralanmaları ve trakeobronşial yaralanma-
lar görülmektedir (6,7). 

Resim 1. Ciltaltı amfizem oluşma yollarının şematize 
edilmesi

Resim 2. Araç içi trafik kazası sonrası 38 yaşındaki hasta-
nın sol 5. kot kırğının Toraks BT görüntüsü (Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
arşivinden). 
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Kot kırığını gösteren en önemli belirti ağrıdır. Bu has-
talarda ağrı genellikle toraks hareketine sebep olan 
öksürme ve nefes alma ile artmaktadır. Postero-an-
terior (PA) akciğer grafisi ile kırıkların yaklaşık %50’si 
atlanabilir. Lateral bölgedeki kot kırığı belirgin depla-
se olmadığı müddetçe görülmeyebilir. Alt kotlar olan 
10-11-12. kotlar çoğunlukla torakolomber grafilerde 
görülebilir.  Bu kotların kırıklarında abdominal organ 
yaralanmaları eşlik edebilir (6,7). Bu nedenle, ultraso-
nografi veya tomografi ile organ hasarı araştırılmalıdır 
(1). Kot kırığı tanısı için özel grafiler çekilebilse de te-
davi klinik bulgulara göre yapılacağı için gereksizdir 
(6,7). 

Kot kırıkları pulmoner komplikasyonlara neden ola-
bilmektedirler. Komplikasyon oranları genellikle kı-
rık sayısı ile paralellik gösterir ve kırık sayısı arttıkça 
komplikasyon oranıda artmaktadır (13,14). Bu komp-
likasyonların başlıcaları pnömotoraks, hemotoraks, 
akciğer kontüzyonu, yelken göğüs, pnömoni ve ate-
lektazidir. Hemotoraks ve pnömotoraks ise en fazla 
görülen intratorasik komplikasyonlardır (12).    

Tedavide varsa organ yaralanmalarına öncelik veril-
melidir. Eğer hemopnömotoraks varsa tüp torakos-
tomi yapılmadır. Eğer göğüs duvarında açık defekt 
varsa acil şartlarda pansumanla üç kenarı örtülmeli-
dir. Defekt çapı trakeadan fazla olduğunda ise hasta 
ventilasyon gerçekleştiremez. Üç kenarı kapatıldığın-
da inspiriumda hava defekten giremez, ekspiriumda 
ise boşalabilir ve hastada tansiyon pnömotoraks ge-
lişmez. Tedavisi tüp torakostomi ve ardından yaranın 
kapatılmasıdır (6). 

Basit kot kırığının temel tedavisi ağrı kontrolüdür. 
Böylece hastada yeterli ventilasyon ve etkili bronş 
temizliği sağlanacaktır. Bu hastalarda ventilasyonu 
kolaylaştırmak adına ve diyaframın yerçekimi etkisi 
ile aşağı konumlanması için baş 30-45 derece yüksel-
tilmelidir. Anteriorda kostokondral bileşkedeki ayrıl-
ma ve kırılmalar hastalarda daha ağrılı seyreder. Bu 
kırıkların radyolojik olarak saptanması daha zordur. 
Ağrı, birleşmeme nedeniyle uzun süre devam ederse 
kostal kartilaj rezeke edilebilir (6).  

Kot kırıklarındaki ağrının sebebi travmatik dokudan 
serotonin, bradikinin ve prostoglandin gibi madde-
lerin salınmasıdır. Bu salınan maddeler periferik ağrı 
reseptörlerinin eşiğini düşürmektedir. Ayrıca plevral 
irritasyon ve enflamasyonda ağrıya sebep olmaktadır. 
Ağrı kontrolünde enteral  veya paranteral nonsteroid 
analjezikler ya da narkotikler kullanılır. En temel teda-
vi ise paranteral narkotik verilmesidir. Aralıklı verilen 
narkotik enjeksiyonu serum yoğunluğundaki dalga-
lanmalar nedeniyle ağrı kontrolünde yetersiz kalabi-

lir. Sürekli infüzyon ise arada beklenmeyen değişik-
liklere yanıt vermeyebilir. Bu sıkıntı, hasta kontrollü 
analjezi (PCA, patient controlled analgesia) kullanımı 
ile aşılabilmektedir. PCA ile narkotik analjeziklerin 
verilmesinin temel yararları ilaç ihtiyacındaki kişisel 
farklılıkların ve serum yoğunluğundaki büyük dal-
galanmaların önlenmesidir. Sadece paranteral nar-
kotiklerin kullanımı ile hastanın konforu ve solunum 
depresyonu arasında dengeyi yakalamak yaşlı veya 
solunum fonksiyonları sınırlı olan hastalarda zor ola-
bilmektedir. Bu nedenle ek ilaçlara veya ek yöntem-
lere ihtiyaç olmaktadır. Ek ilaç olarak bu hastalarda 
NSAİ’ler (non-steroid antienflamatuar) kullanılabilir. 
Bu ilaçlar narkotik kullanımını azaltırlar. Veriliş yolu 
oral, rektal, intramüsküler ve intravenöz olabilir.  Etki-
lerini periferik prostaglandin sistemini inhibe ederek 
gösterirler. Ancak yan etkileri gastrointestinal sistem 
irritasyonu ve kanamadır. Bu yan etkilere dikkat edile-
rek kullanılması gerekmektedir (6).

Çok şiddetli ağrısı olan hastalarda bölgesel aneste-
zi teknikleri olan interkostal sinir blokajı, intraplevral 
analjezi, torasik epidural blok tercih edilebilir. İnter-
kostal sinir blokajı yapılırken kırık kostanın bir üst ve 
bir altındaki kostanın da mutlaka blokajı yapılmalıdır 
(7,15,16). Bunun nedeni interkostal sinirlerin komşu 
kostalara komunikan dallar vermesidir. Enjeksiyonun 
en uygun lokalizasyonu angulus kostariumdur (17) 
(Resim 3). Tekrarlayan enjeksiyonlar gerekmektedir. 
Bölgeye kateter yerleştirilerek sürekli infüzyon da ya-
pılabilir. Bu işlem esnasında çok nadir olarak pnömo-
toraks gelişebilmektedir (6).

Bölgesel anestezi tekniklerinden bir diğeri intraplevral 
analjezidir. Bu işlemde kateter parietal ve viseral plev-
ra arasına yerleştirilir. Lokal anestezik madde kateter 

Resim 3. Kot kırığında interkostal blok bölgelerinin şe-
matik hali.
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içinden uygulanır ve ardından kateter klemplenir (6). 

Bir diğer analjezi yöntemi torasik epidural bloktur. Ağrı 
kontrolünde yüz güldürücü yöntemdir. Travma alanı-
na en yakın yerleştirilen epidural kateterden tekrar-
layan, sürekli veya hasta kontrollü infüzyon şeklinde 
analjezik ilaçlar verilir. Yan etkisi baş ağrısı, hipotansi-
yon ve idrar retansiyonudur (6).

Eğer toraks travmalı hastalarda ağrı kontrolü iyi ya-
pılmazsa sekresyon retansiyonu ve atelektazi gelişir. 
Pnömoni ise geç dönem komplikasyonudur. Bazen 
sekresyonların etkin temizliği için rijid bronkoskopi 
yapmak gerekebilir (7). Basit kot fraktürlerinde cer-
rahi müdahale ile redüksiyon nadiren gerekmektedir 
(1). Ancak son yıllarda, konservatif tedavinin daha 
fazla komplikasyonlara, daha uzun hastalık seyrine ve 
kırık stabilitesinin daha düşük olmasına neden olabi-
leceğine dair yayınlar vardır. Konservatif tedavi gören 
hastalarda ağrı nedeniyle ciddi solunum sıkıntısı ve 
vital kapasite azalmasına bağlı pulmoner enfeksiyon, 
atelektazi gibi komplikasyonlara daha fazla neden 
olabileceğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. Bu se-
beplerle son yıllarda yelken göğüs olmasa dahi 2’den 
fazla kot kırığının olduğu durumlarda da cerrahi sta-
bilizasyon önerilmektedir (18,19).  

3. Yelken Göğüs

Göğüs duvarının paradoksal solunumuna neden olan 
yelken göğüs gelişimi için, ardışık üç veya daha fazla 
kaburganın en az iki yerinden kırılması gerekir (Resim 
4) (1). Ayrıca kostokondral bileşim yeri ayrılmalarında, 
tek taraflı ya da bilateral göğüs duvarı stabilitesi bo-
zulur ve yelken göğüs gelişebilir (5). Toraks travmalı 
hastalarda yaklaşık %5-13 oranında saptanır ve tanı fi-
zik muayene ile konulur. İnspiryumda kırık olan bölge 
içeri çöker, ekspiryumda ise dışarı çıkarak paradoksal 

hareket meydana gelir. Bu durumda akciğer ekspan-
siyonu engellenmiş olur. Mediastinal kayma sonrası 
kalbe venöz dönüş bozulur (7).

Bilinçli hastada şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayeti 
olur. Genellikle pulmoner kontüzyon ile birliktedir. 
Çekilen PA akciğer grafisinde kırılan kotlar ve var ise 
parankim hasarları tespit edilir. Ancak çekilen toraks 
ve üst batın tomografileri ile kot kırıkları, akciğer kon-
tüzyonu ve hemopnömotoraks gibi komplikasyonla-
rın değerlendirilmesi daha detaylıdır (7,20). 

Tedavide analjezi ve solunum desteği önemlidir. Ağrı 
kesici için  narkotikler, epidural analjezi, hasta kont-
rollü analjezi ve lokal anestezikler ile interkostal sinir 
bloğu denenebilir. Ancak tekrarlayan enjeksiyonlar 
göğüs duvarında ağrıya, pnömotoraksa ve aneste-
zik madde toksisitesine sebep olabilmektedir (21). 
Bilinen en etkili tedavi yöntemi intermittan pozitif 
basınçlı mekanik ventilasyondur. Ancak mekanik 
ventilasyon için endikasyon sadece parodoks hare-
ket varlığı değildir. Hasta takipneik ise, kan gazında 
PaO2 basıncı 60 mmHg’nin altında ve PaCO2 basıncı 
45 mmHg’den fazla ise mekanik ventilasyon tedavisi 
uygulanmalıdır. Diğer bir tedavi yöntemide “CPAP: 
Continuous Positive Airway Pressure” ile sürekli po-
zitif havayolu basıncı sağlanmasıdır. Spontan solu-
numu olan hastada atelektaziyi engellemekte ve kan 
gazı bozulmasını önlemektedir. Yelken göğüs olan 
hastalarda, akciğer kontüzyonu varlığı pnömoni ge-
lişme riskini ve mortaliteyi artırmaktadır. Sekresyon 
temizliği için rijit bronkoskopi yapılması gerekebilir. 
Bu hastalarda mortalite oranı %10-15 olabilmektedir. 
Erken dönemde mortalite nedeni masif hemotoraks 
veya akciğer kontüzyonudur. Geç dönemde ise sebep 
ARDS’dir (7).

Kot kırığı olan hastalarda cerrahi tedavi; 

• Başka sebeble torakotomi yapılacaklarda, 

• Mekanik ventilasyon tedavisinden yeterince fayda 
görmeyenlerde, 

• Göğüs duvarı bütünlüğü ağır derecede bozulmuş-
larda, 

• Uygun birleşmemeye bağlı ve interkostal blok, 
narkotik ve nonsteroidal antiinflamatuar analje-
ziklere rağmen ciddi ağrısı olanlarda,

• Kalıcı veya ilerleyici akciğer fonksiyon kaybı olan 
hastalarda uygulanmalıdır (22-24). 

İnternal fiksayon teknikleri plak ile sabitleme (Resim 
5), çelik tel ile serkilaj, vertikal köprü ve intramedül-
ler fiksasyondur. Kullanılan malzemenin metal veya 
emilebilir olmasına göre avantaj ve dezavantajları 
vardır. Metal olanların dezavantajı kırık iyileşmesin-Resim 4. Yelken göğüs oluşma şekilleri.



161

Bölüm 20: Göğüs Duvarı Travmalarına Yaklaşım

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

de gecikmeye sebep olmasıdır. Komplikasyonları ise 
göğüs duvarında kronik ağrı, vidanın çıkması ve plak 
dislokasyonudur. Emilebilen olanlar kırık iyileşmesine 
engel olmaz ve çıkartmak için ek cerrahiye ihtiyaç ol-
maz (7). 

4. Sternum Kırığı

Toraks travmaları sonrası sternum fraktürü daha az 
görülmekle birlikte son zamanlarda emniyet kemeri 
kullanılmasının artışı nedeniyle daha fazla karşılaşıl-
maktadır. Kadınlarda ve yaşlılarda daha sık görülür. 
Sternum üzerinde ağrı ile birlikte lokalize hassasiyet 
ve solunum sıkıntısı semptomları olabilir. Tanı en iyi 
lateral göğüs grafisi ve toraks tomografisi ile konulur 
(Resim 6). Mortalite oranı %1’den azdır. Bu hastalarda 

myokard kontüzyonu riski olması nedeniyle EKG çe-
kilmesi ve gerek halinde ekokardiyografi yapılmalıdır. 
Tedavide aşırı deplase kırık uçları yoksa ve açık kırık 
değilse ağrı kontrolü ve yaklaşık bir ay sırt üstü yatak 
istrihati yeterli olmaktadır. Aşırı deplase ve/veya açık 
olanlarda açık redüksiyon ve fiksasyon yapmak gerek-
lidir (7). 

5. Klavikula ve Skapula Kırıkları

Klavikula kırığı toraks travmalı hastalarda sık görü-
lür. Ancak aşırı deplase olmadığı sürece konservatif 
yöntemlerle tedavi edilir. Hastalarda kırık lokalizasyo-
nunda ağrı ve deformite olabilmektedir. Direkt grafi 
ile kolaylıkla tanı konulabilmektedir. Bu hastalarda 
özellikle üst ekstremite nörovasküler yapıların iyi de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle geç dönem-
de gelişen kallus dokusu “torasik çıkış sendromu”na 
sebep olabilmektedir. Tedavide genellikle “posterior 
sekiz bandajı” yeterlidir. Nadiren şiddetli deplase ve 
nörovasküler hasara sebep olan kırıklarda cerrahi 
tedavi gerekmektedir (7). Sternoklavikular dislokas-
yonlar anterior veya posterior olabilmektedir. Ante-
rior olanda kol boyun askısı yeterli olurken posterior 
olanda acil redüksiyon gerekebilmektedir. Subklavian 
damarlar ve brakial pleksus yaralanabilir. Redüksiyon-
da klavikula yukarı çekilir (25).

Skapula kırığı şiddetli toraks travması sonrası nadir 
görülmektedir. Çünkü skapula hem kalın hemde iyi 
korunan bir kemiktir. Fizik muayenede ağrı ve lokalize 
ödem tespit edilir. Akciğer grafilerinde ve toraks BT’de 
kırık hattı tespit edilebilir (Resim 7). Bu kırıklarda bra-

Resim 5. Toraks travması sonrası 53 yaşındaki hasta, 
yelken göğüse neden olan kot kırıklarının kosta plakları 
ile fiksasyonunun intraoperatif görüntüsü (Cumhuriyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
arşivinden). 

Resim 6. Toraks travmalı 45 yaşındaki hastanın sternum 
fraktürünün Toraks BT görüntüsü (Cumhuriyet Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivin-
den). 

Resim 7. Araç içi trafik kazası, 55 yaşındaki hastanın 
parçalı skapula korpus kırığının Toraks BT görüntüsü 
(Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden). 
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kial pleksus yaralanması, kot fraktürleri, akciğer kon-
tüzyonu, aksiller veya brakial arter yaralanmaları eşlik 
edebilir. Tedavi omuzun immobilizasyonudur. Cerrahi 
tedavi nadiren gerekir (6, 7).

6. Travmatik Asfiksi (Perthes sendromu)

Derin inspiryumdaki bir kişinin glottisi kapalı iken, 
göğsün ve karnın ani basıya uğraması bu patolojinin 
gelişiminden sorumludur. Bu esnada superior vena 
kavada basınç artmakta ve venöz akım tersine dön-
mektedir. Böylece yüz ve boyundaki kapiller damarlar-
da rüptür meydana gelmektedir. Sonuçta hastalarda 
kraniofasial siyanoz, peteşi ve ödem, subkonjuktival 
kanama ve periorbital morluklar oluşmaktadır. Bazen 
olgularda konfüzyon ve körlük gibi nörolojik semp-
tomlar saptanabilir. Tedavide hastalar yoğun bakım-
da izlenmeli ve nörolojik takipleri yapılmalıdır. Baş 30 
derece yukarda olmalıdır. Bu hastalarda uzun dönem-
de nörolojik sekeller ise pek görülmemektedir (7). Bu 
konu kitabın diğer bir bölümünde daha detaylı olarak 
verilmiştir. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Günümüz dünyasının önemli sağlık problemlerin-
den biri travmalardır.

• Toraks travmaları en önemli ölüm nedenlerinden 
biridir.

• Bu travmalarda tanı koymak ve gerekli prosedür-
leri uygulayacak eğitime sahip olmak yaşam kur-
tarıcıdır.

• Toraks travmalı hastalarda en sık göğüs duvarı et-
kilenmektedir. Bunlar; basit cilt ve yumuşak doku 
yaralanmalarından kot kırıklarına ve yelken göğü-
se kadar değişen travmalardır.

• Toraks travması sonrası en sık görülen patoloji kot 
kırığıdır. Hastaların yaklaşık %5-13’ünde yelken 
göğüs görülür ve yakın takip edilmesi gereken ha-
yatı tehdit edebilen bir klinik durumdur.

• Sternum kırığı daha az görülmekle birlikte son 
zamanlarda emniyet kemeri kullanılmasının artışı 
nedeniyle daha fazla karşılaşılmaktadır.

• Klavikula kırığı toraks travmalı hastalarda sık gö-
rülür ve aşırı deplase olmadığı sürece konservatif 
yöntemlerle tedavi edilir.

• Derin inspiryumdaki bir kişinin glottisi kapalı iken, 
göğsün ve karnın ani basıya uğraması sonucu 
travmatik asfiksi meydana gelir. Bu hastaların yo-
ğun bakımda yakın takip edilmeleri gerekmekte-
dir.
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Torakal Vertebra Yaralanmalarına Yaklaşım

Management of Thoracic Vertebral Injuries
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ÖZ
Günümüzde trafik veya iş kazalarının artışı nedeniyle omurga ve omurilik yaralanmalarında da artış olmuştur. Torako-
lomber yaralanmaların %50’sinde de omurilik yaralanması sonrasında nörolojik kayıp gelişir. Omurga cerrahisinin amacı 
omurilik ve sinir kökleri üzerinde olan basıyı kaldırmak, anatomiyi korumak ve hastanın en kısa sürede günlük yaşamına 
geri dönmesini sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, patlama kırığı, torakotomi

ABSTRACT
Nowadays, spine and spinal cord injuries have also increased due to the increase in trauma rate related to traffic or work 
accidents. Neurological deficit develops in 50% of thoracic and lumbar spine injuries after spinal cord injury. The goal of 
the spinal surgery is to lift the pressure on the spinal cord and the roots, protect the anatomy and to allow the patient to 
return to his or her daily life as soon as possible.

Key Words: vertebral injury, spinal injury, burst fracture, thoracotomy 
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GİRİŞ

Omurga ve omurilik bölgesine ulaşmak için torako-
tomi uygulanması ilk kez 1956 yılında Hodgson ve 
Stock tarafından yapılmış ve yazarlar 1960 yılında 
100 vakalık serilerini yayınlanmışlardır (1). Transto-
rasik yaklaşım ile cerrahisi yapılabilecek omurga ve 
omurilik lezyonları şunlardır: dejeneratif bozukluklar, 
disk herniyasyonu, posterior longitudinal ligament 
kalsifikasyonu, spondiloz, travmalar (travmatik disk, 
travmatik kırık/ dislokasyonu), enfeksiyon (apse, os-
teomyelit/diskitis), neoplazma (omurga ve omurilik 
metastazı, omurga ve omurilik tümörleri) (2).

Günümüzde transtorasik yaklaşımla yapılan spinal 
cerrahinin en sık nedeni yaralanmalardır. Her geçen 
yılla birlikte omurga ve omurilik yaralanmalarının sa-
yısı artmaktadır. Özellikle motorlu araçlarla olan kaza-
lar en sık nedenidir (3,4). Çin’de Liu ve ark. (5) yaptığı 
bir çalışmada 82.720 omurga ve omurilik yaralanmalı 

hasta retrospektif olarak incelenmiş ve omurga ve 
omurilik bölgesi olarak etkilenme sırası lomber (%56), 
torakal (%23,7), servikal (%17,7) ve sakrokoksigeal 
(%2,3) olarak tespit edilmiştir (5). Yaralanmaların %20
-40’ında kırık olan parça kanal basısına neden olarak 
nörolojik belirtilere yol açmaktadır ve genç hastaların 
%30’unda da kronik ağrıya sebep olmaktadır (6). 

TANI
Yaralanma nedeniyle omurga kırığı gelişen hastalarda 
tanı amacıyla çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanı-
labilir. Yaralanan hastalara çekilen toraks, abdomen 
ve pelvik bilgisayarlı tomografileri (BT) omurga ve 
omurilik yaralanmalarını göstermede iyi bir yöntem-
dir (Resim 1a,b). Ayrıca son yıllarda omurga kırığına 
bağlı cerrahinin yapılıp yapılamayacağını belirleme-
de ve omurga ve omurilik tümörleri ile enfeksiyonla-
rında tanı amacıyla magnetik rezonansla görüntüle-
me (MRG) kullanılmaktadır. 
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SINIFLANDIRMA

Omurga ve omurilik yaralanmalarında Dennis’in üç 
kolon teorisi ve torakolomber yaralanma sınıflaması 
ve şiddet skoru (TLICS) kullanılmaktadır (7). Dennis’in 
üç kolon teorisinde omurga ve omurilik yaralanmaları 
dört farklı kategoride sınıflandırılır: Kama kırığı, çök-
me kırığı, emniyet kemeri tipi kırık ve kırıklı çıkık (Tab-
lo 1). TLICS sınıflaması ise üç grupta incelenir (Tablo 
2). 

Resim 1 a, b. L2 vertebra patlama kırığının ameliyat öncesi ve sonrası BT görüntülemesi (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden). 

Tablo 1. Dennis Sınıflaması

DENNIS

Minor yaralanma

- Transvers process kırığı

- Articular process kırığı

- Pars interarticularis kırığı

- Spinoz porcess kırığı

Major yaralanma

- Kompresyon kırığı

Tip A: Her iki endplatelerde kırık

Tip B: Superior endplatede kırık

Tip C: Inferior endplatede kırık

Tip D: Her iki endplate sağlam ve anterior 
kortekste taşma

- Burst kırığı

Tip A: Her iki endplatelerde kırık ve kanala 
kemik bası mevcut

Tip B: Superior endplatelerde kırık ve 
genellikle aksial yüklenme ile birlikte fleksiyon 
yaralanması mevcut

Tip C: Inferior endplatelerde kırık

Tip D: Burst-rotasyon. Aksial yüklenme ve 
rotasyon yaralanması

Tip E: Burst lateral fleksiyon

- Emniyet kemeri tipi kırık

Birinci seviye yaralanma

İkinci seviye yaralanma

- Kırıklı-çıkık

Fleksiyon-rotasyon tipi

Fleksiyon-distraksiyon tipi

Shear tipi

Tablo 2. TILCS sınıflaması 

Morfolojik kırık

- Kama kırığı 1 puan

- Paltama kırığı 2 puan

- Translokasyon 3 puan

- Distraksiyon 4 puan

Posterior ligament kompleksi

- Intakt 0 puan

- Kuşkulu 2 puan

- Travmalı 3 puan

Nörolojik durum

- Normal 0 puan

- Sinir hasarı mevcut 2 puan

- Tam omurilik lezyonu 2 puan

- Inkomplet omurilik lezyonu 3 puan

- Kauda equine 3 puan
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TEDAVİ
Günümüzde tedavinin amacı nörolojik hasarı önle-
mek, yeterli stabilizasyon ve füzyon sağlamak, sagital 
dengeyi yeniden sağlamak, erken rehabilitasyon ile 
kişinin yeniden işine dönmesini sağlamaktır (2). Teda-
vi, kırığın şekline göre konservatif ve cerrahi olarak iki 
şekilde gerçekleştirilir. Konservatif tedavi basit kama 
veya stabil çökme kırıklarını içeren stabil yaralanma-
lar veya TLICS puanı 3 ve altında olanlarda uygulanır. 
Bu tedavide hastalara 6-12 hafta istirahat ve omurga 
ortezi önerilir (6,7).

Cerrahi tedavi anstabil çökme kırıklarında, nörolojik 
kaybı olan çökme kırıklarında, distraksiyon ve rotas-
yonel yaralanmalarda (nörolojik muayenesi normal 
veya anormal) TLICS puanı 5 ve üzeri olan hastalar 
da uygulanır. Cerrahi tedavi arkadan yaklaşım, önden 
yaklaşım, kombine yaklaşım (ön ve arka) ve perküta-
nöz şeklindedir. Omurga ve omurilik yaralanmalı has-
talarda kanalda %40’ından fazla bası olması, vertebra 
yüksekliğinin %40 veya daha fazla kaybı, 15 derece-
den fazla kifoz olması durumunda önden yaklaşım 
ile cerrahi yapılır.  Hastada nörolojik kaybın olmaması 
veya hastada tam motor kaybın olması durumunda 
hastaya önden yaklaşım ile cerrahi uygulanmaz (6,7). 

Önden yaklaşımda iki farklı teknik kullanılır. Bunlar 
torakotomi ve orta hat sternotomidir. C7-C8, T1-T2 
seviyelerine orta hat sternotomi ile yaklaşılırken, T3-
T12 ve L1-L3 vertebralarına torakotomi ile yaklaşılır 
(Resim 2) (2,8). Önden yaklaşımlarda çoğunlukla to-
raks, periton ve retroperitoneal boşluklar açıldığı için 

göğüs cerrahisi veya genel cerrahi ile ortak çalışmak 
gerekmektedir (9).

Hastaya rutin genel anestezi ve monitorizasyon uy-
gunlanır. Hastaya entübasyonda çift lümenli endot-
rekeal tüp uygulanması ile tek taraflı akciğerin sön-
dürülmesi ile hastada akciğer ekartasyonun kolay 
olması sağlanır (8). Hasta tam yan pozisyonda altta 
kalan kol ileri doğru, aksillar yastıkla destekli ve düz 
olarak, üstteki kol dirsekten 90° fleksiyonda, alttaki 
bacak 90° fleksiyonda, üstteki bacak ekstansiyonda 
ve iki bacak arası yastıklarla desteklenerek 10-15 de-
rece geriye doğru desteklenerek pozisyon verilir. Lez-
yon seviyesi yastıklarla yükseltilir ve hastanın düşme-
mesi için hasta omuz ve kalçadan flaster yardımıyla 
masaya sabitlenir (Resim 3) (8,9). 

Hastalarda sol taraftan torakotomi kullanılmaktadır. 
Bu şekilde karaciğer ve vena kavanın cerrahi sırasında 
önümüze gelmesini önleyerek geniş bir alan sağlanır 
ve aortanın duvarı vena kavadan daha kalın olduğu 
için cerrahi sırasında gelişebilecek damar yaralanma-
larından kaçınılmış olunur (9). Kırık olan omurganın 1 
veya 2 kot üzerinden diseksiyon yapılarak girilir. Ör-
nek olarak kırık omurga T9 ise cilt insizyonu 8. veya 7. 
kot üzerine yapılarak girilir (2). Torakolomber bileşke-
nin cilt insizyonu ise 10 veya 11. kot üzerine yapılır (9). 

Torakotomide latissimus dorsi ve serratus anterior 
kasları kesilir ve kotlar ile interkostal kaslar görüle-
rek toraks boşluğuna girilecek olan interkostal aralık 
belirlenir. Kot çıkarılmayacaksa girilecek olan inter-
kostal aralığın altındaki kotun üzerinden kesilerek 
plevral boşluğa girilir. Eğer kot çıkarılacaksa kotun 
ön yüzünden itibaren periost sıyrılır. Kot her iki uçtan 
kesilerek çıkartılır. Kot kostotransvers eklemin yakla-
şık 4cm distalinden kesilmelidir. İnterkostal aralığa 
ekartör yerleştirilerek toraks boşluğuna girilir. Akciğer 
ıslak bir kompres ile ekarte edilmelidir. Aort hissedi-

Resim 2. Torakotomi ile T3 vertebradan L3 vertebra ara-
sına kadar geniş bir görüş alanı olur Resim 3. Önden cerrahi yaklaşımda hasta pozisyonu
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lerek omurga üzerindeki pariyetal plevra longitudinal 
aksta sıyrılır ve üzerindeki azigos venler kesilir. Tora-
kolomber bileşke ve L3’e kadar olan lezyonlarda cilt 
insizyonundan sonra eksternal oblik, internal oblik ve 
transabdominal kaslar kesilir. Fasia transversalis kesi-
lerek retroperitoneal boşluğa girilir. Bu boşluğun üst 
kısmında diyafram yer alır. Diyafram kontrol edilerek 
kotlara yapıştığı yere yakın ve kota paralel olarak dor-
solateral yönde omurga korpusuna gelene kadar açı-
lır. L1 omurgasından itibaren iliopsoas ve kuadratus 
kasları omurga korpusunun yan yüzeyine yapıştığı 
için kaslar daima önden arkaya doğru sıyrılmalıdırlar 
(8,9). 

Torakal ve L4’e kadar olan lomber omurgalar aorta-
dan aldıkları segmental arterler ile beslenirler. Stabi-
lizasyon işlemi için lezyonun olduğu omurga ve bu 
omurganın üst ve alt omurgalarının üzerindeki seg-
mental arterler bağlanmalıdır. Segmental arterler nö-
ral foramene yakın olan bölgeden bağlanmamalıdır. 
Nöral foramene yakın olan segmental arter bölgesin-
den omuriliği besleyen anastomotik arterler çıkmak-
tadırlar. Bu bölgeden kesilen olgularda omuriliğin 
beslenmesi bozulacağı için hastada nörolojik kayıp 
meydana gelir (9).

Anterior longitudinal ligament korunmasına dik-
kat edilerek kırık vertebra korpusu ve komşu diskler 
yüksek devirli drill ile temizlenir. Korpektomi önce 
ventro-dorsal yönde daha sonra kaudo-kranial yön-
de yapılır. Posterior longitudinal ligament korunarak 
epidural parçalar ve hematom boşaltılır. Daha sonra 
bu alana lezyonun nedenine ve beklenen yaşam sü-
resine göre ağırlık taşıyan kafes ile birlikte femoral 
greft veya otogreft yerleştirilir.  Sonrasında sabitleme 
işlemi yapılır. Alana torakotomi tüpü ve/veya retrope-
ritoneal dren yerleştirilerek kapatılır (3,7,8). 

Önden yaklaşım hastada geniş bir cerrahi alan ve 
çoklu cerrahi seviye sağlar. Arkadan yaklaşımda olu-
şabilecek bazı teknik yetersizlikler önden yaklaşımda 
daha azdır (1). Fakat önden yaklaşımdaki mortalite 
ve morbitite oranı arkadan yaklaşımdan daha faz-
ladır (6,7). Gertzbein ve ark. (10) yaptığı bir çalışma-
da önden yaklaşım ile yapılan cerrahilerde ameliyat 
sonrasında gelişebilecek geç kifoz oluşumu ve idrar 
kaçırmanın düzelmesinde daha faydalı olduğu söy-
lenmektedir. Önden yaklaşımda en önemli morbitite 
nedeni plevral, diyafragmatik ve retroperitoneal di-
seksiyon sırasında oluşan kanamalar ve viseral retrak-
siyonlardan kaynaklanır. Özellikle kan kaybı, pnömo-
toraks ve ileus gibi durumlar hastanın hastanede kalış 
süresinde uzamaya yol açmaktadırlar (7). 

Torakotominin ameliyat sırasında belirgin zorluk ve 
pulmoner komplikasyonlara yol açtığı bilinmektedir. 

İşlem esnasında bir kotun rezeke edilmesi, aynı taraf 
akciğerin söndürülmesi ve göğüs tüpü takılması aşa-
malarının her biri ameliyat sonrası atelektazi, plevral 
effüzyon ve pnömoni gibi pulmoner komplikasyon 
riskini arttırmaktadır. Diyafram serbestleştirildi ise, 
diyafram hernisi meydana gelebilir. Büyük arteriel ve 
venöz yapılar zarar görebilir. Hastalarda kalıcı ağrılar 
gelişebilir. Sol taraflı yaklaşımlarda Adamkiewicz arte-
rinin yaralanması ve buna bağlı omurilik enfarktı ve 
parapleji gelişmesi riski mevcuttur. Ana segmental 
damarın gösterilmesi için anjiyografi kullanılmasını 
ve yaklaşımın buna göre modifiye edilmesini önerilse 
de literatürde Adamkiewicz arteri bağlansa bile nö-
ral foramen çevresinde, omuriliğe yeterli kan akımı-
nı sağlayabilecek, bol miktarda kollateral dolaşımın 
mevcut olduğunu bildiren yayınlar da bulunmaktadır 
(11).  Torakotomi ileri yaş, pulmoner fonksiyon zayıflı-
ğı olanlarda, medikal olarak zayıf insanlarda, 3 aydan 
daha az yaşam beklentisi olan ve mediastinal yaralan-
ması olan hastalarda kontendikedir. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Omurganın ön tarafında belirgin olan patolojile-
rinde önden cerrahi yaklaşım güvenli bir yöntem-
dir.  

• Seçilecek cerrahi yaklaşım torakotomi ise, göğüs 
cerrahı ve nöroşirurjenin birlikte ameliyata girme-
si cerrahi komplikasyonları en aza indirecektir. 
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ÖZ
Kardiyak yaralanmalar yüksek mortalite oranları ile ciddi bir öneme haizdir. Tüm penetran ya da künt prekordiyal göğüs 
travmalarında aksi kanıtlanıncaya kadar kardiyak yaralanma varmış gibi kabul edilmelidir. Penetran yaralanmalar ge-
nelde tamponad tablosuyla başvururlar ve mortalite etkene göre (kesici delici alet veya ateşli silah) %20-70 arasındadır. 
Künt yaralanmalarda en sık görülen ise miyokardiyal kontüzyon tablosudur. Penetran yaralanmalarda ve kardiyak rüptür 
yaratan künt yaralanmalarda cerrahi yaklaşım ön plandadır. Tercih edilen yaklaşım sternotomidir. 

Anahtar Kelimeler: kardiyak yaralanma, tamponad, miyokardiyal kontüzyon, sternotomi 

ABSTRACT
Cardiac injuries are very important due to their high rates of mortality. Every precordial penetrating or blunt traumas 
must be accepted as cardiac injury unless proved otherwise. Patients with penetrating cardiac trauma usually present 
with pericardial tamponade and mortality rate is about 20% to 70% according to type of injury (stab wound or gunshot 
wound). Myocardial contusion is common in blunt cardiac injury. Surgery is the mainstay of the treatment in case of 
penetrating cardiac injuriy or blunt injury causing cardiac rupture. Sternotomy is preferred for the surgical approach.  

Key words: cardiac injury, tamponade, myocardial contusion, sternotomy
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GİRİŞ

Aristotle, diğer tüm organlardan farklı olarak kalbi 
yaralanmaya karşı koyamayan bir organ olarak ta-
nımlamıştır. Fabricius ise kalp yaralanmalarının dai-
ma ölümle sonuçlanacağı fikrini savunmuştur. Senac 
1778’de künt göğüs travmasına bağlı kardiyak rüptür 
ilk kez gözlemleyen kişi olmuştur (1). Kalp ve büyük 
damarlarda olan yaralanmaların sütüre edilebileceği 
fikri ilk kez Roberts tarafından 1881 yılında ortaya atıl-
mıştır (2). Bunun üzerine Theodore Billroth ise kalbe 
sütür koymaya çalışan bir cerrahın meslektaşları ara-
sında saygısını kaybedeceğini savunmuştur (3). Bu 
tartışmalar Rehn’in 1896 penetran bir kardiyak yara-
lanmaya primer sütürasyon yapması ile sona ermiştir. 
Bu olay kardiyak cerrahinin başlangıç noktası olarak 
da kabul görmektedir. Travma sonrası gelişen ventri-
küler septum rüptürüne ilk başarılı cerrahi müdahe-

le ise 1959 yılında Campbell ve ark. tarafından rapor 
edilmiştir (4). 

Kardiyak travmalar penetran ve künt olarak ikiye ayrı-
lır. Travma 40 yaş altı bireylerde ilk sıradaki ölüm sebe-
bidir. Kardiyovasküler yaralanmalar ise bu hastalarda 
santral sinir sistemi yaralanmalarından sonra ikinci en 
sık ölüme neden olan travma şeklidir (5).

PENETRAN KARDİYAK YARALANMALAR
Herhangi bir kesici delici alet toraksa penetre olur ve 
perikardı geçerse kalpte ve/veya büyük damarlarda 
laserasyon ihtimali yüksektir. Bazı künt toraks trav-
malarında da kırılan kaburgaların ya da sternumun 
keskin kenarlarının penetran yaralanma yapabilece-
ği de göz önünde bulundurulmalıdır. Sağ ventrikül 
anatomik pozisyonu nedeniyle penetran travmalar-
da %40’a yakın bir oranla penetran yaralanmalardan 
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kalbin en sık etkilenen bölgesidir. Penetran sol vent-
rikül yaralanmaları ise yaklaşık %30 oranında görülür. 
Bunları sırasıyla sağ ve sol atriyum izler (6). Ek olarak, 
koroner arterlerde laserasyon, kalp kapaklarında per-
forasyon, korda kopmaları, büyük damarlarda yara-
lanma hemodinamik instabilite yaratabilecek diğer 
yaralanma şekilleridir. 

Erken tanı ve hızla yapılacak basit bir cerrahi müda-
hale hastaların büyük bir çoğunluğu için can kurtarıcı 
olabilir. Bu sebeple göğüs ön duvarında sağda meme 
başı ile solda ön aksiler çizgi, üstte jugulum altta epi-
gastriumdan geçen hayali yatay çizgiler arasında ka-
lan alandaki tüm penetran travmalarda kardiyak yara-
lanma olabileceği akılda tutulmalıdır (Resim 1).

Penetran Kardiyak Yaralanmalarda Klinik Seyir

Kesici delici bir alet ile olan kardiyak yaralanmalar 
genelde akut kardiyak tamponad kliniği ile prezente 
olurlar (Tablo 1). Kan kaybı ile ilişkili semptomlarda 
bu kliniğe eşlik eder. Ateşli silah ya da patlayıcı mad-
de ile olan yaralanmalarında ise olgularda akut hemo-
rajik şok tablosu oluşur. Kan sıklıkla toraksa boşalır. 
Bu olgulara hızla müdahele edilmez ise mortalite ile 
sonuçlanma riski daha fazladır. Yapılan çalışmalarda 
kesici delici alet ile olan penetran yaralanmalarda ol-
guların %20’sinde tamponad gelişirken ateşli silah ya-
ralanmalarında bu oran %90’ın üzerindedir. Mortalite 
oranlarına bakıldığında ise kesici delici alet yaralan-
malarında mortalite %20-30’dur. Ateşli silah yaralan-
malarında %60-70 gibi 2 ila 3 kat artmış bir mortalite 
riski mevcuttur (6,7). Sağ ventrikül yaralanmalarında 
tamponad gelişme oranı sol ventrikül yaralanmaları-
na göre daha yüksektir. Bunun sebebi ise sol ventrikü-

lün daha kalın olan duvarının güçlü kontraksiyonları 
sayesinde hemostatik görev yapmasıdır (8).

Penetran kardiyak yaralanmalar sonucu yabancı ci-
sim embolizasyonu ile karşılaşılabilir. Bunlar sıklıkla 
santral sinir sisteminde, ekstremitelerde veya daha 
nadir olarak visseral organlarda iskemiye neden olur. 
Penetran kardiyak yaralanmalara sıklıkla akciğer, tora-
sik damarlarda hasarlanmalar ve sağ toraksa olan pe-
netran yaralanmalarda karaciğerde laserasyon eşlik 
eder. Nadiren de olsa kesici delici alet ya da merminin 
transdiyafragmatik ilerlemesi halinde intraabdominal 
organlarda yaralanmaların da tabloya eklenebileceği 
unutulmamalıdır.

Tanı Araçları

Tanı koymamıza yardımcı olacak tetkiki seçerken en 
önemli kriter hastanın klinik durumudur. Eğer hasta-
nın hemodinamisi stabilse göğüs filmi ve transtorasik 
ekokardiyografi (TTE) öncelikli olarak tercih edilmeli-
dir (9). Bilgisayarlı tomografik anjiografide (BTA) eşlik 
eden vasküler yaralanmaların tespiti için yardımcı 
olabilir. Bazen izole koroner arter laserasyonlarında 
çekilecek elektrokardiyografide (EKG) miyokardiyal 
iskemi düşündürecek ST-T değişiklikleri görülebilir. 
Tüm bu tetkikler ile yeterli bilgilerin elde edilemediği 
durumlarda tartışmalı bir yöntem olsa da subksifoid 
perikardiyotomi tanıya yardımcı olabilir (10). Ancak 
yalancı negatif sonuçlara neden olabilir (11). Hemodi-
namisi bozuk olan hastalarda ise klinik şüphe halinde 
hiç vakit kaybetmeden acil operasyon düşünülmeli-
dir. Acil servise penetran kardiyak yaralanma şüphe-
si ile getirilen hastalarda ideal algoritma Resim 2’de 
verilmiştir. 

Tedavi

Penetran kardiyak yaralanması olan hastaların tedavi-
si acil serviste başlar. İlk yapılması gereken şey volüm 
kaybının yerine konmasıdır. Hastanın hemodinamisi 
stabil ise pnömotoraks ya da hemotoraks varlığında 
toraks tüpü acil serviste takılabilir. Gereği halinde, 

Resim 1. Göğüs ön duvarında kardiyak yaralanma riski 
olan alan.

Tablo 1. Kardiyak Tamponad Kliniği

1. Hipotansiyon

2. Juguler venöz dolgunlukta artış

3. Kalp seslerinin derinden gelmesi

4. Pulsus paradoksus

5. Nabız basıncında daralma

6. Taşikardi

7. Hepatik konjesyon, sağ üst kadranda hassasiyet
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özellikle masif pnömotoraks ya da hemotoraks varlı-
ğında, hasta acil serviste vakit kaybetmeden entübe 
edilmelidir. Birçok merkezin bu tür hastalarda uygula-
dıkları standart protokolleri mevcuttur (12,13). Genel 
cerrahi tedavi yaklaşımlarından bahsederken kesici 
delici alet ve ateşli silah yaralanmalarını ayrı başlıklar 
altında incelemek faydalı olacaktır.

A. Penetran Kardiyak Yaralanmalarda Cerrahi 
Yaklaşım

Kesici delici alet ile olan kardiyak yaralanmalarda has-
taların büyük çoğunluğu uygun ve zamanında yapı-
lan bir tedavi ile hayatta kalmaktadır. Bu olgulara yak-
laşırken ilk dikkat edilecek 
nokta aletin hala hastanın 
üzerinde olup olmadığıdır. 
Alet halen hastanın üzerin-
de ise hasta operasyona 
alınıp insizyon yapılana ve 
perikard açılana kadar ye-
rinden oynatılmamalıdır.

Eğer hasta acil servise 
kardiyak tamponad ya da 
hemorajik şok tablosunda 
geldiyse ve fizik muayene 
bulguları kardiyak ve/veya 
majör vasküler yaralan-
maya işaret ediyorsa acil 
cerrahi endikasyonu vardır 
(14). Eğer hastanenin fiziki 
koşulları uygunsa cerra-
hiye acil servis koşulların-
da torakotomi yapılarak 
cerrahiye başlanabilir. Bu 
tür olgularda acil cerrahi 
yaklaşımın detayları ateşli 
silah yaralanmaları ile te-

melde aynı olduğundan ileride anlatılacaktır.

Klinik olarak akut tamponad düşünülen olgularda 
hemodinami stabil değilse hasta ameliyathaneye 
alınana kadar imkan varsa 13F bir iğne ile yapılacak 
subksifoid perikardiyosentez işlemi ile boşaltılacak 
40-50ml’lik bir mayi hastaya transfer aşamasında 
avantaj sağlayabilir. Vital bulguları normal olan ve sa-
dece penetran kardiyak yaralanma şüphesi bulunan 
olgularda ise daha önce belirttiğimiz tanısal testlere 
başvurulmalıdır. TTE bunlar içerisinde en sık tercih 
edilen, hızlı ve non-invaziv, yüksek oranda tanı koy-
durucu tetkiktir. 

Tanı konup hastanın operasyona alınmasına karar 
verilmesini takiben hastanın operasyon masasına alı-
nıp hızlıca monitörize edilmeli ve anestezi işlemine 
başlanmalıdır. Yüksek miktarlarda volüm replasmanı 
gerekebileceğinden mümkün oldukça geniş damar 
yolları açılmalıdır. Hasta median sternotomi için steril 
olarak boyanırken ve örtülürken gereği halinde ek in-
sizyonlar yapılabileceği göz önünde bulundurularak 
göğüs ön duvarı ve abdomenin de buna uygun hazır-
lanması önerilir. Sternotomi öncelikli tercih olmakla 
birlikte açık kalp cerrahisi yapılmayan merkezlerde 
cerrahın tecrübesi yeterli değil ise sol anterior (ante-
rolateral) torakotomi tercih edilebilir (Resim 3).

Sternotomi yapıldıktan sonra perikard açılmadan 
inspeksiyon ile içeride mayi olup olmadığı gözlen-

Resim 2. Acil servise penetran kardiyak yaralanma ile 
gelen hastada tedavi algoritması

Resim 3. Kardiyak yaralanmalarda insizyon alternatifleri
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melidir. Perikardın açılmasını takiben içerideki mayi 
hızlı bir şekilde aspire edilmeli eş zamanlı intravenöz 
volüm replasmanına devam edilmelidir. Mayi aspire 
edildikten sonra kanama odağı aranmalıdır. Kanama 
eğer ventrikül üzerinden geliyorsa laserasyonun ge-
nişlememesi için sütürasyon yapılana kadar sadece 
dijital kompresyon ile kanama kontrolü sağlanmalı, 
herhangi bir cerrahi enstrüman kullanılmamalıdır 
(Resim 4). 

Majör damarlardan veya atriyumlardan kaynaklanan 
bir kanama tespit edildiyse “Satinsky” vasküler klemp 
atriyumlar ve kaval venler için kullanılabilirken, aort-
tan kaynaklanan kanamalarda “Derra” vasküler klemp 
damar içerisindeki akımı tam durdurmayacak şekilde 
kullanılabilir (Resim 5). 

Atan ve dolu bir kalpte miyokardiyal laserasyonlar 
sütüre edilirken laserasyon alanının genişleme riski 
mevcuttur. Cerrah bu duruma karşı son derece dik-
katli olmalıdır. Hasta hiperventile edilerek veya kaval 
venlere geçici klempler koyularak venöz dönüşün 
azaltılması sağlanır, bu şekilde boş bir kalbe dikiş at-
mak daha güvenli olacaktır. Ventriküler yaralanmaları 
sütüre etmek için en iyi seçenek 2-0 ya da 3-0 plejit-
li polipropilendir. Aralıklı matres dikiş tekniği tercih 
edilmelidir. Ventriküllere dikiş atılması gerekiyorsa 
kısa süreli olarak kardiyopulmoner bypass (KPB) altın-
da kalp mümkün olduğu kadar boşaltılmalıdır. Eğer 
defekt çok büyük ise gereklilik halinde aort klemple-
nip kardiyopleji kullanılarak kardiyak arrest sağlan-
malı ve defekt yama ile onarılmalıdır. Nitekim yama 

Resim 4. “Satinsky” klemp ile sağ atriyal kanamanın kontrolü (A). Parmak ile ventriküler kanama kontrolü(B).  Resim 
linki: (https://s0www.utdlab.com/contents/image?imageKey=SURG%2F86034)

Resim 5. “Satinsky” klemp(A). “Derra” klemp(B)
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ile yapılan ventriküler serbest duvar onarımlarında 
uzun dönemde ventrikül fonksiyonlarının daha iyi ko-
runduğu gösterilmiştir (15). Atriyumdaki kanamaların 
onarımı ise nispeten kolay olmakla birlikte sıklıkla 
KPB gerektirmez. 4-0 veya 5-0 polipropilen dikişler ile 
kontinü dikiş tekniği kullanılarak onarım yapılabilir.

Kanama kontrolü sağlandıktan sonra detaylı bir intra-
operatif muayene yapılması şarttır. Yaralanma sıklık-
larına göre kalp boşlukları ve major vasküler yapılar 
incelenmelidir. Gerekliyse her iki plevra açılarak to-
raks boşluklarında kan olup olmadığına bakılmalı ve 
majör vasküler yapılar dikkatlice incelenmelidir. Ope-
rasyon sonlandırılmadan önce eğer acil servis şartla-
rında tüp torakostomi yapılmadıysa açık olan göğüs 
boşluklarına ve mediastene drenaj için tüp yerleşti-
rilmeli ve insizyon kapatılmalıdır. Perikardın kapatılıp 
kapatılmaması konusunda kesin bir kanı yoktur.

B. Ateşli Silah Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım 

Ateşli silah yaralanmalarında sağ kalım kesici delici 
alet yaralanmalarına göre daha kötüdür (16).  Daha 
önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi bu olgu-
lar acil servise geldiklerinde sıklıkla bilinç kapalı ya 
da konfüzedirler ve hemodinamik olarak da stabil 
değillerdir. Bu hastaların acilen cerrahiye alınmaları 
gerekmektedir. Özellikle büyük kalibreli mermi ya da 
patlayıcı madde ile gerçekleşen göğüs travmalarında 
kardiyak yaralanmalara, akciğer ve toraks içi majör 
vasküler yaralanmaların eşlik etme ihtimali yüksek 
olduğundan sol anterolateral torakotomi öncelikli 
tercih olmalıdır. İlk cerrahi müdahele fiziki koşullar uy-
gunsa acil serviste yapılabilir. Acil serviste torakotomi 
endikasyonları Tablo 2’de sıralanmıştır. Hasar kontrolü 
yapıldıktan sonra basit bir onarım ihtiyacı varsa yine 
o anda yapılabilir. Ancak ventriküllerde ya da büyük 
damarlarda ciddi bir yaralanma mevcut ise kanama 
kontrol altına alınıp hasta teçhizatlı bir ameliyathane-

ye alınmalıdır. Bu gruptaki hastaların büyük çoğunlu-
ğunda KPB ihtiyacı olur. Bu aşamadan sonraki genel 
cerrahi yaklaşım iki grupta da benzerdir.

Postoperatif Dönem

Bu hastalarda postoperatif takip prensipleri açık kalp 
cerrahisi geçiren hastalarda olduğu gibi olmalıdır 
(Tablo 3). Penetran kardiyak yaralanmalarda koroner 
arterlerde travma sırasında ya da cerrahi sırasında ha-
sarlanma olabilir. Bu olgular erken bulgu vermez ve 
operasyon sırasında gözden kaçabilir. Postoperatif ilk 
5-6 saat içerisinde hemodinamide beklenmeyen bir 
bozulma halinde koroner arter hasarı olabileceği dü-
şünülmelidir. Bu hastalara EKG takibi yapılmalı ve ge-
reklilik halinde acil koroner anjiyografi planlanmalıdır. 
Hasar tespit edilirse koroner arter bypass greftleme 
(KABG) uygulanmalıdır. Yine penetran yaralanmalar-
da interventriküler veya interatriyal septumda defekt 
ve kalp kapaklarında perforasyon olabilir. Postope-
ratif dönemde böyle bir durumdan şüphe ediliyorsa 
TTE ile tanı konur. Cerrahi onarım gerekli görülürse 
hastanın hemodinamisinin stabil olduğu takdirde 
operasyon 8-12 hafta ertelenmesi daha güvenli ola-
caktır. İatrojenik ASD, VSD ve kapak yetmezlikleri er-
ken dönemde bulgu vermeyebilir ve uzun dönem 
takiplerde kalpte bir üfürüm duyulursa akla getiril-
melidir. İleti sistemi hasarları ile nadir de olsa karşıla-
şılabilir. Aritmi hemodinamiyi bozmuyorsa müdahele 
için 4 hafta kadar beklenebilir. Penetran kardiyak ya-
ralanma öyküsü olan hastalarda uzun dönem takip-
lerinde aorta-pulmoner, aorta-brakiosefalik, koroner 
fistüller gelişebileceği de unutulmamalıdır. 

KÜNT KARDİYAK YARALANMALAR 
Klinik serilerde künt göğüs travması sonrası kardiyak 
hasar görülme sıklığı %8 ila %76 gibi geniş bir aralıkta 
rapor edilmiştir (5). Künt travma sonrası hayatını kay-
beden bireyler üzerinde yapılan bir otopsi çalışma-

Tablo 2. Acil serviste torakotomi endikasyonlar ve 
kontrendikasyonlar

Endikasyonlar

1. Kurtarılabilir “travma sonrası kardiyak arrest” 
(penetran travmalarda <15dk, künt travmalarda 
<5dk CPR yapıldığı bilinen vakalar)

2. Travma sonrası persistan hipotansiyon, Sistolik KB 
<60mmHg. (Tamponad, aktif kanama)

Kontrendikasyonlar

1. Penetran travmalarda >15dk, künt travmalarda 
>5dk CPR yapıldığı bilinen ve yaşam işareti olmayan 
hastalar (pupil cevabı, spontan solunum vs.)

2. Şiddetli kafa travması olan hastalar

Tablo 3. Postoperatif takip prensipleri

1. İnvaziv arter monitörizasyonu

2. EKG takibi

3. Satürasyon takibi

4. Göğüs tüpleri(drenaj) takibi

5. Santral venöz katater

6. İdrar çıkışının takibi

7. Arteryel kan gazı takibi

8. Gereklilik halinde non-invaziv santral sinir sistemi 
monitörizasyonu
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sında ise kardiyak kontüzyon görülme sıklığı %14-16 
oranında hesaplanmıştır (17). 

Künt travmalarda farklı şekillerde oluşabilir (Tablo 4). 
Bu mekanizmaların birçoğunun sonucu olarak intra-
kardiyak basınçta ani bir artış gerçekleşir. Ani basınç 
artışı, atriyum veya ventriküllerin serbest duvarların-
da, septumda, kalp kapaklarında ve kapaklara bağlı 
olan korda ya da papiller adelelerde rüptürle sonuçla-
nabilir. Nadiren de olsa kalbin ön yüzünün sternuma 
ani bir şekilde çarpmasıyla koroner arterlerde hasar 
olabilir. Miyokardiyal kontüzyon künt travmalar son-
rası sık (%60-100) görülür. Daha sessiz bir tablodur. 
Kontüzyon subepikardiyal peteşiler şeklinde olabile-
ceği gibi tam kat tutulum da görülebilir. 

Göğüs ön duvarına düşük enerjili künt travma sonra-
sı ani kardiyak ölümlerin olduğu rapor edilmiştir. Ya-
pılan bir çalışmada kardiyak siklüsün repolarizasyon 
fazında olan travmanın bu duruma sebep olabileceği 
gösterilmiştir (18). “Komosyo kordis” adı verilen bu 
sendrom sıklıkla beyzbol oynayan çocuklarda rapor 
edilmiştir (19).

Künt Kardiyak Yaralanmalarda Klinik Seyir

Künt kardiyak travmalarda karşılaşılabilecek en sık 
patolojiler kardiyak kontüzyon, kardiyak rüptür, vent-
riküler septal rüptür ve kalp kapaklarında rüptürdür. 
Klinik tablo oldukça değişkendir (Tablo 5). Bunlar 
içerisinde en sessiz klinik, kardiyak kontüzyonda gö-
rülür. Çoğu olguda herhangi bir semptom bulunma-
yabilir. Anjina, disritmiler görülebilir. Kontüzyon eğer 

tam kat tutulum gösteriyorsa hastalar yaklaşık 2 hafta 
sonra serbest duvar rüptürü ile prezente olurlar (20). 
Kardiyak rüptür en sık duvarı en ince ve kas dokudan 
zayıf olan sağ atriyumdan gerçekleşir. Tamponad kli-
niği ile hastalar acil servise başvurur. Ventrikül serbest 
duvarında olan rüptürler daha katastrofik seyreder. 
Bazen ventrikül duvarında parsiyel rüptür olabilir. Bu 
olgularda başlangıçta herhangi bir semptom yoktur. 
Ancak bu bölgeden geç dönemde psödoanevrizma 
gelişebilir. Psödoanevrizmalar içerisinde trombüs 
biriktirerek embolik olaylara yol açabilmesi yanında, 
aritmilere, bası bulgularına ve spontan rüptür sonrası 
tamponad gelişmesine neden olabilir (21). Ventrikü-
ler septumda rüptür olduğunda klinik defektin bü-
yüklüğü ile doğru orantılıdır. Küçük çaplı defektlerde 
hastanın kliniği bundan etkilenmezken geniş defekt-
lerde pulmoner venöz hipertansiyon ve kalp yetmez-
liği tablosu gelişebilir. Sol kalbin kapakları künt trav-
malarda sağ kalp kapaklarına göre künt travmalardan 
daha çok etkilenir. Aort kapak hasarı en sık görülen 
valvüler patolojidir (22). Aort kapakta kaspların anü-
lüsten ayrılması, aort damarında diseksiyon gibi du-
rumlarda kapak yetmezliği gelişebilir (3). Mitral ve 
triküspit kapakta ise sıklıkla korda ve papiller adele 
rüptürü, ya da papiller adelenin tutunduğu serbest 
duvarda rüptür nedeniyle kaçaklar oluşabilir (23). 
Akut gelişen kapak yetmezliklerinde yine pulmoner 
hipertansiyon ve akciğer ödemi ile kalp yetmezliği 
gelişimi hastanın kliniğinin bozulmasına neden olur. 
İzole perikardiyal travmaya bağlı geç dönemde post-
travmatik perikardit denilen tablo ile karşılaşılabilir. 
Sol frenik sinir paralelinde perikardiyek yırtıklar geli-
şebilir.

Tanı Araçları

Künt travmalarda da tanı araçlarının kullanım prensi-
bi penetran travmalarda olduğu gibidir.

Tedavi

Kardiyak kontüzyon cerrahi bir tedavi endikasyonu 
yoktur. Ancak geç dönemde ortaya çıkabilecek aritmi, 
psödoanevrizma, serbest duvar rüptürü, konstrüktif 
perikardit gibi senaryolara karşı yakın takip yapıl-
malıdır. Serbest duvar rüptüründe hasta hastaneye 
ulaşabildiği takdirde klinik şüphe halinde acil operas-
yon endikasyonu vardır. VSD geliştiği takdirde hasta-
nın kliniğine göre karar verilmelidir. Hasta stabil ise 
operasyon 8-12 hafta kadar ertelenmelidir. Sol kalp 
kapaklarında gelişen rüptürlerde acil cerrahi gerekli 
iken triküspit kapaktaki rüptürlerde operasyon için 
8-12 hafta beklenmesi önerilir.

Tablo 5. Künt kardiyak travma sonrası semptomatoloji

1. Non-spesifik EKG değişiklikleri (tedavi gerektirmez)

2. Ciddi ST-T değişiklikleri

3. Atriyoventriküler ileti gecikmeleri

4. Atriyal ve ventriküler disritmiler (acil müdahele 
gerektirebilir)

5. Hipotansiyon / Kardiyojenik Şok

6. Hemoperikardiyum

Tablo 4. Künt kardiyak travma mekanizmaları

1. Direk prekordiyal etki: Enerjinin doğrudan kalbe 
aktarılması

2. Crash yaralanma: Kalbin sternum ve vertebralar 
arasında sıkışması

3. Deselerasyon veya torsiyon etkisi: Kalbin fiksasyon 
noktalarından gerçekleşir

4. Hidrolik etki: Künt batın travmalarında venöz 
dönüşün ani artması ile oluşur
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Cerrahi Yaklaşım 

Serbest duvar rüptüründen şüphelenildiğinde ya da 
tanı konduğu anda KPB’a girilecekmiş gibi operasyon 
hazırlıkları yapılmalıdır. Hemodinami stabilse temkinli 
bir cerrah mediasten açılmadan femoral arter ve ven 
aracılığı ile KPB’a hastayı hazırlayıp daha sonra medi-
an sternotomi yapar. Sternotomi sonrası defektin yeri 
ve büyüklüğü tespit edildikten sonra küçük defektler 
için 2-0 ya da 3-0 plejitli polipropilendir aralıklı mat-
res dikiş tekniği ile onarım yapılabilir. Eğer defekt çok 
büyük ise defekt yama ile onarılmalıdır. Atriyal rüp-
türlerin onarımı 4-0 veya 5-0 polipropilen dikişler ile 
kontinü dikiş tekniği kullanılarak yapılabilir. VSD ve 
kapak yetmezliklerinde cerrahi tedavi standart ona-
rım teknikleri ile yapılabilir. Kapak replasmanı müm-
kün oldukça 2. sırada tercih edilmelidir.

Eve götürülecek mesajlar

• Tüm penetran ya da künt prekordiyal göğüs trav-
malarında aksi kanıtlanıncaya kadar kardiyak ya-
ralanma varmış gibi kabul edilmelidir. 

• Şüphe, erken tanı ve tedavi sayesinde mortalite 
önüne geçilebilir.

• Göğüs filmi, TTE, EKG ve kardiyak enzimler yol 
gösterici olabilir.

• Hastanın hemodinamisi stabil değilse acil cerrahi-
ye alınmaları önerilir.

• Acil servis şartlarında yapılacak bir torakotomi ha-
yat kurtarıcı olabilir. 

• İlk başta tercih edilecek insizyonlar; median ster-
notomi ve sol anterolateral torakotomi olmalıdır. 

• Penetran yaralanmalarda sadece epikardiyal değil 
intrakardiyak yapılarda da hasar olabileceği unu-
tulmamalıdır. 

• Künt travmalara bağlı hasarlar erken dönemde 
bulgu vermese de geç dönemde katastrofik so-
nuçlara yol açabilir.
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Toraks İçi Travmatik Büyük Damar Yaralanmaları

Intrathoracic Traumatic Great Vessel Injuries
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ÖZ
Toraks içerisindeki büyük damarların yaralanması hayatı tehdit eden yaralanmalar arasındadır. Trafik kazalarındaki artış 
ve radyolojik gelişmeler sebebiyle görülme oranları artmıştır. Aort başta olmak üzere pulmoner ve subklaviyan damarlar 
künt ve penetran yaralanmalar sonu hasar görebilirler. Yazıda bu tür yaralanmalara yaklaşım anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, aort, büyük damar

ABSTRACT
Injuries to the great vessels in the thoracic cavity are life-threatening conditions. The incidence of such injuries has inc-
reased due to the increase in rate of traffic accidents and the development of radiologic diagnostic techniques. Blunt 
and penetrating injuries may affect aorta, pulmonary and subclavian vessels. This chapter focused on the treatment of 
intrathoracic great vessel injuries.
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GİRİŞ

Büyük damar yaralanmaları hayatı tehdit eden yara-
lanmalardır. Son zamanlarda bu tür yaralanmalara 
daha fazla oranda rastlanır olmuştur. Bunun sebep-
lerinden ilki trafik kazalarındaki artış ikincisi ise tanı 
yöntemlerindeki gelişmelerdir.  

AORT YARALANMALARI

Künt toraks travmalarında aort yaralanması %1-2 ora-
nında görülür (1,2). Künt torasik aort yaralanmaları 
motorlu taşıt yaralanmalarından sonra oluşan hızla 
ölüm sebebidir. Hastaneye ulaşıp da tedavi olan has-
taların %20’si uzun süreli yaşarlar. Aort yaralanmaları 
ilk defa 1557 yılında Vesalius tarafından tanımlanmış-
tır ve ilk başarılı onarım 1953 yılında Bahnson tarafın-
dan yapılmıştır (3). Trafik kazaları sonucu oluşan yük-
sek enerjili künt travmaların aort yaralanmaları için 
risk faktör olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada aort 
yaralanmalarına bağlı ölümler kafa yaralanmalarında 

bağlı ölümlerdan sonra ikinci sırayı almaktadır. 

Torasik aortanın künt yaralanmaları en çok sol subkla-
viyan arter çıkışından hemen sonra aort istmusunda-
dır. Sonrasında transvers arkusta, proksimal asendan 
aortada ve son olarak da desendan aortanın diyafram 
girişinin hemen öncesinde gözlenir (3-5). Aort yara-
lanma bölgeleri ve sıklıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.

En çok istmusta yırtık olmasının sebebi, hareketli olan 
çıkan aort ve transverse aortun fikse olan inen aort 

Tablo 1. Aort yaralanması görülen bölgeler

Yaralanma bölgesi %

Aort istmusu 54

Transvers aort 18

Asendan aort 11

Desendan aort 10

Batın içi aort 7
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arasında bir geçiş bölgesi olmasıdır. Bu anatomik 
durum ani deselerasyonda gerilmeye ve sonrasında 
yırtılmaya yol açmaktadır. Bir diğer görüş, istmustaki 
gerilme gücünün diğer bölgelerdekinden daha zayıf 
olması ve daha kolay yaralanmasından kaynaklandığı 
şeklindedir. Bir başka görüş ise abdominal bölgeye 
olan şiddetli kompresyon en zayıf bölge olan istmus-
ta yaralanmaya yol açacağıdır. Bu olay “water ham-
mer” yani su çekici olarak adlandırılmaktadır. Aort 
yaralanması ve diyafram yaralanmasının birlikte gö-
rülmesi bu görüşü desteklemektedir. Bu tür adominal 
bölgeye olan şiddetli travmalarda aort yaralanmasın-
dan çok travmatik asfiksiye rastlanır. Bunlara ilaveten 
bir de kemiklerin yol açtığı sıkışmadan bahsedebiliriz. 
Burada aort travmaya maruz kalmış göğüs duvarını 
oluşturan kemikler arasında sıkışır. Bu sıkışmada aort 
sternum, her iki birinci kaburga ve klavikulaların me-
diali ile vertebral kolon arasında kalır ve yaralanmaya 
ortaya çıkar (Şekil 1-2).

Aort yaralanmalarında ilk olarak intima ve media ta-
bakaları hasarlanırken, adventisia hasarı daha sonra 
oluşur. Adventisia yırtılması saniyeler içinde ya da yıl-
lar sonra da olabilir. Aort yaralanmalarında hastaların 
ancak %30’u hastaneye ulaşırlar. Eğer tedavi edilmez-
lerse hastalar ilk 24 saat içinde kaybedilirler. 

Yukarıda bahsettiğimiz travmatik asfikside glottis 
kapalı durumdayken adominal bölgeye olan şiddetli 
travmalar sonucu kapakçık sistemi olmayan serviko-
fasial venlerde oluşan ani venöz hipertansiyonun yüz, 
boyun, göğüs üst duvarı ve beyne nakledilmesi ile bu 
bölgelerde peteşiler, subkonjonktival hemoraji, siya-
noz, kapiller dilatasyon ve beyin ödemine bağlı nöro-
lojik bulgular ortaya çıkar. Resim 1’de travmatik asfiksi 
oluşan hastada bilateral subkonjonktival hemoraji 
görülmektedir. 

Aort Anatomisi

Aort sol ventrikülden çıkar. Vücudun en büyük atar-
damarıdır. Üç bölümde incelenir; 

Şekil 1. Travmaya bağlı gelişen istmus rüptürü şematik olarak gösterilmesi (Travma sonrası göğüs duvarında ön arka 
mesafe sıkışması sonrası istmusta yırtık oluşmuştur). 

Şekil 2. Eğer uygulanan kuvvet çok fazla ise istmusa ila-
veten çıkan aortanın pleksiyon rüptürü de görülebilir.

Resim 1. Travmatik asfiksi oluşan hastanın bilateral sub-
konjontival hematom görüntüsü
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1.  Asendan (çıkan) aort: Kalpten çıkan ve arkusa 
kadar olan kısımdır. Bu bölümde aortik kapak ve 
kapağın hemen üzerinden çıkan kalbin arteryel 
dolanımını sağlayan sağ ve sol koroner arterler 
bulunur. 

2.  Arkus aorta: Aortun yatay olarak seyrettiği ve 
beyine üst ekstremitelere giden dalları verdiği 
bölümdür. Buradan çıkan dallar sırasıyla Trunkus 
brakiosefalikus, sol karotis ve sol subklavian arter-
dir. Trunkus brakiosefalikus sağ subklavian ve sağ 
karotis arter olarak ikiye dallanır.

3.  Desendan (inen) aort: Arkus aortadan sonra baş-
layanve iliak arterlere kadar devam eden kısımdır. 
Dessenden aorta, toraksı geçip diyaframı delerek 
batına girer.

Aort Yaralanmalarında Klinik Bulgular

Aort yaralanmalarında en sık görülen belirti göğüs 
ağrısıdır. Bu yaralanmalar genellikle trafik kazaları, 
yüksekten düşmeler, ağır kütleler altında ezilmeler 
olduğu için izole aort yaralanması oluşması zordur. 
Hemen her zaman eşlik eden organ yaralanmaları da 
vardır. Eşlik eden yaralanmaların oranı %80 civarında-
dır. Eşlik eden yaralanmalar arasında ciddi kafa trav-
maları, pulmoner kontüzyon, kardiyak kontüzyon, ka-
rın içi kanama, pelvis kırığı, büyük kemik ve kaburga 
kırıklarını ve diyafram yaralanmalarını sayabiliriz. Aor-
tun baskı altında kalıp en zayıf yerinden yaralanması, 
göğüs duvarına ani ve çok şiddetli basınç sonrası olur. 
Hastalarda göğüs duvarında, interskapular bölgede, 
darbenin geldiği yöne bağlı olarak etkilenen tarafta 
ağrı sık olur. Aort yaralanmasının tanına bilmesi için 
öncelikle aort yaralanmasından şüphelenilmesi gere-
kir.

İstmus yaralanmalarında periferik nabızlarda farklılık 
olabilir. Bunun nedeni de istmus yaralanması sonrası 

oluşan hematomdur. İstmus rüptüründe sol kolda ba-
sınç azalması, alt ekstremitelerde basınç azalması ve 
distal aortta basınç olmaması gibi üç belirgin durum-
dan bahsedebiliriz. Şekil 3’te istmus yaralanmalarında 
periferik nabızlara etkisi gösterilmiştir.

Aort yaralanmaları için tipik bölge olan sol subklavi-
yan arterin aortadan çıkış yerinin hemen distalindeki 
yırtılmalarında aort koarktasyonu belirtileri vardır. Üst 
ekstremitelerde ölçülen kan basıncı 300 mmHg’ye 
ulaşabilir. Femoral nabızlar zayıflamıştır. Bu durun 
psödokoarktasyon ya da travmatik koarktasyon ola-
rak adlandırılır ve inen aortun hematoma bağlı olarak 
baskıya uğraması veya yırtık kenarlarının lümen için-
de dönerek lümeni daraltması sonucu oluşur. 

Aort yaralanmaları nörolojik bulgular da yaratabilirler. 
Medulla spinalisin kanlanmasındaki bozulma sonucu 
hastada parapleji olabilir. Mediastinal hematom son-
rası recurrens sinirin gerilmesine bağlı ses kısıklığı, 
stellar ganglion basısına bağlı Horner sendromu gö-
rülebilir. Aort yaralanmaları sonrası oluşan nörolojik 
bulgular Tablo 2’ de gösterilmiştir.

Aort yaralanmalarında Radyolojik Bulgular

Aort yaralanması tanısında klinik bulgulara destek-
leyici olan radyolojik bulgular önemli yer tutar. Aort 
yaralanması düşünülen travmalı hastanın PA akciğer 
grafisinde görülen bulguları şöyle sıralayabiliriz: 

Şekil 3. İstmus rüptürünün periferik nabızlara etkisi. 1. Sol kolda basınç azalması, 2. Alt ekstremitede basınç azalması, 
3.Distal aortta basınç olmaması.

Tablo 2. Aort yaralanması sonrası görülen nörolojik 
bulgular

Bulgu Etiyoloji

Parapleji Medulla spinalis 
kanlanmasındaki bozulma

Ses kısıklığı N. recurrens basısı 

Horner sendromu Stellar ganglion basısı 
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1.  Aort topuzunun silinmesi

2.  Desendan aortanın sınırlarının kaybolması

3.  Mediastinal genişleme (supin pozisyonda çekilen 
grafide 8cm’den büyük, oturarak ya da ayakta çe-
kilen grafide 6cm’den büyük mediasten genişliği)

4.  Aortik şapka (cap) bulgusu 

5.  Sol hemotoraks 

6.  Trakeanın sağa kayması 

7.  Özofagusun sağa kayması (nazogastrik tüpün 
sağa kayması) 

8.  Sol ana bronşun aşağı doğru baskılanması

PA akciğer grafisi travmatik hastada hemen yapılma-
lıdır. Akciğer grafisindeki bulgulara göre toraks to-
mografisi ya da TEE (transözofageal ekokardiografi) 
yapılabilir. Burada önemli olan vasküler yaralanması 
olan hastanın kan değerleridir. Kan değerlerinde bo-
zulma saptanmayan hastalarda toraks tomografisi 
ilk tercih edilecek yöntemdir. Mümkünse kontrastlı 
toraks BT yapılması en uygun yöntemdir (3,6-8). Aort 
yaralanması sonrası PA akciğer grafisi Resim 2 ve 3’te 
gösterilmiştir. Posttravmatik torasik aort anevrizması 
ve diyafram hernisi Resim 4’te gösterilmiştir. Ateşli si-
lah yaralanması sonrası gelişen torakal aortik psödo-

anevrizma Resim 5, 6 ve 7’de gösterilmiştir. Hemodi-
namisi stabil olmayan hastalarda gerekirse yatak başı 
TEE yapılabilir. Bu hastalarda şartlar uygunsa hasta 

Resim 2. Aort yaralanması sonrası görülen PA akciğer 
grafisi.

Resim 3. Aort yaralanması sonrası görülen PA akciğer 
grafisi.

Resim 4. Posttravmatik torasik aort anevrizması ve di-
yafram hernisi  

Resim 5. ASY sonrası torakal aortik pseudoanevrizma BT 
görüntüsü.

Resim 6. ASY sonrası torakal aortik pseudoanevrizma BT 
görüntüsü.

Resim 7. ASY sonrası torakal aortik pseudoanevrizma BT 
görüntüsü.
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ameliyathaneye alınıp ameliyathane şartlarında TEE 
ve takiben operasyon yapılabilir.

Aort Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Aort yaralanmalarını dört gurup altında değerlendi-
rebiliriz: Tip-1 (İntimal yırtık), Tip-2 (İntramural hema-
tom), Tip-3 (Psödoanevrizma) ve Tip-4 (Rüptür). Mini-
mal aort yaralanması denildiği zaman, kan sızmasına 
sebep olmamış intimal yırtık Tip-1 akla gelmelidir. 
Aort intimasında 1cm’den küçük flep oluşması söz 
konusudur. Tip-2’de ise aortik kan basıncının gücü ile 
intima distale doğru ayrılarak iner, aralığa kan dolar 
ve media tabakası olaya eşlik eder. Tip-3’de intima 
ve media hasarlanmış adventisia sağlamdır ve kan 
adventisia altında toplanır. Tip-4’te ise adventisia da 
hasarlıdır ve kan mediastene dolar.

Aort Yaralanmalarına Yaklaşım

Aort yaralanmalarına yaklaşım hastanın hemodina-
mik durumuna, aort yaralanmasının derecesine ve 
eşlik eden yaralanmaların varlığına bağlıdır. Hemodi-
namik olarak stabil olmayan hasta hemen ameliyat-
haneye alınıp eksplorasyon yapılarak kanamanın yeri 
tespit edilmelidir. Kanama çoğunlukla aort yaralan-
masından kaynaklanıyorsa hemen aortik tamir yapıl-
malıdır. Aortta yaralanma tespit edilmiş, fakat hayatı 
tehdit eden kanama başka bir kaynaktan geliyorsa 
öncelikle o kanama yerleri tamir edilmelidir. Bunu ta-
kiben aort yaralanması tamir edilebilir (8-10).

Aort yaralanmalarında sol torakotomi ile toraks boş-
luğuna girilip yaralanma yeri ortaya konur. Kana-
manın kontrolü için aortun distalde ve proksimalde 
klemplenmesi gerekir. Lezyon distalinde kalan organ-
ların hipoksiye bağlı hasarların önlenmesi gereklidir. 
Bu durum özellikle beyin, böbrekler ve medulla spi-
nalis için önem arz eder. Genç hastalarda kollateral 
damarlar oluşmadığı için daha da önemlidir.  Aorta 
klemp uygulanması ve lezyonunu basit sütürle tamiri, 
prostetik greft ile tamir veya sütürsüz greft ile tamiri 
günümüzde kullanılan yöntemlerdir (8-10). 

TORAKS İÇİ DİĞER BÜYÜK DAMAR 
YARALANMALARI
İntratorasik büyük damar yaralanmalarında künt to-
raks travması rastlanan en sık sebeptir. Buna ek olarak 
kesici delici alet yaralanmaları ve ateşli silah yaralan-
maları da gözlenmektedir. İnnominat ve subklavyan 
arterlerin yaralanmaları sıktır. İntratorasik büyük da-
mar yaralanmalarında aynı tarafta üst ekstremitede 
nabızda azalma, hipotansiyon ve travmaya ait bulgu-
lar gözlenir. Penetran yaralanmalarda A-V fistül olu-

şumu ve periferik nabızların palpe edilebilirliği akılda 
bulundurulmalıdır. Kanama miktarı fazla ise hipovo-
lemik şok görülebilir. Arkus aortadan çıkan dalların 
yaralanmalarında arteriografi tanısal yöntemdir.

Subklavian arter yaralanmaları genelde genelde pe-
netran yaralanmalar sonucu olur. Aynı tarafta radial 
nabız alınamaz. Subklavyan arter yaralanmalarında 
brakial pleksus yaralanması da hatırda tutulmalıdır. 

Pulmoner damar yaralanmaları künt veya penetran 
yaralanmalar sonrası oluşabilir. Nadir görülürler. Peri-
kard içindeki bölümde yaralanma varsa, perikard içi-
ne kanama sonrası perikard tamponadı oluşur. Hasta-
larda tamponad bulgusu olarak Beck’s triadı görülür. 
Beck’s triadının komponentleri şunlardır: (a) Zayıf na-
bız ve düşük tansiyon (sistemik arteryel basınçta düş-
me. Kalbin pompaladığı kan miktarının azalmasından 
kaynaklanır), (b) Kalp seslerinin derinden gelmesi (pe-
rikard içindeki sıvı kan artışından kaynaklanır), (c) Bo-
yun damarlarında venöz dolgunluk (sistemik venöz 
basınçta artma: venlerin kanı kalbe geri getirmek için 
aşırı çalışmasından kaynaklanır).

Kardiyak tamponad gelişen hastaların başlıca yakın-
maları, fenalaşma hissi, dispne, şuur kaybolması, ka-
rında ağrı ve gerginlik hissi, göğüs ağrısı olarak sayıla-
bilir. Perikard dışında olan yaralanmalarda hastalarda 
hemotoraks gözlenir. Eşlik eden bronş yaralanması 
varsa tabloya pnömotoraks da eklenir. Pulmoner ar-
ter yaralanmaları çoğunlukla primer sütür ile tamir 
edilebilir.

Eve götürülecek mesajlar:

• Torasik aortanın künt yaralanmaları en çok sol 
subklaviyan arter çıkışından hemen sonra aort ist-
musundadır.

• Aort yaralanmalarında ilk olarak intima ve media 
tabakaları hasarlanırken, adventisia hasarı daha 
sonra oluşur. Adventisia yırtılması saniyeler içinde 
ya da yıllar sonra da olabilir.

• İstmus yaralanmalarında periferik nabızlarda fark-
lılık olabilir.

• Aort yaralanmalarına yaklaşım hastanın hemodi-
namik durumuna, aort yaralanmasının derecesine 
ve eşlik eden yaralanmaların varlığına bağlıdır.
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Travmatik Diyafram Rüptürleri

Traumatic Diaphragmatic Ruptures

Dr. Refik Ülkü*, Dr. Ali Bırak
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

ÖZ
Diyafram travmaları çok sık görülmemekle birlikte çoğunlukla eşlik eden yaralanmalar tanıyı maskelediğinden tanı aşa-
masında zorluklarla karşılaşılabilir. Tanı erken veya geç konulabilir, ancak travmadan uzun yıllar sonra bile tanı koyulan 
vakalar mevcuttur. Travmanın erken döneminde fizik muayenenin tanı koymada katkısı sınırlıdır. BT diyafram yaralan-
masının değerlendirilmesinde seçilen en faydalı görüntüleme yöntemidir. Diyafram yaralanmasına laparatomi gerekti-
ren intrabdominal organ yaralanması eşlik etmiyorsa, önerilen yaklaşım torakotomidir. Hemodinamik olarak daha stabil 
olan ve BT ile detaylı evalüasyonu yapılmış hastalarda VATS diğer önerilen bir yaklaşım şeklidir. Cerrahide amaç herniye 
olan organları redükte etmek ve diyafram defektini onarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: diyafram yaralanması, strangülasyon, herni

ABSTRACT
Traumatic diaphragmatic injuries are rare, and there may be difficulty in the proper diagnosis due to the presence of 
possible accompanying injuries. Diaphragmatic injury may be diagnosed in the early and late period after the trauma, 
there are several reports concerning of very lately diagnosed cases. Computed tomography is very valuable in the diag-
nosis of this injury. When there is no accompanying intraabdominal visceral injuries necessitating laparatomy, the pro-
posed surgical approach is thoracotomy. If the patient is hemodynamically stabel, and detailed radiological evaluation 
with computed tomography is concluded, VATS can be used as another surgical approach. The aim of the surgery is to 
reduct the herniated viscera and repair the diaphragmatic defect.

Key Words: diaphragmatic injury, strangulation, hernia   

Sorumlu Yazar*: Prof.Dr. Refik Ülkü, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
E-posta: refiku09@yahoo.com
Telefon: 05323531822

GİRİŞ

Diyafram solunumun temel işlevcilerinden olup solu-
num işinin %70’ini üstlenen kubbe şeklinde oldukça 
kuvvetli bir kastır. Batın ve toraksı birbirinden ayırır. 
Hiatuslar çevresinde kalın, santral tendon ve periferik 
kısımlarda daha incedir. Diyafram travmaları genel 
anlamda çok sık görülmemekle beraber çoğunlukla 
eşlik eden yaralanmalar tanıyı maskelediğinden tanı 
aşamasında zorluklarla karşılaşılabilir. Radyolojide 
gelişen ilerlemelere rağmen PA akciğer grafisi halen 
önemli tanı aracı olarak ilk başvurulacak yöntemdir. 
Ancak bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gö-
rüntüleme, kontrast madde verilerek yapılan görün-
tüleme çalışmaları ve peritoneal lavaj kullanılan diğer 
tanı yöntemleridir.

Diyafram yaralanmasından sonra meydana gelebi-
lecek intestinal obstrüksiyon ve strangülasyon gibi 
komplikasyonlardan dolayı acil cerrahi yapılmalıdır. 
Cerrahi uygulamalarda, akut dönemde çoğunlukla la-
parotomi tercih edilirken, kronik vakalarda torakoto-
mi yapılır. Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda 
VATS ile de diyafram onarılabilir. Travmatik diyafram 
rüptürünün (TDR) prognozu, erken cerrahi tedavi ile 
oldukça iyidir, özellikle izole diyafram yaralanmaların-
da mortalite yok denecek kadar azdır. Fakat geç tanı 
konulmuş hastalarda, karın içi organların herniasyo-
nuna bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve akci-
ğerlere uygulanan kompresyon nedeniyle morbidite 
ve mortalitenin %30 ile %60 arasında değişmesine 
neden olmaktadır.
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TARİHÇE
Diyafram yaralanmaları ilk kez 1541’de Sennertus 
tarafından, ölümünden 7 ay önce kesici cisim yara-
lanmasına maruz kalan bir hastada yapılan bir otop-
si raporu ile tanımlandı. Bıçağın toraksa giriş yeri ile 
uyumlu olabilecek diyafragm bölgesindeki rüptür 
alanından midenin toraksa doğru herniye olduğu 
saptanmıştır (1). 

1791’de Ambroise Pare intraabdominal organların 
strangülasyonuna bağlı gelişen iki ölüm olgusunu 
tanımlamıştır (2,3). Olguların ilki 8 ay önce maruz kal-
dığı ateşli silahla yaralanması sonucu diyaframın rüp-
türe olan kısmından kolonun herniye olması ve son-
rasında strangülasyon gelişmesi ile kaybedilmiştir. 
İkinci hastanın ise künt travmaya bağlı gelişen diyaf-
ram rüptürü ile birlikte gastrik inkarserasyon sonucu 
öldüğü bildirilmiştir (4). 

İlk antemortem tanı 1853 yılında Bowditch tarafın-
dan konulmuş ve ilk başarılı diyafram rüptür onarı-
mı 1886’da Riolfi tarafından yapılmıştır (2). Nauman 
1888’de midenin sol hemitoraksa herniye olduğu 
TDR’yi tanımlamıştır (5). Walker 1900 yılında düşen 
bir ağaç altında kalan bir hastada ilk kez TDR’yi teş-
his ederek rüptür onarımını gerçekleştirmiştir (6). Bu 
konudaki ilk vaka serisi, 378 olgu ile 1925 yılında He-
adbloom tarafından yayımlanmış ve TDR tedavisinde 
modern cerrahinin başlangıç noktası olmuştur (7).

ETİYOLOJİ VE İNSİDANS
TDR’lerin ne kadarının künt ne kadarının penetran 
travmalara bağlı geliştiği net değildir. Çeşitli seriler-
de farklı oranlar verilmekle birlikte TDR’lerin %75’inin 
künt %25’inin penetran yaralanmalar sonucu oluş-
tuğu bildirilmektedir (8). Torakoabdominal travmaya 
maruz kalan hastaların %1-7’sinde, kesici veya delici 
alet yaralanması gelişen hastaların %10-15’inde görü-
lebilir. Yapılan bir çalışmada künt travma sonrası kot 
kırığı olmayan hastalarda diyafram yaralanması oranı 
%0,3 olarak saptanmışken, ikiden fazla kot kırığı olan-
larda %1,1 olarak bulunmuştur. Bununla birlikte, ta-
nısı konmamış lezyonların varlığı nedeniyle TDR’lerin 
gerçek insidansı bilinmemektedir (9-10). TDR daha 
çok genç ve erkek bireylerde görülmektedir. Bu du-
rum genç erkeklerin daha çok travmaya uğramasıyla 
ilişkili bulunmuştur (8).

PATOFİZYOLOJİ VE LOKALİZASYON 
Künt travmada, özellikle travmaya sekonder oluşan 
ani plöroperitoneal basınç gradyentinin diyafram 
kubbesinde oluşturduğu kinetik enerji iletiminin di-

yaframın müsküler veya membranöz bölümünde 
gelişen rüptürün en önemli sebebi olduğu düşünül-
mektedir (11,12). Künt travmalara bağlı en sık rüptür 
gelişen bölge sol diyaframın posterolateral kesimin-
de, yani plöroperitoneal zardan kaynaklanan zayıflık 
bölgesinde görülür. Sağ taraf daha dayanıklıdır ve 
kısmen karaciğer tarafından korunmaktadır (9,13,14).

Penetran yaralanmalar kesici, delici aletler veya ateşli 
silahlara bağlı oluşmaktadır.  Torakoabdominal pe-
netran yaralanmalarda TDR gelişme olasılığı daha 
yüksektir (9,13). Penetran yaralanmalara her iki di-
yaframda da rastlanılabilir. Penetran sol taraf yaralan-
maların sayısının fazlalığı travmayı oluşturan şahsın 
kullanmış olduğu ele göre değişir. Sağ elini kullanan 
şahıslar sol tarafta daha çok yaralanma oluştururlar 
(15). Penetran yaralanmalardan dolayı gelişen lez-
yonlar, künt travmalarla oluşan lezyonlara nispeten 
genellikle daha küçük boyutlarda olup postravmatik 
dönemde farkedilmeyebilirler. Penetran yaralanmala-
ra bağlı oluşan TDR daha tehlikeli olup ilerleyen dö-
nemlerde gelişebilecek diyafram hernisine bağlı int-
raabdominal organların strangülasyonu ve nekrozu 
ile sonuçlanabilir. Büyük rüptürlerde karın içi organ-
ların toraks içine herniye olma olasılığının yüksek ol-
ması nedeniyle hem sol hem de sağ tarafta tanı kolay 
olur (14,16). 

ANATOMİ
Diyafram torasik kaviteyle abdomeni birbirinden ayı-
ran kubbe şeklindeki anatomik yapıdır. Sağ ve sol he-
midiyafram olarak ikiye ayrılır. Sağ hemidiyafram sola 
göre daha yukarda bulunur. Bunun sebebi sağ tarafta 
karaciğerin alttan basısı ve solda kalbin ağırlığı nede-
niyle sol tarafın aşağıda olması şeklinde açıklanabilir 
(17,18). Diyafram santral aponörotik tendona çevre-
sel yapışan kas liflerinden oluşmaktadır. Kas liflerini 
üç ayrı yapı oluşturur. Bunlar vertebral kısım, kostal kı-
sım ve sternal kısımdır. Vertebral kısmı iki adet krus ve 
arkuat ligamanlar meydana getirmektedir. Sağ krus 
L1-L3 vertebraların sağ ön yüzleri ve intervertebral 
disklerden köken alırken, sol krus L1-L2 vertebralar-
dan köken alır. Arkuat ligamanlar ise fibröz yapılardır 
ve üç kısımları bulunmaktadır. Lateral arkuat ligaman-
lar kuadratus lumborum kasının üzerinde, mediyal 
arkuat ligamanlar ise psoas majör kasının üzerindeki 
fasya kalınlaşmalarıdırlar ve her iki tarafta birer adet 
mevcutturlar. Medyan arkuat ligaman ise sağ ve sol 
krusların arasında kalan ve aortu önden saran fas-
ya tabakasına verilen isimdir. Diyafram kas liflerinin 
kostal kısmı, alttaki altı kosta ve kostal kartilajlardan 
köken alırken, sternal kısmı ise sternumun ksifoid çı-
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kıntısından başlamaktadır (19,20). Periferik kas lifleri 
diyaframın orta kısmında birleşip santral tendonu 
oluştururlar. Bu tendon üç yapraklı bir yoncaya ben-
zetilebilir. Sağ ve sol yaprakçığı kubbeyi oluştururken, 
ön yaprakçığın üst tarafı perikard ile kısmen birleşmiş 
halde bulunur. Diyaframın etrafı ise plevra ve perito-
nun ince tabakaları tarafından sarılmıştır (18). 

Diyafram ventilasyonun temel kasıdır. Günlük yaşam 
sırasında diyaframın şekli solunum, postür, vücut po-
zisyonu ve gastrointestinal sistemi oluşturan organla-
rın doluluk oranına göre değişiklik gösterir. İnspiryum 
sırasında diyaframın kasılmasıyla birlikte torasik kavi-
te genişler. Diyafram gevşediği zaman ise aynı anda 
abdominal kaslar kasılır ve ekspirasyon gerçekleşmiş 
olur. Diyafram hareketlerinin abdominal organlar 
üzerinde, inspiryumla karaciğer alt sınırının aşağıya 
inmesi gibi direkt etkileri bulunmaktadır. Maksimum 
inspirasyonla diyaframın sağ ve sol kubbeleri 6-8 cm 
kadar aşağıya inerler. Dik dururken maksimum eks-
pirasyonla diyaframın sol kubbesi beşinci kaburgaya 
kadar çıkarken, sağ kubbe dördüncü kaburgaya ulaş-
maktadır (21,22). 

Diyafram üzerinde üç adet anatomik açıklık bulun-
maktadır. Aort, duktus torasikus ve genellikle vena 
azigos T12 seviyesinde iki krus arasından lomber 
vertebraların ön kısmından geçer. Özofagus, nervus 
vaguslar, sol gastrik arter ve veni T10 seviyesinde sağ 
krusun lifleri arasından orta hatta santral tendonun 
hemen posteriorundan geçer. Vena cava ise sağ fre-
nik sinirle birlikte T8 seviyesinde santral tendonun 
sağ yaprakçığının anteriora yakın kısmından geçmek-
tedir. Sol frenik sinir ise sol yaprakçığın anteriorundan 
diyaframı delerek seyreder (23,24). Diyaframın arter, 
ven ve sinirleri alt kısımda yer alır. Arteryel dolaşımını 
genellikle direkt olarak aorttan veya onun üst abdo-
minal dallarından alır. İnferior frenik arter diyaframın 
abdominal yüzünde kubbenin posterior kısmında 
sağ ve sol frenik arter olarak ikiye ayrılır. Venöz dönüş 
ise genellikle benzer şekilde inferior vena kavaya ol-
maktadır (2,21). Diyaframın anterior ve lateral lenfatik 
kanalları, internal mamarian ve anterior peridiyafrag-
matik lenf nodlarına dökülürken, posterior lenfatikler 
periaortik ve posterior mediyastinal lenf nodlarına 
dökülür. Bu istasyonlar daha sonra torasik duktus, in-
ternal torasik venler ve mediastenin içinden asendan 
seyirle peritrakeobronşiyal lenf düğümlerine kadar 
drene olurlar (15,26). Diyafram frenik sinirler tarafın-
dan innerve edilir. Bu sinirler C3-5’ten köken alır. Sağ 
frenik sinir vena kavayla birlikte diyaframın inferioru-
na geçtikten sonra anterior, lateral ve posterior olmak 
üzere üç adet dal verir. Sol frenik sinir de karşı tarafta 
benzer dalları vermektedir. Torasik yüzeyde ise frenik 

sinir toplumun %75’inde kelepçe şeklinde bir dağı-
lım gösterir ve diyafram insizyonu sırasında olası bir 
arteryal veya frenik sinir hasarını önlemek açısından 
bu dağılıma dikkat edilmelidir ve mümkün olduğun-
ca lateralden, daire-hilal şekilli kesiler kullanılmalıdır 
(15,19,20).

FİZİK MUAYENE VE SEMPTOMLAR 
TDR’yi akut dönemde saptamak zor olabilir. Bu has-
taların %50-60’ı diğer hayatı tehdit eden ek yaralan-
malarla birliktedir (7). Gecikmiş tanı yaygın bir du-
rumdur ve geçirilmiş travmadan 15 yıl sonrasında bile 
tanı konulan olgular bildirilmiştir (27). Ancak klasik 
semptomlar ve bulgular hızlı bir tanı konulmasına 
yardımcı olabilir. Hastayı acil servise getiren sağlık 
personelinden ve hastadan mutlaka yaralanma şek-
li sorgulanmalıdır. Travmanın erken döneminde fi-
zik muayenenin tanı koymada katkısı sınırlıdır. Fizik 
muayene bulguları toraks veya batınla ilişkilidir. So-
lunum seslerinin azalması yanında eşlik eden kot kı-
rıkları, hemotoraks yelken göğüs veya pnömotoraks 
en sık karşılaşılan torasik bulgulardır. Azalmış göğüs 
ekspansiyonu, rezonansta azalma, kardiyak yer de-
ğiştirme, sirkulatuar kollaps, siyanoz olabilir. Barsak 
seslerinin göğüsten duyulması barsak herniasyonu-
na bağlı olup TDR için tanısaldır. Travmanın şiddetine 
göre değişkenlik gösteren karın ağrısı, karın duvarın-
da defans olması, barsak seslerinin yokluğu abdomi-
nal bulgulardır. Bazen fizik muayene bulguları sapta-
namayıp yaralanma farkedilemeyebilir. Bu oran %7 ila 
%66 arasında değişir (11,12,14,28). 

Yaralanmadan aylar veya yıllar sonra tanı konulan 
olgularda, semptomlar genellikle daha az şiddetlidir 
ve solunum sistemi semptomları (dispne, ortopne, 
göğüs ağrısı) ve fıtıklaşmış abdominal organların 
kısmen veya tamamen tıkanması ile oluşan gastroin-
testinal sistem semptomları (mide bulantısı, kusma, 
karın ağrısı) gelişebilir (4).

TANI
Akciğer grafileri, diyafram yaralanmasından şüphe-
lenilen hastalarda en kolay ulaşılabilen ve ilk başvu-
rulması gereken son derece faydalı bir görüntüleme 
yöntemidir. Göğüs radyografisi bazen tek başına di-
yafram hasarının patognomonik bulgularını göster-
meye yetebilir. Hastaya uygulanan nazogastrik bir tü-
pün toraks içerisinde görülmesiyle diyafram rüptürü 
tanısı konulabilir. Karaciğerin sağ hemitoraksa doğru 
yer değiştirmesi veya barsak anslarının herniye olması 
direk grafilerle saptanabilir (29). Saptanabilecek diğer 
radyografi bulguları diyafram ana hattının düzensiz 
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oluşu veya yükselmesi, pulmoner veya intraplevral bir 
neden olmaksızın mediastinal şift ve alt lobun atelek-
taziye uğramasıdır (30). Ayrıca “coller sing” denilen di-
yaframın herniye olan organı bel şeklinde sıkıştırması 
görülebilir. Sadece direk grafilerle diyafram rüptürü 
tanısı koymak oldukça zordur. Yapılan çalışmalarda 
sol taraftaki yaralanmalar için %27-62 arasında deği-
şirken, sağ taraf için bu oran %3-17 arasındadır (31). 
Karaciğerin sağ subdiyafragmatik alandaki konumu, 
barsak anslarının toraks içerisine herniye olma ihtima-
lini düşürür. Bu yüzden sağ taraftaki yaralanmaların 
tanısını koymak sol tarafa göre daha zordur. Diyafram 
yaralanması saptanan hastaların %20-50’sinde direkt 
grafi bulgusu yoktur (32) (Resim 1,2). 

BT diyafram yaralanmasının değerlendirilmesinde 
seçilen en faydalı görüntüleme yöntemidir (25). Akut 
TDR tanısında BT’nin sensitivitesi %61-71 ve özgül-
lüğü %87-100’dür (23,24,33). Hastanın hemodina-
mik olarak stabil olması BT ile değerlendirmede ilk 

koşuldur. Diyafram rüptürü gelişen hastaların BT in-
celemesinde sırt üstü yatar pozisyonda herniye olan 
abdominal organlar, yaralanan diyafram tarafında, 
posteriordan desteklenmediği için toraks duvarına 
posteriorda yaslanır. Sağ tarafta karaciğerin üst üçte 
biri genellikle diyafram sağlam olduğunda posterior 
göğüs duvarıyla temas etmez. Sol tarafta, diyafram 
sağlam olduğu zaman mide ve bağırsak genel olarak 
sol kaburgalara yaslanmaz ve mide veya bağırsak ge-
nellikle dalağın üst kesimlerine uzanmaz. Bu nedenle, 
sağ tarafta karaciğerin üst üçte biri posterior göğüs 
duvarına, solda ise mide veya barsağın posterior 
göğüs duvarına temas etmesi diyafram rüptürünü 
düşündürür. BT’de diyafram düzensizliği, abdominal 
organların intratorasik alana herniasyonu, herniye 
olan abdominal organların daralması, herniye olan 
abdominal organların toraks duvarına posteriorda 
yaslanması saptanabilir (34-36) (Resim 3,4).

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bazen başarı 
ile kullanılmaktadır ancak MRG’nin kesin rolü, henüz 
tam açıkça tanımlanmamakla birlikte özellikle kro-
nik rüptürlerde faydalı olduğu düşünülmektedir (37). 

Resim1. Sol diyaframı rüptüre olup midenin herniye ol-
duğu olgu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerra-
hisi Anabilim Dalı arşivinden). 

Resim 2. Sağ TDR olan ve karaciğer herniyasyonu olan 
olgu (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden). 

Resim 3. TDR saptanan hastamızın mide herniasyonu-
nun BT görüntüsü (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 4. TDR sonucu karaciğer herniasyonu gelişen ol-
gunun BT görüntüsü (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gö-
ğüs Cerrahi Anabilim Dalı arşivinden).
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Akut olmayan bazı olgularda baryumlu görüntüleme 
çalışmaları kullanılabilir. Kontrastlı inceleme ile herni-
ye olan mide ve kolon gösterilebilir (Resim 5).

Teşhis için kullanılan diğer teknikler ise sonografide 
diyafram konturlarının değerlendirildiği “Focused 
Abdominal Sonography Travma” ve ek organ yara-
lanması ve batına kanama olduğunda pozitif olarak 
değerlendirilen peritoneal lavajdır. Torakoskopi tanı 
konulamadığında veya laparotomiye gerek duyulma-
dığında diyaframn değerlendirilmesi için güvenli bir 
yöntem olarak önerilmektedir. Duyarlılık ve özgüllük 
oranı %100’e yakındır. Hemodinamik instabilite ve 
hastanın genel durumunun genel anesteziye uygun 
olmaması sınırlayıcı faktörlerdir (16).

TEDAVİ
ATLS’ye (“Advanced Trauma Life Support”) göre TDR 
saptanan hastaların çoğunda morbidite ve mortalite, 
eşlik eden yaralanmalardan kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden öncelikle hayati tehlike oluşturabilecek pato-
lojilere öncelik verilmeli ve hasta stabilize edildikten 
sonra detaylı inceleme yapılmalıdır. Travmaya maruz 
kalan bir hastaya nazogastrik kateter uygulanırken 
dikkatli olunmalıdır ve duruma göre zorlanılmamalı-
dır. Midenin sol hemitoraksa herniye olması halinde 
özofagus torsiyona uğrayabilir ve buna bağlı olarak 
özofagusta laserasyon gelişebilir. TDR’ye eşlik eden 
intrabdominal organ yaralanmasının olmadığı ve 
laparotomi gerekmeyen hastalarda torakotomi ile 
eksplorasyon ve onarım yapılabilir (Resim 6). Yapılan 
bir çalışmada tanı konulan tüm diyafram yaralanma-
larının %74’ünün laparotomi, %18’inin torakotomi ve 
%8’inin ise torakoabdominal yaklaşım ile onarıldığı 
bildirilmiştir (7). Bazı yazarlar torakotomi ile yapılan 
tüm onarımları takiben karın içi yaralanmaları değer-

lendirmek için laparotomi yapılmasını ve ayrıca la-
parotomi sonrasında toraks içerisine kontaminasyon 
gerçekleşeceği için torakotomi ile bol lavaj ve ardın-
dan iki toraks dreni yerleştirilmesini önermişlerdir (7).

Herniye olan abdominal organlar karın boşluğundaki 
konumuna dikkatlice indirilmelidir. Ölü diyafram do-
kuları debride edilmeli ve oluşan defekte kas dokusu 
gibi canlı dokular getirilmelidir.  Debridmanın yetersiz 
yapılması halinde getirilen kas flebinin nekroze olma-
sına ve onarımın başarısız olmasına neden olur. Diyaf-
ram laserasyonları çeşitli sütür malzemesi ve tekniği 
ile onarılabilir. Genellikle tek tek veya horizontal mat-
ris sütürler kullanılır, fakat bazı cerrahlar devamlı sü-
türleri tercih ederler. Olgularda emilebilen veya emi-
lemeyen sütürler kullanılabilir. Bununla birlikte, yakın 
zamanda bir grup, diyafram yaralanması onarımında 
emilebilir sütür malzemesinin kullanıldığı 13 hastayı 
ortalama 48,5 ay takip etmişlerdir. Onarım yapılan 
bir hastada 14. ayda nüks geliştiğini saptamışlar. Bir 
hastada ise postoperatif birinci günde nüks gelişmiş-
tir (38,39). Her ne kadar bununla ilgili çalışmalar kısıtlı 
olsa da onarımda emilemeyen sütür materyallerinin 
kullanılması birçok cerrah tarafından tercih edilmek-
tedir. Onarım yapıldıktan sonra dikiş hattının bütün-
lüğü test edilmelidir, İntratorasik basıncı arttırmak 
için büyük tidal volümler kullanılarak ve hemidiyafra-
mın hareketi ile insizyon hattı kontrol edilmelidir. 

Komplikasyonsuz diyafram yaralanmaları deneyimli 
cerrahlar tarafından laparoskopik veya torakoskopik 
olarak stapler ya da sütür yardımı ile tamir edilebilir. 
Av tüfeği yaralanmalarında diyafram yaralanması açı-
sından özellikle dikkat etmek gerekir. Bazen laseras-
yonu onarmak için kas flepleri gerekebilir. Yine protez 
materyaller alternatif olarak kullanabilir. Fakat enfek-
siyon riski yüksektir.

Resim 5. Kontrastlı çalışma ile diyafram rüptürü ve mide 
herniasyonun görüntülenmesi (Dicle Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 6. TDR saptanan olgunun intraoperatif görüntü-
sü (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana-
bilim Dalı arşivinden).
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Birçok yazar tarafından VATS ile onarım bildirilmiş-
tir. Bu yaklaşım, ATLS protokolüne göre hemodina-
mik olarak stabil ve BT ile detaylı inceleme yapılmış 
hastalara uygulanmalıdır. VATS ile onarımda bir port 
midaksiller üçüncü interkostal aralığa yerleştirilir. 
Genellikle 30 derece teleskop kullanılır. Tercihe göre 
CO2 teleskop portu vasıtasıyla verilebilir. Çalışma 
portlarından birisi anterior aksiller çizgi dördüncü, di-
ğeri posterior aksiller çizgi beşinci interkostal aralığa 
yerleştirilir. Emilemeyen sütür materyalleri ile onarım 
yapılır. Ameliyat süresini kısaltmak için direkt stapler 
kullananlar olduğu gibi, genellikle matriks sütürler 
atılır. Defekt sütürle kapatılamayacak kadar büyük ise 
alloplastik meshler kullanılır. VATS, hastalarda ope-
rasyon sonrasında ağrı ve morbidite azlığı ile daha iyi 
kozmetik sonuçları olması nedeniyle tercih edilebilir.

Eve götürülecek mesajlar:

• Diyafram yaralanmaları çok sık görülmez ve eşlik 
eden yaralanmalar sebebiyle hem insidansı bilin-
memekte hem de tanı aşaması zorlaşmaktadır.

• Klinik bulgular ve radyolojik yöntemlerle tanı er-
ken dönemde koyulabilir. Ancak travmadan yıllar 
sonra bile tanısı koyulan vakalar bulunmaktadır.

• BT diyafram yaralanmasının değerlendirilmesinde 
en faydalı görüntüleme yöntemidir.

• Eşlik eden ve laparatomi gerektiren batın içi organ 
yaralanması yoksa, tercih edilen yaklaşım torako-
tomidir.

• Hemodinamik olarak daha stabil olan ve BT ile de-
taylı değerlendirilmesi yapılmış hastalarda VATS 
diğer önerilen bir yaklaşım şeklidir. 

• Cerrahide amaç herniye olan organları redükte et-
mek ve diyafram defektini onarmaktır. 
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Trakea ve Ana Bronş Yaralanmalarına Yaklaşım
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ÖZ
Travmatik trakeobronşiyal yaralanmalar, hayatı tehdit eden yaralanmalar olmakla birlikte nadir görülmektedir. Sıklıkla 
künt travma veya entübasyona bağlı yaralanma nedeniyle oluşmakla beraber, penetran yaralanmalar veya ateşli silah 
yaralanmaları nedeniyle de oluşabilir. Bulgular, yaralanmanın plevral boşlukla ilişkili olup olmamasına göre değişir. Ge-
nellikle, hayatı tehdit eden, ağır bir klinik tablo oluştursa da peritrakeal fasya veya mediastinal plevranın intakt olması 
durumunda, hastanın ventilasyonu bozulmayabilir ve klinik tablonun net olmadığı bu hastalarda tanı atlanabilir. Erken 
teşhis, iyi bir havayolu yönetimi ve acil cerrahi onarım hayat kurtarıcı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: trakeobronşiyal yaralanma, trakea, bronş, travma 

ABSTRACT
Traumatic tracheobronchial injuries are rare but fatal ocasion. It generally occurs due to blunt trauma or secondary to 
endotracheal intubation but a penetrating or gun shot injury can also be the reason. The symptoms may vary according 
to the involvement of the pleural space. A life threatening severe clinical condition is generally seen but when the me-
diastinal pleura is intact, the ventilation, so the patient might be stable and the injury might be missed. Early diagnosis, 
effective airway management and urgent surgery can be life-saving.

Key Words: tracheobronchial injury, trachea, bronchus, trauma
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GİRİŞ

Trakeobronşiyal yaralanmalar, krikoid kıkırdaktan 
başlayıp bronş dallanmasına kadar olan trakea ve/
veya bronşları içeren yaralanmaları ifade etmektedir 
(1,2). Trakeobronşiyal yaralanmalar toraks yaralan-
maları içinde oldukça nadir görülen, ancak potansi-
yel olarak hayatı tehdit eden yaralanmalardır (3-6). 
Mortalite yaklaşık %30 civarındadır ve bu ölümlerin 
yaklaşık yarısı ilk bir saat içinde görülür (7). Travmanın 
oluş şekli, anatomik hasar bölgesi ve sonraki solunum 
komplikasyonlarının şiddeti açısından heterojen bir 
yaralanma grubudur (8). Erken tanı ve uygun tedavi 
yöntemleri ile akut ve geç komplikasyonları önlene-
bilir. 

TARİHÇE
Ambroise Paré 1500’lü yılların ortalarında, Fransız or-
dusunda genç bir cerrah iken, karşılaştığı iki penetran 
trakeal yaralanmaya primer dikiş onarımı yapmıştır ve 
bu bilinen ilk girişimdir. Ancak bu hastalar maalesef 
hayatta kalmamıştır. Künt travmatik bronşiyal rüptür 
ise, ilk olarak 1848’de Webb tarafından, at arabası ile 
ezilen bir yayada tanımlanmıştır. Bu yaralanmanın 
otopsisinde sol ana bronş rüptürü saptanmıştır. Künt 
travma sonrası oluşan ana bronş rüptürüne rağmen 
uzun süre yaşayabilmiş ilk olguyu, Krinitzki 1927 yı-
lında bir otopsi raporunda bildirmiştir. Bu rapora göre 
31 yaşındaki bir kadında, 20 yıl önce geçirdiği künt 
travmada sağ ana bronş rüptürü oluştuğu ve bunun 
ana bronşun striktürü ile iyileştiği saptanmıştır. Bron-



194

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

şial hasarın başarıyla onarımı, 1947 yılında, Kinsella ve 
Johnsrud tarafından (9), künt travma sonrası gelişen 
bronşiyal hasar için gerçekleşmiştir. Travmatik bir dar-
lıkta geç tamiri ise, ilk olarak 1949’da Griffith bildirmiş-
tir (10). Sol ana bronştaki darlık için sleeve rezeksiyon 
yaparak darlık olan kısmı çıkarmış, primer uçuca anas-
tomoz uygulamıştır ve distal pulmoner fonksiyon ko-
runmuştur. 

ETİYOLOJİ VE İNSİDANS
Trakeobronşiyal yaralanmaların çoğu, künt veya pe-
netran travmadan kaynaklanır. Ancak iyatrojenik ya-
ralanmalar ve boğulma, yanıklar veya kostik yaralan-
ma gibi daha az görülen nedenler de zaman zaman 
hava yolu yaralanmasına sebep olabilir. 

Künt travmaya bağlı trakeobronşiyal yaralanmaların 
çoğu otomobil kazaları sonucu oluşur. Ancak yük-
sekten düşme, kompresyon veya şiddetli çarpmalar 
sonucunda da oluşabilir. Penetran travmaların çoğu 
ise, bıçak yaraları veya ateşli silah yaralanmalarından 
kaynaklanır. Bıçak yaralanmalarına bağlı trakea ha-
sarı, intratorasik trakeanın derin yerleşimi nedeniyle, 
hemen hemen tamamında servikal kaynaklıdır. Silah 
yaralanmaları ise, hava yolu yaralanmasının daha yay-
gın bir nedeni olup, servikal veya intratorasik hava 
yollarının herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Bu-
nunla birlikte, servikal yaralanmalar daha yaygındır ve 
tüm penetran trakea yaralanmalarının %75 ile %80’ini 
oluşturmaktadır (11,12). Bu yüksek oran kısmen, tra-
keanın daha distal kısım yaralanmalarının, kalp ve bü-
yük damarların fatal yaralanmalarıyla birlikte olması, 
bu tür hastaların değerlendirilmesi ve yönetimi için 
asla hastanelere ulaşamamaları ile ilgili olabilir. Künt 
travmalardaki trakeal yaralanmaların ise %60 kadarı 
mediastinal trakeadadır (11). Künt travmalardan son-
ra trakeobronşiyal sistem üzerindeki yaralanma loka-
lizasyonlarının oranı Resim 1’de gösterilmektedir. 

Ana bronş yaralanmalarının %90’ı künt, %10’u ise pe-
netran yaralanmalarla oluşmaktadır (11). Trakeobron-

şiyal yaralanmalar erkeklerde kadınlara göre üç kat 
daha fazla görülmektedir (7). Entübasyona bağlı ya-
ralanmalarda ise, trakea çapı daha küçük olduğu için, 
kadınlar daha fazla risk altındadır. İatrojenik trakeob-
ronşiyal yaralanmanın ana nedeni entübasyondur 
(13). Trakeobronşiyal yaralanma oranı orotrakeal en-
tübasyonlar için %0,005 ve çift lümenli tüp entübas-
yonları için %0,05-0,19’dur (6,13,14). Ancak minör ya-
ralanmaların çoğu belirlenemediği için, gerçek sıklığı 
tam olarak ortaya konamamaktadır. Nitekim, acil en-
tübasyonlardan sonra yapılan otopsilerin %18’inde, 
trakeobronşiyal yırtık rapor edilmesi de bunun bir 
göstergesidir (15). Zor ya da acil entübasyon, tecrübe-
siz anestezistler tarafından, aynı hastaya tekrar tekrar 
yapılan entübasyon denemesi, kılavuz telin usulünce 
kullanılmaması, kafın fazla şişirilmesi, kaf indirilme-
den tüpün pozisyonunun değiştirilmesi, gereğinden 
büyük entübasyon tüpü kullanılması, obezite, 50 yaş 
üstü hasta ve kadın cinsiyet (vakaların %85’i), bu tip 
yaralanmaların en öne çıkan predispozan faktörleridir 
(1,16). Son yıllarda artan perkütan dilatasyon trakeos-
tomi uygulamaları ve bronkoskopik girişimler gibi di-
ğer nedenler de bildirilmiştir (6,13). 

Trakeal ve bronş rüptürlerinin gerçek insidansının 
bulunması zordur. Hastaların birçoğu, eşlik eden di-
ğer ciddi yaralanmalar nedeniyle, sağlık merkezlerine 
ulaşmadan kaybedilmekte veya bazı trakeobronşiyal 
yaralanmalar, ancak geç dönemde oluşan komplikas-
yonlar nedeniyle teşhis edilebilmektedir (17). Multipl 
travmalı tüm hastaların içinde, %0,5’inin trakeobron-
şiyal yaralanmaya maruz kaldığı tahmin edilmektedir 
(3,12). Bertelsen ve Howitz (18) künt toraks travması 
nedeniyle ölen 1178 olguda yaptıkları otopside, tra-
keobronşiyal yaralanmayı %2,8 oranında saptamış-
lardır. Bu hastaların %80’den fazlası havayolu ile ilgili 
yaralanmalar nedeniyle olay anında ölen, diğerleri ise 
hastaneye ulaştıktan sonra iki saat içerisinde ölen ol-
gulardan oluşmaktaydı. Penetran boyun yaralanma-
larında, servikal trakea yaralanması insidansının %3 
ile %6 arasında olduğu görülmektedir. Büyük travma 
merkezlerinde, yılda üç ila dört penetran trakeal ya-
ralanma olgusu bildirildiğinden, penetran trakeob-
ronşiyal travmanın görülme sıklığının, torasik travma 
başvurularının %1 ile %2’sini oluşturduğu söylene-
bilir (12). Birçok literatürün iyi bir şekilde konsolide 
edilmesi ile, künt travma sonrası trakeobronşiyal ya-
ralanma insidansının %0,5 ile %2 aralığında olduğu 
görülmektedir (1-3,12). Künt travmadan kaynaklanan 
trakeobronşiyal yaralanmaların %80’i karina çevre-
sindeki 2.5cm’lik kesimde gerçekleşmektedir (1,2,12). 
Bronş yaralanmalarının da %90’ına yakını ana bronş-
larda görülmektedir (1).  

Resim 1. Hava yolu üzerindeki künt travmatik hasardan 
sonra trakeobronşiyal yaralanma alanları ve insidansı. 
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Künt trakeobronşiyal yaralanması olanların %75’in-
den fazlası acil merkezlerine ulaşamadan ölmektedir 
(18). Penetran travmalar içinse henüz net bir otopsi 
bulgusu oranı bildirilmemiştir ve penetran yaralan-
malar nedeniyle opere olan hastalarda mortalite %6 
ile %18 arasındadır (3). 

TANI
Trakeobronşiyal yaralanma tanısı koymanın ilk adımı, 
ana hava yollarında yaralanma olabileceğini akılda 
tutmak ve şüphelenmektir. Aksi taktirde tanı koymak 
zorlaşacaktır. Erken tanı konularak, hızla tedavi aşa-
masına geçilmesi gereken bu yaralanma tipinde, geç 
kalınması morbidite ve mortaliteyi arttıracaktır. 

Tanı için anamnez, fizik muayene ve radyolojik bul-
guların hızla birlikte değerlendirilmesi gereklidir. 
Anamnez ile yaralanmanın oluş şekli sorgulanmalıdır. 
Hastalarda sıklıkla hemoptizi bulunur. Fizik muayene-
de, boyunda cilt altı amfizemi, ses kısıklığı, inspiratuar 
stridor, disfoni veya afoni, hava giriş çıkışı olan bir bo-
yun ya da göğüs yaralanması saptanması trakeobron-
şiyal yaralanmayı düşündürmelidir (11). Pnömomedi-
astinum gelişmiş olan hastalarda, göğüs ön yüzünün 
oskültasyonu sırasında, kalp tepe atımıyla senkronize 
çıtırtı sesi duyulabilir (Hamman belirtisi). Radyolojik 
olarak ise, mediastinal amfizem, üst kaburgalarda 
fraktür, bronş devamlılığının aniden kesilmesi ve total 
atelektazi gibi bulgular şüphe yaratmalıdır. “Düşmüş 
akciğer” (Fallen lung) veya “düşük akciğer bulgusu” 
(Dropped lung sign) olarak adlandırılan radyolojik bul-
gu, özgül bir bulgudur; akciğer hilustan daha aşağı 
pozisyondadır. Bu bulgu nadirdir ve sadece tam ayrıl-
malarda görülmektedir. Birçok bulguya rağmen, tra-
keobronşiyal yaralanma tanısı koymak, zaman zaman 
son derece güç olabilir. Anamnez ve fizik muayene 
sonrası ilk tanısal işlem, iki yönlü akciğer grafisi ve ser-
vikal grafilerdir. Ancak akut dönemde vakaların %10 
kadarı hiç radyolojik bulgu vermezken, %30’unda ise 
varolan radyolojik bulgular atlanmaktadır (2). İlk 48 
saat içerisinde trakeobronşiyal yaralanmaların ancak 
yarısına yakınında tanı koyulabilmektedir (1). Hasta-
ların %25-50’sinde tanı bir gün ile bir yıl arasında ko-
nulabilmektedir (19). Bilgisayarlı tomografi, trakeob-
ronşiyal yaralanma bulgularının tespit edilmesinde, 
direkt grafilerden üstündür. Trakeobronşiyal yaralan-
maların saptanmasında yüksek doğruluğa sahiptir 
ve bronkoskopik bulgularla optimal bir korelasyon 
gösterir. BT, endotrakeal kafın herniasyonu, trakeob-
ronşial duvarın bütünlüğünün bozulması, defektler 
veya genişlemeler de dahil olmak üzere trakeobron-
şial hasarın doğrudan görselleştirilmesini sağlar (15). 
BT’de bronşiyal bir kopma ya da yırtılma olduğuna 

dair doğrudan bir kanıt olmadığında dahi, ana bronşa 
komşu “hava kaçağı” (air leak) taraması yapılmalıdır. 
Trakeobronşiyal yaralanma ve buna eşlik eden bazı 
tomografik bulgular Resim 2’de gösterilmiştir. 

Yaralanma şüphesi oluşması durumunda, bronkosko-
pi şarttır. Trakeobronşiyal yaralanmalarda kesin tanı 
bronkoskopi ile konur. Pnömomediastinum, refrakter 
pnömotoraks, göğüs tüpünden şiddetli hava kaçağı 
olması, cilt altı amfizeminin fazla olması ve atelekta-
zi, bronkoskopi endikasyonudur. Bronkoskopi, hasta 
stabil olur olmaz uygulanmalıdır. Rijid veya fleksibl 
bronkoskopinin hangisinin yapılacağı, hastanın du-
rumuna göre belirlenmelidir. Rijid bronkoskopi, ge-
nel anestezi gerektirir, ancak ventilasyonun devamını 
sağlama avantajı vardır. Fleksibl bronkoskopi ise, kafa 
ya da servikal travmalı hastalarda da uygulanabilme-
sinin yanısıra, solunum sıkıntısı olan ve entübe edilen 
hastalarda, entübasyon tüpü içinden de uygulanabil-
mesi gibi avantajlara sahiptir. Bronkoskopide %20-40 
oranında yalancı negatiflik olduğu unutulmamalıdır 
(20). Travmanın en erken döneminde bronkoskopi 
yapıldığında, sekresyonlar ve kanama nedeniyle rüp-
tür gözden kaçabilir. Bronkoskopi negatif dahi olsa, 
şüphe devam ediyorsa, hastaya tekrarlayıcı bronkos-
kopiler yapılmalıdır. 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Çoklu travmalı hastalarda, trakea ve bronş rüptürü 
tamirleri yüksek morbidite ve mortaliteyle seyreder 
(19). Trakeobronşiyal yaralanma saptandığında, eşlik 
eden patolojileri araştırmadan önce ilk yapılması ge-
reken, hastanın havayolunu emniyete almaktır. Has-
taya havayolu ve yeterli oksijenasyon sağlanmalıdır. 
Rüptür, kısmi veya tam laserasyon ya da perforasyon 

Resim 2. Obezite cerrahisi esnasında iatrojenik trakeal 
yaralanma. Aksiyel BT kesiti, posterior mediastende, tra-
keal yaralanmayı (ince ok) ve buna bağlı olarak trakeada-
ki “hava kaçağı”nı (kalın ok) göstermektedir. Ayrıca solda 
pnömotoraks (beyaz ok) görülmektedir. 
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şeklinde oluşabilir. Trakeobronşiyal yaralanmanın 
şekline ve yerine göre, tek lümenli veya çift lümenli 
entübasyon tüpü ile yapılacak selektif entübasyon, 
çoğu kez hayat kurtarıcıdır. Mediastinal kompresyo-
nun azaltılması, tansiyon pnömotoraks gelişmesinin 
önlenmesi ve hastanın oksijenasyonu açısından ol-
dukça yararlıdır. Genel durum biraz düzeldikten son-
ra, trakeobronşiyal yaralanmanın yerine ve boyutuna 
göre, hastanın bir program dahilinde tedavi edilmesi, 
en doğru yoldur. Unutulmamalıdır ki, hastalar tam 
bronşiyal kopmaları dahi tolere edebilmektedir. 

Tedavide üç yöntem sözkonusudur: Konservatif, cer-
rahi ya da endotrakeal (bronkoskopik) yöntemler. 

a. Konservatif tedavi

Non-operatif tedavi kriterleri hala tartışmalıdır. Erken 
cerrahi onarım, geleneksel bir yaklaşım biçimi olarak, 
trakeobronşiyal yaralanma tedavisinin temel taşı ol-
muştur. Ancak yıllar içerisinde, seçilmiş bazı hasta-
larda, konservatif yöntemlerle de başarılı olunduğu 
ortaya çıkmıştır. Bazı otörler, solunum ya da hemodi-
namik instabilite, özofagus yaralanması, mediastinit 
ya da ilerleyici pnömomediastinum olmaması duru-
munda konservatif yaklaşım düşünülmelidir derken, 
diğer bazı otörler ise; yaralanmanın boyutu ve derin-
liğinin önemli kriterler olduğunu, tam kat bir yara-
lanma varsa ya da uzun bir laserasyon varsa cerrahi 
girişim yapılması gerektiğini savunmaktadırlar (21) 
(Tablo 1). 

Konservatif tedavi, uygun bir endotrakeal tüple (ge-
niş çaplı, düşük basınçlı, yüksek volümlü kaf ), entü-
basyon tüpünün ucu yırtığın alt kısmında kalacak 
şekilde, hastanın klinik durumuna göre çeşitli venti-
lasyon modları kullanılarak, beş-yedi gün entübasyo-
nu ifade eder. Bu süre içerisinde mediastinit gelişimi-
ni önlemek için, proflaktik antibiyoterapi verilmelidir. 
Entübasyon tüpünün içerisinden fiberoptik bronkos-
kopi ile günlük bronkoskopik muayene ve aspirasyon 
yapılması, hem granülasyon dokusu oluşumu ile iyi-
leşmeyi takip etmeyi, hem de sekresyon temizliğini 
sağlar. Trakeobronşiyal yaralanmalarda, konservatif 
tedavi kriteri olarak üzerinde fikirbirliği olan, belli başlı 
hususlar şunlardır: Hastanın solunumunun bozulma-
ması, yırtığın yüzeysel olması, doku kaybı olmaması, 
cilt altı ya da mediastinal amfizemin artmaması, eş-
lik eden özofagus yaralanması olmaması, tüp drenajı 
ile hava kaçağının kesilmesi ve akciğerin tam olarak 
ekspanse olması (14,22). Yaralanmanın trakea çevre-
sinin 1/3’ünden az olması veya özellikle membranöz 
kısımdaki lezyonların 4cm’den daha küçük olması da 
konservatif kalma kriterlerindendir (19) (Şekil 1). 

Tablo 1. Trakeobronşiyal yaralanmalarda tedavi kararı.

Klinik durum
Konser-

vatif Cerrahi
Endot-
rakeal

Eşlik eden özofagus 
yaralanması

X

Plevral boşlukla 
geniş bir bağlantı

X X

Masif hava kaçağı X X

Belirgin mediastinal 
herniasyon

X X

Sağ ana bronş 
içine doğru uzayan 
yaralanma

X X

Artmış medikal risk X X

Jet ventilasyonu 
tolere edememe

X X

Küçük lezyonlar X X

Yüzeysel trakeal 
membran 
laserasyonu

X

Uzun süre mekanik 
ventilasyon ihtiyacı

X X Şekil 1. Trakeobronşiyal yaralanmada bronkoskopik 
bulgulara göre tedavi algoritması.
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Bununla birlikte son yıllarda non-operatif tedavi yö-
netiminin kriterlerini daha da genişleten bazı bildiri-
ler vardır (16). Örneğin daha önceki raporlarda, geniş 
defektlerin cerrahi tamir için bir endikasyon oldu-
ğu bildirilirken, son zamanlardaki bazı serilerde 7,5 
cm’nin üzerindeki lezyonlarda dahi başarılı konserva-
tif tedavi uygulandığı bildirilmiştir (21). Trakeostomi, 
intratrakeal basıncı düşürmesi, sekresyonların kolay 
temizlenmesine olanak vermesi ve mekanik ventila-
tor desteği gereken durumlarda kolaylık sağlaması 
açısından, iyi bir konservatif yöntemdir. Ancak kon-
servatif kalınan hastaların bazılarında, granülasyon ve 
striktür gelişebildiği de unutulmamalıdır (11).  

b. Cerrahi tedavi

Yetişkinlerde trakeanın uzunluğu, infrakrikoid sevi-
yeden karinaya kadar ortalama 11,8 (10-13) cm’dir ve 
18-22 kıkırdak halkadan oluşur. İki halkanın uzunluğu 
yaklaşık 1cm’ye denk gelir.  Trakeobronşiyal yaralan-
ma, cerrahın ve anestezistin muhakkak çok iyi bir iş 
birliği içerisinde çalışmasının gerekli olduğu bir yara-
lanma tipidir. Cerrahi tedavi, primer tamir veya uç uca 
anastamoz ve anastamoz hattının canlı dokularla des-
teklenmesi şeklinde olmalıdır. Bu tip yaralanmalarda, 
akciğer rezeksiyonu en son düşünülmesi gereken se-
çenek olmalıdır. 

Cerrahi yaklaşım yaralanma yerine ve tipine göre fark-
lılık gösterir. Cerrahi kararı mümkün olan en kısa za-
manda verilmeli ve hastaya özgü bir cerrahi yaklaşım 
planı oluşturulmalıdır. Ancak tanıdaki gecikmeler ne-
deniyle, hastaların %17-%27’sinde sekonder tamir ya-
pılması gerekmektedir (23). Geç tanı alan vakalarda, 
gecikmenin süresine bakılmaksızın, distal süpürasyon 
yoksa rekonstrüksiyon yapılmaya çalışılmalıdır. Tam 
bronş kopmalarında, tam oklüzyon ve steril atelektazi 
gelişir ve yıllarca onarılmaya uygun bir halde kalabilir. 
Bu durum saptandığında, stenotik segmentin rezek-
siyonu ve uç uca anastomoz şeklinde onarım yapı-
labilir. Zira bir yıldan sonra bile yapılan onarımlarda, 
%90’ın üzerinde başarılı olunmaktadır (1). Bu hasta-
larda, pulmoner fonksiyonlarda da herhangi bir kayıp 
görülmemektedir.

Hem servikalde hem de mediastende yer alması ve 
önemli vasküler yapılarla yakın komşuluğu nede-
niyle, tüm trakeaya tek bir kesi ile ulaşılması güçtür. 
Servikal trakea yaralanmalarında en uygun yaklaşım 
collar insizyondur (3,8). Bu insizyon gereğinde yuka-
rı ya da aşağı doğru T şeklinde uzatılabilir. T şeklinde 
yukarı doğru bir insizyon ile servikal yaklaşım, trake-
anın üst üçte ikisi için iyi bir görüntü ve transservikal 
tamiri mümkün kılar. Ayrıca, sternuma doğru aşağıya 

uzanan T insizyon ve devamında manubriumun ikinci 
interkostal boşluğa doğru dönerek ayrılması ile yapı-
lan parsiyel sternotomi ile innominate artere ve vene 
daha iyi bir cerrahi ekspojur sağlar. Trakeobronşiyal 
yaralanma ile beraber, bir hemitoraksın veya medi-
astenin ekspojuru zorunlu olduğunda median ster-
notomi daha mantıklıdır. Bilateral torakosternotomi 
(Clamshell insizyonu) mediastene ve her iki hemito-
raksa iyi bir ekspojur sağlar. Ancak hava yolu onarımı 
için hiçbir avantaj sağlamaz. Bu nedenle kullanımı, 
birlikte olan kalp veya büyük damarlar gibi diğer yara-
lanmaların önemine bağlıdır. Orta ve distal 1/3 trakea 
lezyonlarına, sağ ana bronş, karina ve sol ana bronş 
proksimal bölümündeki kopmalara ve yırtıklara sağ 4. 
veya 5. interkostal aralıktan yapılan anterolateral veya 
posterolateral torakotomi uygun ekspojur sağlar. Esa-
sen, trakeobronşiyal yaralanmalara en iyi ekspojuru 
sağ posterolateral torakotomi sağlamaktadır. Sol ana 
bronş yaralanmalarında dahi sağ torakotomi daha uy-
gun bir görüş alanı sağlamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, 
kalp veya aort kavsinden uzakta çalışabilme avantajı 
sağlarken, torasik özofagus, vena cava superior, sağ 
atrium ve azigos vene de ulaşma olanağı sağlamakta-
dır. Karinadan uzaklığı üç cm.den fazla olan, distal sol 
ana bronş yaralanmalarında ise, sol 5.interkostal ara-
lıktan yapılan posterolateral insizyon en uygun eks-
pojuru sağlamaktadır. Bu torakotomi aynı zamanda 
aortik arkın distal kısmına, desenden torasik aorta ve 
proksimal sol subklavian artere yaklaşıma da olanak 
sağlar. Trakeobronşiyal yaralanmaların lokalizasyonu-
na göre en uygun insizyonlar Resim 3’de gösterilmiş-
tir.

Transvers ayrılmalarda, lasere olmuş uçların debrid-
man ve düzeltilmesini takiben, uç uca anastomoz 

Resim 3. Trakeobronşiyal ağaca erişim şeması. Trakea ve 
ana bronşların farklı alanlarına operatif yaklaşım yolları. 
Sağ posterolateral torakotomi ile sağ bronşiyal sistem, 
karina ve distal trakea ile sol ana bronşa ulaşılabilir. 
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tekniği uygulanır. Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksi-
yonlarda en fazla 4,5cm’lik (yedi halka) bir rezeksiyon 
yapılabilmektedir. Sütür materyali olarak absorbabl 
monoflaman naylon (polipropilen) veya poliglaktin 
910 (vikril) kullanılabilir. Polidiaksanon gibi materyal-
lerin başarısına ait birçok yayın vardır. 3/0 veya 4/0 
sütür materyalleri tercih edilmelidir. Sütürlerin tek 
tek, tam kat konulması, anastomoz hattından 4-5mm 
uzaktan atılıp, düğümlerin dışarıda bırakılması öneri-
lir. Önce posterior sütürler (membranöz kısım), daha 
sonra diğer sütürler (kartilaj kısım) konulmalıdır. An-
cak devamlı sütür tekniği kullananlar da vardır (1).  
Sütürler kartilaj halkaların arasından veya içlerinden 
geçirilebilir. Hava yolu mukozasının karşı karşıya geti-
rilmesi esastır. İpek, keten ve polyester örgülü nonab-
sorbabl sütürler, granülasyon dokusunu çok arttırdık-
ları için tercih edilmez. Anastomoz hattının plevral bir 
flep, interkostal kas, perikard, diyafragma, strep kaslar 
veya omentum gibi bir doku ile desteklenmesi fayda-
lıdır. Trakeanın kartilaj kısmında oluşan defektlerde, 
ihtiyaç duyulması halinde, otolog perikardiyal yama 
veya bovin perikard yama kullanılması mümkündür 
(16,24). 4/0 polipropilen kullanılarak, devamlı sütür 
yöntemi uygulanıp defektin yama ile kapatılması son-
rasında, sütür hattının üzerine fibrin doku yapıştırıcısı 
uygulanması tavsiye edilmektedir (16).

Trakea tamiri veya rezeksiyonu uygulanmış yaralan-
malarda, çenenin göğüse sütüre edilmesi ve başın 
fleksiyonda kalmasının sağlanması, sütür hattının 
gerginliğini düşük düzeyde tutacaktır. Cerrahi sonrası 
hastanın erken dönemde ekstübe edilmesi ideal olan-
dır. Sekresyonların ve pıhtıların temizlenmesi, anasto-
moz hattı veya primer tamir bölgesinin kontrolü için, 
ameliyattan 24 saat sonra, 3. ve 4. gün bronkoskopi 
yapılmalıdır (7). Cerrahi uygulanan hastalarda, trake-
ostomi açılması rutin bir uygulama değildir. Yara yeri 
enfeksiyonu, mediastinit, pnömoni, laringotrakeal 
stenoz veya postoperatif disfoni gibi komplikasyon-
lara yol açabilmektedir. Eğer trakeostomi açılacaksa, 
cerrahi insizyon hattından ayrı bir kesi ile ve anasto-
moz hattının 2-3 halka altından açılmalıdır (1). 

Geç tanı alan veya primer tamir sonrası, anastomoz 
hattında granülasyon dokusu gelişen hastalarda, ileri 
derecede granülasyon ve striktür gelişebilir. Bu hasta-
larda cerrahi girişim düşünüldüğünde amaç; daralan 
havayolu segmentinin rezeksiyonu ve uç uca anasto-
moz olmalıdır. Trakea çevresinde ileri derecede skar 
ve yapışıklık olacağı için, disseksiyon sabırlı ve dikkatli 
yapılmalıdır. Özellikle rekürren larengeal sinir hasa-
rından korunmak için, mümkün olduğunca trakeaya 
yakın çalışılmalı, sinir skar dokusu içerisinde bırakı-
lıp disseke edilmemelidir (11). Geç dönemde cerrahi 
planlanan hastalarda, bir diğer önemli husus da ha-

vayolunun yaralanma sonrasında işlevini yitirmesi ile 
akciğerde gelişen enfeksiyon varlığıdır. Eğer kronik 
bir sepsis veya fibrozis eklenmişse, septik kaynağın 
ortadan kaldırılması için pnömonektomi endikasyo-
nu doğmaktadır (11).

c. Bronkoskopik tedavi

Rijid bronkoskopi ve ardından jet ventilasyon kullanı-
larak yapılan intraluminal tamir, yeni ve umut verici 
bir tedavi yaklaşımıdır (8). Özellikle endotrakeal entü-
basyon sırasında, trakeanın posterior duvarında olu-
şan küçük laserasyonlarda kullanılan bu yöntemde, 
özel olarak geliştirilen, optik bir iğne tutucu ile, vizüel 
kontrol altında, endotrakeal tamir yapılabilmektedir. 
İşlem 45 dakikadan daha kısa bir zamanda yapılabil-
mekte ve operatif bir komplikasyona veya mediastini-
te sebep olmamaktadır. 

Bazı hastalarda, rüptüre bölgenin primer tamiri son-
rası, anastomoz yerinde stenoz gelişebilmektedir. 
Oluşan stenoz hayatı tehdit edici durumlara yol aça-
bilmektedir. Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon 
sonrası oluşan trakea darlıkları, hemen her zaman 
anastamoz hattının aşırı gergin olmasından kaynak-
lanır. Bu durum, olması gerekenden uzun segment çı-
karılması ile ilişkilidir. Bunun dışında, diğer bir stenoz 
nedeni de primer tamir için kullanılan non-absorbabl 
sütürler ve ona bağlı oluşan, hipertrofik granülas-
yon dokususur. Trakeal stenozun bronkoskopik te-
davisinde hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopik 
uygulamalar, kolayca birinden diğerine geçilerek 
yapılabilmelidir. Ventilasyon olanağı sağlaması, ko-
lay ve güçlü aspirasyon ile geniş bir açıklıkta çalışa-
bilme, rijid bronkoskopun temel avantajlarıdır (25). 
Anastamoz stenozu gelişen hastalarda, endoskopik 
dilatasyon [bronkoskopik dilatasyon, lazer, kriyote-
rapi, elektrokoter ve stent implantasyonu] yapılabilir 
(23). Kısa bir trakeal segmenti tutan darlıklarda, saat 
11 ve 1 hizalarında yapılan iki kesi sonrası dilatasyon 
ve lokal mitomisin-C uygulaması temel yaklaşım ol-
malıdır. Bu işlem üç kez tekrarlanabilir. Bronkoskopik 
tedavi yapılan hastanın, 15.gün bronkoskopik kont-
rolü yapılmalıdır. Daha sonra ise üç ay boyunca ayda 
bir, sonrasında ise üç ayda bir bronkoskopik kontrolü 
yapılmalıdır. Bu süre içerisinde tekrar stenoz gelişirse 
ve cerrahiye uygun bir hasta değilse, darlığın yeri-
ne göre seçilecek bir stent yerleştirilebilir. İnoperabl 
kompleks stenoz hastalarında, komplikasyon geliş-
mediği sürece stent yerinde bırakılabilir. Migrasyon 
ve sekresyonların atılamamasına bağlı olarak stentin 
tıkanması (mukostaz) karşılaşılabilecek stent kompli-
kasyonlarıdır. Özellikle yüksek trakeal seviyede uygu-
lanan stentlerde, %30 oranında migrasyon görülmek-
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tedir (25). Komorbiditeleri nedeniyle ilk bronkoskopik 
tedavileri esnasında operabl olmasa da ilerleyen dö-
nemde operabl hale gelen olgularda, 6 ay-1 yıl sonra 
stent çıkarılmalı ve takip sırasında stenoz tekrarlarsa 
segmenter rezeksiyon düşünülmelidir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Bronş rüptürleri, trakea rüptürlerinden 5 kat daha 
fazla görülür. Sağ ana bronş rüptürü en sık görü-
lenidir. Bununla birlikte, ani ve güçlü bir antero-
posterior kompresyonla oluşan trakeobronşiyal 
yaralanmada ise, en çok ana karina rüptürü görül-
mektedir.

• Trakeobronşiyal yaralanmalarda teşhis için etkin 
metot bronkoskopidir.

• Fizik muayenede “Hamman belirtisi” mediastinal 
amfizemi düşündürür.

• Radyolojik olarak “dropped lung sign” varlığında 
muhtemel ön tanı bronş rüptürüdür.

• Travma sonrası boyun ön yüzünde gelişen cilt altı 
amfizemi veya mediastende ciddi hava varlığı, ön-
celikle trakeobronşiyal rüptürü düşündürmelidir.

• Cerrahi, bronş çapının ¼’ ünü aşan lezyonlarda, to-
raks duvarında masif hava kaçağının devam ettiği 
ve akciğer ekspansiyonunun mümkün olmadığı 
durumlarda endikedir. Bu tür yaralanmalar tehli-
kelidir ve kural olarak acil cerrahi müdahale gerek-
tirmektedirler.

• Trakeobronşiyal yaralanmada cerrahi onarım 
prensipleri şunlar olmalıdır; 

a)  Erken tamir, her zaman gecikmiş tamirden iyi-
dir.  

b)  Sağlıklı, genç hastalarda bile, akciğer koruyucu 
cerrahi düşünülmelidir ve pnömonektomiden 
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

c)  Ölü dokular debride edilmelidir, canlı doku uç-
ları karşılıklı getirilmelidir ve sütür hattı gergin   
olmamalıdır.  

d)  Absorbabl monoflaman sütür kullanılmalıdır 
ve düğümler dışarıda bırakılmalıdır.

e)  Trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyonlarda, en 
fazla 4,5 cm’lik (yedi halka) bir rezeksiyon yapı-
labilmektedir.

• Trakea cerrahisi sırasında, en sık yaralanma riski 
taşıyan sinir N. laringeus rekürrens siniridir.

• Distal 1/3 trakea, karina, sağ ana bronş ve sol ana 
bronş proksimaline en kolay olarak sağ torakoto-
mi ile yaklaşılır. Sol ana bronş distal yaralanmaları-
na ise, en iyi sol torakotomi ile yaklaşılır.

KAYNAKLAR
1. Eren TŞ, Meteroğlu F. Trakeobronşiyal sistem travmaları. 

Bedirhan MA (ed). Trakea. İstanbul: G. M. Matbaacılık; 
2012: 73-90.

2. Özdülger A. Trakeobronşiyal Yaralanmalar. TTD Toraks 
Cerrahisi Bülteni 2010; 1: 45-54. 

3. Karmy-Jones R, Wood DE. Traumatic injury to the tra-
chea and bronchus. Thorac Surg Clin 2007; 17: 35-46. 

4. Altinok T, Can A. Management of tracheobronchial inju-
ries. Eurasian J Med 2014; 46: 209-15. 

5. Ülkü R, Eren MN, Balcı A, Eren Ş, Onat S, Yavuz C. Trake-
obronşiyal yaralanmalar. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 
2003; 9: 281-4. 

6. Aydemir B, İmamoğlu OU, Ustaalioğlu R, Okay T, Doğu-
soy I. Trakeobronşiyal yaralanmalar. Ulus Travma Acil 
Cerrahi Derg 2011; 17: 41-5. 

7. Genç O, Balkanlı K. Trakeobronşiyal yaralanmalar. Yük-
sel M, Çetin G (ed). Toraks Travmaları. İstanbul: Turgut 
Yayıncılık; 2003, pp 105-20. 

8. Welter S. Repair of tracheobronchial injuries. Thorac 
Surg Clin 2014; 24: 41-50. 

9. Kinsella TJ, Johnsrud LW. Traumatic rupture of the bron-
chus. J Thorac Cardiovasc Surg 1947; 16: 571-83. 

10. Griffith JL. Fracture of the bronchus. Thorax 1949; 4: 
105-9. 

11. Grillo HC. Tracheal and bronchial trauma. In: Grillo HC 
ed. Surgery of the trachea and bronchi. London B.C. 
Hamilton Inc, 2004, pp 271-90. 

12. Wood DE, Karmy-Jones R. Tracheobronchial trauma. In: 
Pearson FG, Patterson GA, Cooper JD, et al (eds). Pear-
son’s Thoracic and Esophageal Surgery. Third Edition. 
Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2008, pp 
1760-7. 

13. Ceylan KC,  Kaya SO,  Samancilar O,  Usluer O,  Gursoy 
S, Ucvet A. Intraoperative management of tracheobron-
chial rupture after double-lumen tube intubation. Surg 
Today 2013; 43: 757-62. 

14. Schneider T, Storz K, Dienemann H, Hoffmann H. Man-
agement of iatrogenic tracheobronchial injuries: a ret-
rospective analysis of 29 cases. Ann Thorac Surg 2007; 
83: 1960-4. 

15. Scaglione M, Romano S, Pinto A, Sparano A, Scialpi M, 
Rotondo A. Acute tracheobronchial injuries: Impact of 
imaging on diagnosis and management implications. 
Eur J Radiol 2006; 59: 336-43. 

16. Carter JJ, Evans D, Shah P, Ura M. Iatrogenic tracheal 
rupture: bovine pericardial patch repair without flap re-
inforcement. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012; 14: 
502-3. 

17. Dertsiz L, Arıcı G, Arslan G, Demircan A. Acute tracheo-
bronchial injuries: early and late term outcomes. Ulus 
Travma Acil Cerrahi Derg 2007; 13: 128-34. 

18. Bertelsen S, Howitz P. Injuries of the trachea and bron-
chi. Thorax 1972; 27: 188-94. 

19. Şahin E, Nadir A, Karadayı Ş, Çelik B, Manduz Ş, Akkaş 
Y et al. Diagnostic and therapeutic approaches in tra-
cheobronchial rupture: analysis of 23 patients. Turkish J 
Thorac Cardiovasc Surg 2010; 18: 34-8. 

20. Kaptanoğlu M, Nadir A, Erbaş E, Gönlügür U, Seyfikli Z, 
Doğan K ve ark. Trakeobronşiyal yaralanmalar: 15 ol-
guluk bir serinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Dergisi 
2001; 2: 54-9. 



200

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

21. Conti M, Pougeoise M, Wurtz A, Porte H, Fourrier F, Ra-
mon P et al. Management of postintubation tracheo-
bronchial ruptures. Chest 2006; 130: 412-8. 

22. Hood MR. Injury to the trachea and major bronchi. In: 
Hood MR, Arthur BD, Culliford AT, eds. Thoracic trauma. 
Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1989, pp 245-66. 

23. Kara H, Bayir A, Ak A, Tufekci N, Degirmenci S, Akinci M. 
Tracheal rupture developing after blunt thoracic trau-
ma. Case Reports in Clinical Medicine 2013; 2: 502-4. 

24. Schultz SC, Hammon JW, Turner CS, McGuirt WF, Nelson 
JM. Surgical management and follow-up of a complex 
tracheobronchial injury. Ann Thorac Surg 1999; 67: 834-
6. 

25. Dalar L. Benign ve malign trakea darlıklarında girişimsel 
bronkoskopik yöntemler. Bedirhan MA (ed). Trakea. İs-
tanbul: G. M. Matbaacılık; 2012, pp 129-157.  

Literatüre Katkılarımız
1. Çakan A, Çağırıcı U, Buduneli T, Aşkın M, Sevinç S, Üçvet 

A. Tracheobronchial injuries due to blunt thoracic trau-
ma: 10 years experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 
2000; 6: 255-9.

2. Kaptanoğlu M, Nadir A, Erbaş E, Gönlügür U, Seyfikli Z, 
Doğan K ve ark. Trakeobronşiyal yaralanmalar: 15 ol-
guluk bir serinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Dergisi 
2001; 2: 54-9.

3. Balci AE, Eren N, Eren S, Ulkü R. Surgical treatment of 
post-traumatic tracheobronchial injuries: 14-year expe-
rience. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 22: 984-9.

4. Kaptanoğlu M, Doğan K, Nadir A, Gonlugur U, Akkurt 
I, Seyfikli Z et al. Tracheobronchial rupture: a consider-
able risk for young teenagers. Int J Pediatr Otorhinolar-
yngol 2002; 62: 123-8.

5. Ülkü R, Eren MN, Balcı A, Eren Ş, Onat S, Yavuz C. Trake-
obronşiyal yaralanmalar. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 
2003; 9: 281-4.

6. Ozcelik C, Onat S, Bayar ES. Combined late diagnosed 
right main bronchial disruption and chylothorax from 
blunt chest trauma. Ann Thorac Surg 2004; 78: 61-2.

7. Dertsiz L, Arıcı G, Arslan G, Demircan A. Acute tracheo-
bronchial injuries: early and late term outcomes. Ulus 
Travma Acil Cerrahi Derg 2007; 13: 128-34.

8. Şahin E, Nadir A, Karadayı Ş, Çelik B, Manduz Ş, Akkaş 
Y et al. Diagnostic and therapeutic approaches in tra-
cheobronchial rupture: analysis of 23 patients. Turkish J 
Thorac Cardiovasc Surg 2010; 18: 34-8.

9. Aydemir B, İmamoğlu OU, Ustaalioğlu R, Okay T, Doğu-
soy I. Trakeobronşiyal yaralanmalar. Ulus Travma Acil 
Cerrahi Derg 2011; 17: 41-5.

10. Ceylan KC, Kaya SO, Samancilar O, Usluer O, Gursoy S, 
Ucvet A. Intraoperative management of tracheobron-
chial rupture after double-lumen tube intubation. Surg 
Today 2013; 43: 757-62.

11. Kara H, Bayir A, Ak A, Tufekci N, Degirmenci S, Akinci M. 
Tracheal rupture developing after blunt thoracic trau-
ma. Case Reports in Clinical Medicine 2013; 2: 502-4.

12. Özyurtkan MO, Kılıç M, Balcı AE. Trakeaya penetran saç-
ma yaralanması: olgu sunumu. Fırat Tıp Derg 2013; 18: 
188-90.

13. Altinok T, Can A. Management of tracheobronchial inju-
ries. Eurasian J Med 2014; 46: 209-15.

14. Eroğlu A, Aydın Y, Altuntaş B, Ahıskalıoğlu A. Primary 
endoscopic repair of a large tracheal rupture throuhg 
tracheal stoma. Ann Thorac Surg 2015; 100: e71-3. 



201

Bölüm 26

Özofagus Yaralanmaları

Esophageal Injuries

Dr. Cabir Yüksel*, Dr. Serkan Enön
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZ
Özofagus vücudun 3 farklı anatomik bölgesinden geçen bir gastrointestinal sistem organı olup sindirimdeki tek görevi 
besinlerin ve sekresyonların farenksten mideye geçişini sağlamaktır. Özofagus bu geçiş sırasında mediasteni, ağız ve 
dış ortamda bulunan bakterilerden korumak açısından çok önemli bir bariyerdir. Günümüzde pek çok disiplinde özo-
fagus lümeni kullanılarak tanı ve tedavi amaçlı girişimler yapılmaktadır ve özofagus yaralanmalarının en sık nedeni bu 
girişimlerdir. Her ne sebeple olursa olsun özofagus yaralanması olduğunda bariyer ortadan kalkacağı için ağız ve dış 
ortamdan gelen bakterilerin kontaminasyonu ile çok kısa sürede mediastinal ve plevral enfeksiyonun ve ardından da 
sepsisin görüldüğü morbidite ile mortalitesi yüksek bir klinik tablo ortaya çıkar. En uygun tedavi seçeneğini belirleyen 
ana faktörler perforasyonun etiyolojisi ve lokalizasyonu, özofagusun (altta yatan özofajiyal hastalık) ve hastanın (komor-
bid hastalıklar) durumu ile perforasyondan sonra geçen zamandır. Tüm tedavi her hasta bazında bağımsız planlanmalı 
ve nonoperatif, endoskopik ve operatif tüm alternatifleri içermelidir. Cerrahi opsiyonlar ise primer tamir, özofajektomi, 
özofajiyal diversiyon veya sadece drenaj şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: özofagus yaralanmaları, perforasyon, tedavi, cerrahi 

ABSTRACT
Esophagus, beside being a gastrointestinal system organ passing through 3 different anatomical regions of the body, its 
only function is carrying out the food and secretions from pharynx to stomach. During this passage, it is a very impor-
tant barrier protecting the mediastinum from bacteria existing in the oral cavity and outer environment. Nowadays in 
many disciplines, several procedures for diagnosis and treatment purpose are being performed using the esophageal 
lümen, which are the most common cause of the esophageal injuries. The loss of the barrier function, independent from 
the etiology of the esophageal injury, permits contamination originating from oral cavity and external environment, 
which then rapidly causes mediastinal and pleural infection, and sepsis with a high rate of morbidity and mortality. Main 
factors associated with best reatment choice are etiology and localization of perforation, general condition of esop-
hagus (presence of any underlying esophageal disease), patient characteristics (presence of any comorbid diseases), 
and time interval passed from the injury to diagnosis. All the treatment strategies should be planned for each patient 
individually and should include nonoperative, endoscopic and surgical alternatives. Primary repair, esophagectomy, 
esophageal diversion and only drainage are the surgical options.    

Key Words: esophageal injuries, perforation, treatment, surgery

Sorumlu Yazar*: Doç.Dr. Cabir Yüksel, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-mail: yukselcabir@hotmail.com
Telefon: 05055025191

GİRİŞ

Özofagus, gastrointestinal sistem içerisinde serozası 
olmayan, kendine ait besleyici bir arteri bulunmayan 
ve vücudun 3 farklı anatomik bölgesinden geçen bir 
organdır. Sindirimdeki tek görevi besinlerin ve sek-
resyonların farenksten mideye geçişini sağlamaktır. 
Özofagus bu geçiş sırasında mediasteni, ağız ve dış 

ortamda bulunan bakterilerden korumak açısından 
çok önemli bir bariyerdir (1,2).

Başta göğüs cerrahisi ve gastroenteroloji olmak üzere 
pek çok disiplinde özofagus lümeni kullanılarak tanı 
ve tedavi amaçlı girişimler yapılmaktadır. Son yıllarda 
bu bölgede yapılan invaziv girişimlerin yapılma sıklı-
ğındaki artış nedeniyle özofagus yaralanmaları daha 
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sık görülmektedir. Her ne sebeple olursa olsun özo-
fagus yaralanması olduğunda bariyer ortadan kalka-
cağı için ağız ve dış ortamdan gelen bakterilerin kon-
taminasyonu ile çok kısa sürede mediastinal, plevral 
enfeksiyon gelişir ve ardından da sepsisin görüldüğü 
görüldüğü morbidite ve mortalitesi yüksek (%9,7-18) 
bir klinik tablo ortaya çıkar. Perforasyon ve tedavi ara-
sındaki süre 24 saati geçtiğinde mortalite oranı %27-
40’a kadar çıkmaktadır (2-6). 

Bu nedenle özofagus yaralanmalarında özofagusun 
histolojik, anatomik yapısı, komşulukları bütüncül bir 
şekilde ele alınmalı ve tedavi stratejisi bunlara göre 
planlanmalıdır. Bu gerekçeler ile özofagusun yaralan-
malarından söz etmeden önce tedavinin planlanma-
sında ve uygulanmasında önemli olması nedeniyle 
özofagusun histolojik ve bazı anatomik özellikleri ya-
nında önemli komşuluklarına da değinmek gereklidir.

HİSTOLOJİ VE ANATOMİ
Özofagus kişinin boyuna göre değişmekle birlikte ye-
tişkinlerde ortalama 25-30 cm’dir. Özofagus patoloji-
lerinin değerlendirilmesinde endoskopi sık kullanılan 
bir yöntemdir ve endoskopik girişimlerde standardi-
zasyonun sağlanabilmesi için lezyonların lokalizasyo-
nunu genellikle üst diş kavsine (ÜDK) uzaklığına göre 
tarif edilir. Buna göre özofagus, ÜDK 13-16 cm’de (C6 
seviyesi) başlar ve ÜDK 38-40 cm’de (T10-11 seviyesi) 
sonlanır (1,7).

Özofagusa ya da mideye yönelik yapılan endoskopik 
girişimlerde yaralanma riskinin daha yüksek olduğu 
3 önemli darlık vardır.  Bunlar 1. darlık (Faringoözo-
fajiyal bileşke olup gastrointestinal sistemin en dar 
yeridir ve 14-15 mm kadar genişleyebilir.), 2. darlık 
(Özofagusun sol ana bronşu çaprazladığı bölüm) ve 3. 
darlık (Özofagus’un diyaframı geçtiği, kardiadan 2-3 
cm yükseklikte olan bölüm) olarak tariflenmiştir.  

Boyun, toraks ve bir miktar da abdomen içerisinde 
uzanım gösteren özofagusu cerrahi yaklaşım şeklini 
belirlemesi açısından 3 ayrı bölümde sınıflandırabi-
liriz. Buna göre servikal özofagus ÜDK 13-18 cm’ler, 
üst-orta torasik özofagus ÜDK 18-32 cm’ler ve alt to-
rasik-abdominal özofagus ÜDK 32-40 cm’ler arasında-
dır.

Servikal özofagus eksternal travmalarda en çok et-
kilenen özofagus bölümüdür ve bu bölgeye yönelik 
cerrahi girişimler ancak servikal insizyonla gerçekleş-
tirilebilir. Üst-orta torasik özofagusa ise solda aorta 
tarafından büyük ölçüde engellendiği için genellikle 
sağ hemitorakstan ulaşılabilir. Alt torasik özofagus 
bölgesine yönelik girişimlerde sol hemitoraks en uy-

gun yaklaşım yeridir. Abdominal özofagusu da ilgi-
lendiren patolojilerde ise sol hemitorakstan diyafram 
insizyonu eklenerek müdahale edilebileceği gibi bu 
bölgeye laparotomi/laparoskopi yoluyla da ulaşılabi-
lir. 

Özofagusun kendi ismiyle anılan kendisine ait bir 
besleyici arteri yoktur ve kan dolaşımı segmentaldir. 
Servikal özofagus üst ve alt tiroid arterlerinden, int-
ratorasik özofagus aortadan gelen perforan dallar ile, 
distal torasik ve abdominal özofagus ise inferior fre-
nik ve sol gastrik arter ile beslenir. Bu segmental bes-
lenme nedeniyle özofagusta parsiyel rezeksiyon çoğu 
zaman mümkün olamamaktadır (1,7).

Özofagusun bariyer fonksiyonunu sağlayan en önem-
li tabaka mukozadır. Bu tabaka özofagus yaralanma-
larına yönelik cerrahi tedavilerde ve anastomozlarda 
oldukça önemlidir. Çünkü her sütür mutlaka mukoza-
dan geçmelidir. Aksi takdirde mukoza geri çekilece-
ğinden cerrahi tedavi sonrasında kaçak olması kaçı-
nılmazdır (Resim 1). 

TARİHÇE 
Özofagus perforasyonu çok uzun yıllardır bilinmekte 
olup klinik tablosu ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. 
İlk kez 1724 yılında Boerhaave otopsi ile postemetik 
(barojenik) özofagus rüptürünü tanımlamış ve daha 
sonra Mayer tarafından 1858’de ilk klinik tanı bildi-
rilmiştir. Frink 1941’de özofagus perforasyonunda ilk 
cerrahi drenajı uygulamıştır. Spontan özofagus per-
forasyonu sonrasında ilk cerrahi onarım ise 1944’de 

Resim 1. Rezeke edilmiş bir özofagus piyesinde mukoza 
görünümü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cer-
rahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Collins ve ark. tarafından gerçekleştirilmiş, ancak has-
ta kaybedilmiştir. Barrett, Olson ve Clagett 1947’de ilk 
başarılı cerrahi onarımı gerçekleştirmişlerdir. Satinsky 
ve Kron 1952’de özofagus perforasyonu sonrasında 
ilk başarılı özofajektomiyi bildirmişlerdir (8-12). 

İNSİDANS VE ETİYOLOJİ 
Bazı çalışmalar özofagus yaralanmalarının insidansı-
nın yaklaşık %3,4 olduğunu belirtmekle birlikte ger-
çek insidansını belirlemek oldukça zordur. Ancak son 
yıllarda invaziv endoskopik işlemlerin artan kullanımı 
ile özofagus perforasyonu insidansının da arttığı bi-
linmektedir. Yapılan araştırmalar günümüzde özofa-
gus yaralanmalarının %59’unu enstrümantasyon ile 
oluşan iatrojenik yaralanmaların oluşturduğunu gös-
termektedir. Spontan perforasyonların ise yaklaşık 
%15’ini oluşturduğu görülmektedir. Diğer sık görülen 
yaralanma nedenleri arasında yabancı cisim yutulma-
sı (%12) ve travma (%9) gibi nedenler gelmektedir (4). 

Özofagus yaralanmaları üç farklı şekilde olabilir: 

a-Delici yaralanma: Özofagoskopun ya da tedavi 
amaçlı kullanılan dilatatör, stent gibi aletlerin doğru-
dan mukozayı delip geçmesi şeklinde olur ve bu tip 
yaralanma en sık özofagusun birinci darlığında ortaya 
çıkar (13). 

b-Yırtılma ve parçalanma yaralanması: Shearing ya 
da bursting adı verilen bu tip yaralanmalar daha çok 
akalazya, özofageal striktürlerde kullanılan balon ya 
da buji ile dilatasyonunda karşımıza çıkar. Dilatasyo-
na bağlı yırtılma genellikle en yüksek basınca maruz 
kalan darlığın hemen proksimalinde olur (14).

c- Duvarı zayıflatan yaralanma: Bu tip yaralanmalar 
ciddi bası, özellikle tablet formundaki ilaçların muko-
zadaki kimyasal hasarı, skleroterapi sonrası, tümörle-
rin termal ya da kemodestrüksiyonu sonrasında olu-
şur.

Özofagus yaralanmalarına sebep olan etkenler ile ilgi-
li pek çok sınıflama yapılmıştır. Ancak en sık etİyolojik 
neden endoskopik girişimler olduğundan bu bölüm-
de enstrümantasyon uygulamalarını ayrı bir başlıkta 
ele alan etyolojik sınıflama tercih edilmiştir (Tablo1).

A- Enstrümantal yaralanmalar

Daha önce bahsedildiği gibi özofagusun 3 önemli 
darlığı vardır ve tanısal endoskopilere bağlı yaralan-
malar genellikle bu darlık alanlarında ortaya çıkar. 
Birinci darlık olan faringoözofajiyal sfinkter tanısal 
endoskopik girişimlerde en sık yaralanan bölgedir. 
Tüm tanısal endoskopik işlemler göz önünde tutuldu-

ğunda özofagus perforasyonu olasılığı 1/1000 olarak 
bildirilmektedir (15). Bu oran girişimin tipine, tedavi 
amaçlı uygulamaların eklenmesi ve altta yatan özofa-
gus hastalığının varlığı ile bağlantılı olarak %10-15’e 
kadar çıkabilir (16). Örneğin fleksible endoskopilerde 
özofagus yaralanma riski yaklaşık %0,01 iken rijit özo-
fagoskopilerde ve girişime stent yerleştirilmesi, skle-
roterapi, lazer uygulamaları, dilatasyon gibi işlemlerin 
eklenmesi halinde bu oran daha da yükselmektedir 
(%0,1’e kadar ulaşır) (17). 

Bazı yayınlar akalazyada balon ile dilatasyonda %6 
gibi yüksek oranlarda özofagus yaralanması oluşa-
bildiğini göstermektedir. Akalazyada uzun süreli bir 
özofagus hastalığı olduğundan ve periözofajiyal enf-
lamasyon nedeniyle buradaki gözeli dokunun yerini 
sıkı yapışıklık aldığından oluşan yaralanma kapalı per-
forasyon şeklinde ortaya çıkabilir (14).

Endotrakeal entübasyon genel anestezi alan hasta-
larda rutin bir uygulamadır. Ancak özellikle zor entü-
basyonu olan hastalarda entübasyon tüpü yanlışlıkla 
özofagusa ilerletilebilir ve bu durumda da servikal 
özofagusta yaralanma ortaya çıkabilir. Eğer özofageal 
hasar olasılığı gözardı edilir ise postoperatif dönem-
de yaşanan semptomlar operasyona bağlanarak tanı 
atlanabilir. Bu nedenle zorlu entübasyonlarda ve yan-
lışlıkla özofagus entübasyonu yapılan olgularda olası 

Tablo 1. Özofagus yaralanmasında etiyolojik sınıflama

A- ENSTRÜMANTAL YARALANMALAR

- Endoskopi 

- Dilatasyon

- Stent 

- Entübasyon

- Skleroterapi

- Lazer tedavisi

B- NON-ENSTRÜMANTAL YARALANMALAR  

- Barojenik travma

- Postemetik yaralanma (Boerhaave sendromu)

- Künt torasik ve abdominal travma

- Diğer (doğum, konvülziyon, defekasyon)

- Penetran travma (servikal, torasik, abdominal) 

- Operatif travma

- Anastomoz ayrılması

- Mediastinal kist- tümor eksizyonu

- Pulmoner rezeksiyonlar ve lenf bezi diseksiyonu

- Hiatal herni onarımı

- Özofagomyotomi

- Vertebraya yönelik anterior girişimler

- Koroziv yaralanmalar (asit ya da alkali yutulması)

- Komşu enfeksiyonlara bağlı erozyon 

- Yabancı cisim yutulması
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özofagus hasarı açısından uyanık olunmalıdır.

B-Non-Enstrümantal yaralanmalar

Boerhaave Sendromu: Kuvvetli öğürme ve kusma 
sonrasında oluşan spontan özofagus perforasyonu 
olarak tanımlanır ve tüm perforasyonların yaklaşık 
%15’ini oluşturur. Bu durum genellikle fazla miktar-
da yemekle birlikte alkol alanlarda görüldüğünden 
mediasten ve plevral boşluk gıda ve mide içeriği ile 
direk kontamine olur. O nedenle diğer perforasyonla-
ra oranla klinik çok daha kötüdür. Morbidite ve mor-
talite çok daha yüksektir. Örneğin enstrümantasyona 
bağlı yaralanmalarda mortalite %19, travmatik yara-
lanmalarda %9 civarında iken barojenik rüptürlerde 
bu oran %39-40’a kadar çıkmaktadır (18).

Spontan özofagus yaralanmalarında yırtık tam kat 
olmayabilir. Klasik Mallory-Weis yırtıkları bu tip yani 
tam kat olmayan yaralanmalardır. Bu yırtıklar şiddet-
li öğürme ve kusma ile ilişkilidir, bu sırada meydana 
gelen ters peristaltik hareketle kardia diafragmatik 
açıklıktan şiddetli bir şekilde yukarı itilir. Bu hareket 
sırasında özofagus mukozasında meydana gelen yır-
tık midenin tüm küçük kurvaturu boyunca ilerleyebi-
lir (13). 

Özofagusta lezyonların olması hem iatrojenik hem de 
spontan yaralanma riskini arttırır. Ayrıca (ani intralu-
minal basınç artışlarına neden olan künt travma, He-
imlich manevrası, doğum, ağır yük kaldırma, öksürme 
de özofagus perforasyonlarına neden olabilir (19). 

Penetran Yaralanmalar: Penetran travmaya bağlı 
özofagus perforasyonları en sık ateşli silah ve delici 
kesici alet ile meydana gelir ve mortalitesi %20-25’dir 
(14,20). İntratorasik ve abdominal özofagus büyük 
ölçüde korunaklı olduğu için penetran travmalar 
daha çok servikal özofagusda yaralanmalara neden 
olmaktadır (%56,5). Torasik (%30), abdominal (%17) 
özofagusun penetran yaralanmaları daha az sıklıkla 
görülürken bunları %3,5 ile kombine yaralanmalar 
(büyük vasküler ya da hava yolu yaralanmaları) takip 
etmektedir (20,21). Penetran özofagus yaralanmala-
rında kalp, büyük damar ya da hava yolu yaralanması 
da eşlik ediyor ise bu yapıların yaralanması daha ön 
plana çıkıp özofagus yaralanmasının fark edilmeme-
sine ve tanıda gecikmeye neden olabilir (14).

Cerrahi Travma: Özofagusun yaralanması cerrahi-
nin en morbid komplikasyonlarındandır. Özellikle bu 
yaralanmanın farkına varılmaz ve tanı konulamaz ise 
postoperatif dönemde oral alımın başlamasıyla medi-
astinal ve plevral kontaminasyon olur. Sonuçta hızla 

mediastinit, ampiyem ve sepsis tablosu ortaya çıkar. 
Pnömonektomi, mediastinal lenf nodu diseksiyonu, 
mediastinal lezyonlara yönelik cerrahi girişimler, an-
terior servikal vertebra cerrahisi, tiroidektomi ve tra-
keostomi açılması gibi tüm cerrahi girişimlerde özo-
fagus perforasyonu oluşabilir (14).

Koroziv Özofagus Yaralanması: Koroziv özofagus 
yaralanmaları ayrıca incelenmesi gereken geniş bir 
konu olduğundan burada sadece yüzeyel olarak 
bahsedilecektir. Özofagusta kimyasal ya da kostik ya-
ralanmalar güçlü asit (pH<2) ya da güçlü alkalilerle 
(pH>12) oluşur. Kostik yanıklar erişkinlerde genellikle 
intihar amacıyla iken çocuklarda yanışlıkla alkali ya 
da asit sıvıların içilmesi ile olur. Kostik yaralanmaların 
çoğu alkalilerdedir, çünkü temizlik amaçlı kullanılan 
sodyum ya da potasyum hidroksitler (çamaşır suyu) 
evlerde sıklıkla vardır. Hidroklorik sülfirik ve fosforik 
asit evlerde daha az sıklıkla olsa da temizlik amacı ile 
kullanılırken akü ile ilişkili iş yerlerinde ise akü suyu 
olarak bulunur. Yine bu asidik sıvıları yanlışlıkla ya 
da intihar amaçlı içilerek asidik özofagus travmaları-
na neden olur. Hangi nedenlerle olursa olsun kostik 
madde içilmesinde özofagusta içilen miktara bağlı 
olarak mukozal yanıktan perforasyona kadar geniş bir 
yelpazede yaralanmaya neden olur (22).

Çevresel enfeksiyonlara bağlı yaralanma: Özofagus 
mukozası, yapısal olarak özofagusun en güçlü taba-
kasıdır ve rüptür oluşumunda en son etkilenen taba-
kasıdır. Eğer mukoza tümör invazyonu, reflü özofajit, 
Barrett epiteli ya da enfeksiyonlarla (kandida, herpes 
simpleks, sitomegalo virus, bakteriyel patojenler gibi) 
etkilenerek incelir ise özofagus perforasyonu için ze-
min oluşturabilir. Ciddi periferik vasküler hastalıklarla 
birlikte olan tromboembolik olaylar ve antikardiolipin 
antikoru sendromunda da özofagus mukozası zayıfla-
mıştır ve buna sekonder perforasyon oluşabilir.

Yabancı cisimlerin yutulması: Krikofarinjiyal bölge, 
arkus aorta, özofagusun sol ana bronşu çaprazladığı 
segment ve distal özofajiyal sfinkter yabancı cisimlerin 
en sık takıldığı ve perforasyona neden olabildiği böl-
gelerdir. Yutulan yabancı cisimlerin yaklaşık %60’ını 
inorganik maddeler (madeni para, plastik oyuncak 
parçaları, iğne, misket, yüzük, çivi, pil vb) oluşturur. Bu 
maddeler özofagusta uzun süre kalarak bası etkisi ile 
yaralayabileceği gibi keskin uçlu ise direk yaralanma-
ya da neden olabilir (Resim 2,3). Özellikle son yıllarda 
daha sık görülen pil yutulmalarında sadece yabancı 
cisim etkisi ile değil aynı zamanda alkalen etki ile de 
hasar ve perforasyon oluşabilir (23).
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TANI 

Özofagus perforasyonlu hastalarda tedavinin başarı-
sını belirleyen önemli etkenlerden biri perforasyon ile 
tedavinin başlaması arasındaki süredir. Tanı ve dolayı-
sıyla tedavide gecikme özofagusun tamamen kaybe-
dilmesine neden olacağı gibi hastanın kaybedilmesi 

ile de sonuçlanabilir. Bu nedenle erken tanı ve erken 
tedavi hayati öneme sahiptir. Özofagus perforasyo-
nunda görülen semptom ve bulguların çoğu çok cid-
di ancak nonspesifiktir ve bu da tanının gecikmesine 
neden olabilir. Bu nedenle özofagus perforasyonun-
da tanı aşaması şüphe ile yani semptom ve bulguların 
anamnez ile ilişkilendirilmesiyle başlar. 

Semptomlar ve Klinik: Özofagus perforasyonunda 
semptomlar ve klinik bulgular perforasyonun yeri, ne-
deni ve yaralanmanın üzerinden geçen süreye bağlı 
olarak değişebilir. Örneğin servikal perforasyonu olan 
hastalarda genellikle servikal disfaji, boyun ağrısı, dis-
foni ve subkutan servikal amfizem gibi semptom ve 
bulgular olur iken, intratorasik yaralanmalarda genel-
likle göğüs ağrısı, taşikardi, takipne, ateş ve lökositoz 
gibi mediastinit ve ampiyeme ait semptom ve bulgu-
lar ön plandadır. Abdominal özofagus yaralanmala-
rında ise periton boşluğunun kirlenmesine bağlı ola-
rak taşikardi, takipne, ateş ve lökositoz yanında akut 
karın semptom ve bulguları da eklenir. Yani intrato-
rasik ve intrabdominal bölümdeki yaralanmalarda 
klinik çoğu zaman servikal özofagus yaralanmalara 
göre çok daha ağırdır (24-26). Lokalizasyonuna göre 
mortalite oranları ise servikal perforasyonlarda %6, 
torasik perforasyonlarında %34 ve abdominal perfo-
rasyonlarında %29 olarak bildirilmiştir (18).

Pek çok farklı etiyolojik etkende de var olan ağrı, ateş 
ve patolojik amfizem (pnömomediasten ya da cilt altı 
amfizemi) özofagus perforasyonunun başlıca klinik 
semptom ve bulgularıdır, ancak ağrı da ateş de non 
spesifik semptomlardır. Cilt altı amfizem genellikle 
servikal özofagus perforasyonunda görülürken intra-
torasik perforasyonlarda pnömomediasten de görü-
lebilir. Bu nonspesifik semptom ve bulgular nedeniyle 
ülser perforasyonu, spontan pnömotoraks, akut koro-
ner sendrom, pulmoner emboli, pankreatit ve aorta 
diseksiyonu gibi pek çok hastalık ayırıcı tanıda yer 
alacaktır (27,28).

Özofagus perforasyonunun üzerinden saatler geçme-
si, bu dönemde oral gıda alınması ya da Boerhaave 
Sendromu gibi mide içeriğinin direk olarak medias-
ten ya da abdomene bulaşması halinde sepsis bulgu-
ları klinik tabloya hakimdir. 

Boynun ve toraksın penetran ve künt travmalarında, 
kostik madde içilmesi kuşkusunda, yabancı cisim yu-
tulması, endoskopi, özofagusa yakın bir alana uygu-
lanmış cerrahi, entübasyon anamnezi varlığında mi-
nimal non-spesifik semptomlar varsa dahi özofagus 
perforasyonu olmadığı gösterilmelidir.  

Fizik Muayene Bulguları: Fizik muayene bulguları da 
tıpkı semptomlar gibi perforasyonun olduğu özofa-

Resim 2. Özofagusta takılan ve endoskopik olarak çıka-
rılan keskin uçlu kemik parçası (Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 3. Özofagusta diş protezinin direk grafi ile görü-
nümü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden).
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gus bölümüne, etiyolojiye ve yaralanmadan sonra ge-
çen süreye göre değişir. Özofagus perforasyonlarında 
olayın ilk anlarında bulgular çok silik iken zaman geç-
tikçe özellikle ilk 24 saatten sonra belirginleşir, çeşitle-
nir ve özofagus yaralanması ya da perforasyonu için 
daha özgü hale gelir. Özofagus perforasyonunda cilt 
altı amfizem çok önemli bir bulgudur ama duyarlılığı 
düşüktür. Cilt altı amfizemi en sık servikal özofagus 
perforasyonlarında (%60) görülür, torasik planlarda 
görülme sıklığı ise yaklaşık %30’dur (27). 

Perforasyonun üzerinden geçen süre arttıkça pnö-
motoraks bulguları ortaya çıkabilir. Özofagusun prok-
simal bölümündeki yaralanmalarda daha çok sağ 
tarafta, distal bölümündeki perforasyonlarda ise sol 
tarafta pnömotoraks görülür. Abdominal bölge ya-
ralanmalarında ise peritonite bağlı olarak akut karın 
bulguları fizik muayenede saptanabilir. 

Özofagoskopi: Yapılması konusunda tartışmalar ol-
makla birlikte perforasyon alanını doğrudan görmek, 
lokalize etmek ve cerrahiyi planlayabilmek için flek-
sible özofagoskopi önemli bir tanısal yöntem olup 
%100 duyarlılığa ve %80 özgüllüğe sahiptir (13). An-
cak bu işlemi yaparken basınçlı hava verildiğinden 
tam kat perforasyon olmayanlarda tam kat perforas-
yonun ortaya çıkabileceği, varsa perforasyon alanının 
büyüyebileceği ve bakteri kontaminasyonu olasılığı-
nın artacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle tanının 
kesin olduğu ve yaralanma lokalizasyonun bilindiği 
olgularda endoskopi yapılmayabilir (29).

Radyolojik Bulgular: Perforasyon kuşkusu oldu-
ğunda güvenli bir radyolojik değerlendirme tanının 
temelidir. İlk basamak direk boyun, göğüs ve üst ab-
dominal grafidir, hava değerlerinin görülmesi yani 
pnömotoraks, hidropnömotoraks, pnömomediasten, 
cilt altı amfizemi ya da subdiafragmatik hava değerle-
rinin olması tanıyı güçlendirir. 

Özofajiyal perforasyon şüphesi bulunan hastalarda 
direk grafide görülen pnömotoraks, ciltaltı amfizem, 
mediastinal amfizem, hidrotoraks ve mediastinal 
genişleme bulguları büyük ölçüde tanıya götürür 
ve yaralanmanın yerinin lokalize edilmesine yardım 
edebilir.  Genellikle, özofagusun üst-orta bölümü-
nün yaralanmalarda sağda pnömotoraks/hidrotoraks 
olurken distal yaralanmalar solda daha fazladır. Bu 
değerlendirme daha sonra yapılacak incelemeler ve 
tedaviye yön verebilir (18).

a.Kontrastlı özofagus grafisi: Hem tanı koyulması hem 
de perforasyon alanının lokalize edilmesinde altın 
standart yöntemlerdendir. Ancak baryum gibi kont-
rast maddeler oldukça iritan olduğundan ilk aşamada 
daha çok suda eriyen kontrastlar (gastrografin gibi) 
tercih edilir (30). Suda eriyen radyoopak maddeler 

mediastene geçse bile kimyasal mediastinit ya da plö-
rit gelişme olasılığı daha azdır. Suda eriyen kontrast 
maddeler ile servikal perforasyonların %50’sinde ve 
intratorasik perforasyonların yaklaşık %80’inde eks-
travazasyon görmek mümkündür (31). Eğer suda eri-
yen radyoopak ile de ilk değerlendirmede kaçak alanı 
görülemiyor ise perforasyon olasılığının tamamen 
dışlanması ya da tanının kesinleştirilmesi için bar-
yumlu grafi kullanılabilir. Baryum kullanıldığında tanı 
oranı biraz daha yüksek olup servikal perforasyonla-
rın %60’ı, intratorasik perforasyonların ise %90’ında 
tanı koyulabilir (Resim 4-5) (32,33). İatrojenik ya da 
başka bir nedenle büyük bir özofagus perforasyonu 
olmuş, tanı kesin ve lokalizasyon belli ise kimyasal ir-
ritasyondan kaçınmak amacıyla radyoopak madde ile 
değerlendirme yapılmayabilir. 

b.Bilgisayarlı tomografi (BT): Tek başına perforasyon 
alanını göstermekten çok, plevral ya da mediastinal 
kolleksiyonları ortaya koyar. Olası bir kaçak alanının 
gösterilebilmesi için mümkün olduğunca suda eriyen 
kontrast maddeler ile BT çekilmesi gereklidir. Sulandı-
rılmış oral kontrast madde ile çekilen BT’nin, özofagus 
rüptürlerinin saptanmasında etkin bir yöntem oldu-
ğu gösterilmiştir. Bu nedenle özofagus perforasyonu 
kuşkusu olan hastalara oral kontrast madde verilerek 
BT çekilmesi güvenli ve başarılı bir yöntemdir. Bazı ça-
lışmalar bu yöntemin özofagus perforasyonunu sap-
tamada floroskopi ile yapılan kontrastlı incelemeden 
de üstün olduğunu göstermektedir (Resim 6-10) (34).

Resim 4: Özofagus perforasyonunda oral kontrastlı özo-
fagus grafisinde kaçak görünümü (Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Resim 5. Servikal özofagus perforasyonunda radyoopak maddenin lümen dışına kaçışı (Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 6. Özofajiyal entübasyon sonrası gelişen özofa-
gus perforasyonunda opak maddenin mediastene kaçışı 
ve mediastinit görünümü (Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 7. Opak maddenin mediastene kaçışı, ancak me-
diastinit görünümü oluşmamış (Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 8. Distal özofagus yaralanmasında opak madde-
nin batın içine kaçışı (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 9. Distal özofagus perforasyonu ve sağ hemito-
raksa radyoopak madde kaçışı (Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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TEDAVİ
En uygun tedavi seçeneğini belirleyen ana faktörler 
perforasyonun etiyolojisi ve lokalizasyonu, özofagu-
sun ve hastanın durumu ile perforasyondan sonra ge-
çen zamandır. Perforasyon etyolojisi çok büyük önem 
taşır. Cerrahi veya endoskopi amaçlı aç bırakılmış bir 
hastada kontaminasyon daha az olup tanı da daha 
erken konacaktır. Aksine spontan perforasyonlar çok 
daha geç tanı alıp yaygın plevral kontaminasyonla 
karşımıza çıkarlar. Cerrahi yaklaşımlar ise perforasyon 
lokalizasyonuna göre (servikal, torasik ve abdominal) 
ciddi değişkenlik gösterir. Altta yatan özofagus hasta-
lığının bulunup bulunmaması, ki etyolojide iatrojenik 
nedenli perforasyonların oranını hesaba katarsak bu 
şekildeki hasta insidansının yüksek olduğu söylene-
bilir. Ancak özofagus normal ise tedavide korunması 
için tüm çaba sarf edilmelidir. Fakat yırtık veya eşlik 
eden hasarlanma çok yaygınsa striktür olasılığının 
çok yüksek olması nedeniyle koruma mantıklı bir se-
çenek değildir. Kanser şüphesi olan bir hastada da 
mutlaka histopatolojik tanıya gitmek ve en azından 
bilgisayarlı tomografilerle evreleme yapmak gerekli-
dir. Agresif cerrahi girişimlerin metastatik bir hastada 
uygulanmasının doğru olmayacağı aşikardır. Perfo-
rasyondan kısa bir süre sonra ve minimal bir konta-
minasyonla sağlıklı özofagus dokuları sütürleri tutma 
kabiliyetine sahip olacaktır. Primer tamir bu durumda 
yüksek oranda başarılıdır. Geç tanı almış olgularda ise 
yaygın kontaminasyon, mediastinal abse formasyon-
ları ve sıkça buna eşlik eden plevral ampiyem şeklinde 
kendini gösterir. Hastalar genellikle sepsiste ve genel 
durumları kötü olup primer tamirler çok daha az ba-
şarılıdır. Kritik süre olan 24 saat sonrası primer tamir 
denenmemesi gerektiği yaygın görüş olsa da geç tanı 
almış olgularda da primer tamir ile başarılı sonuçlar 
bildiren otörler de mevcuttur. Bu yüzden cerrahi yak-
laşımların her hasta ayrı ayrı baz alınarak planlanması 
daha doğru olacaktır. Hastaların eşlik eden komorbid 

hastalıkları da acil planlanan cerrahi ve bu cerrahinin 
genişliği üzerinde rol oynayabilecek diğer bir önemli 
faktördür (35). Perfore olmayan özofagus yaralanma-
larında tedavi etiyolojiye göre planlanır. Altta yatan 
hastalık için gerekirse cerrahi tedavi uygulanır (4).

Tedavi Prensipleri

• Perforasyon sahasından kaçağın durdurulması 
(oral alım stoplanarak nazogastrik tüp veya gast-
rostomi ile gastrik dekompresyon sağlanmalı)

• Süratle intravenöz sıvı ve antibiotik resüsitasyo-
nuna başlanması (orofarengeal flora da dikkate 
alınarak antifungaller dahil)

• Hasta için uygun yoldan beslenme (total parente-
ral nutrisyon, nazojejenal tüp, beslenme jejenos-
tomisi)

• Mediastinal ve plevral koleksiyonların drenajı

• Distal obstrüksiyon veya yabancı cisim gibi du-
rumlar varsa ortadan kaldırımı (35).

Perforasyon bölgesine sekonder bir drenaj için nazo-
gastrik tüp yerleştirilmesi konusunda görüş ayrılıkları 
da vardır, çünkü intratorasik negatif basınç farkına 
karşın bir dekompresyon sağlayabilmesine rağmen 
körleme takılmaya çalışılması perforasyonu büyütüp 
gastrik reflüyü de arttırabilir (4). 

Tedavi Planlaması 

Tüm tedavi her hasta bazında bağımsız planlanmalı 
ve nonoperatif, endoskopik ve operatif tüm alterna-
tifleri içermelidir. Nonoperatif tedavi kriterleri daha 
önce tanımlanmış olup takibinde bu tedaviye deva-
mın veya sonlandırılma kararının verilmesi gerekebi-
lir. Günümüzde mevcut endoskopik teknikler ise tam 
kaplı stentlerle mukozal klipleri içerir. Cerrahi opsi-
yonlar ise primer tamir, özofajektomi, geniş drenaj 
ve özofageal eksklüzyon veya diversiyon şeklindedir. 
Endoskopik tedaviye karar verildiğinde beraberinde 
periözofajiyal koleksiyonların perkütan, torakoskopik 
veya açık cerrahi ile drenaj ve/veya debridman gerek-
liliği de akılda tutulmalıdır. Tedavi planlamasında so-
rulması gereken sorular şunlardır (36):  

• Perforasyon etiyolojisi nedir?

• Perforasyon lokalizasyonu? (servikal, torasik veya 
abdominal)

• Kapalı perforasyon mu yoksa plevral veya perito-
neal boşluklarla ilişkisi var mı?

• Ekstraluminal kirlenme ne genişlikte?

• Perforasyondan başvuruya kadar geçen zaman?

• Hastanın genel durumu ve komorbid hastalıkları? 

Resim 10. Özofagus perforasyonuna bağlı mediastinit 
görünümü
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• Altta yatan özofagus patolojisi? 

• Özofagusu kurtarmaya değer mi?

• Hasta nonoperatif tedavi kriterlerini taşıyor mu? 

Nonoperatif Tedavi 

Uzun zaman boyunca yüksek morbidite ve mortali-
teye rağmen cerrahi tedavi özofagus perforasyonları 
için tek tercih edilen tedavi yöntemi olmuştur. Dik-
katli seçilmiş hasta grubunda nonoperatif yaklaşım-
la başarılı sonuçlar elde etmek ve cerrahinin olası 
komplikasyonlarından uzak durmak mümkün olabilir. 
Nonoperatif tedavi için önerilmiş kriterler son olarak 
Altorjay ve ark. (37) tarafından modifiye edilmiştir. 
Bunlar sınırlı intraluminal diseksiyon, kaçak içeriği-
nin özofagus lümenine geri drene olduğu transmural 
perforasyonlar, distalde obstrüksiyon olmaması, ab-
dominal kaviteyle ilişkisiz perforasyon, sepsise ait bul-
guların olmaması ile özofagusun kurtarılmaya değer 
olmasıdır (malignite veya son evre benign hastalık ol-
maması gibi). Diğer kriterler olarak da plevral efüzyon 
yokluğu, çok geç tespit ve tedavi edilen ve çok kötü 
prognozlu perforasyon, konservatif tedaviden 24 saat 
sonra klinik iyileşme görülmesi, özelikle servikal özo-
fagusta enstrümental perforasyon, yaralanma ve teş-
his süresi arasında hiç enteral alım olmaması sayıla-
bilir. Genel olarak nonoperatif tedavinin uygulandığı 
hastalarda minimal ekstraluminal kontaminasyonun 
eşlik ettiği küçük perforasyonlar mevcuttur. Bu kri-
terlere uyan hastalar oral alım tamamen stoplanarak 
ve intravenöz antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavinin 
süresi hastanın genel durumuna bağlı olarak değişe-
bilir. Tedaviye cevap ve oral alım başlanmasına karar 
vermede endoskopi ve opak maddeli radyolojik ince-
lemeler yararlı olacaktır. Bu yöntem sırasında sepsis 
gelişimi ise acil ileri tetkik ve daha invaziv tedavi yak-
laşımlarını endike kılar (36). 

Pittsburgh grubu 2009 yılında başvuru anında ölçüle-
bilen 10 klinik parametreye dayanarak özofagus per-
forasyonlarında ciddiyet skorlaması bildirmişlerdir 
(38) (Tablo 2). Skorlama ≤2, 3-5 ve >5 şeklinde yapıla-
rak komplikasyon, mortalite ve hastanede kalış süresi 
arası anlamlı farklılıklar gösterilmiştir. Burada önemli 
olan, düşük skoru olup cerrahi tedavi uygulanan has-
taların sonuçlarının nonoperatif tedavi alanlara göre 
kötü olduğudur. Klinik olarak kötüleşme durumunda 
cerrahi tedavi şansı saklı tutularak, minimal medias-
tinal kontaminasyonlu ve solunum güçlüğü olmayan 
hastalarda nonoperatif tedaviyle başarılı sonuçlar alı-
nabileceği vurgulanmıştır.

Seçilmiş hasta gruplarında oral alımın kapatılarak pa-
renteral antibiyotikler, gastrik asidin süpresyonu ve 

sıvı resüsitasyonunu içeren nonoperatif tedavilere 
ait diğer retrospektif olgu serilerine ait sonuçlar da 
bildirilmiştir. Vogel ve ark. (39) cerrahisiz nonoperatif 
tedavi ettikleri 32 hastada (4 servikal, 28 torasik per-
forasyon) mortalite saptamamışlardır. Gerektiğinde 
radyoloji rehberliğinde drenajı da kullandıkları bu 
agresif konservatif yaklaşım da özofajiyal iyileşme ve 
sağkalım oranı %96 olmuştur. Hatta spontan perfo-
rasyon grubunda bile bu rakam %93’tür. Hasan ve ar-
kadaşlarının (40) serisinde de benzer agresif konser-
vatif yaklaşımla 26 iatrojenik perforasyon hastasında 
mortalite %15,3 olmuştur.

Endoskopik Tedavi 

Endoskopik tedavideki gelişmeler özofagus perforas-
yonları ve sekellerinin tedavi yönetiminde yeni yollar 
açmıştır. Özofagus stentleri geleneksel olarak termi-
nal dönem ve kısa yaşam beklentili malign olgular-
da disfaji palyasyonu veya fistüllerin oklüzyonu için 
kullanılmıştır. Nonoperatif tedaviye aday olmayan 
perforasyonlu hasta grubunda ise cerrahiye alterna-
tif olarak, özofagus dışı dokuların kontaminasyonunu 
engellemek için stentler giderek artan oranda kulla-
nılmaktadır (Tablo 3). Plastik, metal veya hibrid, tam 
kaplı, kendiliğinden genişleyebilen ve çıkarılabilen 
stentlerin geliştirilmesi, malign olmayan durumlar 
için de stentleme endikasyonlarını arttırmıştır. Fa-
renkse uzanım gösterip hastaya ciddi rahatsızlık vere-
ceğinden yüksek servikal bölgeyle, gastrik kardianın 
bulböz natürü nedeniyle tam oklüzyon sağlayama-
ması ve perforasyonun distalini minimal kapatabil-
mesi nedeniyle gastroözofajiyal bileşkedeki perforas-
yonlar stentleme için uygun lokalizasyonlar değildir. 
Stentin çıkarılma zamanı da ayrı bir tartışma konusu-

Tablo 2. Pittsburgh özofagus perforasyonu ciddiyet 
skorlaması

Değişkenler Skor (1–3)

Yaş >75  1

Taşikardi >100 1

Lökositoz >10 000 1

Plevral efüzyon  1

Ateş >38.5 2

Kapalı olmayan perforasyon (BT veya 
opaklı incelemede)

2

Solunum yetmezliği (mekanik 
ventilasyon gibi)

2

Tanıya kadar geçen zaman >24 saat 2

Kanser 3

Hipotansiyon 3
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dur. Özellikle perforasyon iyileşimi sonrası uzun süreli 
stent kullanımının çevre dokulara erozyon oluştur-
ması gibi birtakım komplikasyonları ne kadar arttı-
racağını tahmin etmek güçtür. Stentlemeye ait diğer 
komplikasyonlar olarak migrasyon, luminal obstrüksi-
yon, geç dönemde stentin çıkarılamaması sayılabilir. 
Stent kaçağı kesmede başarılı olsa da mediasten veya 
plevral boşluğun uygun drenajı sağlanmadığında en-
doskopik tedavi de başarısız sayılacaktır (36,41).

Cerrahi Tedaviler 

Primer Tamir: Seçilmiş hastalarda nonoperatif ve en-
doskopik tedaviler popülerlik kazansa da altın stan-
dart tedavi cerrahi primer tamirdir. İlk olarak mukoza-
submukoza ardından kas tabakaları şeklinde iki kat 
kapatma ile en iyi tamir sağlanır. Perforasyon uzanı-
mını tam olarak görmek ve başarılı tamir gerçekleş-
tirmek için rüptürün proksimal ve distal uçlarından 
myotominin uzatılması büyük önem taşır. Mukozal 
kenarlar ortaya konup sağlıklı doku elde edinceye ka-
dar debridman yapıldıktan sonra absorbable sütürler-
le mukoza kapatılır. Luminal daralmaya yol açmamak 
için buji üzerinden yapılması önerilerek mukozanın 
staplerler ile kapatımı da alternatif olarak tariflen-
miştir. Kas tabakası ise sonrasında tek tek nonabsor-
bable sütürlerle kapatılır. Komşu dokuların sağlıklı 
olma durumu ve perforasyona yakınlığı ile çevredeki 
kontaminasyonun yaygınlığı göz önüne alınarak, pri-
mer tamir sahasının üzerinin interkostal kas, parietal 
plevra, perikardial yağ, omentum veya gastrik fundus 
gibi komşu canlı dokularla desteklenmesi düşünüle-
bilir. Primer tamir sırasında da kontamine boşlukların 
irigasyonu, debridmanı ve geniş drenajı büyük önem 
taşır. Drenlerden biri operasyon sonunda primer ta-
mir sahasına yakın ancak sütürlere temas etmeyecek 
şekilde yerleştirilmelidir (36).

Özofajektomi: Cerrahi primer tamirin mümkün olma-
dığı veya yüksek olasılıkla başarısız kalacağı malign 
perforasyonlar, ciddi distal obstrüksiyon, yaralanma 
sonrası geç başvuru ve tamirle kötü fonksiyonel so-

nuç beklenen rekalsitran striktür, son evre akalazya 
gibi altta yatan persistan özofagus patolojileri varlı-
ğında özofajektomi akla gelmelidir. Perfore özofagu-
sun çıkarımına ve enfekte plevral, mediastinal sahala-
rın irigasyon ve drenajına olanak vermesi nedeniyle, 
transtorasik yaklaşım en iyi seçenektir. Bazı seçilmiş 
olgularda transhiatal yaklaşım da tercih edilebilir. 
Operasyonun abdominal safhasında beslenme yolu-
nun gastrik veya jejenal tüple sağlanması önemlidir. 
Septik veya intraoperatif hemodinamik olarak sta-
bil olmayan hastada özofajektomi tamamlandıktan 
sonra, kondüit iskemisinden korunmak amacıyla 
rekonstrüksiyon ertelenebilir. Böyle durumda oral 
sekresyonların drenajı için servikal uç özofagostomi 
uygulanırken dikkat edilmesi gereken cerrahi pren-
sipler; sol servikal insizyondan özofagus diseksiyonu 
sırasında rekürren larengeal sinirle birlikte gelecekte-
ki rekonstrüksiyon düşünülerek mümkün olduğunca 
fazla proksimal özofagus korunmasıdır (36).

Özofagus perforasyonlarında acil özofajektomi mor-
talite ve güvenilirliğinin incelenip sonuçların elektif 
özofajektomilerle karşılaştırıldığı tek merkezli seri-
de, 1977–2013 arası 52 benign ve 38 malign patoloji 
nedeniyle 90 hastaya rüptür sonrası acil rezeksiyon 
uygulanmıştır. Ortalama hastanede kalış süresi ve 
komplikasyon oranı acil özofajektomi grubunda an-
lamlı olarak yüksek bulunurken cerrahi sonrası 30 
gün, 1 yıl ve 5 yıllık sağkalım oranları acil ve elektif 
özofajektomi gruplarında hem benign hem de ma-
lign patolojiler için benzer bulunmuştur. Otörler elek-
tif özofajektomiyle karşılaştırılabilir mortalite oranla-
rıyla, perforasyon tedavisinde endike olduğunda acil 
özofajektominin güvenle uygulanabilecek bir tedavi 
alternatifi olduğunu belirtmişlerdir (42).

Özofajiyal Diversiyon: Gastrointestinal içerik akımı-
nın mediastenden ters yöne çevrilmesi için en komp-
let yöntem özofajektomiyle beraber uç özofagostomi 
olarak tanımlanmışsa da iyileşme sonrası daha kolay 
bir rekonstrüksiyon için özofajektomisiz diversiyon 
da bazı cerrahlar tarafından önerilmiştir. Proksimal 
diversiyon en sık uç servikal özofagostomi yardımıy-
la gerçekleştirilirken, özofageal T-tüp ve yan servikal 
özofagostomi tekniği de alternatiftir. Distal diversi-
yon gastroözofajiyal bileşke seviyesinde lineer kesici 
stapler veya doku kesilmeden TA stapler ile uygulana-
bilir. Bileşke hizasında dokunun kesilmemesinin daha 
sonraki rekonstrüksiyonu kolaylaştıracağı düşünülür-
ken dikkatli olunmalıdır. Kesilmemiş bir özofagusda 
oluşacak erken bir rekanalizasyon iyileşmemiş bir 
perforasyon sahasından kaçağın devam edeceği an-
lamına gelir. Genel anlamda diversiyon yöntemi nadi-
ren gerekli olur ve uygulanır (36).

Tablo 3. Özofajiyal perforasyonlarında stent tedavisine 
ait sonuçlar 

Yazarlar Hasta sayısı
Mortalite oranı 

(%)

Kiev ve ark. 14 0

Freeman ve ark. 17 0

Kim ve ark. 16 6

Salminen ve ark. 32 16

Leers ve ark.   31 6
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Çoğu perforasyon torasik özofagusda görülür. Prok-
simal ve orta özofagusa erişim için ideal yaklaşım 
yolu sağ torakotomiyken, distal özofagusa erişimde 
7. veya 8. interkostal aralıktan yapılacak sol torakoto-
mi önerilir (41). Servikal perforasyonlar ise genellikle 
iyi tolere edilir. Özofagusu çevreleyen fasial planlarda 
sınırlı kalıp antibiyotikleri içeren nonoperatif tedaviye 
cevap verirler. Ancak boyunda şişlik veya gerginlikle 
yeni ortaya çıkan servikal selülit, subkutan amfizem 
veya servikal abse/mediastinit bulgularında cerrahi 
irigasyon, debridman ve drenaj gerekli hale gelir. 

Servikal perforasyonlarda bu durumda bile çoğu ol-
guda drenaj yeterli ve etkilidir. Rüptürü direk görmek 
ve tamir etmek zor, başarısız ve bazen de gereksiz bir 
prosedürdür. Ayrıntılı fizik muayene, boyun ve torak-
sın BT incelemesi, asendan veya desendan mediasti-
nite yol açabilecek drene edilememiş koleksiyonlar 
ve erken abse formasyonlarının tespitinde çok önem-
lidir. İntraabdominal birkaç santimetrelik kısa özofa-
gus segmentinden peritoneal kaviteye izole açılan 
perforasyonlar toraksa göre çok daha az sıklıktadır. 
Bu perforasyonlar akalazyada olduğu gibi alt özofa-
gus sfinkterine yönelik balon dilatasyon veya peroral 
endoskopik miyotomi, benign striktür veya tümörler-
de olduğu gibi rijid dilatasyon veya erken evre tümör-
lerde yapıldığı gibi endoskopik mukozal rezeksiyon 
veya ablatif girişimler sonrası görülebilmektedir. Bu 
olguların tedavi yönetimi en iyi şekilde laparotomi 
veya laparoskopi ile sağlanır. Preoperatif BT distal 
perforasyonun torakoabdominal optimal uzanımını 
göstermede yardımcı olabilir. Tamir diyafram altında 
yapıldığında sahayı desteklemek için mide dokusu 
parsiyel veya total fundoplikasyon şeklinde kullanıla-
bilir (36).

Altta yatan özofagus hastalığı zemininde perforasyon 
geliştiyse tedavi planı tekrar tekrar gözden geçirilme-
lidir. Daha önce de belirtildiği gibi eşlik eden özofa-
gus patolojisi direk özofajektomi gerektirebilir. Bunun 
en klasik örneği genellikle pnömotik dilatasyon son-
rası perforasyon görülen akalazyadır. Perforasyonun 
yalnızca tamiri akalazya semptomlarına faydalı olma-
yacağı gibi, gevşeyemeyen alt özofajiyal sfinkterle 
birlikte güçlenmiş distal obstrüksiyon primer tamir 
sahasından kaçak riskini arttıracaktır. Bu durumdaki 
hastaya perforasyonun çift kat kapatımı, perforasyo-
nun karşı tarafından distal özofajiyal (modifiye Heller) 
miyotomi ile hem antireflü hem de tamiri destekleyici 
etkili parsiyel fundoplikasyon uygulamak bir cerrahi 
alternatiftir. Son evre akalazyalı veya rekalsitran strik-
türlü hastalarda uygulanacak tamir ise muhtemelen 
disfaji veya regürjitasyonu şiddetlendireceğinden 
özofajektomi ciddi olarak düşünülmelidir. Kuşkusuz 

özofagus kanserli perforasyon olgularında, genel 
durum ve onkolojik prensipler izin verdiğinde defini-
tif cerrahi rezeksiyon ilk akla gelmesi gereken tedavi 
modelidir (36).

Minör Cerrahi Tedavi Prosedürleri 

Perforasyon alanının drenaj ve irigasyonu: Geç tanı ko-
nulan ve primer destekli kapama yapılması mümkün 
olmayan perforasyonlarda irigasyon ve drenaj ilk kez 
1986 yılında Santos ve Frater tarafından tariflenmiştir 
(43). Debridman sonrası perforasyon bölgesi göğüs 
tüpü ile drene edilir. Ameliyat edilemeyen olgularda 
ise drenler radyoloji kılavuzluğunda yerleştirilebilir. 
Günümüzde tercih edilmemekle birlikte perforasyo-
nun, nazogastrik sürekli veya transoral sık aralıklarla 
serum fizyolojik ile irigasyonu da geçmişte önerilmiş-
tir. Drenaj azalır veya kesilirse drenlerin yeri veya po-
zisyonu değiştirilerek yeniden drenaj sağlanmalıdır. 

Özofajiyal perforasyonda cerrahi tedavinin esası kon-
tamine aralığın drenajıdır. Vakaların yaklaşık %15’inde 
tek başına drenaj yeterli olup onarım gerekmez. Bu 
durum en sık servikal bölgede krikofaringeus kası 
yaralandığında söz konusudur. Bazen mediastinal ve 
plevral aralığın drenajı için tüp torakostomi veya tora-
kotomi gerekebilir. Torasik perforasyonun drenajı tüp 
torakostomi, torakotomi açılarak operatif debridman 
veya VATS ile yapılabilir. Tüm olgularda mediasten 
geniş bir şekilde açık bırakılmalı ve nekroze dokular 
debride edilmelidir. Efektif bir drenaj daha invaziv gi-
rişimlerin önüne geçerek terapötik morbidite ve mor-
taliteyi azaltabilir (44,45).

T-Tüp drenajı: Geç tanı konulmuş özofageal perfo-
rasyonlarda bir diğer seçenek T-tüp kullanımıdır. Bu 
şekilde kontrollü bir özofagokutanöz fistül oluşturu-
larak drenajın sağlanabileceği belirtilmektedir.  To-
rakotomi ve debridman esnasında tüp diyafram ve 
aortadan uzağa, perforasyon bölgesine yerleştirilir. 
Gastrostomi ve jejenostomi tüpü de beslenme ve 
drenaj amacıyla ayrıca konulabilir.  Hasta iyileştikten 
sonra T-tüp çıkarılır (45).

Koroziv Yaralanmalarda Tedavi

Koroziv yanıklarda tedavi diğer yaralanmalardan bazı 
farklılıklar gösterir. 

Destek Tedavi: Endikasyon olduğunda solunum des-
teğini de içeren, intravenöz sıvı tedavisinin uygun 
kullanımı ile birlikte en erken dönemde tedavi plan-
lanmalıdır. İkinci ve üçüncü derecedeki yaralanma-
larda transmural özofajiyal ve gastrik enfeksiyonların 
oluşumunun engellenmesi için antibiyotikler rutin 
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olarak kullanılır. Sepsis şüphesinde taşıdıkları potan-
siyel dezavantajlar ve klinik gösterilmiş yararlılıkları 
bulunmadığından steroidlerin rutin kullanımı öne-
rilmez. Klinik yararlılıkları gösterilmese de mide asidi 
süprese edici ve lokal mukoza koruyucu ajanların kul-
lanımı yaygındır. Nutrisyonel tedavi destek amaçlıdır. 
Perforasyon dışlandıktan sonra hastalara, disfaji ve 
hipersalivasyonları azalıp tolere etmeye başladıkları 
en erken zamanda oral gıda rejimi başlanmalıdır (46).

Acil Cerrahi: Hastaların az bir kısmında özofagus, 
mide ve hatta komşu diğer organlarda tam kat nek-
rozla karşılaşılır. Bu ciddi tabloların klinik göstergele-
ri amfizem, peritonit, mediastinit veya direk grafide 
serbest subdiafragmatik hava ile birlikte sıvı resüsi-
tasyonuna cevapsız asidoz ve progresif multiorgan 
disfonksiyonudur. Bu olgularda acil cerrahi eksplo-
rasyon ve nekrotik organların uzaklaştırımı gereklidir. 
Cerrahi prosedürler genişletilmiş ve genellikle özofa-
gogastrektomi gerektirir. Endoskopi nekrozu destek-
lemez ise özofagus yerinde bırakılabilir. Bu aşamada 
rekonstrüktif bir cerrahi gerekmese de beslenme je-
jenostimisi emniyetli olabilir. Acil gastrik ve özofajiyal 
rezeksiyon gerektiğinde ise mortalite çok yüksektir 
(%45). Nekroz genişliği özofagus veya midenin ötesi-
ne geçtiğinde, her ne kadar gelecekteki rekonstrüktif 
cerrahiyi karmaşık hale getirse de genişletilmiş rezek-
siyonlar hastanın hayatta kalabilmesi için düşünül-
melidir (46).

Striktürlerin tedavisi: Endoskopik olarak 2-3. derece 
ciddi yaralanmalarda striktür gelişme riski yüksektir. 
Genellikle ilk 3-6 hafta içinde görülürler. Koroziv mad-
deye maruziyetin derecesine göre; orofarenks, özo-
fagus, mide, duodenum ve ince barsaklar veya bun-
ların kombinasyonları şeklinde karşımıza çıkabilirler. 
Striktür sahasından bağımsız olarak hastanın yeterli 
beslenebilmesi çok önemli olup bu amaç için bes-
lenme jejenostomisi oldukça faydalı olabilir. Öncelikli 
tedavi tekrarlayan dilatasyonlardır. Striktür özofagus 
lümenini tam olarak oblitere etmeden, genellikle ya-
ralanma sonrası 3. veya 4. haftada başlanır, hastanın 
değişik katı gıdaları yiyebildiği beslenme rejimi ile 
striktürlerin stabilliği sağlanana kadar haftalık veya 
iki haftada bir dilatasyonlara devam edilir. Ancak ha-
sarlanmanın ciddi olduğu olgularda süreç 1 yıla kadar 
uzayabilir. Koroziv striktürlerdeki dilatasyon işlemi 
karmaşık olup yüksek perforasyon riski taşır. Özellikle 
işlem sırasında buji çaplarını hızla yükseltmek özofa-
gusu kolayca rüptüre edebilir. Tek dar striktürlerde al-
ternatif balon dilatasyon olabilir. Teknikten bağımsız 
olarak tüm prosedürler çok dikkatli bir şekilde, kılavuz 
tel yardımıyla ve floroskopi altında uygulanmalıdır. 
Tekrarlayan dilatasyonlar hastaların büyük bir ço-

ğunluğunda semptomların giderilmesinde etkili olur. 
Son yıllarda geliştirilmiş kendiliğinden genişleyebilen 
özofajiyal stentler de koroziv striktürlerin tedavisinde 
dilatasyona alternatif olarak ortaya konulmuştur. Bi-
linçli sedasyon ve floroskopi rehberliğinde kolaylıkla 
uygulandığı bildirilmektedir. Uygulamanın en ciddi 
sınırlayıcısı proksimal ve multipl striktürlü olgulardır. 
Uzun, çok dar ve tortüöz striktürlü olgularda ise en-
doskopik tedaviler uygun olmayıp cerrahi düşünül-
melidir. Striktür formasyonunun tam oturması hedef-
lenerek cerrahi en az 3 ay sonrasında planlanmalıdır. 
Midenin hasar görmediği özofagus striktürlerinde 
gastrik tüp, ikisinin de kombine striktür olduğu du-
rumlarda kolon interpozisyonu (izoperistaltik sol ko-
lon) uygulanan cerrahi prosedürdür. Striktür gelişen 
özofagusun yerinde bırakılmayıp çıkartılması yıllar 
sonra gelişebilecek bir kanseri önler ve transpoze edi-
len organın posterior mediastene yerleşmesine ola-
nak verir. Ancak çevre yapılara çok sıkı bir yapışıklık 
gösteriyorsa, proksimal ve distal uçlar mobilize edil-
dikten sonra küçük bir intratorasik parça bırakılabilir 
(46).

Yabancı Cisimlerde Tedavi 

Tedavi hastanın yaşı ve klinik durumuna bağlı olduğu 
kadar, cismin boyut, şekil, natürü ve takıldığı lokali-
zasyona da bağlıdır. Keskin kenarlı obje, disk pil yu-
tulduğunda veya hasta sekresyonlarını idame ettire-
miyorsa acil çıkarım gereklidir. Minimal semptomlar 
veya para, gıda parçası ile obstrüksiyon daha az acili-
yet taşıyıp, spontan özofagus pasajı da gerçekleşebi-
lir. Glukagon gibi özofagus gevşeticiler de bu duruma 
yardım edebilir. Aksi durumda erozyon ve perforas-
yon gibi komplikasyonların görülmemesi için 24 sa-
atten fazla da beklenilmemelidir. Değişik yakalayıcı 
ve basket forsepler kullanılarak rijid (krikofareinjiyal 
kas seviyesinde tercihtir) ve fleksible özofagoskop-
larla yabancı cismin çıkarılması prosedürün temelini 
oluşturur. Eşlik edebilecek özofagus patolojisi üzeri-
ne yabancı cisim yutulması gerçekleşebileceğinden; 
endoskopik veya radyolojik olarak distalin sağlıklı ol-
duğundan emin olunmadan körlemesine yabancı cis-
min mideye itilmesi işlemi uygulanmamalıdır. Prok-
simal özofagusta takılan özellikle para gibi yabancı 
cisimlerin direk laringoskopi ve Magill forseps yardımı 
ile çıkarımı sık uygulanan bir tekniktir (46).   

MORBİDİTE, MORTALİTE VE SONUÇLAR
Özofagus tamiri veya rekonstrüksiyonu sonrası görü-
len erken dönem komplikasyonlar mediastinit, sepsis, 
ampiyem, fistül gelişimi ve abse formasyonu iken geç 
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dönem başlıca komplikasyonları striktür, reflü ve ye-
tersiz yutma fonksiyonu oluşturur. Özofagusla direk 
ilişkili olmayan pnömoni, solunum yetmezliği hatta 
ARDS ve multiorgan yetmezlikleri de diğer sık görü-
len komplikasyonlardır. Komplikasyon sıklığını arttı-
ran faktörler yüksek dereceli yaralanmalar, yaralanma 
ile definitif tedavi arasında geçen sürenin uzaması ve 
altta yatan özofagus patolojisi varlığıdır (46). Cerrahi 
teknikler, yoğun bakım, antibiotikler, stent teknolojisi 
ve beslenme desteğindeki gelişmelere paralel ola-
rak azalsa da özofagus perforasyonlarının mortalite 
ve morbiditesi yüksektir. Mortalite oranları servikal 
perforasyonlarda %6, torasik perforasyonlarda %27 
ve abdominal perforasyonlarda ise %21 olarak bildi-
rilmektedir. Oral alımın olmadığı ve erken tanı alan 
iatrojenik ve intraoperatif perforasyonlarda mortalite 
daha düşükken (yaklaşık %19), geç tanı alan ve me-
diastinal kontaminasyonun şiddetli olduğu spontan 
perforasyonlarda bu rakam çok daha yüksektir (yakla-
şık %36). Perforasyon sonrası 24 saatten fazla zaman 
geçmesi de mortalite üzerine anlamlı bir faktör ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Brinster ve arkadaşlarının 
(4) 11 ayrı bildiriyi topladıkları 390 hastalık seride, 
tedavinin ilk 24 saatte yapıldığı perforasyon hasta-
larında mortalite %14, bu süre sonrasında tedavinin 
gerçekleştiği hastalarda %27 olarak verilmiştir. Ancak 
bu oranlardan 24 saatten sonra tanı almış perforas-
yon hastalarına cerrahi tedavi uygulanmamalı sonu-
cu da asla çıkarılmamalı, zamandan bağımsız olarak 
tüm cerrahi alternatifler düşünülmelidir (35). Nitekim 
Bhatia ve arkadaşlarının (47) 27 yıllık Kanada tecrübe-
sini aktardıkları çalışmalarında 15 servikal, 95 torasik 9 
abdominal toplam 119 perforasyon olgusu (%51 iat-
rojenik, %33 spontan perforasyon) retrospektif olarak 
incelenmiştir. Çok değişkenli analizde mekanik ven-
tilasyon gerektiren preoperatif solunum yetmezliği, 
malign perforasyon, Charlson komorbidite indeksinin 
7,1 veya üzerinde olması, pulmoner komorbid has-
talık varlığı ve sepsis mevcudiyeti mortalite üzerine 
anlamlı derecede etkili bulunmuştur. Tedaviye kadar 
geçen sürenin 24 saatten fazla olmasının ise mortali-
teyi arttırmadığı gözlenmiştir. İster primer tamir ister 
rezeksiyonla intestinal devamlılığın sağlanmasının, 
tanıya kadar geçen süreden bağımsız olarak, kabul 
edilebilir morbidite ve mortalite oranlarıyla yapılabil-
diği vurgulanmıştır.

İngiltere’de ulusal veri sistemi kullanılarak 2001-
2012 yılları arasında özofagus perforasyonu tanısı 
ile tedavi edilen hastalar retrospektif olarak analiz 
edilerek yüksek hasta hacimli merkezlerin ve tedavi 
yaklaşımlarının sonuçlar üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Çalışma süresince 158 hastanede 2564 hasta özofa-
gus perforasyonu tanısı ile tedavi edilmiş ve 30 ve 90 

günlük mortaliteler sırasıyla %30 ve %38,8 olarak bu-
lunmuştur. Genel literatür sonuçlarından farklı olarak 
perforasyonların %81,9’u spontanken sadece %5,9’u 
iatrojenik olarak saptanmıştır. Son yıllarda konser-
vatif olarak tedavi edilip radikal cerrahi uygulanma-
yan hasta oranındaki artış ile 30-90 günlük mortalite 
oranlarındaki düşüş de dikkat çekicidir (%36,6-24,9 
ve %44,1-35,4). Mortalite üzerine olumsuz faktörler 
70 yaş ve üzeri olma, konjestif kalp yetmezliği ve is-
kemik kalp, karaciğer ve böbrek patolojileri olarak 
saptanırken yüksek hasta hacimli merkezlerde mor-
talite anlamlı oranda düşük bulunmuştur (OR=0.68; 
p=0.001). Sonuç olarak yazarlar özofagus perforasyo-
nu gibi mortalitesi yüksek, tedavi yönetimi karmaşık 
hasta grubunun multidisipliner yapıya sahip yüksek 
hasta hacimli merkezlerde tedavi edilmesi gerektiğini 
vurgulamışlardır (48).

Daha önce nonoperatif tedavi bölümünde bahsedi-
len Pittsburgh özofagus perforasyonu ciddiyet skor-
lamasının (PSS) etkinliğini araştıran çok uluslu bir 
çalışma Schweigert ve ark. (49) tarafından yayınlan-
mıştır. 1990-2014 yılları arasını kapsayan retrospektif 
çalışmaya göre 288 hastada en sık neden 119 hasta 
ile spontan (Boerhaave) perforasyonudur. 43 hastada 
altta yatan özofagus kanseri mevcutken, ölen hasta-
larda PSS istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
saptanmış (n:57; %19,8; ort. PSS 9,79; p<0.001). Pitt-
sburgh skalası kullanılarak hastalar 3 gruba [düşük 
PSS (≤2), orta PSS (3-5) ve yüksek PSS (>5)] ayrıldı-
ğında perforasyona bağlı morbidite, hastanede kalış 
süresi, cerrahi gereksinim oranı (yüksek puanlı hasta-
larda cerrahi tedavi oranı 3,37 kat fazla), ve mortalite-
nin skor arttıkça yükseldiği doğrulanmıştır. Pittsburgh 
skor sistemi perforasyonun ciddiyetini doğru biçimde 
yansıtmakta, hastaları düşük-orta-yüksek risk grupla-
rına ayırarak uygulanacak tedaviyi belirlemede, teda-
vi sonrası olası morbidite ve mortalite hakkında fikir 
vererek prognoz belirlenmesi açısından da oldukça 
değerlidir (49).

Eve götürülecek mesajlar:

• Özofagus yaralanmalarının %59’unu enstrüman-
tasyon ile oluşan iatrojenik yaralanmalardır. 

• Tanısal amaçlı özofagoskopi yaparken basınçlı 
hava verildiğinden dolayı, tam kat perforasyon ol-
mayanlarda tam kat perforasyonun ortaya çıkabi-
leceği, varsa perforasyon alanının büyüyebileceği 
ve bakteri kontaminasyonu olasılığının artacağı 
akılda tutulmalıdır.

• En uygun tedavi seçeneğini belirleyen ana fak-
törler perforasyonun etiyolojisi ve lokalizasyonu, 
özofagusun (altta yatan özofajiyal hastalık) ve 
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hastanın (komorbid hastalıklar) durumu ile perfo-
rasyondan sonra geçen zamandır. 

• Tüm tedavi her hasta bazında bağımsız planlan-
malı ve nonoperatif, endoskopik ve operatif tüm 
alternatifleri içermelidir. 

• Cerrahi opsiyonlar primer tamir, özofajektomi, 
özofajiyal diversiyon veya sadece drenaj şeklinde-
dir. 
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Bölüm 27

Ateşli Silah Yaralanmalarının Patofizyolojisi

Pathophysiology of Firearm-Related Injuries

Dr. Sedat Gürkök*, Dr. Kuthan Kavaklı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZ
Günümüzde blast ve penetran yaralanmalar ile sık karşılaşılmaktadır. Bu yaralanmalar kompleks bir yapıya sahiptir ve 
etkili olan mekanizmaların iyi bilinmesi gereklidir. Bir hekimin karşılaştığı bir ateşli silah yaralanmasında patolojiyi göre-
bildiği kadarı ile balistiği anlaması ve yorumlaması gerekir. Ancak asıl odaklanılması gereken merminin neden olduğu 
yaradır. Ateşli silahlar ile olan yaralanmalara çok farklı silah ve mermiler neden olabilir. Yara balistiğinin temelini, insan 
vücudu ve mermi arasındaki etkileşim ve merminin bu etkileşim sırasında canlı dokulara nekadar kinetik enerji transfer 
ettiği oluşturur. Merminin kinetik enerjisini oluşturan hızı ve kütlesinin yanında deforme ve fragmante olma özellikleri 
de oluşacak yara üzerinde etkilidir. Canlı dokuda oluşan yara, ezilme ve gerilme olmak üzere başlıca iki mekanizma ile 
olur. Bu da karşımıza kalıcı kavite ve geçici kavite olarak çıkar. Her ne kadar yara balistiği ile ilgili tartışmalar merminin hızı 
üzerinde yoğunlaşmış olsa da merminin dönme, takla atma ve fragmantasyon özellikleri daha ölümcül doku hasarına 
neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, mermi, balistik, kalıcı kavite 

ABSTRACT
Nowadays blast and penetration injuries are frequently encountered. These injuries have a complex structure and the 
mechanisms that are effective must be well known. It is important to understand that a physician should be able to 
interpret the pathology as much as possible in the event of a firearm injury but the main concern is the wound. Firearm-
related injuries can be caused by a variety of firearms and projectiles. The principles of wound ballistics are based on the 
interaction between the projectile and the human body as well as the transfer of energy from the projectile to tissues. In 
addition to the velocity and mass that make up the kinetic energy of the projectile, deformations and fragmant features 
are also effective on the wound. The wound that occurs in the living tissue is caused by two main mechanisms including 
crushing and stretching. This comes out as a permanent cavity and temporary cavity. The velocity of projectile often 
dominates the discussions of wound ballistics; however a projectile cause more lethal damage to tissue by its yawing, 
tumbling and fragmentation than by its high velocity.

Key Words: firearm-related injury, projectile, ballistic, permanent cavity
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GİRİŞ

Ateşli silahlar veya patlayıcılar ile oluşan yaralanma-
lar günümüzde oldukça sık karşımıza çıkmaktadır ve 
motorlu taşıtlar ile olan yaralanmalardan sonra ikin-
ci en sık görülen travmaya bağlı ölüm nededinir. Bu 
nedenle yüksek bir orana sahip ölüm nedenlerinden 
biri olan ateşli silahlar ile olan yaralanmalarda; ateşli 
silahlar, mermiler ve yara balistiğinin iyi bilinmesi, ya-
ralıların doğru bir şekilde değerlendirilmesinde ve te-

davileri ile ilgili kritik kararların alınmasında hekimle-
re yardımcı olur. Bununla birlikte ateşli silahlar ile olan 
yaralanmalarda bilinmesi gereken bir diğer önemli 
bir nokta da hekimlerin karşılaştığı her yaranın farklı 
olması ve farklı değerlendirilmesi gerekliliğidir.

Yaralanmanın ciddiyetini, merminin kinetik enerjisi-
nin büyüklüğü, merminin yapısı, trasesi ve içerisinden 
geçtiği dokuların özellikleri belirler. Mermiler ve canlı 
dokular ile balistik arasındaki ilişkiyi bilmek, hekimle-



218

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

rin yaralıları daha doğru bir şekilde değerlendirmesini 
sağlar. Bu bölümde ateşli silah yaralanmalarının pato-
fizyolojisine yer verilecektir.

PENETRAN YARALANMALAR
Penetran yaralanmalar çok farklı alet ve silahlar ile 
meydana gelebilir. Yaralanmaya sebep olan yabancı 
cisimlerin penetrasyon hızlarına göre düşük, orta ve 
yüksek hızlı olarak üçe ayrılırlar (1). Düşük hızlı ya-
ralanmalara delici kesici aletler neden olur. Orta ve 
yüksek hızlı penetran yaralanmalara ise ateşli silahlar 
neden olur. Ateşli silahların özellikleri, bu silahlardan 
atılan mermilerin veya şarapnellerin özellikleri ve ba-
listiğin iyi bilinmesi ateşli silahlar ile meydana gelen 
penetran yaralanmaların doğru bir şekilde değerlen-
dirilmesinde önemlidir. 

Silahların özellikleri

Günümüzde düzenli savaşlarda, terör eylemlerinde 
veya sivil yaralanmalarda çok çeşitli ateşli silahlar 
veya patlayıcılar kullanılmaktadır [tabanca, tüfek, el 
bombası, mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), geliştirilmiş 
el yapımı patlayıcı (GEYP) vs.]. Ateşli silahların namlu-
ları ile çıkış hızları arasında doğru orantılı bir ilişki var-
dır. Kısa namlulu bir ateşli silahdan çıkan merminin ilk 
hızı düşük iken, uzun namlulu bir ateşli silahdan çıkan 
merminin ilk hızı yüksek olur. Tabancalar kısa namlulu 
silahlar oldukları için çıkış hızları orta olup buna bağ-
lı olarak da kinetik enerjileri ortadır. İnsan vücuduna 
girdiklerinde tüm enerjilerini canlı dokulara verdik-
lerinden genellikle insan vücudundan çıkamazlar. 
Genellikle trasesi boyunca bir defekt oluştururlar ve 
kinetik enerjilerinin orta olmaları nedeniyle küçük bir 
kalıcı kavite oluştururlar. Tüfekler ise uzun namlulu-
dur, atılan mermilerin çıkış hızları yüksektir ve buna 
bağlı olarak yüksek kinetik enerji üretirler. Av tüfekleri 
tek bir mermi veya birçok saçma tanesi atabilir. Çıkış 
hızları düşük ve kütlesi az olan taneciklerin toplamda 
oluşturdukları kinetik enerji fazladır ve dokulara çok 
fazla hasar verebilirler. Resim 1’de pompalı bir tüfek 
ile doku kaybına neden olan bir yaralanma gösteril-
mektedir.

Ateşli silahlardan atılan mermiler çıkış hızlarına göre 
yüksek enerjili ve düşük enerjili olarak snıflandırılırlar. 
Askeri silahlar yüksek enerjili silahlardır ve mermilerin 
namlu ağzından çıkış hızları 700 m/sn nin üzerindedir. 
Tabancalar ise orta enerjili silahlardır ve mermilerin 
namlu ağzından çıkış hızları 250-370 m/sn arasında 
değişmektedir. Askeri alanda yaygın olarak kullanılan 
bazı silahlara ait hız bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

Ateşli silahlar için yapılan bir diğer sınıflama da ateş-
lemelerine göredir. Tek bir elle idare edilen silahlara 
tabanca denirken iki el ile idare edilen silahlara tüfek 
ismi verilmektedir. Fişek yatağı ve namlu tek parçay-
sa buna ‘pistol’ denirken, birden fazla fişek yatağı bir 
namlu arkasında dönüyorsa buna da ‘revolver’ denir 
(2). Silahlar atış özelliklerine göre tek tek manuel ola-
rak dolum yapılması gereken otomatik olmayan silah-
lar, atış sonrası otomatik olarak dolum yapabilen an-
cak tek tek atış imkanı sağlayan yarı otomatik silahlar 
ve tetik düşürüldüğünde birden fazla dolum ve atış 
yapabilen otomatik silahlar olarak sınıflandırılırlar.

Yiv, ateşli silahların namlusunun içerisinde bulunan 
sirküler oluklara verilen isimdir. Bu oluklar mermilerin 
stabilitesini arttırarak sabit bir rota dahilinde dönerek 
gitmelerini ve hedefe isabetli bir şekilde ulaşmaları-

Resim 1: Pompalı bir tüfek ile atım yapılan ve çok sayıda 
çekirdeğin neden olduğu yaralanma (GATA Göğüs Cer-
rahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Tablo 1. Askeri silahlar ve hızları

Silah/Mesafe: 0 m 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

M-16 975m/sn 852 m/sn 735 m/sn 626m/sn 522m/sn 420 m/sn

AK-47 710m/sn 632m/sn 547 m/sn 471m/sn 399m/sn 330 m/sn

G-3 854m/sn 778m/sn 709 m/sn 642m/sn 578m/sn 518 m/sn

KANAS: 804m/sn 733m/sn 667 m/sn 606m/sn 538m/sn 496 m/sn
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nı sağlar. Ayrıca dönerek hedefe ulaşan bir merminin 
canlı dokuda daha fazla tahribat oluşturduğu bilin-
mektedir. Av tüfekleri gibi pompalı tüfekler dışındaki 
tüm ateşli silahlarda yiv vardır. Yiv bulunmayan silah-
lar ile yapılan atışların doğruluğu ve uzun atış oranları 
kısıtlıdır (2). 

El bombalarının, EYP veya GEYPlerin içinde bulunan 
şarapnellerin kinetik enerjileri değişkendir. Patlayıcı-
da kullanılan patlayıcı materyalin cinsi ve miktarı bu 
değişkenliğe neden olurlar. Ama genellikle orta veya 
yüksek enerjilere sahiptirler.

Mermilerin ve şarapnellerin özellikleri 

Mermi stabil bir şekilde havada seyahat eden ve he-
def dokuya ulaşarak tahribat meydana getiren frılatıl-
mış bir cisimdir. Şarapnellerin ise hızları ve istikamet-
leri çok değişkendir. Mermiler ve şarapneller düşük 
enerjili ve yüksek enerjili olmak üzere ikiye ayrılır. Bu 
durumu belirleyen fırlatılan cismin kinetik enerjisidir. 
Kinetik enerji (KE) hareket eden cismin kütlesinin ya-
rısı ve hızının karesi ile doğru orantılı olarak artar (KE: 
½ mV2). Bu formülden de anlaşılacağı gibi fırlatılan 
cismin hızının artması KE’de daha çok artışa neden 
olmaktadır. Fırlatılan cismin insan vücudundan gi-
rip çıkması halinde, tüm enerjisinin bir bölümü canlı 
dokular tarafından absorbe edilir. Ancak, insan vücu-
dundan çıkamayan fırlatılan cisimler tüm enerjisini 
canlı dokulara bırakmış olurlar. Her fırlatılan cismin 
farklı yapısı vardır, ancak ilk çıkış hızları atış yapıldığı 
silahların bir özelliğidir. Fırlatılan cisimlerin yapıları 
itibariyle kolay parçalanır özellikte olmaları veya rota-

sını değiştirmeden dönme, sağa sola yalpalama hare-
keti yapma ve takla atmaları canlı dokulara daha fazla 
kinetik enerji aktarma ve tahribat oluşturma amacına 
hizmet eder. Resim 2’de 7,62 kalibreli bir mermiye ait 
dönme, sağa sola yalpalama ve takla atma hareketleri 
görülmektedir.

Her bir mermi fünye, koruyucu kaplama (kovan), ba-
rut ve mermi çekirdeğinden oluşur. Mermiyi oluştu-
ran bu komponentler Resim 3’te gösterilmiştir. Atım 
yapıldıktan sonra mermi ateşlenerek mermi çekirdeği 
serbest hale gelir, namlu ağzından çıkış yapar, stabil 
bir şekilde havada yolculuk yaptıktan sonra hedefine 
ulaşır. 

Merminin çapına kalibre denir. Birim olarak bir kalibre 
bir “inch”in yüzde biridir. Bir inch 2,54 cm olduğuna 
göre bir kalibre 0,0254 cm’dir. Kalibre merminin kütle-
si, hızı ve yapısından bağımsızdır ve kinetik enerjinin 
belirleyicisi değildir. Çoğu mermi kurşun metalinden 
yapılır ve etrafında bütünlüğünü koruyan genellikle 
bakırdan yapılmış metal bir kaplayıcı olabilir veya ol-
mayabilir. Mermilerin tüm bu özellikleri ve yara balis-
tiğine etkileri tablo 2’de özetlenmiştir. Her ne kadar 
tabloda mermilerin özellikleri gibi sunulsa da tabloda 
sadece kalibre bölümü hariç diğer veriler şarapneller 
içinde geçerlidir. Sivil alanda kullanılan silahların mer-
milerini zayıflatmak ve bir etki meydana geldiğinde 
kolay parçalanmasını sağlamak amacıyla yarım kap-
lanmış (yumuşak başlı) veya yarım kaplanmış delikli 
olarak üretilmektedir. Yumuşak başlı mermilerde me-
tal kaplama merminin başını tam sarmaz ve mermi 
vucuda girince deforme olur. 1899 yılında yapılan Ha-

Resim 2. Merminin canlı doku içerisine girdikten sonraki hareketleri, yukarıdan aşağı doğru dönme, takla atma ve 
sağa sola yalpalama (GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden). 
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gue Barış Konferansı’nda alınanan kararlar doğrultu-
sunda yayınlanan bildirgede askeri amaçla kullanılan 
mermilerin tamamen metal ile kaplı olmalarına izin 
verilmiş olup insan vücuduna girdikten sonra düzle-
şerek veya genişleyerek deforme olan mermilerin kul-
lanımı yasaklanmıştır. 

Expanding (genişleyen) mermiler ise yarım kaplanmış 
ve yarım kaplanmış delikli mermiler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Bu mermilerin özelliği, hedef dokuyu penetre 
ettiklerinde düzleşme veya mantarbaşı şeklinde de-
formasyona uğrama veya parçalara ayrılarak daha 
fazla hasara neden olmalarıdır. Resim 4’te mantarbaşı 
şeklinde deformasyona uğrayan ve içerisinden başka 
bir çekideğin ayrılarak yoluna devam ettiği bir mermi 
ile yaralanma görülmektedir.

Balistik

Bir mermi çekirdeğinin namlu içinde hareketinden 
veya şarapnel parçasının patlayıcıdan ayrılıp hedefe 
ulaşıncaya kadar ve hedef üzerinde oluşturduğu et-
kiler sırasında meydana gelen değişiklikleri ve bu de-
ğişikliklere etki eden faktörleri inceleyen bilim dalıdır. 
Kısaca balistik, hareket eden parçacıkların hareketi ve 
hedef üzerinde oluşturdukları etkiler üzerinde çalışır. 
Balistik genel olarak dört evreye ayrılarak incelenir:

1. İnternal balistik: Merminin ateşli silahın namlusu-
nun içerisindeki basınç, hacim ve hız değişikliği, 
çekirdeğin dengesi ve namlu içindeki dönme ha-
reketini inceler.  

Resim 3. Mermi kovanın yapısı (GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Tablo 2. Yara balistiğinde etkili mermiye ait faktörler

Kütle : Penetrasyon kapasitesinde etkili olan kinetik 
enerjinin belirleyicilerindendir. 

Kalibre : Normalde daha az etkilidir ancak geniş çaplı 
mermilerin yaralayıcı etkisi daha fazladır.  

Hız : Penetrasyon kapasitesinde etkilidir, kinetik 
enerjinin belirleyicilerindendir.  

Şekil : Dokuya penetre olduktan sonra etraf dokuları 
sürükleme özelliği

Yapı : Merminin tamamının veya bir kısmının metal 
ile kaplı olması. Kütle merkezinin lokasyonu 
önemlidir.

Boy : Penetrasyon kapasitesinde etkilidir.

Resim 4. Canlı dokuya penetrasyonu sonucu mantarba-
şı deformasyonu oluşan bir mermiye ait görünüm (GATA 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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2. İntermediate balistik: Merminin namluyu terk et-
tikten sonraki ilk birkaç santimetredeki değişiklik-
leri inceler.

3. Eksternal balistik: Merminin namluyu terk ettik-
ten sonraki ilk birkaç santimetreden sonra hedefe 
ulaşıncaya kadar olan uçuşu sırasında karşılaştığı 
kuvvetleri ve bunların mermi üzerine olan etkile-
rini inceler. 

4. Terminal balistik: Merminin hedefteki penetrasyo-
nu sırasındaki değişiklileri inceler. Eğer hedef ya-
şayan bir canlı ise bu durum yara balistiği olarak 
adlandırılır (3-5).

Yara balistiği: 

Hareket eden fırlatılmış cisim, vucuda kinetik ener-
jisini transfer ederek canlı dokuda hasar meydana 
getirir. Kinetik enerjinin transeferi ve yayılımı bütün 
dokularda aynı olmaz (6). Yaralanmanın ciddiyetin-
de merminin ve canlı dokunun özellikleri belirleyici 
rol oynar. İnsan vucudu heterojen yapıda bir hedef-
tir ve aynı boy ve hıza sahip mermiler farklı dokuların 
farklı viskoelastik yapılara sahip olmasından dolayı 
farklı lokal etkiler oluştururlar. Genel olarak ateşli si-
lahlar, canlı dokuların özellikleri ve yara balistiğinde 
rol alan etkenler Resim 5’te gösterilmiştir (7). Balistik 
yaralanmalar; penetran, perforan ve avulsive yaralan-
malar olarak sınıflandırılır. Penetran yaralanmalarda 
fırlatılmış cisim canlı dokunun içerisine girer ancak 
insan vücudunu terk etmez. Perforan yaralanmalar-
da fırlatılmış cisim insan vücuduna girer ve çıkar ve 
bu esnada çok az doku kaybına neden olur. Avulsive 
yaralanmalarda ise fırlatılmış cisime ait giriş ve çıkış 
yaraları mevcuttur ve geniş doku kaybı vardır.

Yara balistiği de kendi içinde beş ayrı bölümde ince-
lenir. 

a. Penetrasyon: Fırlatılmış cismin dokuyu delmesidir. 
Fırlatılmış cismin hedef dokuya penetre olabilme-
si için kritik hız sınırı 140-170 m/s dir. 

b. Geçiçi kavite: Fırlatılmış cismin yolu merkez ola-
cak şekilde dokular çevreye itilir ve bu alanda çok 
kısa süreli bir geçici boşluk oluşur. Fırlatılmış cisim 
geçtikten sonra da genişlemeye devam eden, mi-
lisaniyeler içinde kendiliğinden hızla kapanan ve 
fırlatılmış cismin 30 katı büyüklüğene kadar ula-
şabilen bu boşluk geçici kavite olarak adlandırılır. 
Geçici kavitenin lokalizasyonunun ve büyüklüğü-
nün belirlenmesinde fırlatılmış cismin şekli, yapısı 
ve stabilitesi, fırlatılmış cismin hızından daha etki-
lidir (6,7). Geçici kavite oluşumu sırasında kapiller 
ve küçük kan damarlar başlıca hasar gören yapı-
lardır ve buna bağlı olarak fokal kanamalar mey-
dana gelebilir (8,9). Beyin, karaciğer ve dalak gibi 
az elastik yapıdaki organlar, kalp, safra kesesi ve 
gastrointestinal sistem gibi içerisi sıvı ile dolu olan 
organlar ve kemik gibi yoğun dokular geniş geçi-
ci kavite ile temas ettiklerinde daha ciddi şekilde 
hasar görebilirler. Çizgili kaslar gibi daha elastik 
dokular ve akciğer gibi düşük dansiteli ve elastik 
dokular geçici kavitenin etkilerinden daha az ha-
sar görürler (10).

c. Kalıcı kavite: Cilt dokusunu delerek vücut içinde 
yol alan bir fırlatılmış cismin kendi kitlesi ile doku-
lara çarpması ve delme sonucu oluşturduğu kalıcı 
yara boşluğudur. Genellikle içerisinde parçalan-
mış dokular, kan ve fragmante olmuş yabancı do-
kular vardır (11). Resim 6’da akciğer parankiminde 
oluşan kalıcı kavite görülmektedir. Kalıcı kavite, 
aynı zamanda kalıcı yara kanalı olarak da isim-
lendirilir. Kalıcı kavitenin büyüklüğünü etkileyen 
birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlisi 
fırlatılmış cismin uzun aksı ile uçuş aksı arasındaki 
sağa sola sapma açısıdır (yawing). Bu açı 90 dere-
ce olduğunda 0 derece olan bir fırlatılmış cismin 
oluşturduğu kalıcı kavitenin 3 katı daha geniş bir 
kalıcı kavite oluşturur (12).

d. Şok dalgaları: Şok dalgaları yüksek amplitüdlü 
çok kısa süreli dalgalardır. Bu nedenle bu dalgalar 

Resim 5. Ateşli silahlar, dokuların özellikleri ve yara balistiği arasındaki ilişki
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dokuyu hareket ettirme ve yaralama için yeterli 
değildir. Canlı dokular üzerinde hasar oluşturucu 
etkiye sahip değildir. Şok dalgalarının etkisi ile 
periferik sinirlerde stimülasyon oluşabilir, ancak 
sinir hasarı 6 saat sonrasında görülür hale gelir. 
Bu durumda tek klinik bulgu kısa süreli nöroprak-
sidir (2). Bunun yanında yüksek enerjili fırlatılmış 
cisimler sternum veya kaburgalara teğet bir seyir 
gösterdiklerinde akciğer parankiminde direk yara-
lanma oluşturmadan meydana getirdikleri bu şok 
dalgalarının aracılığı ile akciğer kontüzyonuna ne-
den olabilirler (Resim 7). 

e. Fragmantasyon: Genel olarak mermiler içte ağır 
bir metal olan kurşun ile bunu çevreleyen ince bir 
bakır alaşım kılıftan yapılmıştır. Her iki metalin or-
tak özelliği yumuşak ve kolay kırılabilir olmalarıdır. 
Vücut içinde kemik dokusu ile çarpışma durumun-
da mermi kolaylıkla deforme olurken, içteki ağır 
kurşun bakır kılıfı yırtarak serbest hale geçer ve 
doku içinde parçalanır. Merminin asıl korkutucu 
ve tahrip edici yönü işte bu parçalanma etkisidir. 
Resim 8’de insan vücuduna girdikten sonra frag-
mante olan bir mermiye ait görünüm yer almak-
tadır. Mermi doku içinde parçalanırken (primer 
parçalanma) kemik dokusunda da parçalanmaya 
(sekonder parçalanma) yol açar bu parçaların her 
biri bir mermi gibi davranarak yaralanan doku ve 
organ sayısını artırır.

Kavitasyon etkisi özellikle beyin ve karaciğer gibi elas-
tik olmayan ve sınırlı bir anatomik bölgede yerleşim 
gösteren organlarda çok yıkıcı bir etkiye neden ola-
bilir (13). İçerisinde hava bulunan organlar, kavitas-
yon oluşması için gerekli özelliklere sahip değildir. 
Bu nedenle akciğer parankimi geçici kavitasyon etki-
sinden diğer yüksek dansiteli organlara göre daha az 
etkilenir (14). Akciğer parankiminde meydana gelen 
penetran yaralanmaların ciddiyetini penetrasyonun 
derinliği, dokulara aktarılan kinetik enerji ve hiler 
bölgeye yakınlık belirler. Akciğerler düşük yoğunluk-
ta oldukları için diğer organlara göre daha az kinetik 
enerji absorbe ederler ve bu da penetran toraks trav-
malarında operatif girişimlerin azlığını açıklamaktadır 
(15). Bağırsaklar ve safra kesesi gibi içi boş abdominal 
organların yüksek enerjili penetran yaralanmalara ce-
vabı içerisin dolu olup olmamasına göre farklılık gös-

Resim 6. Yüksek enerjili bir merminin akciğer paranki-
minde oluşturduğu kalıcı kavite ve etrafındaki kontüz-
yon alanı ait koronal bilgisayarlı tomografi kesiti (GATA 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 7. Teğet geçen bir merminin şok dalgalarının etkisi ile akciğerlerde oluşturduğu hasar (GATA Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden).
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terir. Bu organların içerisinin sıvı ile dolu olması ha-
linde geçici kavitenin genişletici etkisi bu organlarda 
ciddi hasar oluşturabilir (11).

Kalıcı yara kavitesinin patolojik olarak incelenmesin-
de, yırtılmış ve nekrotik dokular ile dolu ezilme böl-
gesi, mermi yolunun bitişiğinde, kalınlığı değişken 
olan kontüzyon bölgesi, konjesyon ve kanın ekstrava-
zasyonu ile beraber kalınlığı değişken ve kontüzyon 
bölgesinden net olarak ayırt edilemeyen konküzyon 
bölgesi ve etkilenmemiş bölge karşımıza çıkar (2). Bu 
histopatolojik değişiklikler takla atan, deforme olan 

veya fragmante olan yüksek kinetik enerjili fırlatılmış 
cisimlerde daha ciddidir. Resim 9’da yara kanalı, ge-
çici kavite ve kalıcı kaviteye ait şematik görünüm yer 
almaktadır.

BLAST YARALANMALAR
Blast yaralanmalarda klinik presentasyon oldukça 
komplekstir. Patlayıcı maddenin tipi, çevre, patlama 
sırasında kurbanın pozisyonu ve hangi tip blast yara-
lanmanın gerçekleştiği, oluşan yaranın ciddiyetinde 
önemli olan faktörlerdir (16). İzole primer yaralanma 
(blast) nadir görülürken, sekonder yaralanma olarak 
adlandırılan, patlayıcı maddenin parçaları veya etraf-
taki uçan yabancı cisimler tarafından oluşan penetran 
yaralanmalar, primer olarak yaralanmanın ciddiyetini 
belirler. Patlamalar neticesinde oluşan blast yaralan-
malar; primer, sekonder, tersiyer ve dördüncül olmak 
üzere dört bölüme ayrılarak incelenir (16,17).

a. Primer yaralanma: Yüksek basınçlı şok dalgalarının 
insan ile direk etkileşimi neticesinde görülen blast 
yaralanmalardır. 

b. Sekonder yaralanma: Patlayıcı maddenin fragman-
larından orjin alan şarapnel parçalarından veya 
patlama rüzgarının etkisi ile enerji kazanan çevre-
deki taşlar tarafından oluşturulan penetran yara-
lanmalardır. Şarapnel parçaları genellikle düzensiz 
parçacıklardır. 

c. Tersiyer yaralanma: Patlamanın şiddeti ile kur-
banın fırlaması neticesinde oluşan, düşme veya 
motorlu araç kazalarındakine benzer şekilde, kur-

Resim 8. Merminin fragmantasyonu (GATA Göğüs Cerra-
hisi Anabilim Dalı arşivinden).

Resim 9. Mermi trasesi, kalıcı kavite ve geçici kavite ve stabilizasyonunu kaybeden merminin takla hareketi (GATA 
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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banın yere, duvara veya araç içerisinde ise aracın 
kabinlerine çarpması ile oluşan künt yaralanma-
lardır.

d. Dördüncül yaralanma: Patlayıcı maddenin spesifik 
bir özelliğine bağlı olarak yanıklar veya toz parti-
külleri, patojenik ajanlar ve radyasyona bağlı olu-
şan yaralanmalarıdır (16).

Eve götürülecek mesajlar: 

• Ateşli silahlar ile olan yaralanmaların hepsi komp-
leks yaralanmalardır ve birbirinden farklı özellikte-
dirler.

• Mermilerin canlı doku üzerinde oluşturduğu tah-
ribat, kinetik enerjileri ile doğru orantılıdır. 

• Fırlatılmış cismin hızının artması, kinetik enerjisi-
nin artmasına ve canlı dokuda fazla tahribat oluş-
turmasına neden olur. 

• Kinetik enerjinin canlı dokular tarafından absorb-
siyonu tüm dokular için farklıdır.

• Her ne kadar yara balistiği ile ilgili olarak fırlatılmış 
cismin hızı üzerinde yoğunlaşılmış olsa da fırlatıl-
mış cismin dönme, takla atma ve fragmantasyon 
özellikleri daha ölümcül doku hasarına neden ol-
maktadır.

• Fırlatılmış cismin giriş deliği, yaralanmanın ciddi-
yetini belirlemede yanıltıcı olabilir. Vucut içerisin-
de oluşan yaralanma giriş deliğinden bağımsızdır.

• ‘Silahı değil yarayı tedavi edin’ prensibinden yola 
çıkarak cerrah patolojiyi görebildiği kadarı ile ba-
listiği yorumlamalı ancak asıl olarak yaraya odak-
lanmalıdır.
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Bölüm 28

Toraksa Nafiz Ateşli Silah Yaralanmalarında Yaklaşım

Approach to Penetrating Thoracic Gunshot Injuries
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ÖZ
Toraks travmaları doğası gereği kalp, ana vasküler yapılar, akciğer parankimi ve göğüs duvarı kaynaklı kanamalar ile akut 
akciğer hasarına bağlı solunum yetmezliği gibi potansiyel ölümcül yaralanmaları bünyesinde barındırır. Çatışma alanın-
da yüksek kinetik enerjili mermilerle oluşan toraks travmalarında %60-70 oranında olay yerinde ani ölüm gerçekleşmek-
tedir. Toraksa nafiz ateşli silah yaralanmalarında önlenebilir ölümlerden kaçınabilmek amacıyla hayatta kalan hastalarda 
hızlı değerlendirme ve tedavi gerektirir. Cerrah özellikle hayatı tehdit eden majör toraks yaralanmalarına odaklanmalıdır. 
Çatışma bölgesinden hasta kabul eden merkezlerde toraksa nafiz ateşli silah yaralanmalı hastalarda torakotomi gereksi-
nimi %45-78’lere kadar çıkabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: silah yaralanması, toraks travması, torakotomi

ABSTRACT
Thoracic trauma, by its nature, implies potential lethal injuries due to major hemorrhage from the heart, great vessels, 
pulmonary parenchyma and chest wall vasculature and respiratory failure as a result of acute traumatic lung injury. 
Chest wounds on the battlefield tend to be lethal due to the fact that they involve high-velocity bullets, with 60-70% 
resulting in immediate death. Thoracic gunshot injuries require prompt evaluation and treatment to avoid preventable 
mortality in surviving patients. The surgeon should focus especially on life-threatening major thoracic injuries. The ne-
cessity of thoracotomy can be up to 45-78% in the patients with thoracic gunshot injuries, especially in centers receiving 
patients from the conflict area.  

Key Words: gunshot injury, thoracic trauma, thoracotomy
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GİRİŞ

Travma, hayatın ilk dört dekadında ölüm nedenleri 
arasında birinci sıradadır. Ancak toraks travmalarının 
gerçek insidansı belirsizdir. Doğası gereği potansi-
yel ölümcül yaralanmaları içinde barındırır. Travma 
nedenli ölümlerin yaklaşık olarak %20-25’i toraks 
travmalarına bağlıdır (1). Oluş mekanizmalarına göre 
%90’nı künt ve %10’nu penetran travma şeklindedir. 
Penetran travmalar genel olarak delici kesici alet ya-
ralanması veya tabanca, tüfek mermisi gibi yüksek 
kinetik enerjili ateşli silah yaralanması (ASY) şeklinde-
dir. Bunun yanında özellikle askeri alanda veya terör 
örgütlerince kullanılan geliştirilmiş el yapımı patla-
yıcı (GEYP), antipersonel mayını, anti tank mayını, el 

bombası, roketatar ve TNT gibi patlayıcılarla oluşan 
yaralanmalarda şarapnel parçalarına bağlı penetran 
ve patlayıcının blastik etkisine bağlı künt travmalar 
eşzamanlı olarak görülebilmektedir. Gerek konunun 
çok geniş olması ve gerekse sivil toplumda görülen 
silahlanma artışına paralel olarak karşılaşma ihtimali-
nin daha yüksek olması nedeniyle bu bölümde ASY 
tabiriyle patlayıcılarla oluşabilen blastik künt yara-
lanmalardan ziyade mermi çekirdeği, saçma ve pat-
layıcıların neden olduğu şarapnel parçası gibi orta ve 
yüksek kinetik enerjili penetran cisim yaralanmaları-
na değinilecektir. Konunun daha anlaşılabilir olması 
amacıyla temel balistik konusunda da kısaca bilgi ve-
rilecektir. 
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TARİHÇE

Penetran toraks travmasına ait ilk bilgilere M.Ö. 3000 
yılına ait bir papirüste rastlanmaktadır (2). M.Ö. 850 
yıllarında göğsünden mızrakla yaralanmış olan bir ya-
ralıda, mızrağın çekilmesi ile masif kanama ve ölüm 
tarif edilmiştir (3,4). Travma kelimesi ilk olarak M.Ö. 5. 
yüzyılda kullanılmış ve Hipokrat kot kırığı ile hemop-
tizi arasındaki ilişkiden bahsetmiştir (5). On üçüncü 
yüzyılda göğüs yaralanmalarında tedavi tarif edilmiş-
tir (6). Göğüs duvarına saplanan bir okun göğüs du-
varından çıkarılması şeklinde ilk operatif girişim 1535 
yılında kaydedilmiştir (7-9). Penetran travmaya bağlı 
hemoperikardiyumda ilk başarılı drenaj 1829 yılında 
Larrey tarafından yapılmıştır (10). Penetran yaralan-
malarda kalbe ilk başarılı sütürü Rehn atmıştır (11,12). 
İlk aort tamiri ise 1913 yılında yapılmıştır (13).      

YARA BALİSTİĞİ
Bu konu daha detaylı şekilde kitabın diğer bir bölü-
münde anlatılmıştır. Bu yüzden burada kısaca belli 
başlı konulara değinilmiştir. Cisimler hareketlerinden 
dolayı kinetik enerjiye sahiptirler [Ek= ½ x m x v2 (Ek: 
Kinetik Enerji, m: cismin kütlesi, v: cismin hızı)]. Bu 
enerji cismin kütlesi ve hızının karesiyle doğru orantı-
lıdır. Kinetik enerjiyi belirlemede cismin hızı, kütlesine 
nazaran daha önemli bir role sahiptir. Hızı iki katına 
çıkan cismin kinetik enerjisi dört kat artmaktadır.

Mermi ve şarapnel parçaları sahip oldukları kinetik 
enerjiyi dokulara aktarmak suretiyle yaralanmaya se-
bep olurlar. Aktarılan enerji ne kadar fazla ise yaralan-
manın şiddeti de o derece fazla olacaktır. Yara balisti-
ğinin temellerini yaptığı çalışmalarla Kocher atmıştır 
(14). 

Yara balistiği merminin vücut dokuları içindeki etki-
lerini inceler ve bu etkileri 5 ana başlıkta toplamak 

mümkündür. Bunlar penetrasyon, kalıcı kavite, geçici 
kavite (blast etki), şok dalgaları ve fragmantasyondur.

Penetrasyon: Merminin dokuları delerek veya yır-
tarak oluşturduğu ilk temel etkidir. Kemik ve deri, 
penetrasyona en dirençli dokulardandır. Kemik pe-
netrasyonu için merminin ortalama 65-90 m/sn hıza 
sahip olması gerekir. Tabanca gibi orta enerjili silah-
ların mermi hızları 250-400 m/sn, piyade tüfeği gibi 
yüksek enerjili silahların mermi hızları 600-1000 m/
sn’dir. Tüm dokular göz önüne alındığında ölümcül 
minimal mermi hızına kritik hız adı verilir ve bu hız en 
az 80-110 m/sn olarak kabul edilir (15). 

Kalıcı kavite: Mermi veya şarapnel parçası vücutta 
seyirleri esnasında bir yara yolu oluşturur ki buna ka-
lıcı kavite adı verilmektedir (Resim 1). Tüfek mermile-
riyle oluşan kalıcı kavite yüksek enerjilerinden dolayı 
tabanca mermisine nazaran daha geniştir. Bu çap ge-
nellikle 7-10 mm arasında değişmektedir (15,16).    

Geçici kaviye (Blast etki): Mermi dokuda ilerlerken 
oluşan yüksek basınç dalgası nedeniyle tüm yumuşak 
dokular mermi yolu merkez olacak şekilde çevreye iti-
lir ve bu alanda çok kısa süreli bir geçici boşluk oluşur. 
Yüksek enerjili mermiler dokuya girdikten yaklaşık 
10 cm sonra takla atmaya başlarlar ve yaklaşık 20 cm 
(15-25 cm) içinde en üst seviyeye ulaşırlar. Bu anda 
dokulara aktarılan kinetik enerji, kavite çapı ve oluşan 
hasar maksimumdur (Resim 1) (15-17). Direk olarak 
mermi ile penetrasyon olmasa bile blast etki alanına 
giren komşu organlarda yaralanmalar meydana gele-
bilir. Bu durum özellikle karaciğer ve dalak gibi intra-
abdominal solid organlar için önem arz eder. 

Şok dalgaları: Mermi geçişi sırasında milisaniyeler içe-
risinde açılan kavite (geçici kavite) yine milisaniyeler 
içerisinde tekrar kapanır. Mermi geçişini tamamlamış 
olsa bile bu salınım hareketi devam eder. Salınım es-
nasında dokuda yırtılmalar veya damarlarda kopma-

Resim 1. Merminin dokuda oluşturduğu geçici ve kalıcı kaviteler ile stabilizasyonunu kaybeden merminin takla ha-
reketi.
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lar meydana gelebilir.

Fragmantasyon: Merminin dokularda seyri sırasında 
parçalanmasıdır. Parçalanmaya neden olan en büyük 
etkenlerden biri kemik dokudur. Mermi parçalarına 
primer fragmantasyon ve beraberinde sürüklediği 
kemik parçalarına sekonder fragmantasyon adı verilir 
(18). Kurbanın üzerinde taşıdığı telefon, gözlük, kolye, 
saat, kemer ve özellikle askeri personelde şarjör, telsiz 
dibi sert cisimler de sekonder fragmantasyona sebep 
olabilirler. Tüm fragmante parçalar ayrı birer mermi 
gibi davrandığından doku hasarı daha yaygındır (19). 

Geliştirilmiş el yapımı patlayıcı (GEYP), antipersonel 
mayını, anti tank mayını, el bombası, roketatar ve TNT 
gibi patlayıcılarla olan yaralanmalar dört şekilde ol-
maktadır. Birincil etki: Patlayıcının oluşturduğu yük-
sek basınçla (blast etki) oluşan yaralanmalar, İkincil 
etki: Bombanın dağılmasıyla oluşan metal parçalarına 
(şarapnel) bağlı yaralanmalar, Üçüncül etki: Patlama 
sonucu oluşan şiddetli hava akımına bağlı yaralanma-
lar, Dördüncül etki: Yanıklar ve zehirli gazlarla oluşan 
yaralanmalar. Şarapnel parçaları ile oluşan (ikincil 
etki) penetran yaralanmalar patlayıcılara bağlı yara-
lanmaların büyük kısmını oluşturmaktadır. Şarapnel 
parçaları mermilerde olduğu gibi temel balistik ku-
rallarına göre hareket ederler. Ancak mermiden farklı 
olarak irregüler yapıya sahiptirler, boyutları değişken-
dir, multipl organ veya sistem yaralanması yapma eği-
limindedirler.   

MORTALİTE VE MORBİDİTE 
Savaş alanında ölümlerim çoğu baş ve toraks yaralan-
malarına bağlıdır (20). Yüksek kinetik enerjili mermi-
lerle oluşan toraks travmalarında %60-70 oranında 
olay yerinde ani ölüm gerçekleşmektedir. Sağlık mer-
kezine sağ olarak ulaşabilen yaralıların da %10-15’i 
komplikasyonlar nedeniyle kaybedilmektedir (21). 
Ani ölüm, saniyeler veya dakikalar içerisinde gerçek-
leşir. Bu durumda genellikle kalp veya büyük damar 
yaralanması söz konusudur. Sahada olan ölümlerin 
yaklaşık %5’inin tansiyon pnömotoraks veya açık emi-
ci pnömotoraks gibi önlenebilir nedenlere bağlı oldu-
ğu bildirilmektedir (22). Dakikalar veya saatler içinde 
gelişen erken dönem ölümlerde ise çoğunlukla hava 
yolu tıkanıklığı, devam eden kanama, tansiyon pnö-
motoraks, pulmoner kontüzyon veya kalp tamponadı 
gibi hayatı tehdit eden ciddi yaralanmalar mevcut-
tur. Pulmoner komplikasyonlar, sepsis veya tanısında 
gecikilmiş diğer ciddi toraks yaralanmaları da günler 
veya haftalar sonra geç dönem ölümlere sebebiyet 
verebilir (23,24).

Delici kesici alet yaralanmalarına kıyasla ASY’de derin 
viseral organ veya multipl organ yaralanması daha 

sıktır (25). Tezat olarak klinik serilerde delici kesici 
alet yaralanmalarında vasküler hasar daha sık olarak 
bildirilmektedir. Ancak bu durumun ASY’de olagelen 
majör damar hasarına bağlı erken ölümlerin bir yan-
sıması olarak yorumlanmaktadır (26). Benzer şekilde 
majör vasküler yapılarla yakın anatomik ilişkilerinden 
dolayı hayatta kalabilen olgularda trakea ve özofagus 
yaralanmaları nadir olarak gözlenmektedir (22). 

Göğüs duvarında yaralanma bölgesi ile mortalite 
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Otopsi serile-
rinde ölümcül yaralanmanın %62 oranında göğüs ön 
duvarından, %12 oranında sırt bölgesinden ve %21 
oranında göğsün her iki yan kısımlarından olduğu 
bildirilmektedir (26).

GENEL KONULAR
Toraks travmalı hastaların büyük bir kısmı cerrahi 
müdahale gerekmeksizin tedavi edilebilirler. Böyle ol-
masına rağmen önlenebilir ölümlerden kaçınabilmek 
amacıyla toraks travmalı hastaların hızla değerlendiri-
lip tedavi edilmeleri gerektiğine vurgu yapılmaktadır 
(27,28). Tedavi seçenekleri arasında pulmoner reha-
bilitasyon, uygun ve yeterli ağrı tedavisi, gerekli du-
rumlarda entübasyon ile solunum desteği ve tüp to-
rakostomi sayılabilir. Hastaların sadece %10-15’inde 
torakotomi veya sternotomi gerekmektedir. Ancak 
bu oran künt ve penetran travmaların dahil olduğu 
tüm toraks travmaları için verilmekte olup, özellikle 
çatışma bölgesinden hasta kabul eden kimi serilerde 
torakotomi oranları %45-78‘lere kadar çıkabilmekte-
dir (29-31).

Göğüs kafesinin kemik yapısı penetran travmalara kar-
şı bir dereceye kadar koruma sağlar. Özellikle kalp ve 
büyük damarlar sternum tarafından koruma altında-
dır. Genellikle yaralanmanın büyüklüğü silahın çeşidi, 
yaralanma bölgesi ve merminin vücutta izlediği yol 
ile yakın ilişkilidir. Hastaların ilk müdahalesinde mer-
mi giriş çıkış delikleri, merminin vücutta izlediği yol 
ve muhtemel organ yaralanmaları hakkında fikir vere-
bilir. Meme başı veya 5. kaburga seviyesinin altından 
olan tüm yaralanmalarda diyafram ve intraabdominal 
organların eşlik ettiği torakoabdominal yaralanmalar 
söz konusu olabilir. Eşlik eden abdominal yaralanma 
insidansı %10-40 olarak bildirilmektedir (22,32). Bu 
tür yaralanmalarda sağda akciğer, diyafram ve karaci-
ğer, sol tarafta akciğer, diyafram, dalak, mide ve kolon 
yaralanması muhtemeldir. İntraabdominal organların 
hasar alması için mutlaka mermi tarafından penetre 
edilmesi gerekmez. Mermi veya şarapnel parçasının 
dokuda ilerlerken oluşturduğu blast etki (geçici ka-
vite) ile bu organlarda yaralanma meydana gelebilir. 
Karaciğer ve dalak gibi solid organlar akciğere naza-
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ran bu tür yaralanmalara daha yatkındır. Torakoabdo-
minal yaralanmalarda öncelikle batından müdahale 
edilmesi gerektiği önerilmektedir (32,33). 

Transmediastinal yaralanmalar kalp ve büyük damar-
lar gibi hayati organların bulunması nedeniyle ayrı bir 
öneme sahiptir. İçi sıvı ile dolu olan bu yapılar mermi-
nin blast etkisine karşı akciğerlerden daha duyarlıdır. 
Her iki tarafta önde midklaviküler hat ve arkada mids-
kapular hat arasında kalan bölgeden olan yaralanma-
larda mortalite oldukça yüksektir (34). 

PENETRAN TORAKS TRAVMALI 
HASTAYA YAKLAŞIM
Toraksa nafiz ASY’li hastanın ilk değerlendirmesinde 
hızlı ve enerjik davranılması gerektiği açıktır. Bir yan-
dan hastanın hava yolu açıklığı, hemodinamik duru-
mu ve kontrol altına alınması gereken kanama olup 
olmadığı araştırılırken diğer yandan da göğüs duva-
rında tespit edilen yaralanma bölgesine göre muhte-
mel ölümcül yaralanmalar hakkında bilgi edinilmeye 
çalışılmalıdır (24).

Toraks duvarındaki mermi giriş çıkış deliklerinin lo-
kalizasyonu muhtemel yaralanmaların tahmini açı-
sından önem arz eder. Özellikle kalp, ana vasküler 
yapılar, trakeobronşial sistem ve özofagus gibi hayati 
organ hasarını işaret eden transmediastinal bir yara-
lanmanın var olup olmadığı araştırılmalıdır. Mortal 
seyreden 739 penetran yaralanmanın göğüs duvarı 
üzerindeki dağılımı incelendiğinde büyük bir kısmın-
da yaralanmanın mediastinal hayati organlara yakın 
komşulukta olduğu görülmektedir (Resim 2) (26).

İster künt ister penetran olsun toraks travmalı hasta-
ların ilk müdahalesinde müdahaleyi yapan hekimin 
hayatı tehdit eden majör toraks yaralanmalarına aşina 
olması ve öncelikle böyle bir yaralanmanın var olup 
olmadığına odaklanması gerekmektedir. Majör toraks 
yaralanmalarını ölümcül altılı (“lethal six”) ve gizli altılı 
(“hidden six”) olarak iki ana gruba ayırmak mümkün-
dür (Tablo 1) (24). Farklı kaynaklarda değişik isimlen-
dirmeler olsa da önemine işaret edilen temel nokta 
birinci grup yaralanmaların ilk değerlendirmede mut-
laka araştırılması veya elimine edilmesi gerektiğidir. 
Tanıdaki gecikme hastanın hayatına mal olabilir. Da-
hası majör yaralanmalardan hava yolu obstrüksiyo-
nu, tansiyon pnömotoraks, açık emici pnömotoraks, 
yelken göğüs gibi bazı yaralanmalar sadece fizik mu-
ayene ile teşhis edilebilmekte ve yapılan basit tıbbi/
cerrahi müdahaleler hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Fizik muayenede ilk değerlendirilmesi gereken ko-
nuların başında yeterli hava yolu açıklığının olup ol-
madığı gelmektedir. Bunun yanında göğüs duvarın-
da doku kaybı, yaralanma bölgeleri, mermi giriş çıkış 
delikleri, göğüs kafesinin simetrik olup olmadığı, he-
mitoraksın solunuma katılımı, solunum sesleri, kalp 
sesleri, subkutan amfizem, jugular ven dolgunluğu, 
trakeal deviasyon gibi belirti ve bulgular ilk muaye-
nede araştırılmalıdır. Hastaya geniş lümenli damar 
yolu açılarak sıvı replasmanına başlanması, maske ile 
yüksek akımlı oksijen verilmesi, satürasyon takibi, kan 
basıncı ve EKG monitörizasyonu, zaman varsa direk 
akciğer grafisi gibi temel tıbbi müdahale ve tetkikler 
uygulanmalıdır (24). 

Solunum desteğine gerek olup olmadığı konusunda 
arterial kan gazları faydalı bilgiler verse de bu karar 
basit klinik gözlemler doğrultusunda verilebilir. Daki-
kada 35’in üzerinde solunumu olan ve zorlu soluyan 
bir hastanın acilen entübe edilerek mekanik solunum 
desteğine alınması gerekmektedir (32).

Hemodinamik açıdan hastalar temel olarak üç guru-
ba ayrılırlar. Bunlar; arrest olmak üzere olan hastalar, 
anstabil hastalar, stabil hastalardır. Arrest olmak üze-

Resim 2. Mortal seyreden 739 penetran yaralanmanın 
göğüs duvarındaki dağılımı.  

Tablo 1: Majör Toraks Yaralanmaları

ÖLÜMCÜL ALTILI GİZLİ ALTILI

Hava Yolu Tıkanıklığı Travmatik Aort Rüpdür

Tansiyen Pnömotoraks Trakeobronşial Yaralanma

Açık Emici Pnömotoraks Künt Kardiyak Yaralanma

Masif Hemotoraks Diyafragmatik Yaralanma

Yelken Göğüs Özefagus Yaralanması

Perikardial Tamponad Pulmoner Kontüzyon
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re olan hastalarda arteriel kan basıncı ölçülemez ve 
hastalarda belli belirsiz solunum paterni vardır. Bu 
gibi hastalarda veya acil servise gelişinden kısa süre 
sonra arrest olan hastalarda torakotomi endikasyonu 
vardır. Operasyon hazırlığı için yeterli zaman olmadı-
ğından dolayı cerrahi girişim genellikle acil serviste 
uygulanabilmektedir. Bu tür hastalarda entübasyon, 
oksijenasyon ve sıvı reprasmanı ile birlikte 5. inter-
kostal aralıktan standart sol anterolateral torakotomi 
uygulanmalıdır. Gerektiğinde torakotomi insizyonu 
transsternal kesi ile sağ anterior torakotomi şeklinde 
genişletilebilir (clamshell torakotomi). Torakotomi 
sonrası serebral kan akımını arttırabilmek için inen 
aorta kross-klemp yerleştirilebilir veya gerekli olduğu 
durumlarda perikardı açmak suretiyle açık kalp ma-
sajı uygulanabilir (23,24). Kalbe nafiz ateşli silah yara-
lanmalarında acil servis torakotomisi ile %7,3 oranın-
da sağ kalım bildirilmektedir. Acil servise gelişinden 

önce 5 dk’dan fazla CPR uygulanan entübe edilmemiş 
hastalar ile 10 dk’dan fazla CPR uygulanan entübe 
hastalarda torakotomi önerilmemektedir (35). 

Durumu anstabil olan hastalarda arteriel kan basıncı 
genellikle 100 mmHg’nın altındadır. Transmediasti-
nal yaralanmalarda azalan sıklık sırasına göre akciğer, 
kalp, göğüs duvarı damarları, intratorasik büyük da-
marlar, özofagus, trakeabronşial solunum sitemi ve 
ana pulmoner vasküler yaralanmalar söz konusudur. 
Operasyon hazırlığı veya direk akciğer grafisi gibi 
tanıya yönelik tetkikler için yeterli zaman olsa da bu 
tür hastalarda zaman kaybetmeden acil torakotomi 
gereksinimi doğabilir. Torakotomi endikasyonu tüp 
torakostomi sonrası drene edilen hemorajik drenaj 
miktarına, hastanın genel hemodinamik durumuna 
ve teşhis edilen hayatı tehdit edici yaralanmaların 
varlığına göre belirlenir (Tablo 2) (23,24).

Durumu stabil olan hastalarda tanıya yönelik ileri tet-
kikler için yeterli zaman çoğunlukla vardır. Pnömo-
toraks veya hemotoraks teşhis edilen hastalarda tüp 
torakostomi uygulanmalıdır. Kimi zaman yaralanma 
sadece toraks duvarıyla sınırlı olup tüp torakostomiye 
de gerek kalmayabilir. Ancak yine de yüksek hızlı mer-
mi veya şarapnel yaralanmalarında şok dalgalarının 
etkisi ile göğüs duvarına komşu akciğer parankimin-
de yaygın kontüzyon olabileceği akılda bulundurul-
malıdır (Resim 3).

Özofagus veya trakeobronşial yaralanma şüphesi var 
ise bronkoskopi ve özofagoskopi yararlı olacaktır. 
Potansiyel damar yaralanmalarının araştırılmasında 
ise anjiografi en kullanışlı yöntemlerden biridir (24). 
Subklavian ve aksiler arter yaralanmaları için retrog-
rad brakial-aksiller arteriogram akılda bulundurul-
malıdır. Aort yaralanmalarında ne bilgisayarlı tomog-
rafinin ne de manyetik rezonans görüntülemenin 
anjiografi kadar etkili olduğu gösterilememiştir (36).  

GÖĞÜS DUVARI YARALANMALARI
Göğüs kafesinin kemik yapısı ASY’da bir dereceye ka-
dar koruma sağlar. Bunun yanında elastik ve kavisli 
yapısı nedeniyle mermi veya şarapnel parçasının yön 
değiştirerek toraksa teğet bir yaralanma oluşturması 
muhtemeldir (22). İntratorasik penetrasyon olmasa 
bile merminin veya şarapnel parçasının blastik etkisi 
ile göğüs duvarına komşu akciğer parankiminde ya-
ralanma oluşabilmektedir (Resim 3). 

Özellikle yüksek kinetik enerjili yaralanmalarda mer-
mi çekirdeği kemik gibi dirençli bir dokuyla karşılaş-
maz ise göğüs kafesi içerisinde yoluna devam edip 
vücudu terk edebilir. Giriş çıkış deliklerindeki hasar 

Tablo 2: Torakotomi endikasyonları

ACİL SERVİS TORAKOTOMİ (AST) ENDİKASYONLARI

Kardiyak Arrest

Kalp Tamponadına Bağlı Derin Şok

Hava Embolisine Bağlı Derin Şık

Tedaviye Dirençli Şok

(Kan basıncı 60 mmHg’dan düşük abdominal kanamalar 
veya 80 mgHg’dan düşük torakal kanamalar)

ACIL TORAKOTOMI ENDIKASYONLARI

Masif Hemotoraks (tüp torakostomi sonrası ilk etapda > 
1500 ml drenaj)

Devam Eden Kanama (tüp torakostomi sonrası ilk 4 
saatte q 200 ml/saat drenaj)

Travmatik Toraktomi

Perikardial Tamponad

TRakeobronşial Yaralanma veya Masif Hava Kaçağı

Özefagus Yaralanması

Büyük Damar Yaralanması

Transmediastinal Mermi Yaralanması

Sistemik Hava Embolisi

Posttravmatik Kardiyovasküler Kollaps

GEÇ DÖNEM TORAKOTOMİ ENDİKASYONLARI

Drene Edilemeyen Hematom

Kronik Ampiyem

Travmatik Arteriovenöz Fistül

Trakeobronşial Yaralanma

Enfekte İntraparankimal Hematom

Şilotoraks

Kardiyak Septal veya Valvüler Yaralanma

Diyafragmatik Herni

Yalancı Aort Anevrizması
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çoğunlukla minimaldir. Hatta özellikle giriş deliği ol-
mak üzere özensiz yapılan bir fizik muayenede göz-
den kaçabilirler. Göğüs duvarındaki minimal hasar 
toraks içi muhtemel ciddi yaralanmalar açısından ya-
nıltıcı olabilir (34). 

ASY’de diğer bir önemli konu ise kişinin üzerinde bu-
lunan telefon, gözlük, kolye, saat, kemer ve özellikle 
askeri personelde şarjör, telsiz gibi sert yabancı cisim-
lerdir. Penetrasyon öncesinde bu tür cisimlere çarpan 
mermi çekirdeği onları parçalayarak beraberinde 
göğüs kafesi içerisine sürükleyebilir. Dahası mermi 
çekirdeğinin kendisi de parçalanarak fragmantasyo-
na sebep olabilir ki bu durumda doku hasarı daha 
yaygın olacaktır (19). Geç dönem inatçı ampiyem ol-
gularından çoğunlukla toraks boşluğuna sürüklenen 
kıyafet parçaları veya taş toprak gibi yabancı cisimler 
sorumludur (34).  

Mermi çekirdekleri göğüs kafesini terk ederken ke-
mik gibi dirençli bir dokuyla karşılaştıklarında veya 
dokuda ilerlerken stabilizasyonlarını kaybedip takla 
hareketi esnasında göğüs kafesini terk ettiklerinde 
göğüs duvarında değişen derecelerde doku kaybına 
sebebiyet verebilirler. Özellikle yüksek kinetik ener-
jili mermi yaralanmalarında göğüs duvarında geniş 
doku kayıpları söz konusu olabilir. Orta kinetik enerjili 
tabanca mermileri çoğunlukla vücut içerisinde kal-
ma eğilimindedirler. Ancak yakın mesafeden tabanca 
mermisi ile olan yaralanmalarda dokulara aktarılan ki-
netik enerjinin uzak mesafeli yüksek hızlı mermininki 
ile eşdeğer olabileceği unutulmamalıdır (37,38).  

Göğüs duvarında doku kaybı olan yaralanmalarda 
acık emici pnömotoraks veya travmatik göğüs duvarı 
bütünlüğünün bozulması (travmatik torakotomi) söz 
konusu olabilir. Bu tür yaralanmalarda akciğer gibi 

komşu organlarda ağır hasar meydana gelmiş olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Açık Emici Pnömotoraks: Çoğunlukla ASY sonucu 
oluşur ve göğüs duvarında atmosferik basınç ile int-
ratorasik basıncın eşitlendiği geniş bir defekti ifade 
eder (Resim 4). Trakea çapının üçte ikisinden fazla 
olan açıklıklarda, solunum esnasında hava daha az 
dirençle karşılaştığı bu açıklıktan intraplevral mesa-
feye geçer. Bu da solunum dinamiklerini bozarak hi-
poventilasyona ve derin hipoksiye neden olur. Toraks 
travmalı hastaların ilk değerlendirmesinde akılda bu-
lundurulması gereken hayatı tehtid eden majör yara-
lanmalardan biridir. Definitif tedavi uygulanana kadar 
zaman kaybetmeden göğüs duvarındaki açıklık steril 
bir drape ile kapatılmalıdır (32). Tansiyon pnömoto-
raks ihtimaline karşı drape 3 kenarından vücuda sa-
bitlenirken bir kenarı hava çıkışına izin verecek şekilde 
açık bırakılmalıdır. Definitif tedavide tüp torakostomi 
ve göğüs duvarının rekonstrüksiyonu için acil tora-
kotomi uygulanmalıdır. Açıklık primer sütürasyonla 
kapatmaya uygun olabileceği gibi göğüs duvarı re-
konstrüksiyonunda sentetik materyaller veya plastik 
cerrahi yöntemler gerekebilir (23,24). 

Göğüs duvarı yaralanmalarında devam eden kanama 
sebebi çoğunlukla interkostal damarlar veya mam-
marian arterdir. Torakotomi esnasında tespit edilen 
kanama basit sütürasyon ile kontrol altına alınabilir. 

Masif Hemotoraks: Toraksa nafiz ASY’da intraplevral 
mesafeye aşırı kanama olabilir. Kanama çoğunlukla 
göğüs duvarı kaynaklıdır (24,32,34). Bunun yanında 
akciğer parankimi, ana pulmoner damarlar, kalp ve 
büyük damar yaralanmaları da masif hemotoraksa 
neden olabilir. Ancak kalp ve ana vasküler yapıların 
yaralanmaları çoğunlukla olay yerinde ölümle sonuç-

Resim 3. Roketatar patlamasına bağlı şarapnel yaralanması: a) şarapnel parçası giriş deliği, b) şarapnel parçaları 
(fragmante olan) çıkış delikleri, c) göğüs duvarına komşu akciğer parankiminde kontüzyon d) göğüs duvarında frag-
mante olmuş multipl şarapnel parçaları (GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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lanmaktadır. Hastalarda hipotansiyon ve solunum 
güçlüğü vardır. Fizik muayenede solunum seslerinde 
azalma, perküsyonda matite ve boyun venlerinde 
düzleşme mevcuttur. Direk akciğer grafisinde ka-
nama miktarına göre yaygın opasite izlenir. Yapılan 
ponksiyonda kan gelmesi tanıyı destekler. Toraksa 
nafiz ASY olan hastaların ilk değerlendirmesinde araş-
tırılması gereken hayatı tehdit eden yaralanmalardan 
biridir. Torakotomi ihtiyacı tüp torakostomi sonrası 
drene edilen hemorajik mayi miktarına ve hastanın 
hemodinamik durumuna göre belirlenir (Tablo 2). 
Tüp torakostomi sonrası ilk etapta 1500 ml’nin üze-
rinde veya takip eden 2-4 saat boyunca saatlik 200 
ml’nin üzerinde hemorajik mayi drenajı acil cerrahi 
girişim gerektirir. Ancak unutulmamalıdır ki ölümcül 
kan kaybı, kaybedilen kan miktarından çok kritik sevi-
yelere kadar düşen kan basıncı ile ilgilidir (31,34).

AKCİĞER PARANKİM YARALANMALARI 
Göğüs boşluğunun büyük bir kısmını dolduran akci-
ğerler, toraksı ilgilendiren ASY’de çeşitli şekillerde az 
veya çok hasar görebilirler. Olumlu olan ise akciğer-
lerin bu tür penetran travmalara karşı vücuttaki en 
esnek organlardan biri olduğudur (39). Buna ek ola-
rak pulmoner arter basıncının 25 mmHg’dan düşük 
olması ve doku tromboplastin seviyelerinin yüksek 
olması nedeniyle devam eden kanamalarla sık karşı-
laşılmaz. Hastaların sadece %5-15’inde devam eden 
kanama nedeniyle cerrahi girişim gerekir. Parankim 
hasarı klinik olarak kendini intraplevral mesafede kan 
ve hava birikimi ile gösterir. Akciğerler, düşük dansi-
teli ve yüksek elastik yapısı nedeniyle ateşli silah ya-
ralanmalarında diğer solid organlara nazaran daha 
az hasar alma eğilimindedir. Ancak yine de yüksek 

kinetik enerjili mermiler ile derin parankimal yırtık ve 
yaygın kontüzyon gibi ciddi hasarlar meydana gele-
bilmektedir (40). 

Balistik bölümünden hatırlanacağı üzere akciğer pa-
rankimini kateden mermi çekirdeği sahip olduğu 
kinetik enerjiyi dokulara aktarmak suretiyle yaralan-
maya neden olur. Merminin hızı, başka bir deyişle ki-
netik enerjisi ne kadar fazla ise oluşan geçici kavite-
nin (blast etki) çapı ve bu alan içinde kalan yapıların 
hasarı o derece fazla olacaktır. Blast etkinin yanında, 
direk mermi tarafından oluşturulan kalıcı kavite ve 
şok dalgaları akciğer parankininde yırtılmalara, ciddi 
kanamaya ve yaygın kontüzyona yol açabilir (Resim 
5). Yüksek kinetik enerjili mermi yaralanması olan has-
talarda kontüzyon, kan aspirasyonu, masif sıvı replas-
manı ve sepsis gibi nedenlerle solunum yetmezliği 
gelişme eğilimindedir (40).

Akciğer parankimine ek olarak mediastinal yapıların 
yaralanmasından şüpheleniliyorsa; hastanın hemo-
dinamik durumu elverdiği ölçüde özofagus, trakeob-
ronşial sistem ve ana vasküler yaralanmalara yönelik 
araştırma yapılmalıdır. Özofagus pasaj grafisi, özofa-
goskopi, bronkoskopi ve anjiografi bu tür yaralanma-
larda yararlı bilgiler sunar. Ancak, unutulmamalıdır ki 
hemodinamik açıdan kritik hastalarda değerli zaman 
kaybına sebebiyet verebileceğinden dolayı bu çalış-
maların ancak hemodinamik açıdan stabil hastalarda 
uygulanması gerekir (41). 

Parankimal yaralanmaların çoğu tüp torakostomi ile 
hemitoraksın drenajı ve akciğerin ekspansiyonu sa-
yesinde kolaylıkla tedavi edilebilirler. Ancak kanama 
kontrolünde akciğerin ekspansiyonu yetersiz kalırsa 
pulmoner rezeksiyon ihtiyacı doğabilir. Geniş paran-

Resim 4. Sağ hemitoraks posteriorda açık emici pnömotoraksa neden olan kurşun çıkış deliği (GATA Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden).
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kimal yırtık ve kontüzyonun eşlik ettiği ciddi kana-
malarda kanama kontrolü için anatomik lober veya 
segmenter rezeksiyon gerekli olabilir. Hiler bölgeyi 
ilgilendiren masif kanamalı olgularda pulmoner ana 
vasküler yapılar intraperikardial olarak kontrol altına 
alınabilirler. Yüksek mortalite nedeniyle zorunlu ol-
madıkça penetran travmalı hastalarda pnömonektomi 
önerilmemektedir (42,43).

Torakotomi planlanırken, brakiosefalik damarlar, diyaf-
ram, özofagus, kalp ve göğüs duvarı gibi organlara cer-
rahi müdahale gereksinimi doğabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bilateral parankimal ve kalp yara-
lanmalarında median sternotomi veya Clamshell insiz-
yonu, tek taraflı parankimal yaralanmalarda standart 
posterolateral torakotomi cerrahi alana en iyi yaklaşımı 
sağlar (41). 

Traktotomi: Staplerlerin göğüs cerrahisinde yaygın 
olarak kullanıma girmesi ile birlikte travma cerrahisin-
de akciğer parankim kaynaklı kanamaların kontrolün-
de traktotomi uygulanması gündeme gelmiştir. Trakto-
tomi teknik olarak akciğer parankimi içerisinde oluşan 
mermi yolunun (kalıcı kavite) stapler aracılığı ile açıl-
masıdır. Bu sayede kanayan damarlar ve hava kaçağına 
neden olan hasarlı bronş ağızları direk sütürasyon ile 
kolaylıkla kontrol altına alınabilirler. Traktotominin ka-
nama nedenli parankim rezeksiyonu ihtiyacını ortadan 
kaldırabileceği bildirilmektedir (44). 

Hava Embolisi: Penetran parankim yaralanmalarının 
nadir görülen komplikasyonlarından biri de sistemik 
hava embolisidir. Künt ve penetran tüm toraks travma-
larının %4’ünde görülür. Olguların %65’i penetran trav-
malara bağlıdır (45-47). Akciğerler fizyolojisi ve yapısı 
gereği iletici hava yollarından alveollere kadar geniş bir 
vasküler ağ ile çevrelenmiştir. ASY’de pulmoner paran-
kimal yapılarda yaygın hasar meydana gelir. Pulmoner 
arterial kan basıncı 25/5 – 15/0 ve pulmoner venöz ba-
sınç 5 cm H2O civarındadır. Devam eden kanama ile bu 
basınçlar daha da düşebilir. Pozitif basınçlı ventilasyon 

esnasında endotrakeal tüp içi tepe basıncı normalde 
30 cm H2O civarındadır. Ancak resusitasyon esnasında 
hava yolu basıncı 120 cm H2O’ya kadar çıkabilmektedir.  
Klinik ve deneysel birçok çalışmada hava yolu basıncı-
nın 60 cm H2O’yun üzerine çıktığı koşullarda hava em-
bolisinin oluşabileceği rapor edilmiştir. Komşu vasküler 
yatağa geçen hava kalbe, koroner arterlere, serebral 
dolaşıma veya diğer sistemik arterlere geçebilir. Zama-
nında tanı konulamayan olgularda, kısa zamanda ölüm 
gerçekleşebilir (48-50). Hava embolisinin tedavisinde, 
acil torakotomi endikasyonu vardır. Sistemik emboli-
nin engellenmesi amacıyla süratle akciğer hilusuna 
kros klemp yerleştirilmelidir. Sol ventriküldeki rezidü-
el hava mevcudiyetinde hava tahliye edilmelidir (34). 

TRAKEOBRONŞİAL YARALANMALAR

Trakeobronşial yaralanma künt travmalara nazaran 
penetran travmalarda daha sık olarak görülmektedir 
(51,52). Her iki travma çeşidinde de servikal trakeal 
yaralanma daha sıktır. Göğüs kafesindeki santral yer-
leşimi trakeobronşial ağacın ateşli silah yaralanma-
larında hasar alma ihtimalini arttırır. Bunun yanında 
majör vasküler yapılarla olan yakın komşuluğu nede-
niyle çoğunlukla majör yaralanmalara eşlik eder. Bu 
da bu tür yaralanmalarda yüksek mortalite oranlarını 
beraberinde getirir. Trakeobronşial yaralanmalar kimi 
zaman kanama nedeni ile yapılan acil torakotomi es-
nasında intraoperatif olarak tespit edilirler (32,34). 

ASY’ye bağlı penetran traakeobronşial yaralanma-
lar tıbbi müdahale uygulanana kadar sıklıkla ölümle 
sonuçlanmaktadır. Asfiksi ölüm nedeni olsa da genel 
mortalite ve morbiditeyi eşlik eden majör damar ya-
ralanmaları belirler. Bir çalışmada tarkeobronşial ya-
ralanmalı 15 hastadan sadece birinin hastaneye sağ 
olarak getirilebildiği raporlanmıştır (51-54).

Ateşli silahlarla oluşan tüm penetran toraks travmala-
rına trakeobronşial yaralanma mevcudiyeti şüphesiy-

Resim 5. Farklı iki hastada ASY’na bağlı parankimal hasar. a) Kalıcı kavite, b) Gecici kaviteye (blast etki) bağlı kontüz-
yon (GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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le yaklaşmak bu yaralanmaların zamanında tanısı için 
kritik öneme sahiptir. Hastaneye sağ olarak gelebilen 
olgularda genellikle solunum sıkıntısı mevcuttur ve 
hastaların ventilasyonunda güçlükler yaşanır (54). 
Plevra ile iştirakli yaralanmalarda pnömotoraks ve tüp 
torakostomi sonrası yeterli akciğer ekspansiyonunun 
sağlanamadığı masif hava kaçağı söz konusudur. Pnö-
motoraks basit veya tansiyon pnömotoraks şeklinde 
olabilir ki hastaların ilk değerlendirilmesinde mutlaka 
araştırılması gereken yaralanmalardandır. Plevra ile 
iştirakli olmayan yaralanmalarda subkutan ve servikal 
amfizemin eşlik ettiği pnömomediastinum olabilir.

Hemoptizi trakeobronşial yaralanmalara spesifik bir 
bulgudur. Ekspektore edilen kanın bol miktarda ol-
ması eşlik eden vasküler yaralanmaya işaret edebilir 
(53). İletici santral hava yollarının hacminin küçük ol-
ması nedeniyle nispeten az miktarlarda olabilen kan 
ve pıhtı dahi asfiksi ve ölüme sebebiyet verebilir (34). 

Trakeobronşial yaralanma şüphesi olan olgularda 
gerek tanı ve gerekse tedavi amacıyla zaman kaybet-
meksizin bronkoskopi uygulanmalıdır. Majör trakeob-
ronşial yaralanmaların neredeyse hemen tamamında 
bronkoskopi tanısaldır (55-57). Rijit veya fleksibl bron-
koskopi kullanılabilir. İdeal bronkoskopik muayene 
için mümkünse operasyon odasında ve tecrübeli el-
lerde yapılmalıdır. Bronkoskopi sadece trakeobronşial 
yaralanmanın tespitinde tanısal bir yöntem olmayıp 
aynı zamanda güvenli hava yolunun sağlanmasında 
sıklıkla yararlıdır (32,55). Endotrakeal tüp bronkosko-
pi eşliğinde yaralanmış olan trakea veya ana bronşun 
distaline ilerletilebilir. Bu esnada solunum yollarına 
olan kanama ve pıhtı bronkoskop yardımıyla temizle-
nebilir. Ancak hiler bölgeyi ilgilendiren trakeobronşial 
yaralanmalarda solunum yollarına masif kanama ola-
bileceği unutulmamalıdır. Bronkoskopik aspirasyo-
nun yetersiz kalması durumunda çift lümenli selektif 
endotrakeal entübasyon yararlı olabilir (23).

Trakeobronşial yaralanmaların çoğunda cerrahi mü-
dahale gereklidir. Yeterli ventilasyonun sağlanama-
dığı masif hava kaçaklarında veya tespit edilen majör 
trakeobronşial yaralanmalarda acil torakotomi endi-
kasyonu vardır (41). Operasyon planlanlanırken kalp, 
büyük damarlar, özofagus, diyafram, göğüs duvarı 
gibi eşlik etmesi muhtemel yaralanmalara göre ka-
rar verilmelidir. Örneğin kalp yaralanması mevcut ise 
median sternotomi uygulanabilir. Mediastinal trakea, 
karina ve sağ ana bronşu ilgilendiren yaralanmalarda, 
4. interkostal aralıktan uygulanan sağ posterolateral 
torakotomi ve sol ana bronşu ilgilendiren yaralanma-
larda, standart sol posterolateral torakotomi en iyen 
yaklaşımı sağlar. Cerrahide öncelik güvenli ve yeterli 

bir hava yolunun sağlanmasıdır. Bu amaçla sağlam 
akciğer selektif olarak entübe edilmelidir. Gerekti-
ğinde trakea veya karinaya tüp üzerinden tamir uy-
gulanabilir. Yaralanma bölgesi debride edilerek distal 
ve proksimal uçları tamire müsaade edecek şekilde 
serbestleştirilir. Beslenmeyi bozabilecek gereksiz di-
seksiyondan kaçınılmalıdır. Anastomozda tek tek 3-0 
veya 4-0 emilebilen sütür kullanılması ve anastomoz 
hattının plevra, interkostal kas veya omentum ile des-
teklenmesi önerilmektedir (32,55).

KALP VE PERİKARD YARALANMALARI
Penetran kardiyak yaralanmalarda hastane öncesi 
ölümler dahil olmak üzere mortalite %85’tir. Hasta-
ların %70-80’i herhangi bir sağlık merkezine getiril-
melerinden önce kaybedilmektedirler. Hastaneye sağ 
olarak getirilen hastaların yaşam şansı, getirildikleri 
andaki klinik durumları ile ilişkilidir. Arrest olmak üze-
re olup acil servis torakotomi gerektiren olgularda 
mortalite %40-90 civarındadır. Durumu stabil olan 
hastalarda bu oran %4-15’lere kadar düşmektedir 
(58-61). Sağlık merkezine sağ olarak gelebilen kardi-
yak yaralanmalı hastaların büyük çoğunluğunda dü-
şük basınçlı kalp odası yaralanması mevcuttur. Buna 
paralel olarak sağ ventrikül yaralanmaları daha düşük 
mortaliteye sahiptir (58). 

Perikardial açıklık kanın rahatlıkla toraksa geçmesi-
ne izin verecek derecede büyükse, aşırı kan kaybına 
bağlı olarak hastaların büyük çoğunluğu sağlık mer-
kezine getirildiklerinde hemodinamik açıdan kötü 
durumda olurlar. Perikardial tamponad hastayı aşırı 
kan kaybından koruyabilir ve bu tür olgularda hayat 
kurtarıcı olabilir. Delici kesici alet yaralanmalarına na-
zaran ASY’de hipovolemik şok ihtimali daha yüksek 
olup sağ kalım oranları daha düşüktür (26,62).

Perikardial Tamponad: Penetran toraks travmaların-
da hemen her zaman kardiyak yaralanma akılda bu-
lundurulmalıdır. Özellikle önde meme başının, arkada 
skapulanın medialinden olan ve hipotansiyonun eş-
lik ettiği hastalarda perikardiyal tamponad kuvvetle 
muhtemeldir. Perikard akut olarak genişleyemediğin-
den dolayı 75-100 ml kan birikimi tanponad oluşması 
için yeterlidir. Devam eden kanamanın olmamasına 
ve yeterli sıvı replasmanına rağmen inatçı hipotan-
siyon vardır. Beck triadı oalarak bilinen juguler ven 
dolgunluğu, hipotansiyon ve kalp seslerinin derin-
den gelmesi hastaların sadece üçte birinde mevcut-
tur. İnspirium esnasında, sistolik kan basıncının 10 
mmHg’dan fazla düşmesi pulsus paradoksus olarak 
ifade edilir ve tamponadı düşündürür. Yine perikardi-
al tamponadda görülen Kussmaul belirtisinde inspiri-
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um esnasında santral venöz basınçta artma gözlenir. 
ASY’ye bağlı penetran toraks travmalı hastaların ilk 
değerlendirmesinde mutlaka göz önünde bulundu-
rulması gereken majör yaralanmalardan biridir (24). 

Penetran toraks travmalı hastalarda acil servis torako-
tomi ile en iyi sonuçların alındığı hasta gurubunu kalp 
yaralanmaları oluşturur. Hastaların çoğu arrest üzere 
olmak olan veya CPR uygulanan hastalardır. Seçilecek 
insizyon standart sol anterolateral torakotomidir. Bu 
insizyon kalbe kolaylıkla ulaşım olanağı sağlar. Sağ 
kalp yaralanmalarını kontrol altına almak için insizyon 
transsternal sağa doğru veya inen aorta yaralanma-
larında posteriora doğru genişletilebilir. Perikardial 
tamponad varlığında frenik sinirin anteriorundan 
yapılan insizyon ile perikard boşaltılabilir. Bu işlem 
yapıldıktan sonra kalpteki yaralanma bölgesi tespit 
edilerek kontrol altına alınmalıdır. Devam eden kana-
maya hızla müdahale edilemeyeceğinden dolayı bu 
tür hastalarda subksifoid perikardiyotomi önerilme-
mektedir. Göğüs ön duvarında geniş izdüşümünden 
dolayı sıklıkla sağ ventrikül yaralanması görülür. Bunu 
sol ventrikül ve sağ atriyum yaralanmaları izlemekte-
dir. Perikard açılıp kalpteki yaralanma tespit edildik-
ten sonra sütürasyon ile primer tamir uygulanana 
kadar parmakla bastırmak suretiyle kanama kontrol 
altına alınabilir (23).

BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI
Majör vasküler yaralanmalar daha sık olarak postmor-
tem serilerde görülürler (26). İntratorasik damarların 
penetran yaralanmaları çoğunlukla intraplevral me-
safeye aşırı kanama ile sonuçlanır. Devam eden ka-
nama hipovolemik şok ve ölümü beraberinde getirir. 
Nadiren bazı olgularda parsiyel olarak yırtılmış dama-
rın çevresinde biriken hematom tampon etkisiyle ka-
namayı durdurabilir ki bu tür olgularda müdahale için 
yeterli zaman söz konusu olabilir (34).

ASY’nin yaygın olarak görüldüğü ülkelerde intratora-
sik vasküler yaralanmaya bağlı ölüm oranları %65-80 
arasında bildirilmektedir (63,64). Başka bir çalışma-
da pulmoner vasküler yaralanma hariç olmak üzere 
hastane öncesi mortalitenin çok yüksek olduğu ve 
hastaların ancak %2’sinden azının hastaneye sağ ola-
rak ulaşabildiği rapor edilmiştir (65). Hastaneye sağ 
ulaşabilen vasküler yaralanmalarda pulmoner arter, 
vena kava, brakiosefalik ven ve pulmoner ven gibi 
çoğunlukla düşük basınçlı damar yaralanmaları söz 
konusudur.

Merminin vücut içerisinde seyri ve muhtemel yara-
lanmalar hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla 
tüm kurşun giriş ve çıkış delikleri dikkatlice incelen-

melidir. Ancak unutulmamalıdır ki mermi çekirdeği 
dokularda ilerlerken dikkate değer biçimde yolundan 
sapabilir. Önde meme başı ve arkada skapula media-
linden olan yaralanmalarda majör vasküler yaralanma 
ihtimali oldukça yüksektir. 

Zayıf yaşam belirtisi olan kritik hastalarda acil servis 
torakotomi endikasyonu vardır. Torakotomi ile amaç-
lanan temel hedefler; perikardial tamponad varlı-
ğında perikard içindeki kanı boşaltmak, intratorasik 
kanamayı kontrol altına almak, santral kan basıncını 
arttırabilmek amacıyla inen aorta geçici klemp yer-
leştirebilmek ve gerekli olduğunda açık kalp masajı 
yapabilmektir. Kaynağı net olarak bilinmeyen kontrol 
dışı kanamalarda önerilen insizyon kalp ve perikardial 
yaralanmalarda olduğu gibi sol anterolateral torako-
tomidir (23). 

Çıkan aorta ve büyük damar yaralanmalarında seçi-
lecek insizyon ise median sternotomi olmalıdır. Bu 
insizyon boyun bölgesine doğru genişletilebilir ve 
innominat arterle, sağ subklavian artere kolaylıkla 
erişim olanağı sağlar. Cerrahi açıdan erişimi zor olan 
bölgelerden biri sol subklavian arter yaralanmaların-
da kendini gösterir. Proksimal kontrolü sağlayabilmek 
amacıyla sol 3. interkostal aralıktan yüksek yerleşimli 
sol anterolateral torakotomi uygulanabilir. Proksimal 
kontrolü takiben, supraklavikuler kesi yaralanma böl-
gesine ulaşım olanağı sağlar. Cerrahi erişimi kolaylaş-
tırabilmek amacıyla kimi zaman klavikulanın medial 
ucu rezeke edilebilir (23). 

Süperior vena kava yaralanmalarına sıklıkla innomi-
nat arter, brakiosefalik ve jügüler venler eşlik eder. 
Brakiosefalik ve jügüler venler bağlanabilir ancak 
vena kava primer tamir edilmelidir. Vena kava tami-
rinde uzun dönem sonuçların tatminkar olmaması 
nedeniyle prostetik materyaller yerine safen ven veya 
femoral ven kullanılması önerilmektedir (66). 

Acil servise getirildiklerinde çoğunlukla arrest olmak 
üzere olduklarından dolayı pulmoner damarların int-
raperikardial yaralanmalarına en iyi bilateral anterior 
torakotomi insizyonu ile müdahale edilir. Kanama bol 
miktarda ve kontrol edilmesi zor olabilir. Kanama ön-
celikle parmakla kontrol altına alınmalı ve sonrasında 
sütüre edilerek tamir uygulanmalıdır (23). 

ÖZOFAGUS YARALANMALARI
Torasik özofagusun penetran yaralanmalarının nere-
deyse hemen tamamı mermi veya şarapnel parçaları 
ile olagelen ASY’ye bağlıdır. Özofagusun santral ana-
tomik yerleşimi, vertebral kolona yakın komşuluğu ve 
nispeten küçük kompakt yapısı onu travmalara karşı 
bir dereceye kadar korunaklı yapar. Fakat aynı zaman-
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da trakea, kalp, aorta, büyük damarlar gibi majör ha-
yati yapılarla da çevrelenmiştir (67,68). 

Mermi veya şarapnel parçalarıyla oluşan penetran 
özofagus yaralanmalarının tanısı zordur. Bu tür ya-
ralanmalar en az göğüs duvarı ve akciğerler olmak 
üzere kalp, büyük damarlar, diyafram veya intraab-
dominal organlardan bir veya birkaçının dahil oldu-
ğu ölümcül kompleks travmaların bir parçası olarak 
karşımıza çıkabilir. Sivil toplumda tabanca mermisi ile 
olagelen özofagus yaralanmalarında %7-21 arasında 
mortalite bildirilmektedir (69). 

Özofagus yaralanması ile ilgili çeşitli belirti ve bulgu-
lar olmasına rağmen bunların çoğu diğer yaralanma-
lara atfedilir (70,71). Mevcut olan pnömomediasti-
num çoğunlukla trakeobronşial yaralanmaları işaret 
eder. Özofagus yaralanmasının güçlü delillerinden 
olan disfaji ve odinofaji ise sıklıkla hastalarda mevcut 
değildir.

Göğüs duvarındaki giriş çıkış deliklerinin incelenmesi 
veya vücutta kalan merminin yerinin radyolojik ola-
rak belirlenmesi ile merminin vücutta izlediği yol ve 
muhtemel yaralanmalar hakkında çoğu kez doğru 
tahminde bulunmak mümkündür (71). Ancak mermi 
vücutta düzensiz bir hat boyunca ilerlemiş olabilir. Bu 
nedenle her bir travma hastasında olabilecek tüm ya-
ralanmalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yapılan radyolojik incelemelerde mermi veya şa-
rapnel parçasının vücutta izlediği yol belirlenebilir. 
Eğer bu inceleme sonucunda özofagus yaralanma-
sını düşünülüyor ise eksplorasyon gündeme gele-
bilir. Yaralanma bölgesinin lokalizasyonu için önce 
suda eriyebilen kontrast madde ile yapılan özofagus 
grafisi, bunda kaçak gözlenmez ise baryumlu grafi 
uygulanması önerilmektedir. Özofagus grafisinde, 
%25-43’lere varan yalancı negatiflik bildirilmektedir 
(69,72). Endoskopik inceleme önerilse de özofagos-
kopi konusu tartışmalıdır. Ek yarar sağlamayacağı, 
perforasyonun kolaylıkla atlanabileceği ve zaman 
kaybına neden olabileceği bildirilmektedir (24).

Erken tanı, primer tamir ve yeterli drenaj penetran 
özofagus yaralanmalarında tedavinin temelini oluş-
turur. Hastaların çoğunda eşlik eden intratorasik ha-
yati organ yaralanmaları nedeniyle cerrahi müdahale 
endikasyonu vardır. Cerrahi girişim esnasında mermi 
yolunun sistematik incelenmesi ile mevcut özofagus 
yaralanması tespit edilebilir. Perforasyon bölgesinde-
ki ölü dokular debride edilmelidir. Açıklık primer ola-
rak kapatılabilir. Absorbe olmayan sütür materyali ile 
tek tek sütürasyon tekniği kullanılmalı ve sütürasyon 
esnasında özofagus duvarının tam kat geçilmesine 
dikkat edilmelidir. Sütür hattı ikincil bir kas tabakasıy-

la desteklenebilir (73). İntraplevral mesafeye yeterli 
drenajın sağlanabileceğinden emin olunacak şekilde 
mediastinal plevra genişçe açılmalıdır (67).

DİYAFRAM YARALANMALARI 
Göğüs duvarında özellikle meme başı ile umblikus 
arasında olan tüm ASY’lerde diyafram yaralanması 
olasılığı akılda bulundurulmalıdır. Direk mermi çe-
kirdeğinin penetrasyonu ile yaralanma olabileceği 
gibi blast etki ile de yaralanma söz konusu olabilir. 
Diyaframın kendisinin yaralanmasından çok hemen 
alt komşuluğunda bulunan karaciğer, dalak gibi int-
raabdominal organların yaralanmaya eşlik etmesi 
önem arz eder. Bu tür solid organlar, yüksek kinetik 
enerjili mermi yaralanmalarında, merminin oluştur-
duğu blast etkiye akciğer dokusundan daha duyarlı-
dırlar (39,74).

Yapılan muayenede diyafram yaralanmasını işaret 
eden belirti ve bulgu olmayabilir. Abdominal yakın-
maları olan toraks travmalı hastalarda kuvvetle muh-
temel diyafram yaralanması düşünülmelidir. Torakal 
veya abdominal yaralanma nedeniyle uygulanan 
cerrahi girişim esnasında diyaframdaki yaralanma 
tespit edilebilir. Gözden kaçabilen olgular çoğunlukla 
mermi yaralanmalarından çok cerrahi girişim gerek-
tirmeyen delici kesici alet yaralanmalarına bağlıdır. 
Diyaframın delici kesici alet yaralanmaları dahil tüm 
penetran yaralanmalarında olguların üçte biri ile 
dörtte üçünde radyolojik inceleme tanısal değildir 
(33). Anormal bulgu tespit edilenlerin de neredeyse 
tamamında pnömotoraks ve/veya hemotoraks mev-
cuttur (75).

Meme başının altından olan tüm penetran yaralan-
malarda semptom olsun veya olmasın eksplorasyon 
önerilmektedir. Bu konuda ateşli silahlara bağlı penet-
ran yaralanmalarda fikir birliği olsa da delici kesici alet 
yaralanmalarında daha konservatif bir yaklaşım tarzı 
söz konusu olabilir (74). Dahası bu tür hastalarda açık 
cerrahi yerine etkin biçimde endoskopik muayene 
yapılabileceği bildirilmektedir (33). Kalp tamponadı 
veya devam eden kanama gibi hayatı tehtid eden int-
ratorasik yaralanmaların mevcudiyetinde sternotomi 
veya anterior torakotomi ile öncelikle bu yaralanma-
lara müdahale edilmesi önerilmektedir. Uygun mü-
dahale sonrası yaralanma açısından diyafram kontrol 
edilmeli ve küçük de olsa saptanan açıklıklar primer 
olarak kapatılmalıdır (33). İntratorasik organ yaralan-
ması veya majör intraplevral kanama yok ise eksplo-
rasyon için hemen her zaman abdominal yol tercih 
edilmelidir. Bu sayede her iki hemidiyafram travma 
açısından muayene edilebileceği gibi öncesinde tes-
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pit edilememiş intraabdominal yaralanmaların tespiti 
ve cerrahi müdahalesi yapılabilir. Diyaframdaki açıklık 
tek tek sütürasyon tekniği ile absorbe olmayan sü-
türle primer tamir edilmelidir. Mortalite diyaframdaki 
yaralanmadan çok eşlik eden torakoabdominal organ 
yaralanmalarına bağlıdır (74). 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Toraks travmaları doğası gereği potansiyel ölüm-
cül yaralanmaları bünyesinde barındırır. Yüksek 
kinetik enerjili mermilerle oluşan toraks travma-
larında %60-70 oranında olay yerinde ani ölüm 
gerçekleşmektedir. 

• Önlenebilir ölümlerden kaçınabilmek amacıyla 
hastaya müdahale eden cerrahın özellikle hayatı 
tehdit eden majör toraks yaralanmalarına hakim 
olması gerekir.

• Künt ve penetran tüm toraks travmalı hastaların 
sadece %10-15’inde torakotomi veya sternotomi 
gerektiği bildirilmekle birlikte yüksek kinetik ener-
jili mermi yaralanmalarında bu oran %45-78’lere 
çıkmakta ve daha agresif bir yaklaşım önerilmek-
tedir.

•  Transmediastinal yaralanmalarda mortalite yük-
sektir. Mermi giriş çıkış deliklerini muayenesi ile 
muhtemel yaralanmalar hakkında fikir sahibi ol-
mak mümkündür. 

• Meme başı altından olan toraksa nafiz ASY’de eşlik 
eden intraabdominal organ yaralanması %10-40 
olarak bildirilmektedir. Cerrahi müdahale gerek-
tiren intratorasik yaralanma yok ise bu seviyeden 
olan tüm yaralanmalarda abdominal yol tercih 
edilmelidir. 

• Acil servise sağ olarak getirilen ancak arrest olmak 
üzere olan hastalarda torakotomi endikasyonu 
vardır. Seçilecek insizyon sol anterolateral torako-
tomidir. Kalbe nafiz ASY’de acil servis torakotomi 
ile %7,3 sağ kalım sağlanabilmektedir.

• Bazı yüksek kinetik enerjili mermi yaralanmala-
rında göğüs duvarında mermi giriş bölgelerinde 
doku kaybı minimal olabilir. Bu durum mevcut 
ciddi intratorasik yaralanmalar açısından cerrahı 
yanıltabilir.

• Akciğer parankim yaralanmalarında traktotomi 
kanama nedenli parankim rezeksiyonu ihtiyacını 
ortadan kaldırabilir. 

• Tüp torakostomi sonrası drene edilen hemorajik 
mayi miktarı torakotomi kararında etkili olsa da 
ölümcül kan kaybının kaybedilen miktardan çok 
kritik seviyelere kadar düşen kan basıncı ile ilgili 
olduğu unutulmamalıdır.

• Perikardial tamponad hastalarında subksifoid pe-
rikardiyotomi önerilmemektedir.  

• Kalp ve ana vasküler yapılarla yakın komşuluğun-
dan dolayı toraksa nafiz ASY’de trakeobronşial 
ve özofagus yaralanmaları, olguların çoğunlukla 
mortal seyretmesi nedeniyle beklenenden daha 
az sıklıkta görülmektedir.  
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Terör ve Savaş Ortamında Göğüs Cerrahisi - Uzman 
Görüşü

Thoracic Surgery at Terror and Battle Environment – A Specialist View

Dr.Gökay Reyhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZ
Terör ve savaş ortamlarında çalışmak her hekim için zordur. Ülkemizin yer aldığı coğrafya nedeniyle artık çok fazla bu 
ortamda çalışmaktayız. Göğüs cerrahisi gibi majör bir cerrahi branşta ise ekstra cerrahi sorunlar görülebilir. Yaralanma 
bölgesine göre multipl yaralanmalar, baş-boyun yaralanmaları ve toraks yaralanmaları diğerlerine göre daha ölümcül 
olabilirler. Yaralanma cinsine göre değişik varyasyonlar gözükebilir. Kilis Devlet Hastanesi Suriye iç savaşının başlangıcın-
dan itibaren bu tarz yaralanmalı hastaların başvurduğu Türkiye’nin en geniş vaka serilerinden birine sahiptir ve yazıda 
buradaki deneyimlerden de faydalanıldı. Bu bölümde terör ve savaş yaralanmalarında göğüs cerrahisinde yaşanan zor-
luklar ve bu zorluklarla nasıl mücadele edileceğine dair tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu tarz yaralanmalarda mortalite ve 
morbiditeyi azaltmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: terör, savaş, toraks yaralanması

ABSTRACT
It is difficult for every physician to work in the environment of terror and war. Due to the geography of our country, we 
are now working more in such an environment. Extra surgical problems can be seen in major surgical branches such as 
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GİRİŞ

Ülkemizin yer aldığı coğrafya ve değişen politik di-
namikler nedeniyle artık çok fazla toplu yaralanma 
ve savaş cerrahisini ilgilendiren vakalarla karşılaş-
maktayız. Terör ve savaş gibi ortamlarda göğüs cer-
rahisi gibi majör bir cerrahi branşta çalışmanın ekstra 
zorlukları vardır. Göğüs cerrahisi hekimlerinin belli 
merkezlere dağılımı olmadığından ve eğitimlerinde 
savaş cerrahisinin yeterince verilmediğinden ekstra 
sorunlar oluşmaktadır. Terör ve savaş gibi ani gelişen 

yaralanmalı olgularda transport ve triaj hayati riskle-
rin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Toplu 
yaralanmalar bir ekip işidir ve ancak multidisipliner 
çalışma ve tecrübeli ekiplerle ölümler ve organ ka-
yıpları azaltılabilir. Bu bölümde anlatılanlar Suriye iç 
savaşındaki 2011-2013 yıllarındaki 3 yıllık Kilis Devlet 
Hastanesi deneyimini de içermektedir. Terörizm veya 
savaş ile ortaya çıkan potansiyel tehditler kimyasal, 
biyolojik, radyasyon, nükleer ve explosive (patlayıcı) 
sözcüklerinin oluşturduğu KBRNE kısaltmasıyla özet-
lenebilmektedir (1).
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OLAY ANINDA İLKYARDIM VE NAKİL

Olay alanında ilkyardım mortaliteyi ve morbidite-
yi ciddi biçimde azaltabilir. Nakil sırasında da ekstra 
travma yaratmamaya önem verilmelidir. Yaralıların 
%40-60’ında hastane yatışı gerekmemektedir ve ba-
sit tedaviler yeterli olmaktadır. Yaralılara ilk müdahale 
genellikle yaralanma bölgesinde yapılır. Yaralanma 
bölgesinde güvenlik sorunu varsa güvenli toplanma 
alanı oluşturulmalıdır. Güvenli toplanma bölgesinde 
ilkyardım ve triaj yapılır.

Yaralanma bölgesindeki ilkyardımda eğer ciddi bir 
kanama varsa resusitasyon aşamalarının sırası de-
ğiştirilerek önce kanamaya odaklanabilir (2). Ciddi 
kanama bölgesi varlığı dışında standart resusitasyon 
ilkelerine uyulur. İlkyardım her aşamada sürdürülebi-
lirken ilk müdahaleden sonra uygun transport aracı 
ve merkezi tespit edilmelidir.

TRİAJ

Triaj yaralanma sonrası her bölgede uygulanır. Triaj 
işlemi hasta sayısı, yaralanma çeşidi, mevcut personel 
ve fiziki şartlara göre yapılmalıdır. Acil servis triajında 
prensip, sağlık durumu ciddi olan hastaları belirlemek 
ve doğrudan resusitasyon almasını sağlamak iken, 
afet triajındaki prensip “en fazla insana en iyi şeyi yap-
mak” olarak tanımlanır (1).

Eğer hasta sayısı görevli sayısından az ise hayati teh-
likesi olan ve multipl sistem yaralanması olanlar ön-
celikle tedavi edilir. Fakat hasta sayısının görevli sa-
yısından fazla olduğu durumlarda (özellikle terör ve 
savaş ortamında) hayatta kalma şansı daha fazla olan, 
müdahalesinde daha az zaman, malzeme ve personel 
gerektiren kişilere öncelik tanınarak müdahaleleri ya-
pılır. Hayata geri dönme şansı olan ve hemen cerrahi 
müdahale edilmezse ölecek olan yaralanmaların ön-
celiği vardır (Tablo 1).

Bir triaj lideri tespit edilmeli ve triaj yapılan hastaları 
gereğinde tekrar değerlendirilmekten kaçınılmama-
lıdır. Triajda hastalar dört kategoriye ayrılırlar: a) Ha-
yatta kalma şansı olmayan ya da cerrahi müdahaleye 
rağmen ölüm şansı çok yüksek olan hastalar; b) Acil 
cerrahi müdahale ile yaşam şansı yüksek olan hasta-
lar; c) Cerrahi müdahale gereken acil olmayan hasta-
lar; d) Cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalar. 

TERÖR VE SAVAŞ YARALANMALARI
Savaş yaralanmalarında 2-15 kat daha fazla sivil ölüm-
lerle karşılaşılmaktadır. Savaş yaralanmalarında diğer 

yaralanmalara oranla daha geniş boyutlu ve kirli ya-
ralanmalar gelişebilmektedir (3). Bu tür yaralanmalar 
Tablo 2’de verilmiştir. 

Yaralanma çeşitleri

Künt yaralanmalar: Bomba patlaması sonrası bina 
enkazları, çevredeki objelerin fırlaması, trafik kazaları 
veya kavga sonucu darp gibi nedenlerle olan yaralan-
malardır.

Tablo 1. Kilis Devlet Hastanesi Mart 2012-Eylül 2013 
verileri.

Yıl Ay Yaralı sayısı Ölüm sayısı

2012 Mart 5 0

Nisan 24 3

Mayıs 39 4

Haziran 71 7

Temmuz 187 20

Ağustos 211 28

Eylül 209 41

Ekim 208 38

Kasım 158 43

Aralık 343 57

2013 Ocak 247 45

Şubat 221 48

Mart 228 19

Nisan 263 25

Mayıs 193 31

Haziran 178 29

Temmuz 206 37

Ağustos 143 27

Eylül 120 27

Toplam 3254 529

Tablo 2. Kilis Devlet Hastanesi’nde Mart 2012- Eylül 2013 
tarihleri arasında yatırılan toraks travmalı hastalardaki 
yaralanmanın cinsi.

Yaralanma cinsi Sayı

Şarapnel 146

Kurşun 64

Künt 30

Kurşun + Şarapnel 7

Bilinmiyor 51

Toplam 291
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Penetran yaralanmalar: Fırlayan cisimlere ya da de-
lici kesici cisimlere bağlı yaralanmalardır. Mermi ya da 
patlama sonucu fırlayan fragmanlar yaralanma oluş-
turabilir. Mermi yaralanmalarında giriş deliği genelde 
küçük ve düzenlidir. Çıkış deliği varsa genelde büyük-
tür. Fragman yaralanmaları ise bomba veya mayın 
parçaları gibi patlamalarla oluşur. Genelde birçok ya-
ralanma aynı andadır. Yaralanma giriş deliği düzensiz 
küçük veya büyük olabilir. Çıkış deliği eğer varsa bo-
yutları değişkendir.

Mayın yaralanmaları: Anti personel mayınlar hem 
künt hem de penetran yaralanmalar oluşturabilirler.

Patlayıcı nedenli blast yaralanmaları: Patlayıcı mad-
deler patladıktan sonra önce bir blast dalgası daha 
sonrasında da blast rüzgarı oluşur. Kapalı alanda olan 
patlamalarda bu nedenlerle yaralanmalar daha ağır 
seyredebilir. Blast yaralanmalarında 4 çeşit yaralanma 
gelişebilir (1): a) Primer yaralanma: Basınca bağlı yara-
lanmalardır, b) Sekonder yaralanma: Çevreye yayılan 
fragmanlar veya objelerle oluşan yaralanmalardır, c) 
Tersiyer yaralanmalar: Blast rüzgarına bağlı olan ya-
ralanmalardır, d) Dördüncül yaralanmalar: Yanıklar ve 
toksik gazlardan oluşan yaralanmalardır.

Patlayıcı maddelere bağlı karbonize yanıklar olabile-
ceği gibi kimyasal ajanlara bağlı yanıklar da gelişe-
bilir. Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif silahlarla yara-
lanmalar erken dönemde yanıklar oluşturabilecekleri 
gibi geç dönemde çeşitli hasarlar oluşturabilirler.

Yaralanma Bölgesi

Yaralanma oluşturan silaha göre yaralanma bölgesi 
değişebilir. Savaş yaralanmalarında 4 bölge yaralana-
bilir. Bunlar baş-boyun (yaklaşık %12), toraks (yakla-
şık %16), batın (yaklaşık %11), ekstremitedir (yaklaşık 
%61). Yaralanma bölgesine göre multipl yaralanma-
lar, baş-boyun yaralanmaları ve toraks yaralanmaları 
diğerlerine göre daha ölümcül olabilirler (Resim 1). 

Mortalite 3 dönemde gerçekleşir;

1. Hemen ölümler (%50): Yaralanma anı veya dakika-
lar içinde olur. Bu yaralı grubuna yapılan neredey-
se hiçbir müdahale hayatını kurtaramaz.

2. Erken ölümler (%30): Dakikalar ve ilk saatler ara-
sında olur. Altın saatler denilen gerekli müdahale 
ile hastanın hayatının kurtulabileceği dönemdir. 
Kanama, havayolu sorunu ve tansiyon pnömoto-
raks en sık ölüm nedenleridir.

3. Geç ölümler (%20): Birkaç gün ve birkaç hafta ara-
sındadır. Erken müdahaleler bu dönemdeki ölüm-
leri de azaltır.

TERÖR VE SAVAŞ YARALILARININ 
TEDAVİSİ

Hastaya öncelikle ilkyardım ve resüsitasyon aşamala-
rı uygulanmalı ve hemen akabinde hasta operasyon 
kararı için değerlendirilmelidir.  Yeterli kan hazırlı-
ğı olmadan kritik masif kanamayı geçici olarak kont-
rol altına almaya “hasar kontrol cerrahisi” denir. Hasar 
kontrol cerrahisi üç aşamalıdır. İlk aşamada kanama 
kontrolü en kısa sürede yapılmalı ve hayatı tehdit 
eden durumlar önlenmelidir. İkinci aşamada hastanın 
stabilizasyonu ve resüsitasyonu sağlanmalıdır. Üçün-
cü aşamada ise tamir amaçlı ameliyata başvurulmalı-
dır. Bu durumda ilk müdahaleden 24 ila 48 saat sonra-
ki bir zamanda hasta hemodinamik olarak stabil hale 
getirilmesini takiben tekrar ameliyata alınabilir (2). 

Terör ve savaş yaralanmaları daima kirli ve kontami-
ne kabul edilmelidir. Yara debridmanı ilk 6 saat için-
de yapılmalıdır. Uygun irrigasyon ve saha temizliği 
ardından yabancı cisimler, nekrotik doku, hematom 
ve kemik parçaları ortamdan uzaklaştırılır. Kanama 
varsa dokular hızlıca uzaklaştırılarak kanayan vaskü-
ler yapı görülmeli ve körlemesine olmadan klempler 
konulmalıdır. Özellikle kemik parçaları cerrahın yara-
lanarak bulaşıcı hastalıklar kapmasına zemin hazırlar. 
İnsizyon geniş ve tüm dokuları tam muayene edebi-

Resim 1. Multipl yaralanmalı olgulara örnekler (Kilis 
Devlet Hastanesi arşivinden).
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lecek ölçüde olmalıdır. Giriş veya çıkış deliğinin küçük 
olması insizyonun küçük olmasını gerektirmez.

Hastada operasyon esnasında mermi ya da şarapnel 
parçalarına rastlanırsa çıkarılmalı, fakat sadece bu 
tarz yabancı cisimleri çıkarmak için operasyon yapıl-
mamalıdır (4) (Resim 2). Eğer hareket esnasında kısıtlı-
lık ve ağrı yapacaksa veya vasküler yapıya ilişkisinden 
dolayı sonradan erozyonla kanama veya emboli oluş-

turabilecekse bu tarz yabancı cisimler çıkarılmalıdır. 
Geç dönemde ise bu tarz yabancı cisimler enfeksiyon 
odağı ise, ağrı veya sinir basısına yol açıyorsa ya da 
yabancı cisim toksik bir etki yaratıyorsa çıkartılmalıdır.

Cilt gerekirse birkaç gün sonra kapatılabilir. Gecikmiş 
primer kapama 4 ile 7. günler arasında olmalıdır ve bu 
amaçla gerekirse cilt greftleri kullanılabilir (Resim 3). 
En çok 4 veya 5. günlerde geç primer kapama yapıl-
maktadır. Sekizinci günden sonra geç primer kapama 
çoğunlukla yapılamaz ve yara sekonder iyileşmeye 
bırakılır (5). 

TORAKS YARALANMALARI
Toraks yaralanmaları her zaman ölümcül değildir. 
Fakat dışardan küçük görülen bir yaralanma yine de 
ölümcül olabilir ya da hastanın genel durumu hızla 
kötüleşerek ölümcül hale dönebilir. Toraks yaralan-
malarının mortalitesi diğer bölge yaralanmalarından 
daha yüksektir. Ek organ yaralanması ve hava yolu 
yaralanması mortaliteyi arttırır. Ölümcül yaralan-
malar daha çok kalp, büyük damar yaralanmaları ve 
tansiyon pnömotoraks nedeniyledir (6). Toraks yara-
lanmalarının neredeyse tamamında akciğer kontüz-
yonu mevcuttur. Toraks yaralanmalarının çoğunda 
kan transfüzyonu ve tüp torakostomi ile kapalı göğüs 
drenajı yeterlidir. Bazı durumlarda acil torakotomi 
(acil serviste ya da ameliyathanede) ve sternotomi 
gerekebilir. Geç dönemde ampiyem ve enfeksiyonlar 
geç mortaliteye yol açabilir.

Mermi yaralanmaları giriş ve çıkış esnasında yer de-
ğiştirerek hiçbir hayati travma yaratmayabileceği gibi 
ve kavitasyon etkisi ile deliklerin göründüğünden çok 
daha fazla bir yaralanma yaratabilirler. Mermi yara-
lanmalarında merminin direkt etkisi, merminin ka-
vitasyon etkisi veya merminin parçalayarak fırlattığı 
yabancı cisim ve kemik kırıklarıyla (kaburga, sternum, 
vertebra gibi) yaralanmalar olabilir. Mermi yaralanma-
larında kemik kırıkları, akciğer, trakea, özofagus, kalp 
ve diyafram yaralanmaları olabilir. Diyafram yaralan-
malarında ek batın yaralanmaları görülebilir. Kaburga 
kırıklarıyla açık pnömotoraks, tansiyon pnömotoraks, 
hemotoraks gibi yaralanmalar olabileceği gibi akciğer 
laserasyonu ve/veya çevre akciğerde kontüzyon alan-
ları gelişebilir (Resim 4).

Patlamalarda en yüksek morbidite ve mortalite akci-
ğer yaralanmalarında olur. Patlamanın direkt etkisiyle 
kot kırıkları ve akciğer kontüzyonu oluşabilir. Direkt 
etki dışında “blast akciğeri” oluşabilir. Alveolokapiller 
membran ve bronşioller basınçla parçalanır. Oluşan 
alveolar hemoraji alveolovasküler fistüle ve hava em-
bolisine yol açabilir. Akciğer ödemi ve hemoraji akci-

Resim 2. Sol üstte cepten çıkan kurşun ve kalanlar to-
raks içinden çıkarılan yabancı cisimler (Kilis Devlet Has-
tanesi arşivinden).

Resim 3. Bombalanma sonucu yaralanma ve geç dönem 
greft ile kapatılması (Kilis Devlet Hastanesi arşivinden).
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ğeri ağırlaştırıp sertleştirir. Bu fenomene “hepatizas-
yon veya ıslak akciğer sendromu” denir (7,8). Akciğer 
ödemi ve hemoraji akciğer içi şantlarla ventilasyon 
perfüzyon bozukluğu sonucu hipoksi ve dispneye yol 
açar. Sonuçta cilt altı amfizemi, pnömomediastinum, 
pnömotoraks, hemotoraks ve/veya hemopnömoto-
raksa neden olabilir. 

Blast akciğeri 3 klinikte seyredebilir. İlk aşamada daki-
kalar içinde gelişen hemoptizi, hipoksi ve bilinç deği-
şikliği oluşur. Bunlar genelde tedaviye dirençli ve kötü 
prognozludur. İkinci aşama olaydan 24-48 saat sonra 
gelişen akciğer kontüzyonu belirtileriyle seyreden 
durumdur. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Üçüncü 
aşama ise barotravma, toksik gaz inhalasyonu ve he-
modinami bozulması sonucu oluşan akut respiratuar 
distress sendromu (ARDS) nedeniyle oluşur.

Torakstaki ölümcül yaralanmalı hastaların çoğu olay 
yerinde kaybedilmektedir. Resüsitasyon aşamaların-
dan sonra toraks yaralanmalı hastaların çoğuna cerra-
hi müdahale gerekmez. Cerrahi müdahale gerektiren 
hastaların %90’ı tüp torakostomi ve kapalı göğüs dre-
najı ile tedavi edilebilirler. Kalan %10 hastada daha 
ileri cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Terör ve savaş olaylarındaki toraks travmalarında 
trakea, ana bronş ve özofagus yaralanmaları unutul-

mamalıdır. Kalp ve majör damar yaralanmaları olabi-
leceği gibi hastanın kan kaybına uyumsuz hipotansi-
yonda perikard tamponadı akla gelmelidir. Tansiyon 
pnömotoraks mortalitede önemli oranda sorumlu 
bir durumdur ve öncelikli olarak değerlendirilmelidir. 
Ayrıca trakea çapının 2/3’ünden fazla olan açık toraks 
yaralanmaları emici niteliktedir ve yaranın 3 tarafı ka-
patılarak yapılan pansuman hayat kurtarabilir. Ek ola-
rak vertebra yaralanması varsa toraks yaralanmasının 
kliniğini değiştirebilir. Özellikle diyafram yaralanmala-
rında ciddi hemoraji gelişebilir ve batın yaralanmaları 
eşlik edebilir. Ek olarak karaciğer yaralanmalarında 
pıhtılaşma mekanizmaları bozulduğundan daha fazla 
ve durdurulamayan kanamalar ve geç dönemde he-
morajiler ve yara iyileşmesinde gecikmeler olabilir.

Eğer tedavi edilecek majör bir yaralanma (tansiyon 
pnömotoraks, açık pnömotoraks, tansiyon pnömoto-
raks) tespit edilirde müdahalesi yapılır. Standart fizik 
muayeneden sonra hasta stabilse akciğer grafisi çek-
tirilir. Hasta stabil değilse torasentez ve/veya ultrason 
(EFAST- Extended Focused Assessment with Sonography 
for Trauma) kullanılabilir (9). Tomografi ancak hasta 
stabil ise çekilir. Multipl bölge yaralanması şüphe-
si varsa daha geniş bölge tomografisi çekilmelidir. 
Tomografik inceleme toraks yaralanmasında diğer 
bölge yaralanmalarına göre daha değerlidir ve daha 
çok kullanılmaktadır. Tomografi akciğer kontüzyonu, 
pnömotoraks ve hemotoraks tanısında direkt radyog-
rafiye üstündür (10).  

Cerrahi tedavi

Cerrahi tedavi gerektiren hastaların %90’ı tüp tora-
kostomi + kapalı göğüs drenajı ile tedavi edilebilirler 
(11). Eğer göğüs tüpü takılacaksa yaralanma bölgesi 
dışında bir bölgeye uygulanmalı ve izole pnömoto-
raks oranı az olduğundan hemotoraks varlığı düşünü-
lerek geniş lümenli tercih edilmelidir (Tablo 3). Eğer 
göğüs tüpü takıldıysa akciğer grafisinde yeri ve pozis-
yonu görülmelidir. Göğüs tüpü takıldıktan sonra dre-
naj miktarı ve tüpün işlevi sık sık kontrol edilmelidir. 
Kardiyak bir yaralanmada yüksek şüphe varsa torako-
tomi öncesinde tüp torakostomi uygulamak hemoraji 
volümünü arttırabilir.

Acil torakotomi endikasyonları tartışmalıdır (11,12). 
Hastanın kliniği, yaralanmanın natürü ve cerrahın kli-
nik tecrübesine göre endikasyonlar değişebilir. Acil 
torakotomi ameliyathanede uygulanmalıdır ve çok 
özel durumlar haricinde acil servis torakotomisi uygu-
lanılmamalıdır. Masif hemotoraks (tüp takılır takılmaz 
1500 ml kanama olması, tüp takılır takılmaz 20 ml/kg 
kanama olması ve devamında 200-300 ml/h veya 1 
saatte 500ml kanama olması), masif hava kaçağı (so-

Resim 4. Açık pnömotoraks örnekleri (Kilis Devlet Has-
tanesi arşivinden).
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lunumun tüm fazlarında kaçağın devam etmesi, et-
kilenen akciğerin tam ekspansiyonuna engel olması 
ve azalmış tidal volümün ventilasyona zarar vermesi), 
kalp tamponadı ve açık pnömotoraks acil torakotomi 
endikasyonlarındandır.

İlk anda acil torakotomi endikasyonu olmayan bir 
hastada trakea, özofagus ve büyük damar yaralanma-
sı şüphesi olduğunda, yeri hemoraji veya emboli ya-
ratabilecek bir yabancı cisim varlığında, devam eden 
kanama (200-300 ml/h 2-3 saat veya 1 saatte 500ml) 
ve/veya süregelen belirgin hava kaçağı ve masif he-
matom varlığında torakotomi uygulanmalıdır. Ampi-
yem ve hematom/plevral kalınlaşma varlığında geç 
dönemde de torakotomi uygulanabilir. 

Acil servis torakotomisi anterolateral veya postero-
lateral olarak yapılabilir (Tablo 4). Kalp ve majör da-
mar yaralanmalarında veya bilateral yaralanmalarda 

sternotomi tercih edilebilir. Acil servisde açılan ante-
rolateral torakotomide veya standart posterolateral 
torakotomide kalp ve/veya majör damar yaralanma-
sı veya bilateral yaralanma tespit edilirse torakotomi 
uzatılarak clamshell insizyonu uygulanabilir (Resim 
5).

Torakotomi uygulanırken kırık kot uçları düzeltilmeli-
dir. Bu esnada devam eden hemoraji varsa uzun alet-
lerle batın kompres konularak baskı yapılabilir. Biri-
ken hematom iki el avucu yardımıyla boşaltılır, toraks 
içi yabancı cisimler tamamen uzaklaştırılır (Resim 6). 
Hematom altında yatan durmuş bir kanamanın tekrar 
aktif hale gelebileceği unutulmamalıdır. Majör bir ka-
namada hilusa el ile sıkıp baskı uygulanarak (Pringle 
manevrası) geçici hemostaz sağlanabilir. Perikardial 
tamponad varsa perikard açılarak boşaltılır. Kardiyak 
yaralanmada tespit edildiyse delik parmak veya foley 
sonda ile kapatılır ve koroner damarlar korunarak ple-
jitli dikişlerle sütüre edilir (8). Akciğerde yüzeyel bir 
yaralanma varsa sütüre edilebilir (Resim 7). Geniş ve 
doku kaybı olan yaralanmalarda wedge rezeksiyon 
uygulanabilir (10,13). 

Laserasyon bölgelerinde yabancı cisimlerin olabilece-
ği ve çıkarılırken el yaralanmaları ve durmuş hemora-
jinin tekrar başlayabileceği unutulmamalıdır. Mermi 
ya da şarapnel giriş ve çıkış deliklerinin olduğu bir 
trase varsa traktotomi uygulanmalıdır (13). Kanama 
ve kaçak kontrolü ile hava embolisi ve hemorajik ma-
yinin solunum yoluna kaçması engellenir (Tablo 5).

Diyafram yaralanmalarında ciddi kanamalar olabilir. 
Diyaframdaki küçük bir yaralanmanın altında batında 
majör bir yaralanma yatabilir. Gerekirse defekt ge-
nişletilir ve majör kanama durdurulur veya packing 
uygulanır. Diyaframda doku kaybı geniş değilse nek-
rotik dokular temizlendikten sonra primer kapatılır 
(Resim 8). Çok sık ve gergin yapılan dikişler nekroza 
yol açabilir. Çok seyrek olan sütürlerde batın içeriği-

Tablo 3. Kilis Devlet Hastanesi’nde Mart 2012- Eylül 
2013 tarihleri arasında yatırılan toraks travmalı 
hastalarda yaralanma tanısı.

Tanı Sayı

Hemopnömotoraks 155

Hemotoraks 101

Pnömotoraks 26

Diğer 9

Tablo 4. Kilis Devlet Hastanesi’nde Mart 2012- Eylül 
2013 tarihleri arasında yatırılan toraks travmalı hastalara 
yapılan cerrahi yaklaşımlar.

İleri cerrahi müdahaleler Sayı

Sol torakotomi 70

Sağ torakotomi 62

Clamshell insizyonu 1

Videotorakoskopik eksplorasyon 1

Resim 5. Clamshell insizyonu ile kardiyak tamir ve eş za-
manlı laparotomi (Kilis Devlet Hastanesi arşivinden).

Resim 6. Misket bombası yaralanmasında postoperatif 
görünüm (Kilis Devlet Hastanesi arşivinden).
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nin toraksa geçmesi ve ek organ yaralanmasına bağlı 
olarak bronkobilier fistül gibi komplikasyonlara yol 
açabilir. 

Trakeobronşial yaralanmalar tespit edilirse tamir edil-
melidirler (Resim 9,10). Eğer trakea yaralanması tra-
kea çapının %40’ından fazlaysa rezeksiyon, %40’ından 
daha az ise primer tamir uygulanır. Özofagus yaralan-
maları ilk 12 saatte primer kapatılabilir. 12 saatten 
fazla olmuşsa öncelikle drenaj yöntemleri uygulanır.

Torakoabdominal yaralanmalarda mutlaka öncelikle 

Resim 7. Akciğer laserasyonları (Kilis Devlet Hastanesi 
arşivinden).

Tablo 5. Kilis Devlet Hastanesi’nde Mart 2012- Eylül 
2013 tarihleri arasında yatırılan toraks travmalı hastalara 
operasyonda uygulananlar.

Operasyonda uygulananlar Sayı

Akciğer tamiri 109

Wedge rezeksiyon 29

Trakea tamiri 2

Lobektomi 1

Bronkoplasti 1

İntrapulmoner yabancı cisim çıkarılması 31

İntratorasik ekstrapulmoner yabancı cisim 
çıkarılması

33

Kot rezeksiyonu 38

Kotlara bar ve/veya plak yerleştirilmesi 10

Dekortikasyon 13

Bül ligasyonu 5

Pulmoner ven tamiri 1

Diyafram tamiri 28

Kardiyak tamir 3

Subklavian arter klempajı 1

Aort klempajı 1

Diğer 3

Resim 8. Yaralanma bölgesinden diyafram tamiri (Kilis 
Devlet Hastanesi arşivinden).

Resim 9. Bombalanma sonucu künt travma ile sağ ana 
bronş rüptürü (Kilis Devlet Hastanesi arşivinden).
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göğüs tüpü yerleştirilmelidir. Her iki boşluk açılacaksa 
standart olan ayrı ayrı torakotomi ve laparotomi in-
sizyonları yapılmalıdır. Gerekirse insizyonlar birleştiri-
lebilir. Yaralanmanın cinsine göre sırasıyla torakotomi 
veya laparotomi yapılması veya tersi gerekebilir. Her 
iki yaklaşımda da diğer boşluğa girilebileceği unutul-
mamalıdır. Yaralanmanın natürüne göre eş zamanlı 
torakolaparotomi de yapılabilir. Eş zamanlı operas-
yonda semi-lateral dekubit veya supin pozisyon ter-
cih edilebilir. Eğer batın içi majör bir kanama varsa 
aort klempajı unutulmamalıdır.

Eve götürülecek mesajlar: 

• Olay alanında ilk yardım mortaliteyi ve morbidite-
yi ciddi biçimde azaltabilir. Nakil sırasında da eks-
tra travma yaratmamaya önem verilmelidir.

• Yaralanma bölgesindeki ilk yardımda eğer ciddi 
bir kanama varsa resüsitasyon aşamalarının sırası 
değiştirilerek önce kanamaya odaklanabilir. Ciddi 
kanama bölgesi varlığı dışında standart resüsitas-
yon ilkelerine uyulur.

• Eğer hasta sayısı görevli sayısından fazla ise (savaş 
ve terör olaylarında) hayatta kalma şansı daha faz-
la olan, müdahalesinde daha az zaman, malzeme 

ve personel gerektiren kişilere öncelikli olarak mü-
dahale edilir.

• Yaralanma bölgesine göre multipl yaralanmalar, 
baş-boyun yaralanmaları ve toraks yaralanmaları 
diğerlerine göre daha ölümcül olabilirler.

• Terör ve savaş yaralanmaları daima kirli ve konta-
mine kabul edilmelidir.

• Kanama varsa dokular hızlıca uzaklaştırılarak ka-
nayan vasküler yapı görülerek, körlemesine olma-
dan klempler konulmalıdır.

• Giriş veya çıkış deliğinin küçük olması insizyonun 
küçük olmasını gerektirmez.

• Hastada operasyon esnasında mermi ya da şarap-
nel parçalarına rastlanırsa çıkarılmalıdır. Fakat sa-
dece bu tarz yabancı cisimleri çıkarmak için ope-
rasyon yapılmamalıdır.

• Toraks yaralanmalarında küçük görülen bir yara-
lanma ölümcül olabilir ya da hastanın prognozu 
hızlıca kötüleşerek ölümcül olabilir.

• Ölümcül yaralanmalar daha çok kalp, büyük da-
mar yaralanmaları ve tansiyon pnömotoraks ne-
deniyledir.

• Mermi yaralanmaları kavitasyon etkisi ile delikle-
rin göründüğünden çok daha fazla bir yaralanma 
yaratabilirler.

• Eğer göğüs tüpü takılacaksa yaralanma bölgesi 
dışında bir bölgeye uygulanmalı ve geniş lümenli 
tercih edilmelidir.

• Acil torakotomi ameliyathanede uygulanmalı çok 
özel durumlar haricinde acil servis torakotomisi 
uygulanılmamalıdır.

• Mermi ya da şarapnel giriş ve çıkış deliklerinin ol-
duğu bir trase varsa traktotomi uygulanmalıdır.

• Torakoabdominal yaralanmalarda mutlaka önce-
likle göğüs tüpü yerleştirilmelidir.
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ÖZ
Toraks travmaları günümüzde halen en önemli sağlık sorunlarından biridir. Künt veya penetran toraks travmalarından 
etkilenen kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yirminci yüzyılın başından itibaren teknolojik gelişmelere paralel olarak 
bu travmaların oluşma mekanizmaları, oluşma şiddetleri, canlı dokular üzerindeki etkileri ve sonuçları değişmektedir. 
Özellikle ateşli silahlar ile meydana gelen  penetran travmalar öldürücü direkt etkisinin yanında vücuda çeşitli yabancı ci-
simlerin yerleşmesine de neden olabilir. Bu yabancı cisimler yıllarca hiçbir probleme yol açmadan, hatta varlığından ha-
berdar bile olunmadan sessizce kalabileceği gibi, zaman içinde şartların değişmesiyle birlikte bazıları ölümcül olabilen 
çok çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bu belirsiz durumdan dolayı yabancı cisimlerin vücuttan çıkarılmasının gerekli 
olup olmadığı günümüzde halen süregelen tartışma konusudur. Bununla birlikte bu yabancı cisimlerin ne zaman, nasıl, 
hangi operasyon tekniği ile ve hangi koşullar altında çıkartılmasının uygun olacağı ile ilgili literatürde çok sınırlı sayıda 
yayın bulunmaktadır. Bu bölümde, travmayı takiben toraksa yerleşen yabancı cisimleri saptamak için uygulanacak yön-
temler, bu cisimlerin neden olduğu komplikasyonlar, ameliyat endikasyonları, en doğru cerrahi zamanlama ve cerrahi 
teknikler gibi karanlıkta kalmış konulara bir parça ışık tutmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, yabancı cisim, penetran travma.

ABSTRACT
Thoracic trauma is still one of the most important health problems today. The number of people affected by blunt or 
penetrating thoracic traumas is increasing day by day. From the beginning of the 20th, in parallel with technological de-
velopments, the mechanisms of formation of these traumas, the severity of their formation, the effects on living tissues 
and their consequences also change. Particularly penetrant traumas with firearms can cause the placement of various 
foreign bodies in the body, as well as the deadly direct effect. Such foreign bodies may remain silent for years without 
causing any problem, or even being aware of their existence; but with the changes in conditions over time, they can also 
lead to a wide variety of complications, some of which may be fatal. Because of this uncertain situation, the necessity 
of removing these foreign bodies is still an ongoing debate. However, there is a very limited data in the literature with 
regards to when, how, by which operating technique, and under what conditions these foreign bodies should be remo-
ved. In this chapter, it is aimed to shed some light on the dark issue such as the methods to be used to detect foreign 
bodies in the thorax following trauma, complications caused by these objects, indications for surgery, optimal surgical 
timing and surgical techniques.

Key Words: thoracic trauma, foreign body, penetrating trauma

Sorumlu Yazar*: Op.Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, Liv Hospital Ankara Göğüs Cerrahisi, Ankara, Türkiye
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‘Vücudundaki kurşunu onur madalyası sayan tüm gazile-
rimize…’

GİRİŞ
Travma tüm yaş gruplarında en önemli mortalite ne-
denlerinden biridir ve özellikle toraks travmaları genç 
erişkinlerde en sık görülen ölüm nedenidir. Toraks 
travmaları tüm travmalar içinde kafa ve ekstremite 
travmalarından sonra üçüncü sırada yer almaktadır 
ve çoklu travması olan hastaların yaklaşık %60’ında 
toraks travması mevcuttur (1,2). Tüm toraks travma-
larının yaklaşık %70-80’ini künt, %20-30’unu penet-
ran toraks travmaları oluşturmaktadır. Künt toraks 
travmaları başlıca trafik kazaları sonucu görülürken 
penetran travmalar çoğunlukla ateşli silahlar ve kesi-
ci delici aletler ile meydana gelmektedir (3,4). Majör 
cerrahi gereksinimi künt travmalarda yaklaşık %10 
oranında iken penetran toraks travmalarında oran 
%15-30’dur (5). 

Ateşli silahların özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında 
büyük gelişim göstermesi nedeniyle tüm dünyada 
ateşli silah yaralanmalarıyla oldukça sık karşılaşılmak-
tadır. Bu tip yaralanmalar eşlik ettiği organ ve damar 
yaralanmalarına paralel olarak yüksek morbidite ve 
mortaliteye sebep olabilirler. Toraks içindeki organ-
ların hayati önemi ile doğru orantılı olarak penetran 
toraks travmaları yüksek mortalite ve morbiditeye sa-
hiptir (6). 

Penetran yaralanmalar içinde ateşli silahlara bağlı 
ölüm oranı diğer delici ve kesici aletlerle meydana ge-
len yaralanmalara göre iki kat daha fazladır (7). Bu ya-
ralanmaların canlı dokular üzerindeki direkt etkisi ile 
ilgili yapılan deneysel çalışmalar hız kazanmış olma-
sına rağmen, vücutta yabancı cisim olarak kaldığında 
oluşturduğu komplikasyonlar ile ilgili yayınlanan va-
kaların sayısı belirgin olarak azdır (8).

Geçmişte savaş alanlarında bulunmuş ve vücutların-
da çıkarılmamış yabancı cisim bulunan yüzbinlerce 
sağlıklı insan bulunduğu tahmin edilmektedir (9). 
İkinci Dünya Savaşı’nın ABD askeri medikal kayıtları-
na göre her dört penetran toraks travmasının birinde 
toraks kavitesi içinde yabancı cisim kaldığı bildirilmiş-
tir (8). Buna rağmen toraks icinde kalıp herhangi bir 
patolojiye neden olmayan yabancı cisimlere yakla-
şım konusuna literatürde sık rastlanmadığından bu 
yabancı cisimlerin çıkarılıp çıkarılmaması konusunda 
doğru bir karar vermek her zaman kolay olmamak-
tadır. Bu nedenle yabancı cisimlerin lokalizasyonu, 
riskleri ve komplikasyonları da göz önüne alındığında 
göğüs cerrahları arasında toraks travmasına bağlı int-
ratorasik yabancı cisimlere yaklaşımlar farklılık göste-
rebilmektedir.

Toraksın ateşli silahlarla yaralanmalarında kurşun, 
mermi çekirdeği, saçma veya şarapnel parçaları ço-
ğunlukla akciğer parankiminde olmak üzere toraks içi 
doku ve organlar arasında yabancı cisim olarak kala-
bilirler. İntratorasik yabancı cisimlere yaklaşım konu-
sunda sınırlı literatür bilgisi mevcuttur ve standart 
bir yaklaşım yoktur. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin 
(ICRC) deneyimi, özellikle mermi çıkarma ameliyat-
larının çoğunun riskli ve faydasız olduğunu, zaman 
ve materyal kaybına yol açtığını, muhtemel kompli-
kasyonlarıyla birlikte yeni bir cerrahi travmaya neden 
olduğunu ve çoğunlukla yabancı cismin tanımlanıp 
çıkarılamadan sonuçlandığını göstermiştir (9).

Yabancı cisimlerde müdahale gerektiren ve cerrahi 
olarak çıkarılması gereken durumlar şunlardır:

1)  Yabancı cismin migrasyonuna bağlı hava yolu 
obstrüksiyonu, atelektazi, distalindeki parankimin 
destrüksiyonu veya abseleşmesi 

2)  Yabancı cismin kalp ve vasküler yapılara migras-
yonunun veya migrasyon olasılığının tespit edil-
mesi, kalbin veya büyük bir damarın içinde olması 

3)  Vital yapılara çok yakın (mediasten yerleşimli) ve 
keskin kenarlı yabancı cisimler 

4)  1.5-2 cm’in üzerinde çapa sahip olan yabancı ci-
simler 

5)  Yabancı cismin abseye veya enfeksiyona yol aç-
ması 

6)  Metal (kurşun vs.) zehirlenmesine neden olan ya-
bancı cisimler 

Asemptomatik olan hastalarda, vital yapılardan (kalp, 
bronş, damarlar, özofagus) uzakta lokalize olan ya-
bancı cismin etrafında zamanla yabancı cisim reaksi-
yonu ve skar dokusu oluşup cisim o bölgeye hapsol-
duğundan yukardaki endikasyonlar dışında yabancı 
cismin çıkarılması önerilmemektedir. Yabancı cisim-
lerin lokalizasyonu ve riskleri göz önüne alınarak bir 
karara varılmalıdır. Bu endikasyonlar dışında kalan 
asemptomatik hastalara yaklaşım genellikle aralıklar-
la yapılan muayene ve radyolojik incemelerdir (10).

İntratorasik yabancı cisim yönetimi sivil ve askeri ya-
ralanmalar arasında uyum göstermeyebilir. Çünkü si-
vil yaralanmalarda hasta gözlemlenebilir ve yabancı 
cisim semptomatik hale geldiğinde çıkarılabilir. Aske-
ri yaralanmalarda ise cerrah hastanın vücudunda bir 
yabancı cisimle güvenli bir şekilde, görevine dönüp 
dönemeyeceği hakkında olabildiğince hızlı karar ver-
meli ve enfeksiyon da dahil olmak üzere, gelecekte 
oluşabilecek komplikasyonları öngörmek zorundadır 
(8). 
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YABANCI CİSİMLERİ LOKALİZE ETME 
YÖNTEMLERİ
Göğüs boşluğunda kalan, derine yerleşmiş yabancı 
cisimlerin çıkarılması işleminden önce operasyon es-
nasında geniş manipülasyonlara ve detaylı aramalara 
gerek kalmaması için bu objelerin lokalizasyonunun 
preoperatif dönemde kesin bir şekilde belirlenmesi 
gerekir. Uygulanacak cerrahi işlemler ancak cisimlerin 
konumlarıyla ilgili güvenilir bilgilerin varlığında man-
tıklı bir yaklaşım olabilir (8-10).

Lokalizasyonla ilgili tüm aşamalar önemli iken göğüs 
cerrahisi ile ilgili ilk problem yabancı cismin plev-
ra sınırları içinde mi yoksa ekstraplevral dokularda 
mı yerleştiğidir. Çünkü plevral boşluktaki nesneleri 
çıkartmak için göğüs duvarında veya ekstraplevral 
yerleşimli olanlardan farklı olarak, özel bir entelektü-
el eğitim ve teknik yaklaşım becerisi gereklidir. Bu tür 
vakalar mutlaka genel anestezi altında ve açık göğüs 
cerrahisi işlemleri yapılabilen bir merkezlerde uygu-
lanmalıdır (8). Savaş bölgesi gibi zor veya kırsal kesim 
hastaneleri gibi kısıtlı koşullar altında intratorasik 
yabancı cisimlerin doğru lokalizasyonu bulmak için 
gelişmiş ameliyathanelerde yaygın olarak kullanılan 
teçhizat genellikle mevcut değildir. Bununla birlikte 
yapılacak detaylı bir fizik muayene ve sistematikleş-
tirilmiş bir çalışma planı ile doğru lokalizasyonu bu 
koşullar altında da bulmak mümkün olabilmekte-
dir. Göğüs duvarına lokalize yabancı cisimler, ağrı ve 
spazm gibi semptomlar kaybolduktan sonra dikkatli 
bir palpasyonla bile kolaylıkla saptanabilirler.

Radyografik inceleme

Toraks travmalı hastalarda travma şiddetinin değer-
lendirilmesi, triyajın sağlanması, ileri görüntüleme 
tetkiklerinin gereksinimi belirleme ve cerrahiye karar 
vermede direk göğüs radyografisi ilk ve en değerli gö-
rüntüleme yöntemidir (3,11).

Toraksta yabancı cisim şüphesi bulunan bir hasta-
nın da çalışmasına rutin olarak posteroanterior (PA) 
ve lateral radyografi ile başlanmalıdır. Ancak çekilen 
grafilerde mutlaka boyun bölgeside görüntülenme-
lidir. Aksi takdirde buradaki yabancı cisimler gözden 
kaçabilirler. Svedström ve ark. (12) PA radyografisinde 
yabancı cisim şüphesi bulunan 83 hastanın endosko-
pik inceleme ile konfirmasyonunu yaptıkları çalışma-
larında, akciğer grafilerinin yabancı cismi tanımadaki 
kesinlik oranını %67, sensitivitesini %68, spesifitesini 
%67 olarak göstermişlerdir. Sonuçta PA grafinin  ya-
bancı cisim aspirasyonlarını saptamak için tek başına 
yeterli sensitif ve spesifik bir metod olmadığını bil-
dirmişlerdir. Bu yüzden genel olarak ileri düzey araş-

tırmalara ışık tutması için kullanılır ve sadece bu iki 
filme güvenerek hareket etmek çoğu zaman yetersiz 
kalabilir. 

Penetran yaralanmalar çoğunlukla metalik cisimlerle 
gerçekleştiğinden ve bu yabancı cisimler opak oldu-
ğundan direkt grafilerde kolaylıkla saptanırlar. Ancak 
tespit edilen veya şüphelenilen her yabancı cisim 
vakasında bir tek PA radyografi ile yetinilmemelidir. 
Özofagus, trakea veya orta hatta cilt altında bulunan 
yabancı cisimlerin birbirleri ile süperpoze olabileceği 
ve radyolojik olarak karışabileceği unutulmamalıdır. 
Lokalizasyon tespiti için muhakkak iki yönlü (PA ve 
lateral) görüntüleme yapılmasının, hatta 20 mm’den 
küçük cisimlerin yerinin belirlenmesi için dört yönlü 
(PA, lateral, oblik ve teğetsel) grafilerin çekilmesinin 
gerekliliği bazı çalışmalarla ispatlanmıştır (Resim 1) 
(13,14). 

Radyolüsen cisimlerle olan yaralanmalarda radyolojik 
tanı için indirek bulgulardan yararlanılır. Bu indirek 
bulgular atelektazi, pnömoni, obstrüktif amfizem, 
mediastinal şift ve benzerleri gibidir (15,16). Bronş 
içindeki yabancı cisimler bronşu total tıkamamışlarsa 
inspiryum sırasında bronşun genişlemesiyle o lob ya 
da o akciğere giren hava ekspiryum esnasında bron-
şun daralması nedeniyle tam olarak dışarı çıkamaz. 
Tek yönlü valv gibi çalışan yabancı cisim etkilenmiş 
tarafta hava hapsi oluşmasına ve sonunda obstrüktif 
amfizem ve mediastinal şift gelişimine neden olur. Et-
kilenmiş tarafta interkostal aralıklar genişlemiştir ve o 
taraf hiperlüsendir, ayrıca diyafram basıklaşmıştır. Bu 
durum deneyimli olmayan hekimler tarafından pnö-
motoraks ile karıştırılabilir. Hava hapsi mutlaka akılda 
tutulmalıdır. 

Doğru lokalizasyonu tespit etmek amacıyla akciğerler 
bölgelere ayrılabilir. Eğer yabancı cisim bu bölgele-
rin dışında bulunuyorsa cismin ekstraplevral olarak 
yerleştiği söylenebilir. Bunun yanında rehber görevi 
yapması için lokalizasyona yardımcı olabilecek bazı 
radyoopak cisimlerden (ataç, enjeksiyon iğnesi, Kirsc-
hner teli) yararlanılabilir. Anteroposterior ve lateral 
radyografiler çekilmesini takiben radyoopak cisimler 
çıkarılır ve cilt üzerinde yapıştırıldığı bölge keçeli ka-
lemle işaretlenir. Buradaki amaç iki boyutlu düz gra-
fileri üçüncü boyutta bir noktanın yerini bulmaktır. 
Filmler ameliyat sabahı çekilmeli ve hasta tamamen 
soyunmuş olmalıdır (9).

Şüpheli yabancı cismler bazen ilk etapta gözleneme-
se de göğüs boşluğunda, eğer varsa sıvının ve hava-
nın çekilmesi ve akciğerin ekspanse olmasıyla birlikte 
görünür hale gelebilir Bu yüzden bu hastalara seri 
göğüs radyografileri çekilmesi gerekir. Çekilen seri 
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göğüs radyografilerinde yabancı cismin apeksten ba-
zale yer değiştirdiğinin gözlenmesi cismin intaplevral 
aralıkta fakat ekstrapulmoner olduğunun kanıtıdır. 
Benzer şekilde çekilen seri radyografilerde omuz kav-
şağının ve göğüs duvarı büyük kas gruplarının hare-
ketiyle yabancı cismin pozsiyonunda değişiklik olma-
sı cismin ekstraplevral olduğunun göstergesidir (8).

Travma sonrası özofagusta lokalize yabancı cismi tes-
pit etmek için direkt radyolojik incelemeler önemli 
role sahiptirler. Şüphelenilen yere göre iki yönlü direk 
servikal grafiler, iki yönlü göğüs radyografisi ve direk 
batın grafisi çekilebilir. Radyoopak maddeler kolaylık-
la gösterilir. Grafilerin normal olmasının özofagus ya-
bancı cismi ekarte ettirmeyeceği akılda tutulmalıdır 
(17). Grafileri normal olan hastalarda kontrastlı mad-
de kullanılarak grafi çekilebilir. Yabancı cisim anamne-
zi olan bir hastada ateş ve lökositoz mevcutsa özofa-
gus perforasyon olasılığı düşünülmelidir. Radyolojik 
olarak boyun ve mediastende hava (perforasyon şüp-
hesi) varsa aspirasyon riski nedeni ile suda eriyebilen 
kontrast maddeler kullanılmalıdır. Bazen kontrast 
madde endoskopik değerlendirmeyi zorlaştırabilir ya 
da diğer radyolojik incelemelerde yabancı cismin at-

lanmasına neden olabilir. İkinci aşamada bilgisayarlı 
tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) ile değerlendirme yapılmalıdır (16,18).

Floroskopi

Yabancı cismin lokalizasyonun belirlenmesinde flo-
roskopinin kullanılması, gereksiz cerrahi girişimi 
engelleyecektir. Floroskopi altında yabancı cismin 
solunum hareketi ile yer değiştirdiği tespit edilirse 
bu cismin intrapulmoner yerleşimli olduğu düşünül-
melidir. İnceleme sırasında yabancı cisim eksternal 
toraks yüzeyine en yakın konuma getirilecek şekilde 
hasta döndürülür. Bu profil pozisyonunda genellikle 
yabancı cismin ekstraplevral, intraplevral veya intra-
pulmoner olup olmadığını belirlemek mümkün ola-
bilmektedir. 

Mediastinal yabancı cisimlerin lokalizasyonunu sap-
tamak kalp ve diğer mediastinal yapılarla superpoze 
olduğundan bazen güç olabilmektedir. Floroskopi 
altında bu cisimlerin bu lokalizasyonda sıklıkla kardi-
yak pulsasyonla senkronize bir şekilde hareket ettiği 
görülür (8).

Resim 1. PA radyografilerde tespit edilen hemitoraksa penetre yabancı cisimler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Diagnostik pnömotoraks

Yabancı cismin yerleşim yerinin tespit etmenin eski 
yöntemlerinden biri de cisme diagnostik pnömoto-
raks ile yer değişikliği yaptırmaktır. Plevral boşluğa 
hava enjekte edildiğinde ve yabancı cisimde akciğerle 
birlikte pozsiyonel değişiklik oluşursa cismin intrapul-
moner yerleşimli olduğu açık bir şekilde söylenebilir. 
Eğer cisim olduğu yerde kalmaya devam ederse cis-
min ekstrapulmoner yerleşimli olduğu söylenir. Fakat 
bu yöntem akciğer yaralanması ve kanama riskinden 
dolayı günümüzde artık tercih edilmemektedir (8). 

Diagnostik pnömoperiton

Diyafram etrafındaki yabancı cismlerin lokalizasyo-
nunu (intratorasik-subdiyafragmatik) tespit etmek 
zordur. Cisimlerin kesin yerini saptamak için diag-
nostik pnömoperiton uygulaması gerekebilmektedir. 
Uygulamadan hemen sonra, dekübit ve oblik radyog-
rafilerle de desteklenen, dik pozisyonda PA ve lateral 
radyografiler çekilir. Eğer bu çalışmalarda cismin di-
yafram üstünde olduğunu gösteren tek bir görüntü 
bile tespit edilirse cismin intratorasik yerleşimli oldu-
ğunu göstermektedir (8). 

Bilgisayarlı tomografi

Özellikle radyolüsen yabancı cisimlerin tanısında ince 
kesit toraks BT oldukça önemli bir tetkiktir ve yaban-
cı cismin kesin lokalizasyonu saptamada başlıca tanı 
yöntemidir. Noninvaziv bir teknik olarak özellikle üç 
boyutlu BT görüntüleri ile yabancı cismin komşu yapı-
larla olan ilişkisi rahatlıkla saptanabilir. Ayrıca bu trav-
malarda mevcut yaralanmaya bağlı klinik durumun 
ortaya konması için BT’den mutlaka yararlanılmalıdır. 
Choi ve ark. (19) toraks BT ile değerlendirilen travmalı 
hastaların %19’unda tedavilerinde değişiklik yapıldığı 
ve bu hastaların %51’inde acil cerrahi girişim uygu-
landığı bildirilmektedir. 

Bronkoskopi

Eğer mevcut klinik ve radyolojik bulgularla travma 
sonrası hava yollarında yabancı cisim olduğundan 
şüpheleniliyorsa kesin tanı ve tedavi için bronkosko-
pi yapılması gereklidir (20). Hava yolundaki yabancı 
cisim çıkartılması rijid bronkoskopi ile yapılmalıdır. 
Daha iyi hava yolu kontrolü sağlaması, daha iyi görün-
tü elde edilmesi, geniş forsepsler nedeniyle yabancı 
cisme müdahale daha iyi yapılabilmesi ve gelişebi-
lecek kanamalara daha kolay müdahale edilebilmesi 
rijid bronkoskopinin avantajlarıdır. Rijid bronkoskopi 
ile çıkarılamayan yabancı cisimlere torakotomi gere-

kecektir, ancak bu oran %1-2 arasındadır. Larenks ve 
farenksteki yabancı cisimler sedasyon altında Magill 
forsepsi kullanılarak ve larengoskop yardımı ile çıkar-
tılabilir (16,21). 

Özofagoskopi

Konvansiyonel tanı yöntemleri ile kesin tanı konula-
mayan şüpheli durumlarda özofagoskopi günümüz 
koşullarında özofagus yabancı cisminin tanısı, loka-
lizasyonu ve tedavisi için en güvenilir yöntemdir. En 
önemli avantajları direkt yabancı cismin görülmesi, 
özofagustaki hasarın ve altta yatan hastalığın değer-
lendirilmesidir. Günümüzde hem rijid hem de fleksibl 
özofagoskopi güvenli ve etkili olarak kullanılmaktadır 
(22).

Ultrasonografi-Ekokardiyografi

Toraks travması sonrası göğüs duvarında en çok gö-
rülen yabancı cisimler cam kırıkları, metal objeler ve 
plastik veya tahta parçalarıdır (23). Bunların lokalizas-
yonlarının belirlenip çıkartılmasında ultrasonografi 
(USG) son yıllarda en çok tercih edilen görüntüleme 
yöntemlerinden biri olmuştur. Cilde yakın yerleşen 
yabancı cisimler daha rahat görülebilir. Doku içi ya-
bancı cisimler USG görüntüleme ile eş zamanlı olarak 
çıkarılabileceği gibi, cismin yeri, uzanımı, derinliği tes-
pit edilerek iğne ile işaretlendikten sonra da çıkarıla-
bilir (24,25). Kalp içerisine penetre mermi veya saçma 
tanesinin tanısı ise genellikle torakotomi, floroskopi 
veya ekokardiografi ile konulmaktadır (26).

CERRAHİ ENDİKASYONLAR

a. Cisimlerin boyutu

Toraks içindeki yabancı cismin çıkarılıp çıkarılmama-
sı yönünde verilecek kararda yabancı cismin boyutu 
önemlidir. II.Dünya Savaşı yıllarında göğüs cerrahisi 
merkezlerinde PA göğüs radyografilerinde 0,8 cm 
çapında veya daha büyük görünen yabancı cismle-
rin hepsi çıkartılmaktaydı. Bu uygulama daha sonra 
değişti ve çapı 1,5 cm ve daha büyük olan yabancı 
cisimlerin akciğerin herhangi bir bölgesinden, diğer 
işlemler sırasında veya elektif olarak, mümkün olan 
en kısa zamanda çıkarılması hakkında fikir birliğine 
varıldı. Bu uygulama giderek artan şekilde doğrulu-
ğunu kanıtladı ve takip eden yıllarda birçok gereksiz 
cerrahi girişimi engellenmiş oldu (8). 

b. Klinik bulgular

Asemptomatik yabancı cisimler bazen migrasyon 
özelliği kazanıp kalp, ana vasküler yapılar, bronş ve 
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akciğer parankime doğru yer değiştirebilir. Böyle bir 
durumda yıllardır asemptomatik olan hasta sempto-
matik hale gelebilir. Hemoptizi, dispne, göğüs ağrısı 
ve prodüktif öksürük gibi semptomlar görülebilir ve 
hatta fatal seyirli bile olabilir (27,28). Akciğer paran-
kimi içersinde yabancı cisim olan hastalarda en sık 
görülen semptom hemoptizidir. Hemoptizi yabancı 
cismin çıkarılması için en önemli endikasyonlardan 
birisidir (8).

Hastanın isteği ve ruhsal durumu yabancı cismin çı-
karılıp çıkarılmaması için verilecek kararda son derece 
önemli rol oynar. Bazı hastalar göğsünde bir veya bir-
den fazla yabancı bir cismin bulunduğunun bilgisiyle 
yaşamak istemeyebilir. Cerrah tarafından torakstaki 
yabancı cismin kendisine sorun çıkarmayacağının, 
ancak onu çıkarmaya çalışmanın tehlikeli bir işlem 
olabileceğinin bilgisinin verilmesi hastayı bazen tat-
min etmeyebilir. Bazı hastalarda yabancı cismin vücut 
icinde kalması ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden 
olabilir ve cisimlerin vücuttan alınması için asıl önemli 
endikasyon bu psikolojik problemler olabilmektedir. 
Bu yüzden gereksiz cerrahiye gidişi önlemek amacıyla 
hastalara psikolog desteği mutlaka sağlanmalıdır (27-
31). 

Şüpheli durumlarda geç komplikasyon oluşmaya-
cağına dair garanti verilemeyeceği için en doğrusu 
yabancı cismin çıkarılmasıdır. Hastada göğsünde be-
lirsiz ağrı, nefes darlığı ve diğer öznel semptomların 
olması durumunda intratorasik yabancı cisimin çıka-
rılması düşünülmelidir. Çünkü bu belirtiler devamlı 
olduğu takdirde hastaların duygusal durumu fiziksel 
değerlendirmelerden tamamen uzak olarak günlük 
yaşama geri dönmesine engel olacaktır (8). Disfaji, 
özofagus yabancı cisimleri için önemli bir semptom-
dur. Gözden kaçan yabancı cismlere bağlı özofagus 
perforasyonları yüksek mortalite ile seyredebilmekte-
dir. Özellikle disfaji, odinofaji, takılma, batma hissi ve 
retrosternal ağrı gibi özofagus yaralanmasına işaret 
edebilecek herhangi bir semptom veya yüksek ateş, 
boyunda krepitasyon, şişme, kızarıklık, stridor gibi 
perforasyon düşündüren herhangi bir bulgu için dik-
katlice ve detaylıca sorgulanmalıdır. En ufak şüpheli 
bir durumda dahi radyolojik görüntülemenin yanında 
endoskopik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır (16).      

c.Yaralayan cisimlerin şekli

Yabancı cisim olarak mermi çekirdekleri koterizasyon 
etkisinden dolayı şarapnel parçası veya kesici alet ya-
ralanmalarına kıyasla daha az komplikasyona neden 
olmaktadır. Kırık kaburgalara bağlı kemik parçaları ise 
düzensiz ve pürüzlü yüzeyleri nedeniyle metalik ci-

simlere oranla daha fazla akciğer hasarına yol açar ve 
metalik cisimlere oranla akciğer içerisinde daha fazla 
bulunur. Bazen preoperatif radyolojik değerlendirme-
de görülmezler ve inspeksiyon veya palpasyonla da 
farkedilmezlerse operasyon esnasında gözden kaça-
bilirler (8,32).

d .İntraplevral-İntrapulmoner yabancı cisimler

Torasik yaralanmalarda eğer asıl yaralanma için uy-
gulanan cerrahi esnasında plevranında eksplore edil-
mesi gerekiyorsa ulaşılabilen tüm yabancı cisimlerin 
boyutuna bakılmaksızın çıkarılması gerekmektedir. 
Yabancı cisimlerin çoğunluğu akciğerin periferinde 
yerleşir ve rahat ulaşılabilir olduklarından bunların 
çıkarılması genellikle kolaydır. Bununla birlikte pa-
rankimde sadece bir yabancı cisim varlığı başlı başına 
cerrahi endikasyon değildir (8). 

e. Mediastinal yabancı cisimler

Mediastinal lokalizasyondaki yabancı cisimler kardi-
yak ve perikardiyal problemlerin yanında özofagus 
yaralamalarına da neden olabileceğinden değerlen-
dirilmesinin ayrıca önemi vardır (8). Bu lokalizasyon-
daki cisimlere bağlı operasyonların aciliyeti olduğun-
dan BT dahil tüm radyolojik değerlendirmeler eksiksiz 
ve dikkatlice yapılmalıdır. 

f .Cisimlerin yaralama mekanizması

Ateşli silahlara bağlı penetran yaralanmalarda dokula-
ra verilen tahribatı belirleyen en önemli etkenlerden 
birisi de merminin dokularda seyri sırasında kemik 
gibi sert yapılara çarpması ile birlikte parçalanmasıdır. 
Merminin yapımında kullanılan bakır ve kurşun kırıl-
maya müsait elementlerdir. Merminin dokular içeri-
sinde parçalanması önemlidir. Zira her bir parça do-
kulara farklı bir mermi gibi zarar verir ve parçalanma 
esnasında dokuların gösterdiği direnç sonucu kavite-
ler oluşturur (33,34). Bu nedenle parçalanmış mermi 
çekirdeklerinin geç dönem komplikasyon oluşturma 
ihitimali daha yüksek olacağından ilk planda çıkarıl-
ması düşünülebilir.

g. Migrasyon

Yabancı cisim tanısı koymak için önce varlığından 
şüphelenmek gerekir. Ateşli silah yaralanmalı vakalar-
da mermi çıkış deliği yoksa ve beklenen yerde görüle-
miyorsa merminin migrasyon olasılığı düşünülmelidir 
(27). Ateşli silah yaralanması sonucu toraksta kalan 
mermi çekirdekleri ve saçma taneleri emboliye neden 
olabilir ve bu cisimler koroner arterlerde ya da diğer 
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önemli damarlarda bulunabilirler (35). Yabancı cisim-
lerle ilgili periferik embolizasyonlara en fazla torasik 
aortayı etkileyen ateşli silah yaralanmalarında rastla-
nır (36). Aort içerisine giren mermi parçacıklarının en 
önemli etksi trombus oluşturmasını kolaylaştırmaları 
ve bunu izleyen sistemik tromboembolizmdir (37).

Organizmaya giren kurşunun çevresi bir süre sonra 
fibröz doku ile sarılır ve özel bir zarar oluşturmaz. Pe-
ritoneal kavite, özofagus, trakea, safra yolları, böbrek 
ve spinal kanal gibi vücut boşluklarına giren kurşunlar 
bu boşluklarda dolaşabilirler. Göğüse isabet eden ki-
netik enerjisi düşük kurşunlar vasküler yapılara girme 
eğilimindedir (37). Literatürde 30 olguluk bir seride 
küçük kalibreli mermi çekirdeklerinin %79’unun da-
mar sistemine girerek kurşun embolisi yaptığı, mermi 
çekirdeklerinin %70’nin kalp ve torasik aort vasıtasıy-
la göğüs bölgesinde ve vasküler sistemde olduğu, ki-
netik enerjilerinin az olması nedeniyle damarın her iki 
çeperini de kat edemediğini bildirilmiştir (38). Mattox 
ve ark. (39), 1965-1971 yılları arasındaki 28 intravakü-
ler kurşun embolisi olgusunda arteryel sisteme giren 
kurşunun genellikle alt ekstremitlerde emboliye ne-
den olduğunu ve sadece 3 olguda kalbe girerek su-
perior olarak emboliye sebep olduğunu bildirmişler-
dir. Bu durum kurşunun ağırlığı, arkus aortanın kavisli 
yapısı, kan basıncı etksi ve yerçekimine bağlı olabilir. 
Pulmoner alandaki kurşun emboli yaparak pulmoner 
enfarktüs ile sonuçlanabilir. Arterler içerisindeki kur-
şunlar daha tehlikelidir. Karotis arter içerisndeki kur-
şun potansiyel olarak fataldir (37). 

Göğüs kafesi içinde yabancı cisimler genellikle aspi-
rasyon veya travma sonrası gözlense de literatürde 
migrasyon sonucu göğüs kafesi içine yerleşim göste-
ren yabancı cisimlerin de bildirildiği az sayıda yayın 
vardır (40,41). Özellikle küçük metalik yabancı cisimler 
eğer bir komplikasyona neden olmamış ise çok uzun 
yıllar boyunca girdiği dokuda durabilir veya migras-
yona uğrayarak toraks kavitesinde bulunabilirler (13). 
Bazen bu yabancı cisimler de vasküler yapıların içine 
girip sistemik dolaşıma geçebilirler. Kimi zaman baş-
ka bir viseral organa veya akciğer parankimi içine gi-
dip saplanabilirler. Nadir olarak da kendiliğinden cilt 
altı dokulara ulaşabilir, hatta ciltten dışarı çıkabilirler 
(13). Toraksa iatrojenik olarak girmiş yabancı cisimler-
de (iğne gibi) pektoral kasların ve solunum kaslarının 
hareketiyle perikard, miyokard, kalp boşlukları, plev-
ral boşluk ve göğüs içi organlara migrasyon göstere-
bilir. Böylece hayatı tehdit edici konstriktif perikardit, 
miyokardit, hemopnömotoraks, diyafram rüptürü 
gibi komplikasyonlara neden olabilir (42).

Kalaycıoğlu ve ark. (43) travma nedeniyle servikal ver-
tebraya konan protez vidanın 4 yıl içerisinde boyun 
bölgesinden toraks kavitesine göç ettiğini, akciğer 

içerisinde apse ile uyumlu kaviter lezyon oluşturdu-
ğunu ve tedavi amacıyla torakotomi yapmak zorunda 
kaldıklarını bildirmişlerdir. Ceruti ve ark. (44) humerus 
fraktürü için uyguladıkları metalik araçların işlemden 
1 ay sonra akciğer parenkimine migrate olduğunu 
tespit etmişlerdir. Bu ve bunun gibi periferden torak-
sa veya torakstan perifere migrate olan veya olma ih-
timali yüksek olan yabancı cisimlerin en kısa zamanda 
çıkarılma endikasyonları vardır.

h. İnfeksiyon

Akciğer ve plevra yabancı cisimleri iyi tolere ettiğin-
den bu cisimlerin çoğunun steril olduğu kabul edilir 
ve nadiren enfeksiyon gelişimi gözlenir. Bununla bir-
likte kaburga parçaları, küçük giysi parçaları ve diğer 
enkaz parçacıkları genellikle yabancı cismlerle birlik-
te doğrudan göğüs kafesine taşınır ve enfeksiyon için 
bir kaynak oluşturur. Acil torakotomi sırasında steril 
koşullara dikkat edilememesi de septik komplikas-
yonlara neden olur. Enfeksiyon özellikle göğüs ka-
fesindeki yabancı cismin düzensiz sınırlı olduğunda 
gelişir (8). Penetran göğüs travmalarında, ilk değer-
lendirmede tespit edilemeyen ve yıllar sonra gelişen 
komplikasyonlar nedeni ile eksplore edilen olgularda 
toraks içinden kumaş ve tahta parçaları çıkarıldığı bil-
dirilmiştir (44). 

İnfeksiyon gelişmeden göğüs boşluğunun eksplo-
rasyonu ve yabancı cismin çıkartılması pratik olarak 
daima daha hızlı bir iyileşme sağlasa da her yabancı 
madde mutlaka bir enfeksiyon kaynağı değildir. Ya-
bancı cisme bağlı geç enfeksiyon insidansı düşüktür 
(%1-2). Ne yazık ki cerrahi eksplorasyon olmaksızın 
göğüs boşluğunda mermi çekirdeği dışında yabancı 
cisim olup olmadığının ve varsa enfeksiyon gelişip 
gelişmeyeceğinin tahmini mümkün değildir. Bu du-
rumda cerrahi eksplorasyon kararı cerrahın tecrübe-
sine bırakılmalıdır (8).

Bırakılan yabancı bir cisim ile ilişkili enfeksiyon geliş-
mesi cerrahi müdahale için endikasyon oluşturur. Ya-
bancı cisimle ilişkili abse geç kalınmış tedavisi hayati 
riskler taşımaktadır. Yaralanma sonrası uzun süren 
pulmoner süpürasyon varlığında septik perikardit, en-
dokardit, mediastinit gibi tablo gelişmesi durumunda 
toraksta yabancı cisim olabileceğinin düşünülmesi 
gerekir. Perikard ve mediasten infeksiyonlarında ise 
tedavi drenaj ve yüksek doz parenteral antibiyotikler 
ile sağlanmaya çalışılır (8).

i. Komplikasyonlar

Toraks travması geçiren hastaların çoğu travmadan 
sonraki erken dönemde konulan doğru tanı ve tedavi 
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ile sekelsiz iyileşebilmektedir. Ancak toraks travma-
lı hastaların %10-30’unda ilk etapta gözden kaçmış, 
yetersiz tedavi edilmiş veya travmanın doğal sürecine 
bağlı oluşabilecek komplikasyonlar günler, aylar hat-
ta yıllar sonra bile oluşabilmektedir (34).

Literatürde travma sonrası yabancı cisme bağlı kur-
şun embolisi, kronik bronşit, atelektazi, lober pnö-
moni, akciğer apsesi, bronşektazi, inflamatuar polip, 
pnömomediastinum, ampiyem ve bronkoplevral fis-
tül gibi komplikasyonların zaman içinde gelişebilece-
ği bildirilmiştir. Bu tür komplikasyonların varlığında 
hastaya cerrahi planlanmalı ve beraberinde yabancı 
cisim çıkarılmalıdır (27).

Geç dönem komplikasyon olarak Yenigün ve ark. 
(32) endobronşiyal migrasyon gösteren mermi çe-
kirdeğine bağlı bronşektatik akciğer apsesi gelişen 
olguyu yayınlamışlardır. Erken dönem ve geç dönem 
radyolojik görüntüler karşılaştırıldığında mermi çekir-
değinin zamanla akciğer parankimden peribronşiyal 
alana geçiş yaparak peribronşiyal mesafede yer de-
ğiştirdiği, endolüminal uzanım göstererek bronşiyal 
tıkanıklağa yol açtığı ve distaldeki akciğer paranki-
minde geri dönüşümsüz kisitk bronşiektazi alanları 
ve apse oluşumuna neden olduğunu gözlemlemişler 
ve hastaya tedavi amacıyla lobektomi uygulamak zo-
runda kalmışlardır.

Yine bir geç dönem komplikasyonu olarak Selinger ve 
ark. (45) ateşli silah yaralanması sonrası sol ventrikül 
ile sağ atrium arasında fistül gelişen bir olgunun 52 yıl 
asemptomatik kaldığını ve hastaya konjestif kalp yet-
mezliği sonrası tanı konularak tedavisinin uygulandı-
ğını bildirmişlerdir. Literatürde saçma tanesinin sağ 
koroner arterde total tıkanıklığa yol açtığı ve bunun 
sonucu hastalarda akut inferior miyokard enfarktüsü 
görüldüğü bildirilmiştir (46). 

Topsakal ve ark. (47) saçma tanesiyle yaralanan bir 
hastada 8 saat sonra göğüs ağrısı olması üzerine çek-
tikleri EKG’de inferior derivasyonlarda ST elevasyonu 
ve yaptıkları anjiografisinde sağ koroner arterde di-
seksiyon tespit etmişlerdir.

Ateşli silah yaralanmalarından sonra vücutta kalan 
mermi çekirdekleri yıllar sonra çekilen ilk grafiden 
farklı bir morfolojide tespit edilebilir. Mermi çekirdek-
lerinin gelişen deformasyon ile birlikte sistemik bir 
zehirlenmeye de yol açması muhtemeldir (27). Nadir 
görülen bu durumda sadece serum kurşun düze-
yinde artış olduğu durumlarda (çocuklarda 10 mcg/
dl’nin, erişkinlerde 40 mcg/dl’nin üzerinde ise) cerrahi 
yapılmalıdır. Bu komplikasyon bütünlüğü bozulma-
mış üzeri kaplı mermilerde görülmez, çünkü bunlarda 
kurşun içeriği etrafa saçılmamıştır (9). Bunun yanında 

saplanıp kalan mermi veya şarapnel parçacıkları MR 
görüntülemesini sakıncalı kılmaktadır. Bu sakınca il-
gili metal parçacıkların yüksek manyetik alan ve güç-
lü radyo frekans dalgaları nedeniyle ısınması, içinde 
bulunduğu dokularda yanıklara sebebiyet vermeleri, 
küçük parçacıkların yerinden oynayarak dokuda ze-
delenmeye ve kanamaya yol açmasındandır (27). 

CERRAHİ ZAMANLAMA
Toraks travmasında yabancı cisimler için ameliyatın 
uygun zamanın ne olduğu önemli bir tartışma ko-
nusu olmaya devam etmektedir. Acil durumlar dışın-
da zamanlama olarak cerrahi için en uygun zaman 
travmadan sonraki 2. ya da 3. haftalar olmalıdır. Asıl 
travmayla ilgili diğer endikasyonlarla torakotomi yap-
madıkça veya cisim sonradan ulaşılması zor bir böl-
gede olmadıkça, hastalar stabil oluncaya kadar akut 
dönemde cisimleri yerinde bırakmak gerekir. Yabancı 
cismin büyük bir damarın yanında olması ve floros-
kopi ile incelendiğinde her pulsasyonda yer değiş-
tirdiğinin gözlenemesi durumunda hızlıca çıkarılma 
endikasyonu konabilir (8).

Asıl travmadan sonra yabancı cismi çıkarmak için 14 
gün sonrasına kadar beklemenin bazı avantajları var-
dır. Bu dönemde pulmoner denge yeniden kurulur. 
Alveollerin yeniden havalanması, interstisiyel sıvıların 
absorsbsiyonu, ekstravaze olan intrapulmoner hemo-
rajinin atılması ve normal trakeobronşiyal açıklığın 
sağlanması ile travmatik yaş akciğer tablosu kontrol 
altına alınır. (8).

Teknik olarak yaralanmadan hemen kısa süre oluşan 
konsolide endürasyona uğramış akciğer dokusundan 
ziyade krepitan havalı akciğer dokusundaki metalik 
parçaların bulunması daha kolaydır. Akciğer asıl ya-
ralanmadan sonra bir dereceye kadar iyileşince pnö-
motomi ve/veya wedge rezeksiyon daha kolay uygu-
lanabilir. Bu süre içinde sekonder iyilemeye bırakılan 
enfekte yaraların debridmanı ve primer kapatılması 
gerçekleştirilebilir. Bu şekilde göğüsteki açık yaralar 
iyice iyileşene kadar özellikle yabancı cismi çıkarmak 
için uygulanacak torakotomi işlemi ertelenebilir. Bu 
sayede enfeksiyon riski ciddi oranda azaltılmış olur 
(8). 

Göğüs duvarındaki yaranın durumu da yabancı cisim 
çıkarılmasında rol oynamaktadır. İlk etapta yabancı 
cismin ciltte oluşturduğu yara eksize edilmeli ve yara 
ağızları birkaç adet cilt sütürü ile yaklaştırılmalıdır. 
Yara çok kirli ise sekonder iyileşmeye bırakılmalıdır. 
Yara debritmanı sırasında yabancı cisim ile karşılaşırsa 
çıkarılmalıdır. Fakat özellikle yabancı cismi çıkarmak 
için yara eksplore edilip sağlıklı dokular diseke edil-
memelidir (9).



257

Bölüm 30: Penetran Toraks Travması Sonrasında Yabancı Cisimlere Yaklaşım

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Yabancı cisim yaralanmasından iki haftadan daha 
uzun süre geçtiğinde yabancı cisimin çevresinde fib-
rozis oluştuğundan dolayı bazen parankim kesilerinin 
kapanması ve onarılması daha zor olabilmektedir. 
Fibröz dokudan oluşan geniş intraplevral adezyonlar 
bazen cismin akciğerde palpe edilmesini zorlaştırdı-
ğından yapışıklıkların ayrılması zaman alıcı ve muhte-
melen sızıntı şeklinde kanamalara neden olmaktadır. 
Buna ek olarak çoğunlukla nesnelerin kendi etrafında 
geliştirdiği fibröz doku reaksiyonu, akciğerde sıklıkla 
oblitere edilmesi zor bir alan yaratılmasına neden ola-
bilir (8).

CERRAHİ TEKNİKLER
Yabancı cisimleri akciğerlerden uzaklaştırılabilmek 
için cerrahinin temel ilkesi olarak öncelikle yeterli 
eksplorasyon sağlanmalıdır. Torakotomi yapılacaksa 
toraks ve perikardiyal boşluğa rahatça ulaşabilmek 
için cilt ve kas insizyonları yeterince geniş olmalıdır. 
Kosta rezeksiyonuna gerek kalmadan posteriordan 
uygulancak bir insziyon genellikle yeterlidir. Öncesin-
de yapılan lokalizasyon işlemleri doğrultusunda cisim 
palpasyonla tespit edildikten sonra akciğer yüzeyine 
en yakın yerden, mümkün olan en fazla akciğer doku-
su korunarak çıkarılır. Akciğerden yabancı cisim çıka-
rılmasında segmental rezeksiyon ya da lobektominin 
daha güvenli olmasına rağmen periferik yerleşimli 
ve enfeksiyonun olmadığı durumlarda pnömotomi 
veya wedge rezeksiyon uygulanabilir. Cerrahi girişim 

yaralanmadan sonra erken dönemde (14 gün içinde) 
yapıldığında kural olarak bu bölgede çok az veya hiç 
reaksiyon gözlenmez (Resim 2,3) (8). 

Hemotoraks ve buna sekonder gelişen ampiyem ba-
zen mevcut durumu ve cerrahi girişimi komplike hale 
getirir. Çünkü yabancı cismin inelastik doku üzerin-
den palpe edilmesi mümkün olamadığından dolayı 
bazı vakalarda cismi çıkarmak için eksplorasyon yap-
madan önce dekortikasyon gerekli olabilir (8). 

VATS, hemodinamisi stabil hastalarda toraks travma-
larının tanı ve tedavisinde güvenilir bir yöntem olarak 
önerilmektedir. Genellikle retansiyone hemotoraks 
ve persisten pnömotoraks tedavisinde veya penetran 
travmalardan sonra diyafram yaralanmaların değer-
lendrilmesinde kullanılır. Torasik travmalı hastaların 
akut tedavisinde kullanımı da katlanarak artmaktadır 
(31). 

Travma olgularında VATS’ın bir diğer endikasyonu da 
intratorasik yabancı cisimlerin çıkarılmasıdır. Ancak 
intratorasik yabancı cisim çıkarılması için VATS kul-
lanılması literatürde çarpıcı oranda seyrektir. Birkaç 
vaka ile sınırlı bu çalışmalarda cerrahi spanç, torasen-
tez enjektörü, kateter gibi iyatrojenik komplikasyon-
lar sonucu intratorasik yabancı cisim gelişen olguların 
yanı sıra, son yıllarda trafik kazaları sonucu motorlu 
araç aksamı ve cam parçalarının, torakstaki mermi, bı-
çak veya çivinin başarılı bir şekilde çıkarıldığı olgular 
bulunmaktadır (5,29,31,48,49).

Resim 2. Servikal bölgeye sağ taraftan penetre olan ateşli silaha ait mermi çekirdeği BT kesitlerinde ve cerrahi eks-
plorasyon sırasında tiroid sağ lobuna komşu halde izlenmektedir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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Travma sonrası bıçak, çivi, mermi ve tel gibi yabancı ci-
simlerin çıkartılması için çoğu travma cerrahı operas-
yon esnasında daha detaylı değerlendirme yapmak, 
devam eden kanama ve pıhtılı hemotoraksı daha 
rahat kontrol altına almak için açık toraktomiyi tercih 
etse de literatürde sunulan vakalar ve ek deneyimler 
bu tür cisimlerin torakstan çıkartılması için VATS’ın 
güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. VATS 
sadece bu cisimlerin çıkarılmasını sağlamaz, aynı za-
manda akciğer, diyafram ve perikarttaki bir çok trav-
matik yaralanmanın tanı ve tedavisine olanak sağlar. 
VATS ile eksplorasyon sonunda açık cerrahi prosedü-
re dönmek gerekse bile, bu eksplorasyona göre açık 
insziyonun yeri, şekli ve büyüklüğü önceden belirle-
nebileceğinden morbiditenin daha az olmasını sağlar 
(31). Aynı zamanda VATS ile daha iyi postoperatif ağrı 
kontrolü, daha az yara ve akciğer komplikasyonları, 
normal aktiviteye daha kısa sürede dönüş ve kısa gö-
ğüs tüpü kalma süresi sağlanır (5).

Metin ve ark. (50) 1 ay içerinde üst boyun bölgesin-
den paratrakeal alana migre olan saçma tanesini 
mediastinoskopi ile çıkartmışlar ve bazı seçilmiş va-

kalarda mediastende yer alan yabancı cisimlerin çıka-
rılmasında mediastinoskopinin de kullanılabileceğini 
göstermişlerdir.

Eve götürülecek mesajlar: 

• Toraks travmasında asıl travma nedeniyle eksplo-
rasyon yapılmış ise bütün yabancı cisimler çıkarıl-
malıdır. 

• Belli endikasyonlar ve klinik tecrübeler dışında bu 
yabancı cisimleri çıkarmak gereksiz ve risklidir.

• Yabancı cismi çıkartmak için önce varlığından 
şüphe etmek gerekir. Özellikle ateşli silahlara bağ-
lı penetran travmalarda ve özellikle mediastinal 
bölgede, klinik şüphe varlığında, sadece düz akci-
ğer radyografileri yetinilmemeli ileri düzey tetkik 
yapılmalıdır.

• Çıkarma ile ilgili somut karar, yabancı cismin boyu-
tu ve şekli, çoklu veya tekli nesneler olup olmadığı, 
nesnenin konumu, nesne ile ilişkili semptomların 
varlığı veya yokluğu ve hastanın cerrahiye dayan-
ma kabiliyeti gibi bir dizi faktöre dayanmaktadır.

Resim 3. Servikal bölgeye penetre olan ateşli silah yaralanması sonucu trakeada yaralanma izlenmektedir (Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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• 10-14 gün arasında tutulan nesnelerin acil so-
runlara neden olması muhtemel değildir ve bu 
sayede her vakanın bireysel olarak değerlendirile-
bilmesine, daha sağlıklı karar verilmesine ve has-
tanın çıkarma işlemi için daha hazır hale gelmesi-
ne olanak sağlanmış olur. 

• Yabancı cisimlerin çıkarılması ile ilgili klinik uygu-
lamalar, şartlara göre (askeri-sivil-kırsal koşullar 
vb.) doğal olarak değişkenlik gösterebilir. 

• Gerçekte, bırakılan yabancı cisimlerin gelecekte 
sıkıntıya yol açıp açmayacağı sorusuna kesin ola-
rak ancak hastaların uzun dönem takipleriyle ce-
vap verilebilir.

• Toraks travmasındaki yabancı cisimlere gerek er-
ken gerek geç dönemde en doğru yaklaşım yönte-
mi torakotomi gibi kabul edilse de hemodinamik 
olarak stabil hastalarda VATS tercih edilebilir.

• Penetran travmalı olgularda VATS ile değerlendir-
me ve intratorasik yabancı cisim çıkarılması uygu-
lamaları daha sık düşünülmesi gereken bir prose-
dürdür.
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ÖZ
Şilotoraks duktus torasikus ve lenfatik dallarının hasarı sonucu lenfatik sıvının plevral boşlukta birikmesidir. Nadir bir du-
rum olup travmatik, travma dışı veya doğumsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Başlangıç döneminde solunum sıkıntısı daha 
sonraki dönemde ise protein kaybı, elektrolit ve sıvı dengesizliğine ve bağışıklık sisteminde yetmezliğe neden olabilir. 
Malnütrisyon gelişmesi hastalar için ölümcüldür. Tanı genellikle şüphelenme ile konur, çünkü plevral sıvı toplanan etiyo-
lojilerde radyolojik görünümler birbirine benzerdir. Torasentez ile alınan plevral sıvının biyokimyasal incelemesi tanıda 
kullanılabilir. Yağdan kısıtlanmış diyet, total parenteral beslenme, tüp torakostomi ile drenaj yöntemleri ve ek olarak talk 
plöredez veya cerrahi olarak kaçak onarımı işlemleri gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Öncelikle somatostatin ve analoğu 
ilaçlar ile konservatif tedavi tercih edilir. Ancak cerrahi gereklilik varsa en uygun zamanlama ile uygulanmalıdır. Aksi 
takdirde şilöz kaçak ölüme kadar gidebilecek kötü bir gidişe sebep olabilir.

Anahtar Kelimeler: şilotoraks, lenfatik damarlar, torasik kanal, somatostatin, lenfografi

ABSTRACT
Chylothorax is the accumulation of lymphatic fluid in pleural cavity caused by the damage of the thoracic duct and 
its lymphatic vessels. This is a rare entity and occurs by traumatic, non-traumatic and congenital etiologies. It can lead 
to respiratory insufficiency at acute phase and then protein loss, electrolyte and fluid imbalance, immunodeficiency 
may occur later. Development of malnutrition may lead to mortality. Generally diagnosis could be done by suspicion 
for chylothorax because all the different etiologies with pleural effusions have same radiological images. Pleural fluid 
analysis via thoracentesis may be diagnostic for chylothorax. Fat-free diet, total parenteral nutrition, pleural drainage 
by tube thoracostomy, talc pleurodesis or surgical repair are the choices in treatment. Conservative treatments with 
somatostatin and its anologous drugs are being more preferred at first. But surgery must be maintained at optimal time 
if necessary. Otherwise the chylous leakage will have bad prognosis leading to mortality.  

Key Words: chylothorax, lymphatic vessels, thoracic duct, somatostatin, lymphography
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GİRİŞ
Şilotoraks duktus torasikusun (torasik kanal) bütün-
lüğünün bozulması ile lenfatik sıvının (şilus) plevral 
boşlukta birikmesi anlamına gelmektedir (1). Konu 
hakkında detaylara girmeden önce, lenfatik sistem 
ve torasik kanal hakkında bilgi verilmesi daha uygun 
olacaktır.

LENFATİK SİSTEM VE TORASİK KANAL
Lenfatik sistem ilk olarak milattan önce 300 yıllarında 
Aristoteles ile anatomistler Herophilos ve Erasistratos 

tarafından tariflenmiştir. Şilus kelimesi Latince ‘chylus’ 
kelimesinden gelmektedir, ‘öz’ demektir ve yağ içeri-
ğinden dolayı süt gibi görünen lenfi tarifler. 16. yüz-
yılda anatomist ve cerrahi profesörü olan Vesalius to-
rasik kanala içerdiği süt görünümlü beyaz sıvı nedeni 
ile ‘vena alba thoracis’ adını vermiştir. Aselli 1627’de 
köpek mezenterindeki lenfatik kanalları gösterdiği 
illüstrasyonunda lenfatik damarları abdomende ‘re-
ceptaculum chyli’ye yönlendirmiş, ancak yanılarak 
daha sonra bunları karaciğerde sonlandırmıştır (2). 
Bartolet 1633 yılında şilusu tarif ederken (3,4), to-
rasik kanal insanda ilk olarak 1634 yılında Veslingus 
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tarafından tanımlanmıştır (5). 1651 yılında Pacquet 
bir kadavra çalışmasında intestinal lakteal kanalların 
receptaculum chyliye boşaldığını, buradan da torasik 
kanala ve dolayısıyla kalbe boşaldığını gözlemlemiş-
tir. Bu mevcut damarların ilk defa 1653’de Bartholin 
tarafından ‘lenfatikler’ terimi kullanılarak isimlendi-
rildiği McCarty’nin 1958 tarihli yayınında yazılıdır 
(6). Hunter (7) 1784’de bu lenfatik kanalların lakteal 
kanallarla aynı olduğunu ve torasik kanal ile birlikte 
lenfatik sıvının absorbsiyonu amacıyla bütün vücuda 
yayılmış olan bir sistem olduğunu tanımlamıştır. 

Şilotoraksla ilgili yazılar 19. yüzyıla kadar nadirdir. 
Bargebuhr, içinde literatürlerde yer almış travmatik 
olmayan 40 şilotoraks hastasını retrospektif 1861 yı-
lına kadar giderek 1894-95 yıllarında yayınlamıştır (8). 
İlk travmatik şilotoraks olgusu 1875 yılında Quinke 
tarafından belirtilmiştir (9). Fakat bu yayına rağmen 
Zesas’ın 1912 tarihli yayınında Longelot’un 1663’te 
travmatik şilotoraksı muhtemelen ilk tarifleyen kişi ol-
duğu belirtilmektedir (10). İlk torasik kanal ligasyonu-
nun travmatik nedenli bir olguda 1948’de Lampson 
tarafından başarı ile yapılması şilotoraks tedavisinde 
dönüm noktası olmuştur (11). Bu tarihe kadar tedavi 
konservatif uygulanarak gelmiş ve şilotoraks %50’nin 
üzerinde mortal seyretmiştir. Modern cerrahide ise 
1983 yılında Azizkahn ve ark. (12) literatüre kazandır-
dıkları plöroperitoneal şanttan bahsedebiliriz.

Embriyoloji

Lenfatik sistem gelişimine kardiyovasküler sistemden 
2 hafta sonra başlar ve gestasyonun 5. haftasına kadar 
ortada yoktur. Lenfatik sistemin kökeni tam olarak bi-
linmez. Ancak mezenkimden veya ven endotelinden 
çıkan kese benzeri oluşumlardan köken alabileceği 
sanılmaktadır (13). Sonuçta 5 adet primer lenf kesesi 
halinde oluşur: 2 juguler, 2 iliyak, 1 retroperitoneal ve 
bunlara ek 6. kese olarak sayılan sisterna şili. Keseler 
gestasyonun 9. haftasında birbirlerine ekstremiteler-
den, vücut duvarından, baş ve boyundan gelen len-
fi de drene eden sayısız kanallarla bağlanırlar ve bu 
şekilde çok sayıda anastomozlarla orta hatta birleşen 
bilateral lenfatik trunkus sistemi gelişir. Azigos ve 
interkostal venler de kanalın büyük bir bölümünün 
oluşumuna katılırlar. Sonunda sağ ve sol torasik duk-
tuslar arasındaki anastomozlardan, sağ torasik duktu-
sun distal ve sol torasik duktusun kraniyal kısmından 
torasik kanal oluşur (14). Matürasyon esnasında sağ 
trunkusun kraniyal kısmının ve sol trunkusun distal 
kısmının regresyonu sonucu dördüncü ve altıncı tora-
kal vertebra seviyesindeki diyagonal bağlantının ko-
runması ile torasik kanalın son hali gelişmiş olur (15). 
Her iki duktus da venöz sistemle olan orijinal bağları-

nı sürdürürler ve internal juguler ve subklaviyan ven-
lerin birleşim yerine dökülürler. Sayısız anastomozlar 
nedeniyle torasik kanalın son halinin birçok varyasyo-
nu vardır (16).

Anatomi

Torasik kanal anatomisi için 1915’de Davis ‘sadece de-
ğişkenliği tutarlı’ ifadelerini kullanmıştır (17). Lenfatik 
sistemin ana toplayıcı damarıdır. Önceden söylendiği 
gibi alt ekstremite, karın organları (karaciğerin üst yü-
zünün bir kısmı hariç) karın duvarlarından gelen lenf 
damarlarını, göğsün sol yarısından, sol koldan, baş ve 
boyunun sol yarısından gelen lenf damarlarını topla-
yan 2-3 mm’lik çapı olan tübüler, göreceli genişçe ve 
uzunluğu yaklaşık 38-45 cm kadar olan bir lenf dama-
rıdır.

Başlangıç yeri özellikli bir yapı olup abdominal boş-
lukta çok defa L1-2 bel omurunun ön yüzünde bazen 
biraz yukarı veya aşağıda olabilen, vertebral kolon 
boyunca aortun sağ tarafında T10 ile L3 arasında her-
hangi bir yerde seyreden, 3-4 cm uzunluk ve 2-3 cm 
genişliğe sahip globüler bir yapıdır. Çok defa bu baş-
langıç yerinde sisterna şili denen bir şişkinlik bulunur. 
Popülasyonun %2’lik bir kısmında görülmeyebilir. Bu-
rası alt taraftan sağlı sollu gelen truncus lymphaceus 
dexter ile sinister’in ve karındaki organlardan gelen 
truncus intestinalis adı verilen lenf kütüğünün birleş-
me yeridir (Şekil 1).

Sisterna şili aortun arkasında ve biraz sağında v. tho-
racica longitudinalis dextra’nın iç tarafında bulunur. 
Daha sonra yukarı doğru torasik kanal halinde T10-T12 
arasında aortla beraber onun sağında seyrederek hi-
atus aorticus’dan geçerek mediastinum posterior’a 
gelmiş olur. Göğüste aynı şekilde aorta ile v. thoracica 
longitudinalis dextra arasında yukarı doğru tek yapı 
olarak ilerlerken göğüs duvarından çok sayıda len-
fatik uç kanala boşalır. Sonra vertebra korpuslarının 
sağ anterior yüzünde özofagusun arkasında yer alır. 
Aort ile azigos ven arasında ekstraplevral uzanır. Yolu 
boyunca sağ arteria intercostalisler’in önünden geçer 
ve 4-5. göğüs omuru (T4-5) hizalarında arkus aortanın 
arkasından posterior mediastenin üst kısmına doğru 
tek yapı olarak geçip sol tarafta yer alır. Torasik kanal 
T5-T7 seviyelerinde aort arkasında mediastenin sol 
tarafına seyrederken plevral refleksiyonun hemen 
altında ve sol subklaviyan arterin arkasında uzanım 
göstermekte olduğundan bu bölgede arkus aorta, sol 
subklaviyan arter ve özofagus cerrahilerinde kolaylık-
la hasarlanabilir. 

Bundan sonra özofagusun sol tarafında ve plevra ile 
örtülü olarak yükselir ve 7.  servikal omur hizasında 
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sol plevra kubbesi üzerine dayalı olarak klavikulanın 
2-4 cm üzerine kadar uzanan bir kemer oluşturarak 
öne kıvrılır. A. Subclavia sinistra ile a.carotis communis 
sinistra arasından geçerek sol vena jugularis interna-
nın arkasından, inferior tiroid ve vertebral arterlerin, 
subklavian arter ve frenik sinirin önünden laterale 
döner ve vena subclavia ile sol juguler venlerin birleş-
me yerine yakın köşeye, yani angulus venosusa açılır. 
Açılmadan az önce genellikle sol trunkus jugularisi, 
trunkus subklaviusu, trunkus mammarikusu da alır. 
Torasik kanal bazen az veya çok değişiklikler göstere-
rek bu seyre uymaz. Mesela bazen iki dala ayrılıp tek-
rar birleşerek yoluna devam eder.

Torasik kanal sağda da yerleşebilir. Sağ duktus küçük, 
2 cm uzunluğunda ve nadiren görülebilir. Juguler hat 
sayesinde baş ve boynun sağ tarafının, sağ üst eks-
tremitenin ve superior mediastenin, göğüs duvarının 
sağ tarafından, bronkovasküler hat sayesinde sağ ak-
ciğer, kalp ve sol akciğerin alt yarısının lenf drenajını 
alır. Karaciğerin kubbesi, sağ diyafram ve sağ anterior 
göğüs duvarından lenf akımı sağ internal mammari-
yan hat sayesinde sağ duktusa dökülür. Sağ duktus, 
sağ internal juguler ve subklavian ven bileşkesinden 
venöz sisteme dahil olur. 

Torasik kanal yolu boyunca yer yer boğum ve şişkin-
likler gösterir. İçinde bol miktarda kapakçıklar bu-
lunur. Göğüs veya boyunda herhangi bir seviyeden 
duktusu bağlamak kollateral ilişkiler nedeniyle lenfa-
tik akımı bozmaz (18). Tüm bu anatomik ilişkiler nede-
ni ile T5-T6 altı seviyelerdeki yaralanmalar sağ şiloto-
raks, bunun üstündeki seviyelerdeki yaralanmalarda 
ise sol şilotoraks görülebilir. Torasik kanalı ve genel 
anatomik çeşitliliklerini tam olarak anlamak, iatroje-
nik şilotoraks riskini en aza indirir ve direkt tamir veya 
kütle ligasyonu yaparken cerrahi açıdan başarılı olun-
masını sağlar.  

Histoloji

Lenf sıvısı ve yolları hakkında genel bilgi: Damarlar-
dan kapiller düzeyde doku arasına geçen maddeler 
ile süzülen sıvıların bir miktarının, hücreler arasında-
ki aralık ve yarıklarda birikmesi sonrası bunları tekrar 
toplayıp dolaşım sistemine boşaltmak için bir drenaj 
sistemi mevcuttur. Bu sistemin yollarına sırasıyla biz 
lenf kapillerleri ve lenf damarları diyoruz. Bu sistemin 
başlangıcı bir ağacın kökündeki emici kıllar gibi vücu-
dun her tarafına sokularak yayılmış lenf kapillerleridir. 
Duvarları damarlardan daha ince bir endotel ile kaplı-
dır. Bazal membran yoktur veya işlevsizdir. Bu durum 
permeabiliteyi arttırır. Böylece büyük moleküller du-
varlarından kolaylıkla girebilirler. Ancak bu lenf kapil-
lerleri kan damarlarının kapillerlerinden biraz daha 
kalın ve çevresi eğri büğrü düzensizdir. Kapiller du-
varlarından yanlara doğru eldiven parmağı gibi çıkın-
tılar veren çıkmazlar mevcuttur. Uçları kör olarak son-
lanır (19). Arteriyel ve venöz bağlantıları yoktur. Lenf 
damarları lenf adı verilen bir sıvıyı taşırlar. Lenf kanda 
olduğu gibi şekilli unsurlar ve sıvıdan oluşur (20).

Şekilli unsurların büyük bir kısmını lenfositler oluştu-
rur. Bundan başka granülosit ve monositlere de rast-
lanır. Lenf sıvısı içinde eritrositler bulunmadığı için 
rengi beyaz-sarımsı berrakça bir sıvıdır. İçeriği kan 
serumunun hemen aynı olmakla beraber albumin 
ve tuzlardan daha fakircedir. Lenf ilk defa hücreler ve 
lifler arasındaki boşluklarda (özel duvarlı lenf boşluk-
ları) toplanır. Buradan lenf kapillerlerine geçerek lenf 
damarlarına taşınırlar. Lenf damarları da çevreden 
kalbe gittikçe kalınlaşır. 

Bu anlatılanlarla birlikte barsaklardan lenf yolları ile 
gelen lenfanın bazı özellikleri vardır. Özellikle yağlı ye-
mekler sonrası yağ tanecikleri emülsiyon halinde lenf 
içine karışmış olduğundan dolayı rengi bulanık beyaz 
hale gelir. Bu cins lenfe şilus adı verilir. Bu şilus yolla-

Şekil 1. Lenfatik sistem ve torasik duktusun normal anatomik seyri
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rı lenf yollarındaki gibi lenf ganglionlarına uğrayarak 
barsaklardan gelen lenfatik yollar trunkus intestinalisi 
meydana getirir. Sonra bu trunkus duktus torasikusa 
açılır. Bu lenf yollarının başlangıçları sindirim organ-
ları ve özellikle barsaklardaki villusların ortalarındaki 
lenf aralıklarıdır.

Lenf kapillerlerinde kapak mevcut değildir (torasik ka-
nalda da), fakat lenf damarlarında bolca kapak vardır.  
Kapakların iki yaprağı vardır venlerdeki kapaklardan 
sayıca daha fazladır ve birbirlerine daha yakın yerleşir-
ler. Kapaklar daima çift olup karşı karşıyadır. Kapaklar 
intimanın kıvrımından meydana gelmiş olup endotel 
ve bağ dokusundan yapılmıştır. Kan damarlarındaki 
perisitlere bunlarda rastlanmaz. Endotel hücrelerinin 
yüzeyine tutunarak bağ dokusunun içerisine uzanmış 
filamanları vardır. Bu flamanlar damarı çevreleyen do-
kunun ödemli olması halinde ortaya çıkabilecek kol-
lapsı önleyerek kpillerleri açık tutarlar (Şekil 2).

Lenf damarları: Bunlar daha kalın lenf yollarıdır. Ge-
nellikle arter ve venlerin yakınlarından veya onların 
geçtiği oluklardan geçerler. Başlangıç bölümlerinde 
duvarlarında yer yer kas hücrelerine rastlanır. Bazı 
hayvanlarda lenf yolları üzerinde lenfin dolaşımını 
hızlandırmak üzere motor organlar vardır. Daha bü-
yük lenf damarlarında ise duvar yapısı damarların du-
varlarına benzer intima, media (elastik bağ doku ile 
desteklenen düz kas tabakası ritmik olarak kasılarak 
lenf akımına yardımcı olur) ve adventisiya tabakaları 
mevcuttur, ancak kan damarlarına göre bunlar daha 
incedir (Şekil 3). 

Bundan dolayı prepare edilen lenf damarları ince ip-
likler gibi görünürler. Lenf düğümlerine gelen lenf da-
marlarına vasa afferentia, lenf damarlarından çıkanla-
ra vasa efferentia denir. Vasa afferentiaların sayısı çok 
olduğu halde vasa efferentiaların sayısı birkaç tanedir. 
Lenf düğümlerine uğrayan lenf sıvısı bir yandan süzü-
lürken bir taraftan da içine lenfositler katılır (Resim 1). 

Şekil 2. Lenf kapillerleri ve toplayıcı lenfatik damarların yapısı

Şekil 3. a. Lenf damarı (endotel sınırları siyah çizgiler), b. Kan kapilleri
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Her bölgenin veya organın lenfasını toplayan belirli 
lenf düğümü grupları vardır. Bu grup halindeki lenf 
düğümlerinin yerleri de organizmada özel ve belirli-
dir. Bu özel yerleri açısından lenf yoluyla geçen hasta-
lıkların tanı ve tedavisinde önem kazanırlar.

Büyük lenf kütükleri: Lenf ganglionlarına uğraya 
uğraya sayıları azalan fakat kalınlaşan lenf kütükleri 
birbirleri ile birleşmeden ilerler, sonunda belirli yer-
lerde venlere açılırlar. Bunların açıldıkları yer angulus 
venosus juguli’dir. Alt ekstremiteler, karın, göğsün sol 
yarısının lenf damarları getirdikleri lenfayı duktus to-
rasikusa dökerler. Bu da sonra sol angulus venosusa 
açılır. Açılmadan önce baş, boyunun sol tarafından 
ve sol koldan gelen lenf damarlarını ve kütüklerini 
de alır. Vücutta büyük lenf yolları genellikle venleri 
takip ederler. İltihabi süreçlerin olduğu durumlarda 
(lenfanjit), deri altındaki lenf yollarını kırmızı çizgiler 
halinde görebilmekteyiz. 

Fizyoloji 

Lenfatik sistem sıvıların interstisyel alanlardan kana 
dönüşü için yardımcı yolu oluşturur. Hepsinden 
önemlisi lenfatikler doğrudan kana emilerek uzak-
laştırılamayan protein ve büyük moleküllü maddeleri 
taşırlar. Arteriyel kapillerlerden hücreler arası bölgeye 
filtre olan sıvının çoğu kapillerlerin venöz uçlarından 
kana tekrar geri emilir, ancak sıvının onda bir kadar 
kısmı venöz kapiller yerine lenfatik kapillerlerle kana 
döner. Bu lenfatik yolla dönen sıvı son derece önem-
lidir, zira venöz kapillerlerle geri emilemeyen protein 
benzeri büyük moleküllü maddeler hemen hemen 
hiç engellenmeden lenfatik kapillerlere geçerler.

Proteinlerin dokular arasından uzaklaştırılması o ka-
dar önemlidir ki bu fonksiyon yerine getirilmediğinde 

24 saat içinde ölüm gelişebilir. Birkaç doku dışında vü-
cudun tüm dokularında interstisyel fazla sıvıyı doğru-
dan boşaltan lenfatik kanallar vardır. Lenfatik kanalları 
bulunmayan dokular derinin yüzeysel katları, merkezi 
sinir sistemi, periferik sinirlerin derin bölümleri, kasla-
rın endomisyumu ve kemiklerdir. Bununla birlikte bu 
dokularda bile içerisinden interstisyel sıvının aktığı 
prelenfatikler denilen çok küçük kanalcıklar bulunur. 
Bu kanalcıklar içeriğindeki sıvılar da sonunda ya lenf 
damarlarına veya beyinde olduğu gibi serebrospinal 
sıvıya ve oradan doğrudan kana geçerler (21).

Torasik kanalın görevi genel olarak vücudun alt bölü-
münün tüm lenfini, alt ekstremite ve gastrointestinal 
sistemden emilen sindirilmiş yağları ve lenfatik sıvıyı 
sistemik venöz dolaşıma taşımaktır. İçeriğinde prote-
in ve yağın yanı sıra hücresel olarak bakteriyostatik 
lenfositler bulunmaktadır. İçeriğinin %85-95’ini kara-
ciğer ve barsaklardan alır. Yüksek derişimlerde sindi-
rilmiş ürünler, lenfosit ve immün globülinleri kapsar. 
İstirahat durumunda bir kişide saatte yaklaşık 100 ml 
lenfa torasik kanaldan, belki 20 ml de öteki kanallar-
dan dolaşıma akmaktadır. Böylece lenf akımı saatte 
ortalama 120 ml olarak tahmin edilmektedir. 

Kanal içi sıvının 100 ml’sinde 0,4-6 gr yağ mevcuttur. 
GİS’ten emilen yağın %60-70’i bu yolla sistemik dola-
şıma geçer. Bunlar nötral yağlar, serbest yağ asitleri, 
sfingomyelin, fosfolipit, kolesterol ve kolesterol ester-
leridir. Bir çalışmada bildirildiğine göre 10 karbon ato-
mundan düşük zincirli yağ asitleri doğrudan portal 
venöz sisteme, daha uzun zincirli yağ asitleri ise miçel-
ler halinde intestinal lenfatik damarlara emilmektedir 
(22). Ekstravasküler ortamdaki plazma proteinleri de 
vasküler duktus yolu ile geri döner. İnterstisyel bu 
alandaki sıvının protein bileşimi ortalama 100 ml’de 
2 gr kadardır ve periferik dokuların çoğundan gelen 

Resim 1. Lenf nodülü, lenfatik kapillerler ve lenfatik damar kesitleri
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lenfada da protein konsantrasyonu bu değere yakın 
bulunur. Öte yandan karaciğerde oluşan lenfada pro-
tein konsantrasyonu 100 ml’de 6 gr ve barsaklardan 
gelen lenfada 3-4 gr gibi farklı konsantrasyonlarda 
bulunur. Bu açıdan sıvının 100 ml’si 2-6 gr protein 
(plazmanın yarısı değerde) içerir. Tam lenfanın üçte 
ikisi karaciğer ve barsaklardan geldiğinden ve torasik 
kanal lenf sıvısı vücudun bütün alanlarının lenfasının 
karışımı olduğundan protein konsantrasyonu ortala-
ma 100 ml’de 3-4 gr olarak bulunur (21). Şeker içeriği 
100 ml’de 40-200 gr’dır. İçerdiği ana elektrolitler, sod-
yum, potasyum, klorid, kalsiyum, inorganik fosfattır. 
Hücresel eleman lenfositlerdir (Tablo 1).

Erişkinlerdeki günlük akım miktarı 1500-2500 ml civa-
rındadır. Hızı ise 1,38 ml/k/saat olarak hesaplanmıştır. 
Diyetteki yağ içeriği arttıkça miktarı artar. Açlık halin-
de miktar azalır. Absorbe edilen yağ ağızdan alındığı 
andan venöz dolaşıma ulaşana kadar geçen süre bir 
saatten azdır. En üst absorpsiyon düzeyi ise yemekten 
sonra altıncı saattir. 

Şilusun duktus torasikus içindeki abdomenden yu-
karı yönlü iletiminde 4 faktör etkilidir. Bunlar sırasıyla 
lenfatik sıvının emilimi ile sisterna şiliye iletilen basınç 
etkisi, torasik kanal duvarındaki düz kasların kasılma-
sı, batın ve göğüs boşluğu arasındaki basınç farkı ve 
lenfatikovenöz bileşkedeki vakum etkisidir (Bernoulli 
emme etkisi) (21,23,24). Lenf absorpsiyonu ile oluşan 
basınç yiyeceğin hacmi ile orantılı, dış basınç ya da 
duvar basıncından bağımsızdır (1,25).

ŞİLOTORAKS

Etiyoloji ve Fizyopatoloji 

Şilotoraks plevral boşlukta lenfatik sıvının toplanma-
sı olarak tanımlanabilir. Genellikle torasik kanal veya 
büyük dallarından kaçak sonucu plevral boşlukta şi-
löz sıvı birikimi ortaya çıkar. Torasik kanaldaki küçük 
bir kaçak plevral kavitede şilöz sıvı toplanmasına ne-
den olarak pulmoner mekanizmada akut veya kronik 
değişikliklere neden olur. Normal bir erişkinde torasik 
kanal günde ortalama 4 L şilus taşır ve bu da torasik 
kavitede çok hızlı ve büyük miktarda sıvı toplanması-
na neden olur. 

Etiyoloji ve fizyopatolojinin anlaşılması şilotoraks 
tedavisinin uygun şekilde yapılması ve yüksek olan 
mortalitenin belirgin şekilde düşürülmesi için önem-
lidir. Klinik tablo yaralanma, herhangi bir hastalık ne-
deniyle rüptür, dıştan bası yapan lenf nodlarının akımı 
engellemesi ve staza bağlı lenf kanallarından sızıntıla-
rın olması ile gelişir. Torasik kanalın zayıf ve ince bir 
yapısı sebebiyle ani gerilmeye yol açan durumlarda 
(künt travmalar), vertebral kanalın ani hiperekstansi-
yonu sonucu, öksürük, şiddetli kusma gibi ani basınç 
artışı halinde zedelenme görülebilir (26-28). Nadiren 
penetran yaralanmalarla da primer travmatik şiloto-
raks ortaya çıkabilir. Ateşli silah veya delici-kesici alet 
yaralanmasına bağlı olarak torasik kanal yaralanabilir. 
Bu durumda genelde eşlik eden hayatı tehdit edici 
diğer organ yaralanmaları nedeniyle şilotoraks tanısı 
arka planda kalabilir (Resim 2). 

Şilotoraks etiyolojisi Tablo 2’de verilmiştir. Sebepler 
kabaca konjenital, travmatik ve non-travmatik olarak 
üç ana başlıkta incelenebilir.

Nontravmatik: Malign hastalıklar şilotoraks tanısının 
%50’sinden fazlasında etiyolojiyi oluştururlar. Tümö-
rün direkt kanalı invaze etmesi, lenfatik tutulum veya 
tümöral bir embolinin kanalı tıkaması sonucunda 

Tablo 1. Şilus bileşimi

pH

Dansite

Lenfosit

Eritrosit

Kültür

Yağ globülleri

Total protein

Albumin

Globülin

Fibrinojen

Total yağ

Trigliserit

Kolesterol

Elektrolit

Glikoz

Kolesterol/Trigliserit

Antitrombin

Protrombin

7,4-7,8

1,012-1,025

400-6800/dl

50-600/ mm3 <plazma

Steril

Sudan kırmızısı ile boyanma

2,21-5,9 g

1,2-4,1 g

1,1-3,6 g

16-24 g/dl

0,4-6 g/dl

>plazma 

65-220 mg/dl

Plazmaya yakın

48-200 g

<1

>plazmadaki miktarın % 25’i

>plazmadaki miktarın %25’i

Resim 2. Penetran boyun yaralanması (Şilotoraks)
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ortaya çıkar. Lenfomatöz ve non-lenfomatöz olarak 
ayrılırlar. Şilotoraks tümöral lezyonun yerine ve staza 
bağlı olarak bilateral veya tek taraflı olabilir. Lenfoma-
lar vakaların %60’lık kısmı ile en sık nedendir. Non-
hodgkin lenfomalar Hodgkin lenfomalara göre daha 
sıklıkla şilotoraksa neden olurlarken non-lenfomatöz 
olaylara bağlı (akciğerin primer karsinomları, lenfo-
sarkomlar gibi) vakalar nadirdir. Malign olmayan eti-
yolojiler idiopatik, konjenital ve diğer olarak ayrılırlar. 
İdiopatik tanısı için diğer malign nedenleri ekarte 
etmek gereklidir. Yenidoğanda multipl lenfatik da-
mar anomalileri (duktus torasikus atrezisi gibi) veya 
torasik kavite defektleri ve potansiyel diğer konjeni-
tal anomalilerle ilişkili olarak plevral efüzyon ortaya 
çıkabilir (29-30). Diğer nedenler siroz, tüberküloz, 
sarkoidoz, amiloidoz ve paraziter (flariyazis), benign 
tümörler, retrosternal guatr, vena kava trombozu, 
artmış venöz basınç, pulmoner lenfanjiomyomatozis 
olarak belirtilebilir.

Travmatik: Travma ikinci sıklıktaki şilotoraks nede-
nidir (%25). İatrojenik yaralanma birçok torasik pro-
sedürde bildirilmiştir. Baş ve boyun cerrahisi, göğüs 
ameliyatları, karın içi lenf nodu diseksiyonuna ek ola-
rak tanısal yöntemlerden subklaviyan ven kateterizas-
yonu, özofagus skleroterapisi ve lumbar arteriografi 
belirtilebilir. Milonakis ve arkadaşlarının (31) konjeni-
tal kalp cerrahisi vakalarından oluşan deneyimlerini 
içeren 1341 konjenital kalp hastalığı hastasının ince-
lendiği çalışmalarında 18 hastada (%1,3) postoperatif 
şilotoraks saptanmış ve bunların drenaj ve beslenme 
kontrolü ile tedavi edildikleri bildirilmiştir. İlaveten 6 
çocuğa tedavide somatostatin verilmiştir. Lenfatik ka-
çak sebat ettiğinde (2,5- 14,7 mL/kg/d 8-42 gün arası) 
cerrahi tedavi uygulanmıştır. Hastaların birinde 6 haf-
talık orta zincirli yağ asiti diyeti ile 6 haftada şilotoraks 
düzelmiştir. Bu çalışmada hiç mortalite görülmemiş, 
konservatif tedavi 15 hastada (%83,3) efektif olurken 
3 hastada torakotomi uygulanmış ve plöredez yapıl-
mıştır. Bunlardan iki tanesine daha önceden plöredez 
ve doksisiklin uygulanmış.

Diğer bir çalışmada Borasino ve ark. (32) üst santral 
venöz kateter uygulaması ile postoperatif şilotoraks 
gelişimi arasında yüksek ilişki bulmuşlardır. 392 has-
talık bu retrospektif çalışmada, konjenital kalp hasta-
lığı nedeniyle cerrahi uygulanan çocukların 62’sinde 
üst vücut bölgesine santral venöz kateter konan ta-
rafta şilotoraks geliştiği belirlenmiştir. Araştırmacılar 
internal juguler ve subklaviyan venlere santral venöz 
kateter uygulanmasından kaçınılarak şilotoraks insi-
dansının azaltılabileceğini belirtmişlerdir. 

Erişkinde cerrahi girişimler sonrası, örneğin özofajek-
tomi, sempatektomi, tortikoliz ameliyatları, boyun 
operasyonları, sol skalen lenf nodu biyopsileri, me-
diastinal lenf nodu diseksiyonu sırasında duktus to-
rasikus yaralanabilir. Literatürde iatrojenik olmayan 
travmatik şilotoraks sıklığı %2,6 olarak bildirilmiş olup 
bu konudaki yayınlar olgu sunumları şeklinde nadir-
dir (33-37). Cerrahi dışı travmatik yaralanma nadir bir 
neden olup sıklıkla penetran travmaya sekonder orta-
ya çıkmaktadır. Künt travmalar ve emezis veya şiddetli 
hapşırık, öksürük olguları, vertebranın hiperekstansi-
yonu ile de iatrojenik olmayan şilotoraks olaylarına 
rastlanabilmektedir. 

Şilotoraks psödoşilotorakstan ayırt edilmelidir. Ko-
lestrol plörezisi ve kronik efüzyonda biriken koleste-
rol kristalleri buna sebeptir. Psödoşilotoraksın en sık 
nedeni tüberkülozu takiben kronik romatoid plörezi 
ve iyi tedavi edilmemiş ampiyemdir.

Konjenital: Konjenital etiyolojiler yukarıda bahsedil-
diği şekilde non-travmatik ve travmatik etyolojilerle 
iç içe geçmiştir. Yenidoğanda doğumsal şilotoraks 
plevral sıvı toplanmasının en sık nedenidir. Bu durum 
daha önce de belirttiğimiz şekilde lenfovasküler yan-
lış oluşumlar veya duktus torasikus atrezisi ile ilişkili-
dir. Konjenital olarak sınıflanmış olsa da bebeklerde 
doğumda ortaya çıkan şilotoraksın esas sebebi zor 
geçen doğum eylemidir. Doğum için uygulanan ma-
nevralardan duktus etkilenebilir. Çocuklarda görülen 
diğer sebep ise sisterna şili veya duktus torasikusta 
olabilen konjenital anomalilerdir. Görülme sıklığı 
1/20000’dir (42). Benign lezyonlar, lenfanjiomlar, kis-
tik higromalar, pulmoner lenfanjiomyomatozis olarak 
belirtilebilir.

Klinik özellikler ve tanı

Şilotorakslı hastaların çoğu asemptomatik olsa da 
intraplevral boşlukta biriken sıvı miktarının artma-
sı ile nefes darlığı ve öksürük gelişebilir. Halsizlik ve 
sıvı biriken tarafta rahatsızlık hissi oluşabilir. Taşikardi, 
taşipne ve hipotansiyon görülebilir. Efüzyon birikim 
hızı şilotoraks olgularında genellikle yavaş olduğun-

Tablo 2. Şilotoraks etiyolojisi

Nontravmatik Travmatik Konjenital

Maligniteler

   Lenfoma

   Diğer malign  
   hastalıklar

Enfeksiyon

İdiopatik

       

         

İatrojenik

   Cerrahi

   Tanısal girişimler

İatrojenik olmayan

   Künt travma

   Penetran travma

   Diğer

Travmatik

Anomaliler
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dan solunum semptomları başlangıçta hafiftir. Ancak 
iatrojenik veya non-iatrojenik olarak duktusun tam 
kesilerinde ise sıvı birikimi hızlı olur ve akut, şiddetli 
solunum sıkıntısı gelişebilir. 

Şilöz sıvı irritan özellikte olmadığından göğüs ağrısı 
ve ateş nadiren tariflenir (38). Akut dönemde lenfin 
bakteriyostatik etkisiyle enfektif bulguya pek rast-
lanmaz. Sonraki dönemde ise nütrisyonel ve immü-
nolojik nedenlerle şilotoraksın kronik etkileri önem 
kazanır. Bu olgularda malnütrisyon, dehidratasyon, 
metabolik asidoz ve immün yetmezlik tablosu gelişe-
bilir. Bu durumlar patolojik durum nedeniyle gelişen 
yağ, protein, elektrolit, bikarbonat, lenfosit ve yağda 
çözünen vitaminlerin kaybına bağlıdır. T lenfosit kay-
bı ile lenfopeni ortaya çıkar ve immün sistem zayıflar. 
Malnütrisyon ve immün yetmezlik sonrası enfeksi-
yonlar şilotoraks sonrası ölümün başlıca nedenleri-
dirler. Zayıflama ve ödem ile sonuçlanan protein kay-
bına göre yağ ve vitamin kaybı daha iyi tolere edilir. 
Günlük 2500 ml’e varan sıvı kaybı kardiyovasküler sta-
biliteyi bozar. Olgular tedavi altına alınmaz, kanaldaki 
yaralanma spontan veya cerrahi olarak kapatılmaz 
ve destekleyici tedavi yapılmazsa şilotoraks ölümcül 
seyredebilir. 

Şilotoraks bazı cerrahi girişimler sonrası ortaya çıkışı 
hariç tutulduğunda çok nadir görülen bir durumdur 
(Özofajektomilerde %5-8, akciğer rezeksiyonlarında 
%0,5). Bu açıdan şilotoraks tanısı nadiren düşünülür 
ve güçlü olarak şüphelenmek gerekir (39). Radyolojik 
olarak şilotoraksın diğer plevral efüzyonlardan farkı 
yoktur. Diğer plevral efüzyonlar gibi bası semptom-
ları verebilir. Kompresyon atelektazisi oluşturması ve 
mediastinal yer değiştirme izlenebilir. Künt travma 
olgularında posterior mediastinal şiloma görünümü 
ortaya çıkabilir. Bundan sonraki aşamada hastaya to-
rasentez uygulanır.

Torasentezle veya tüp torakostomi ile alınan plevral 
sıvının incelemesinde pıhtılaşmayan, kokusuz, süt 
görünümlü ve seröz kıvam şilotoraks şüphesine güç-
lü kanıt oluşturur. Laboratuvar testlerinde serbest 
mikroskopik yağ görülmesi, yağ globüllerinin Sudan 
III ile boyanması gram boyama ile lenfosit hakimiyeti 
önemli kriterleri oluşturur.  Tanı plevral sıvının anali-
zi ile konur. Plevral sıvıdan alınan örnek Gram boya-
maya, protein ve trigliserit tarama testine ve hücre 
sayımına gönderilmelidir. Eğer sıvı beyaz renkte, içe-
risinde nötrofil yoksa ve Gram boyamada bakteri gö-
rünmüyorsa şilotorakstan şüphelenilmelidir.

Trigliserit seviyesi tanıyı koymada daha fazla yardımcı 
olur. Sıvının biyokimyasal analizinde yüksek triglise-
rit ve protein seviyeleri saptanır. Trigliserit seviyesinin 

110 mg/dl üzerinde olması yüksek olasılıkla (%99) şi-
löz efüzyon için tanısaldır. Trigliserit seviyesi 50-110 
mg/dl aralığında olan şüpheye düşülen olgularda 
lipoprotein elektroforezinde şilomikron bandı görül-
mesi tanıya yardımcıdır (40). Trigliserit seviyesi 50 mg/
dl altında ise şilotoraks (olasılık %5’ten düşük) tanısın-
dan uzaklaşılmaktadır. Torasentezle alınan sıvının gö-
rünümü yanlış sonuçlara götürebilir. Artmış trigliserit 
düzeyi psödoşilotoraksta da olabileceğinden koleste-
rol değeri trigliserit ile eş zamanlı ölçülmelidir. Koles-
terol/trigliserit oranının 1’den küçük olması şilus için 
tanı koydurucudur. Psödoşilotoraksta kolesterol sevi-
yesi her zaman yüksektir ve mikroskopide kolesterol 
kristalleri görülür ve kesin tanı koydurucudur. 

Radyolojik incelemelerde akciğer grafilerinde plevral 
efüzyon, bilgisayarlı toraks tomografilerinde medias-
tinal kitle veya akciğer patolojisi gibi etiyolojik faktör-
ler görüntülenebilir. Lenfanjiografiler (kaçağın yerinin 
bulunmasında %70’den fazla başarılı) ve lenfosintig-
rafi ile SPECT/CT yapılarak torasik kanaldaki şilöz sıvı 
kaçağının gösterilmesinin mümkün olduğu çalışma-
lar mevcuttur (41).

Ayırıcı tanıda ampiyem düşünülmelidir. Hastada 
toksik tablonun bulunması, bilinen pnömoni varlığı 
şilotoraksa karşı ampiyem yönünde ön tanıyı kuv-
vetlendirir. Ampiyem analizinde hakim hücreler PNL 
iken şilöz sıvıda lenfositlerdir. Ampiyem olgularında 
da bazen beyaz renkli sıvı birikimi görülebilir. Şilöz sıvı 
eterle muamele edilirse berraklaşır, halbuki ampiyem 
aynı kalır. Yine şilöz sıvı Sudan 3 ile boyanır, ancak am-
piyem örneği boyanmaz. Ampiyemde sıvı kültüründe 
şilotoraksın aksine üreme olur.

Belirlenemeyen nedenlerle oluşan efüzyonlarda da 
lipoprotein analizi yardımcı olacaktır. Süte benzer 
efüzyon lesitin-globülin kompleksleri veya tüber-
küloz ya da romatoid artrite sekonder kronik seröz 
plevral efüzyon da kolesterol birikmesi sonucu olu-
şabilir. Ayrım için boyanmış zeytin yağı içirilir. Koles-
terol/trigliserit oranı 1’den küçük ise şilöz, büyük ise 
non-şilözdür. Trigliserit 110 mg/dl üzerinde ise %90 
şilöz, 80 mg/dl altında ise %5 olasılıkla şilözdür. Basit 
ve pratik bir metot olan eterle sıvının berraklaşması 
şilotoraksı gösterir. Şilöz sıvı non-irritan olduğundan 
plevral kalınlaşma görülmez, gözleniyorsa da şiloto-
rakstan bağımsızdır. Yine bir diğer ayırıcı tanı psödo-
şilotoraks ve kolesterol plevral efüzyonlardır. Psödoşi-
löz materyal malign tümörlerde veya enfeksiyonlarda 
karşımıza çıkmaktadır (39,42,43).

Tedavi 

Hastalarda şilöz kaçakla birlikte önemli miktarda yağ, 
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yağa bağlı vitamin, protein, elektrolit, immünglobülin 
ve T-lenfosit kaybı olması malnütrisyon, kilo kaybı ve 
immün yetmezlik ile sonuçlanabilir. Bu yüzden sürat-
le tanı konarak tedaviye geçilmesi klinik semptomla-
rın ve fizyolojik parametrelerin düzeltilmesi için çok 
önemlidir. Şilotoraks tedavisinde birçok yöntem mev-
cuttur. Agresif nütrisyonel destek, hipovoleminin ön-
lenmesi, immün baskılanmanın önlenmesi, protein 
ve elektrolit dengesinin sağlanması önem taşımakta-
dır. Altta yatan hastalığın tedavisi nontravmatik nede-
ne bağlı enfeksiyon, sarkoidoz, lenfoma, metastatik 
karsinom durumlarında özellikle önemlidir. Tedavi al-
goritması Tablo 3’te verilmiştir. Tedavi konservatif ve 
cerrahi olarak 2 bölümde incelenir.  

a.Konservatif tedavi

Tanı konan hastalarda acil torakotomi endikasyonu 
yoksa ilk tedavi seçeneği konservatif yaklaşım olmalı-
dır. Tedavide amaç dehidratasyonu engellemek, bes-

lenmeyi sağlamak, şilöz birikimi önlemektir. Hastanın 
genel durumu ve günlük drenaj miktarına göre cer-
rahiye karar verilmelidir. Konservatif tedavide dispne 
için terapötik torasentez veya tüp torakostomi uygu-
lanır. Tüp torakostomi akciğer tam ekspansiyonunun 
sağlanması açısından torasenteze göre daha faydalı 
olur. Tüp torakostomi ile re-ekspanse olan akciğerin 
tüp nedeniyle torasik duvara ve kaçak bölgesine yapı-
şıklıklar oluşturması ile drenajın kesilmesi umulabilir.

Bu drenaj uygulamaları ile birlikte detaylı bir izlem 
gerekir. Günlük drenaj takibi, elektrolit ve protein 
monitörizasyonu yapılmalıdır. Bu tedavi sürecinin 
başlangıcında lenf akım hızı ve lenf kaçağının azaltıla-
bilmesi için hastanın diyetinin düzenlenmesi ve bes-
lenme desteği gerekir. Orta zincirli trigliseritleri içe-
ren proteinden zengin diyet uygulanabilir. Bu tedavi 
ile konjenital ve non-travmatik şilotoraks olgularında 
%50 oranında başarı sağlanmıştır. Fakat bu durum 
sıklıkla konservatif tedavi için başarısızlık oranını art-

Tablo 3. Şilotoraksta tedavi algoritması

Torasentez



Tanıyı doğrulama



Göğüs Tüpü



Konservatif Tedavi

NPO

Negatif Aspirasyon

Santral Hiperalimentasyon



2 Hafta Takip

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

Malign Dışı        Malign şilotoraks

Drenaj >500 cc/gün  Drenaj <250 cc/gün   

                             Radyoterapi 

Torakotomi          1 hafta takip

                                   

Duktus ligasyonu                              Drenaj yok           Drenaj devam ediyor

 Dekortikasyon                                                                      

 Plörektomi                         Tüpü sonlandır             Unstabil hasta         Stabil hasta

                                                     

                   Plöroperitoneal        Torakotomi

          Şant

*Joseph L. Miller: Anatomy of the thoracic duct and chylothorax. General Thoracic Surgery, Baltimore, Philadelphia, London: 
William&Wilkins, ed. Shields, 2000, Chapter 63.
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tırdığından tercihen ilk seçenek olarak hastanın oral 
alımı durdurulup direkt olarak total parenteral nütris-
yona (TPN) geçilir. Parenteral hiperalimentasyon duk-
tus içi akımı en aza indirmek açısından önemlidir. TPN 
hastanın su, enerji ve aminoasit ihtiyaçları hesaplana-
rak hazırlanmalıdır. Bu sırada günlük aldığı çıkardığı 
yakından takip edilmeli ve medikal tedavi 10-14 gün 
devam ettirilmelidir.

Son yıllarda kullanımı giderek artan destek amacıyla 
hipotansiyon tedavisinde kullanılan sempatomimetik 
ajan somatostatin ve yine etilefrin kullanılmaktadır. 
Amaç damar düz kas dokusunda kontraksiyon ya-
ratarak duktus akım hızını azaltmaktır. Düşük debili 
olgularda faydaları görülmüştür. Özellikle infantil ve 
neonatal şilotoraks ile cerrahi girişim sonrası şiloto-
raks olan vakalarda etkili olmuşlardır. Somatostatin 
organizmada nörohümoral denge açısından kısıtla-
yıcı bir hormondur. Başlıca etkileriyle gastrointestinal 
enzimlerin salgılarını kısıtlayarak intestinal geçiş za-
manını uzatıp su emilimini artırır, hepatik venöz ba-
sıncı düşürür ve viseral kan akımını azaltır. Bütün bu 
etkileri ile lenfatik akımı azaltır ve şilöz sıvı kaçağının 
kesilmesini sağlayabilir.

Birçok çalışmada somatostatinin farklı doz aralıkların-
da (2-12 mg/kg/saat) kullanımı ile yan etki görülmek-
sizin başarılı tedavi sonuçları elde edilmiştir (44,45). 
Somatostatin (6 mg/g iv/ 50 mcg/8 saatte sc) ve Oc-
reotid (50-100mcg/ 8 saat sc) gastrointestinal sek-
resyonları azaltarak barsaktaki lenfatik absorpsiyonu 
azaltır. 

Somatostatin uzun etkili sentetik analoğu olan okt-
reotidin konservatif tedaviye yanıtsız vakalarda şilöz 
efüzyonu kalıcı olarak durdurabileceğini son klinik 
çalışmalar göstermektedir. Etki mekanizması tam an-
laşılamamakla beraber hepatosplenik venöz basıncı 
barsaklardan lipid emilimini duktus torasikusta trigli-
serit konsantrasyonunu düşürerek şilöz sıvı üretimini 
azaltmakta olduğu düşünülmektedir. Oktreotid intra-
venöz infüzyon ile 0,3-10 mg/kg/saat dozunda veya 
sc 20-70 mg/kg/gün 3 dozda uygulanabilir. Sirolimus 
(mTOR reseptör inhibitörü) lenfanjiomiyomatoziste 
(anormal düz kas proliferasyonu) kullanılmaktadır.

Düşük doz mediastinal radyoterapinin (2000cGy/10 
güne bölünmüş dozlarda) cerrahiye refrakter olgu-
larda faydalı olduğu yönünde yayınlar mevcuttur. 
Benzer bir tedavi kliniğimizde de uygulanmıştır. 
Kronik lenfositik lösemi tanısı sonrası şilotoraks geli-
şen hastamıza önce sağ torakotomi başarılı bir kütle 
ligasyonu yapıldı. Ancak ameliyat sonrası 2. gün ye-
niden dirençli şilotoraks ortaya çıkması sonrası önce 
200cGy/gün 6 fraksiyonda sonuç alındı. Fakat takipte 
1 ay sonra yeniden şilotoraks gelişmesi üzerine bu 
sefer 150cGy/gün 8 günlük toplamda 1200 cGy rad-
yoterapi uygulamaları ile kaçak kesildi. Bazı olgularda 
başarılı cerrahi ligasyonlar ve radyoterapi sonrası dahi 
tekrar nüks eden dirençli şilotoraks durumlarına rast-
lanabilmektedir. Resim 3’te yukarıda bahsettiğimiz 
hastamızın radyoterapi sahası planlaması görülmek-
tedir. 

Malign şilotoraksta kimyasal plöredez, kemoterapi ve 
radyoterapi şilotoraksı tedavi edebilir. Fayda göreme-

Resim 3. Cerrahiye refrakter lenfomaya bağlı malign şilotoraks olgusuna radyoterapi planlaması
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yen hastalarda plöroperitoneal şant (Denver şantı), 
uygulanabilir. Şantın yararı lenfatik sıvının vücut dışı-
na atılmaması ve böylece hastanın genel durumunun 
aşırı bozulmamasıdır.

Talk plöredez etkili bir alternatif olabilir. Başarı şansı, 
cerrahi sonrası ortaya çıkmayan kaçaklarda drenaj 
miktarı ile orantılı olarak %80-100 civarındadır. Be-
raberinde duktus ligasyonu gerekebilir. Plöredezde 
tetrasiklin ve bleomisin de kullanılabilir. İnterferon 
veya interlökin de uygulanabilir. Yine platinyum co-
illarla torasik kanala floroskopik embolizasyon ya-
pılmaktadır (46). Genel olarak yayınlarda konservatif 
tedavilerle olguların % 50’sinde iyileşme görüldüğü 
belirtilmiştir.

b. Cerrahi tedavi

Konservatif tedavi süresine karar vermede lenfatik 
drenaj miktarı ve şilotoraks nedenine bağlı olarak 
değişmekle beraber ısrarcı olmak tartışmalıdır. Ancak 
konservatif tedavi başarısız olmuşsa cerrahi teda-
vi gündeme gelmelidir. Konservatif tedavide başarı 
oranı değişik serilerde %16-75 arasında değişmek-
tedir. Bazı yazarlara göre şilotoraksta günlük drenaj 
5 günlük periyotta erişkinde günlük 1500 ml veya 
çocuklarda 100 ml üzerine çıkarsa, 2 haftadan uzun 
süredir kaçak devam ediyor ve azalma olmuyorsa (14 
günlük periyot sonrasında günlük 100 ml üzerinde), 
hastada klinik bozulma, drenajın kilo kaybına yol aç-
ması, hiperalimentasyona rağmen hipoproteinemi, 
malnütrisyon veya metabolik problem baş göster-
meye başlamışsa cerrahi tedavi gündeme gelmelidir. 
Erken cerrahi uygulamaların şilotoraksta mortaliteyi 
%10-50 oranlarında artırdığı da unutulmamalıdır. Bu 
açıdan 0,25 ml/kg/saatten az drenajlarda uzun süreli 
beklenebilirken 2 ml/kg/saat ciddi drenajlarda bek-
lenmeden cerrahi uygulanmalıdır. Cerrahi yöntem 
son yıllarda çeşitli alternatif metotlar geliştirilmesine 
rağmen konservatif tedavi ile düzelmeyen hastalarda 
hala en yaygın kullanılan tedavi seçeneği olarak dur-
maktadır. Tek taraflı şilotoraks olgularında torakotomi 
aynı tarafa yapılmalı, iki taraflı efüzyonlarda ise ön-
celik sağ torakotomi şeklinde olmalıdır (35). Günlük 
800-1500 cc civarı drenajı olan olgularda en çok 7 gün 
beklemek yeterli görülmektedir. Re-operasyon kaçak 
miktarı azalmamışsa 5-7 gün içinde yapılmalıdır. Özo-
fagusu ilgilendiren ameliyatlar sonrası kaçak büyük 
olacağından beklemeksizin operasyon ve ligasyon 
düşünülmelidir. Duktusun azigos, interkostal ve lum-
bar venlerle irtibatı nedeniyle zararlı bir etki olma-
dan duktus göğüs boşluğunda diyafram üzerinden 
bağlanmalıdır. Yine akciğer kollabe ise erken cerrahi 
yapılabilir. Multiorgan yaralanmaları ve cerrahi gerek-

tirmeyen vertebra kırıklarında tedavi süresi uzayabilir. 
Neonatal şilotorakslarda somatostatin tedavisine ön-
celik verilir.

Operatif teknik: 

Operasyon kararı verildiğinde tarafı belirlemek için 
kaçak tesbiti lenfanjiografi ile yapılmalıdır. Çift lümen-
li entübasyon ve nazogastrik sonda takıldıktan sonra 
hasta tam olarak dekübit pozisyonuna getirilir. Poste-
rolateral torakotomi yapılır. 7. veya 8.  interkostal ara-
lıktan toraksa girilir. Şilotoraks daha önce yapılan to-
rakotomiden sonra gelişmişse eski insizyon kullanılır. 
Mediastinal dokular kaçak yeri tespiti için dikkatlice 
incelenir. Yapılan anatomik çalışmalarda %60 hasta-
da duktusun T8-12 seviyelerinde tek bir yapı olduğu 
%40 hastada duktus duplikasyonunun kaudal bölüm-
de olduğu belirtilmiştir.  Bu açıdan kütle ligasyonu en 
başarılı cerrahi tedavi metodudur (%90) (Şekil 4). 

Çoğu yazar lenfatik sıvının yağ içeriğini artırmak ve 
malnütrisyondaki hastada torasik kanalı görünür hale 
getirip kaçak yerini kolayca görebilmek için ameliyat-
tan 30 dakika ile 2 saat kadar önce 100-200 ml zeytin 
yağı veya kremanın nazogastrik tüp ile mideye veril-
mesini önermektedirler. Yine önerilmeyen bir yol ol-
makla beraber 0,7-0,8 mg/kg Evans Mavisi sudaki so-
lusyonu bacaktan verilir. 5 dakika sonra duktus çevre 
dokularla beraber boyanır. 

Kaçak yeri tespit edildiğinde altından ve üstünden 
4/0 non-absorbabl sütürlerle dikilir. Kaçak yeri belirsiz 
ve tam olarak saptanamamışsa hiatusun hemen üze-

Şekil 4. Duktus torasikusa diyafram üzerinde kütle ligas-
yonu bölgesi
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rinden kütlesel olarak bağlanabilir. Duktus görülmü-
yorsa diseksiyon yapılmamalı ve tüm gözenekli doku-
lar birlikte bağlanmalıdır. Kaçak, sütürlerin yırtmasını 
önlemek ve geniş alana baskı yapmasını sağlamak 
amaçlı genellikle teflon destekli sütürler kullanılarak 
kapatılır. Belirgin kaçak bulunsun ya da bulunmasın 
şilöz kaçağın operatif olarak kapatılmasının prensip-
leri şu 3 yöntemle belirlenebilir:  

1. Fistül teflon yamalarla kapatılır ve çevre doku ile 
desteklenerek duktusun açık kalması sağlanır.

2. Kaçağın olduğu mediastinal plevranın sütüre edil-
mesi ve beraberinde duktusun supradiyafragma-
tik ligasyonu yapılır. 

3. Duktusun supradiyafragmatik olarak kütlesel bağ-
lanması. Azigos ve aorta çevresi tüm gözenekli 
dokular sütüre edilir. 

Ligasyon sonrası duktus içi basınç 50 mmHg’ye değin 
yükselir, ancak kollaterallerin açılması ile basınç düşer 
ve böylece beslenme problemi olmaz. Kan yağı geçi-
ci bir süre düşer. Duktus ile azigos ve lumbar venler 
arasındaki minör lenfatik venöz anastomozlar lokalize 
kesintiyi çok çabuk telafi ederler.  

Künt ve penetran travmalardan sonra şilotoraks ge-
lişen ve yaralanma yerinin şüpheli olduğu olgularda 
lenfatik kaçağın torakoskopik kontrolu faydalı olabi-
lir (35). İşlem lokal anestezi altında yapılabildiği gibi 
genel anestezi kullanılırsa tek akciğer ventilasyonu 
sayesinde posterior mediastenin daha iyi görüntüle-
nebilmesine imkan tanır. Hasta hafifçe arkaya yatar 
tarzda dekübit pozisyon verilerek trokar 6. interkos-
tal aralıktan konabilir. Eğer ikinci trokar kullanılacaksa 
aynı ya da bir üst interkostal aralıktan arkadan yerleş-
tirilir. Şilöz sıvı aspire edilip mediastinal plevra inferior 
pulmoner ligamandan innominat vene kadar incele-
nir Kaçağı metalik klips kullanarak kapatanlar vardır. 
Ardından kaçak kontrolu yapılıp tüm alan fibrin yapış-
tırıcı ile örtülür (26). 

Plöredez veya torasik duktus ligasyonu başarısızsa 
şant düşünülebilir. Şant uygulaması cerrahi yapıla-
mayacak ve asiti olmayan hastalar (malign hastalık) 
için uygundur. Plöroperitoneal şantlar, aktif manuel 
bir pompa kullanan Denver şantı ve pasif olan LeVeen 
şantıdır. Plörovenöz şantlar ise subklaviyan, juguler 
venlere yapılır ve daha ziyade lenfanjiomatozis, sarı 
tırnak sendromu, cerrahi sonrası şilotoraks olguların-
da kullanılır.

c. Girşimsel radyoloji uygulamaları:

Günümüzde girişimsel radyolojideki gelişmelere bağ-
lı olarak travmatik ve nontravmatik vakalarda radyo-

lojik tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Hepatik şilotorakslı hastalarda transjuguler intrahe-
patik portosistemik şant uygulaması ile lenfatik kaçak 
kontrol altına alınabilmekte, portal venöz basınç ve 
bundan dolayı lenfatik akım azalarak spontan kapa-
nabilme sağlanabilmektedir.

Nontravmatik vakalarda lenfografi sonrası şilotorakslı 
olgularda %6-50 oranında iyileşme görüldüğü bildi-
rilmiştir. Buna rağmen lenfografi tedavi yöntemi ola-
rak kabul edilmemektedir.

BT eşliğinde lenfatik kaçak alanının kenarına doku 
yapıştırıcıları kullanarak tedavi uygulamaları ile ilgili 
yeterli klinik deneyim bulunmamaktadır.

Torasik duktusun perkütan embolizasyonu yönte-
minde daha fazla klinik deneyim mevcuttur. Duktus 
embolizasyonu lenfanjiografi ile kontrast maddenin 
sklerotik etkisine dayalı olan bir yöntemdir. Lenfan-
jiografi ile görülen duktusun perkütan embolizasyo-
nudur. Bu yöntem erişkin ve çocuklarda duktus to-
rasikus ligasyonuna alternatif olarak kullanılabilir. Bu 
yöntemde lenfanjiografik olarak abdominal damarlar 
ve duktus torasikus görüntülenmekte ve ardından uy-
gun lenf damarına perkütan kateter ile girilerek kıla-
vuz tel yerleştirilmektedir. Bunun üzerinden ilerletilen 
bir mikrokateter yardımı ile kaçak olan bölgeye em-
bolizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Torasik kana-
lın başarılı şekilde kateterizasyonu yapılan vakalarda 
başarı oranı %90’ın üzerindedir. Bu yöntemle komp-
likasyon oranı %3 olarak bildirilmektedir ve ölümle 
sonuçlanan komplikasyonu bulunmamaktadır (47).  

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Lenfatik kaçaklar hayatı tehdit edici durumlardır.

• Nontravmatik ve travmatik, iatrojenik sebepler-
den ortaya çıkan şilotoraks olgularında klinik 
görünüm aynı olsa da tedavide birbirinden farklı 
prosedürler kullanmak gerekebilir.  Cerrahi işlem-
lerin neden olduğu duktus torasikus hasarların-
da tıkanmamış bir lenfatik kanal bulunmaktadır. 
Buna karşılık tümörün neden olduğu olgularda 
özellikle lenfoma nedeniyle ortaya çıkanlarda tı-
kanmış bir lenfatik sistem olduğundan tedavi sü-
reci daha zordur. 

• Şilotoraks olgularında bazen tek tip tedavi proto-
kolü tedavi için yeterli olmamaktadır.

• Ciddi miktarlarda kaçağın tedavisinin yapılmadığı 
durumlarda kesin ölümle sonuçlanan bir durum-
dur. Bu açıdan tanı, tedavi zaman kaybetmeksizin 
yerinde ve zamanında yapılmalı ve süreç dinamik 
olarak takip edilmelidir. 
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• Cerrahi prosedür kişiden kişiye değişen anatomik 
varyasyonlar, torasik kanalın rahatlıkla görüntü-
lenememesi ve bunun üstüne hastanın malnüt-
risyon durumu sebebiyle kanalın saptanmasının 
daha da zorlaşması sebebiyle oldukça zor olabil-
mektedir. 

• Cerrahi olarak seçilecek yöntemler hastadan has-
taya farklılık gösterebilir. 

• Cerrahi uygulamalar için cerrahın duktus torasi-
kusun anatomisini ve çevre dokularla ilişkilerini iyi 
bilmesi gerekmektedir. 

• Lenfatik sistemin fonksiyonları iyi bilinmelidir. 

• Konservatif tedavi için kullanılan ilaçların doz ve 
yan etkileri iyi bilinmeli ve yan etkilerinde proto-
kol değiştirilebilmelidir. 

• Cerrahi karar aşaması çok önem taşımakta olup 
hayat kurtarıcı olabilmektedir.
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Bölüm 32

Çocuklarda Toraks Travmaları

Thoracic Trauma in Children

Dr. Alper Avcı*, Dr. Cemal Özçelik
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

ÖZ
Travma halen çocuk yaş gurubunun en önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Toraks travması yaygın olmama-
sına rağmen çocuklarda göreceli olarak daha sık görülür ve önemli bir mortalite nedenidir. Bu durum çocukluk çağında 
torasik travmanın çoklu organ yaralanmalarına daha sık eşlik etmesinden kaynaklanır. Çocuklardaki anatomik farklılıklar 
ve travma mekanizmalarının farklı olması yetişkin travmalarından ayrışmalarını sağlar. Çocuklar yetişkinlerin küçük hali 
değildirler. Acilde ilk değerlendirilmelerinde toraks travmasından şüphelenmek en önemli adımdır, zira ciddi boyuttaki 
birçok toraks travmasının fizik muayene bulguları atlanabilir. Toraks duvarı yapılarının esnekliğinden dolayı, travmanın 
yüksek kinetik enerjisi kaburga kırıklarına neden olmadan akciğerlere yansımaktadır. Bu da daha az kot kırığı olmasına 
rağmen akciğer kontüzyonunun yetişkinlere göre neden daha fazla görüldüğünü açıklamaktadır. Çocukluk çağı ciddi 
toraks travmasında hemodinamik ve solunumsal destek sağlanması tanı ve tedavinin doğru zamanlanması kritik adım-
lardır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, pediyatrik, tanı, tedavi

ABSTRACT
Trauma is the most common cause of morbidity and mortality in the pediatric population. Although thoracic trauma 
is uncommon, its relatively frequent in children causing considerable mortality. This condition is mainly due to the 
multiorganic nature of the trauma. Differences in anatomy and mechanism of injury distinguish chilhood injuries from 
those of adults. Children should not be considered as “small adults”. A high index of suspicion of thoracic injury is most 
important at the time of presentation because many significant thoracic injuries will have no external signs of injury in 
children. The flexibility of the ribs permits extensive bowing without fracture, and allows direct transfer of kinetic energy 
to the underlying lung. This is why high-energy trauma to the chest causes twice as many lung contusions in children 
compared to adults. Children with significant thoracic trauma will often require hemodynamic and respiratory support, 
making timely diagnosis and treatment of these injuries of critical impotance.

Key Words: thoracic trauma, pediatric, diagnosis, treatment

Sorumlu Yazar*: Dr.Öğr.Üyesi Alper Avcı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
E-posta: dralperavci@mynet.com
Telefon: 05326845342

GİRİŞ
Çocuk yaş grubunda travmaya bağlı mortalitenin son 
3 dekatta (1984-2014) %50 oranında azaltılmış olma-
sına rağmen, travma halen bu yaş grubunda ölümle-
rin önde gelen nedenlerindendir (1). Çocuklar yetiş-
kin insanların küçük hali değildirler. Yetişkinlere göre 
boyut, fizyolojik farklılıkları vardır ve travmaya farklı 
tepki vermektedirler. Çocuklarda fonksiyonel rezidüel 
kapasitenin toplam akciğer hacmine oranının düşük 
olmasından dolayı hipoksi daha sıktır ve kolay geli-
şir. Çocukların toraks kompliansı yetişkinlerden daha 

fazladır. Bunun nedenleri arasında kaburgaların daha 
elastik olmaları, kostal kartilajların henüz kemikleş-
memiş olmaları ve ligament yapılarının daha yumu-
şak olmalarıdır. Ayrıca çocuklarda mediastinal organ-
ların hareketliliği daha fazladır. İşte bu sebeplerden 
dolayı travmanın kinetik enerjisi kot kırığına neden 
olmaksızın intratorasik organlara yansımakta ve akci-
ğer kontüzyonuna neden olmaktadır (2). 

Çocukların yetişkinlerden başka anatomik farklılıkları 
da vardır. Vücut ölçüleri küçük olduğu için multitrav-
ma daha sık görülür. Rölatif olarak daha fazla vücut 
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alanına sahip olduklarından ısı kaybı daha fazladır. 
Karaciğer ve dalak daha anterior yerleşimlidir ve za-
yıf kas dokusundan dolayı travmaya daha açıktırlar. 
Böbrekler daha mobildir ve daha sık deselerasyon ya-
ralanması olmaktadır. Epifiz hatları kapanmadığı için 
Salter tip kırıklar daha sıktır. Kafa/vücut oranları daha 
fazladır, myelinizasyonları daha az, kafa kemikleri 
daha incedir ve bundan dolayı kafa travmaları daha 
sık ve daha ciddidir (3). Dolayısı ile çocukluk çağı gö-
ğüs travmaları kendi yaş guruplarına, fizyolojik tepki-
lerine, iletişim seviyelerine, olası farklı komplikasyon-
larına ve yandaş farklı organ yaralanmalarına göre 
değerlendirilmelidir. Çocuklarda göğüs travmasında 
tanı zor olabilmektedir. Vital bulgular ve fizik muaye-
ne yanıltıcı olabilir. Ciddi göğüs travması ile başvuran 
çocuklarda muhtemel tanılardan şüphelenmek ve ta-
nıyı geciktirmeden koymak önemlidir.  

EPİDEMİYOLOJİ
Amerikan Ulusal Travma Bilgi Bankası’nın 2015 yılına 
ait pediyatrik travma raporuna göre, toraks travması 
tüm travmalar içerisinde %12,78 oranında görülmek-
tedir ve %7,74 oran ile tüm alt guruplar içerisinde en 
mortal alt guruptur. Çocuklarda göğüs travmalarının 
%92’si künt travma iken, penetran travmaların büyük 
çoğunluğu ateşli silah yaralanmasıdır (4). Diğer yara-
lanmalara eşlik eden toraks travması, travmanın cid-
diyetini artırmakta ve skorlama sistemlerinde artışa 
neden olmaktadır. Örneğin, ISS (“injury severe score”) 
ortalaması ilgili seride 7 iken toraks travması eşlik 
eden çocuklarda 27’e çıkmaktadır. Toraks travması ge-
çiren çocuklarda en sık ölüm nedeni hemorajik şok ve 
santral sinir sistemi hasarıdır (2,4). Sıklık sırasına göre 
en fazla görülen yaralanmalar parankimal kontüz-
yon (%53,3), kaburga kırıkları (%49,5), pnömotoraks 
(%37,1), hemotoraks (%13,3), trakeobronşial yaralan-
ma (%2,9), diyafram rüptürü (%1,9), aort rüptürü (%1) 
ve yelken göğüstür (%0,9) (5). 

MUAYENE/KLİNİK
Travmada olay yüksek kinetik enerjinin vücut dokula-
rına aktarımıdır. Bu yüzden künt travmalarda çoklu or-
gan yaralanmaları daha sık olmaktadır. Travmaya ma-
ruz kalmış bir çocukta ilk değerlendirilmesi gereken 
hava yoludur. Boyun muayenesinde trakeanın orta 
hattaki lokalizasyonu, cilt altı amfizem varlığı ve jugu-
ler ven dolgunluğu değerlendirilmelidir. Kafa travma-
sı varlığının mevcut torasik yaralanmanın mortalite ve 
morbiditesini artıracağı unutulmamalıdır. Daha sonra 
göğüs duvarı değerlendirilir. Yelken göğüs, hemo/
pnömotoraksa bağlı asimetrik göğüs hareketi ve 
penetran travma giriş-çıkış yerindeki hareket bozuk-
lukları saptanmalıdır. İmmatür kemik ve etrafındaki 

periostun ince olmasından dolayı çocuklarda göğüs 
duvarında solunumsal hareket bozukluğunun yetiş-
kinlere göre daha kolay oluşacağı unutulmamalıdır. 
Kaburga kırıkları çocukluk çağı travmalarının gene-
linde %1-2 görülürken, travmanın şiddetinin artma-
sı ile görülme oranı %60’a kadar yükselebilmektedir. 
Kırık kaburga sayısının artması ile multisistem travma 
oranı da artmaktadır (6,7). Üst ilk 3 kaburga kırığı ve 
skapula kırığı yüksek enerjili travmayı gösterir ve vas-
küler yaralanmalar için risk faktörüdürler. 

Dinlemekle veya fizik muayene ile solunum sesleri-
nin alınamaması veya hissedilmemesi durumların-
da hastanın genel durumu uygun ise akciğer grafisi 
çekilmelidir. Akciğer grafisi klinisyene pnömotoraks, 
hemotoraks, kontüzyon, duvar yapıları ve mediasten 
hakkında daha ileri radyolojik inceleme ve cerrahi 
girişim açısından hızlıca bilgi verecektir. Çocuk hasta-
larda göğüs bilgisayarlı tomografisinin (BT) kullanımı 
tartışmalıdır. Yapılan çalışmalarda hastaların yarıya 
yakınında tedavide değişikliğe neden olmadığı gö-
rülmüş ve akciğer grafisi normal olan travmalı çocuk-
larda akciğer BT’si önerilmemiştir (8).  

Pulmoner kontüzyon, künt travmalı çocuklarda en 
sık görülen toraks patolojisidir (Şekil 1). Yaklaşık %50 
oranında görülür ve bu oran yetişkinlerin 2 katı ka-
dardır (7). Dokunun direkt olarak sıkışması veya dese-
lerasyon travmalarındaki akciğer ve mediastenin yer 
değiştirmesi sırasındaki sıkışmadan dolayı oluşur (9). 
Travmadan hemen sonra meydana gelir, artma riski 
taşır ve genellikle ilk 7 günde rezorbe olur. Travmatik 
hastalarda kontüzyonun aspirasyondan ayırımı zor 
olabilir. Pulmoner parankimal laserasyon ise çocukluk 
çağında künt travmalarda çok beklenmeyen, daha 
çok penetran yaralanmalarda görülen patolojidir. 
Künt travmada görülür ise parankime deplase olmuş 
kaburga kırıkları ön planda düşünülmelidir. 

Şekil 1. Künt travma sonrası bilateral kontüzyon (Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı arşivinden).
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Pnömotoraks ve hemotoraks pulmoner kontüzyon-
dan sonra mortalite ve morbiditeye en sık neden olan 
patolojilerdir. Çocukluk çağında pnömotoraksın %30’u 
tek saptanan patoloji iken, büyük çoğunluğu diğer ya-
ralanmalar ile beraber görülür (7). Süpin pozisyonda 
yatarak çekilmiş olan grafilerin pnömotoraks açısın-
dan değerlendirilmesinde etkilenen taraf hiperlüsens, 
keskin kalp sınırları, derinleşmiş kostofrenik sulkus ve 
çift diyafram işareti gibi spesifik görüntüleme bulguları 
aranmalıdır (5,7). Çocuklarda mediastenin hareketliliği-
nin daha fazla olmasından dolayı tansiyon pnömoto-
raks 3 kat fazla görülür (10). Pediatrik travmatik hemo-
toraksın en sık sebepleri parankim hasarı ve interkostal 
damar yaralanmalarıdır. Birçok vakanın cerrahi tedavi-
sinde göğüs tüpü uygulanması yeterli iken intratorasik 
damarların yaralanmasının hayatı tehdit edecek kan 
kaybına neden olabilecekleri unutulmamalıdır. Gecik-
miş veya eksik yapılmış hemotoraks tedavisinin volüm 
kaybı, tuzaklanmış akciğer, ampiyem ve hematom 
nedeni olabileceği bilinmelidir. Pnömomediastinum 
sıklıkla künt travma sonrası oluşur, ancak nadiren mü-
dahale gerektiren ciddi bir yaralanma ile beraberdir. 
Çoğunlukla spontan olarak geriler ve kaybolur (11). 

Büyük damarlar, trakeobronşial yaralanmalar, kalp ya-
ralanmaları ve özofagus yaralanmalarını içeren trav-
matik mediastinal yaralanmalar çocukluk çağında na-
dirdir. Travmaya bağlı ölümlerde künt travma sonrası 
aort rüptürü sadece %2,1 olarak saptanmıştır. Ancak 
travmatik aort rüptürü yetişkinlere göre 2 kat daha 
mortaldir (%86). Künt travmalar sonrasındaki en sık 
aort yaralanmasına sebep penetran travmalardır ve 
%35 mortalite ile seyreder (12). Trakeobronşial yaralan-
malar %0.005’den daha az görülür (Şekil 2). 

Pnömomediastinum, pnömotoraks, cilt altı amfizem 
ve servikotorasik fasialar arasında hava varlığında olu-
şur. Çocukluk çağında bu yaralanmaların çoğunluğu-
nun tedavisinde konservatif kalınmaktadır, ancak me-
diastinit komplikasyonu ölümcül seyretmektedir (13). 
Özofagus posterior mediastendeki korunaklı yerleşimi 
ve mobilitesinden dolayı nadiren yaralanır. Künt trav-
malarda genellikle ani artış gösteren batın içi basınca 
sekonder olarak gelişir (Şekil 3). Sol plevral effüzyon ile 
semptom verebileceği unutulmamalıdır. 

Kalp yaralanması %50 mortalite ile seyreder. Genellik-
le pulmoner kontüzyon, hemotoraks, pnömotoraks ve 
kaburga kırıkları ile beraberdir (14). Uygulanması gere-
ken ilk tetkik EKG’dir. Normal EKG ve troponin I seviyesi 
künt kardiyak yaralanmayı ekarte ettirir. Hemodinamik 
düzensizlik, yeni aritmi veya diğer abnormal EKG bul-
guları durumunda ekokardiografi uygulanmalıdır (15). 

Diyafram rüptürleri sıklıkla torakoabdominal penet-
ran travma ile oluşur (Şekil 4). Künt travmada en et-
ken trafik kazasıdır. Tüm pediatrik travmalarda %4-8 

Şekil 2. Künt travma sonrası sol trakeobronşial yaralan-
ma; “Fallen lung” görüntüsü (Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).

Şekil 3. Künt travma sonrası torasik özofagus rüptü-
rü (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden).

Şekil 4. Penetran travma sonrası diyafram yaralanma-
sı (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı arşivinden).
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oranında görülürler. En sık saptanan bulgu plevral 
boşluğa batın yapılarının transpozisyonudur (%70). 
Akciğer grafisinde şüphelenme sonrası kesin tanı ak-
ciğer BT ile konur (16). 

TEDAVİ
Pulmoner kontüzyon tedavisi: Pulmoner kontüz-
yon sıklıkla künt travma sonrası oluşur ve genellikle 
komplikasyon oluşturmadan kendiliğinden spontan 
olarak rezorbe olur. Kliniği hipoksi, hiperkarbi ve so-
nuçta mekanik ventilasyon desteği gerekebilecek so-
lunum yetmezliğidir. Tedavisi optimal gaz değişimi-
nin sağlanması ve yandaş yaralanmaların tedavisidir. 
Cerrahi bir tedavisi yoktur. 

Pnömotoraks / Hemotoraks: Geniş hacimli hemo-
torakslar pediatrik travma hastalarında hipovolemik 
şoka neden olabilir. Boşaltılmayan plevral kan varlığı 
fibrotik reaksiyon sonucu atelektazi, tuzaklanmış ak-
ciğer, pnömoni, ampiyem ve ventilasyon-perfüzyon 
bozukluğuna neden olabilir. Yetişkin yaş gurubuna ait 
yayınlarda plevral tüm kanın boşaltılması ve gereğin-
de VATS ile temizlik önerilmekte iken, çocukluk çağı 
hemotoraks vakaları hakkında kesin hüküm yoktur ve 
akciğer grafisi ile saptanmayan hemotoraksın boşal-
tılmasına gerek olmadığı önerilmektedir (17). Masif 
hemotoraksta çocuklarda acil torakotomi endikas-
yonları hemodinamik instabilite, travmatik kardiyak 
arreste gidiş, kardiyak tamponat, sıvı replasmanına 
rağmen dirençli hipovolemik şok, ana vasküler yapı-
larda ve mediasten organlarında yaralanma şüphesi 
ve göğüs tüpünden 20 mL/kg’dan fazla ilk drenaj veya 
göğüs tüpünden 7 mL/kg/saat devam eden drenajdır. 

Dinleme ile ve fizik muayene ile saptanmayan, ayrıca 
akciğer grafisi ile görülemeyen pnömotoraksta göğüs 

tüpünün uygulanmasına gerek yoktur. Yakın takibe 
alınan bu hastaların çoğunda pnömotoraks spontan 
olarak rezorbe olur. Hava kaçağının büyük olduğu 
pnömotoraks ve tansiyon pnömotoraks olgularında 
ise dolaşım kollapsını engellemek ve akciğer reek-
pansiyonunu sağlamak için göğüs tüpü takılmalıdır. 
Ekspansasyonun sağlanamadığı ve hava kaçağının 
fazla olduğu geniş parenkim hasarı ve trakeobron-
şial yaralanmalarda ikinci göğüs tüpü takılmalıdır. 
Solunum seslerinin alınamaması ve boyun juguler 
basıncının artmış olması uyarıcı olmalıdır. Bu hasta-
larda erken ekstübasyon, düşük volüm ile ventilasyon 
desteği ile konservatif tedavi denenebilir. Ancak bu 
tedavinin başarısız olması ve ciddi trakeobronşiyal 
yaralanmalarda cerrahi onarım yapılır. Genellikle pri-
mer sütürasyon yeterli iken nadiren rezeksiyon ve 
rekonstrüksiyon ihtiyacı olur. Operasyonun zaman 
planlaması hastanın kliniğine ve travmanın şiddetine 
göre yapılır. Trakeobronşiyal yaralanmaların büyük 
çoğunluğu karinaya yakın seviyededir (18).

Kaburga kırıkları tedavisi: Kaburga kırıkları pediyat-
rik travmalarda rölatif olarak az görülür (Şekil 5). Yan-
daş organ yaralanmaları ile birlikteliği sıktır. Tedavinin 
temelini yandaş yaralanmanın tedavisi, analjezi, pul-
moner rehabilitasyona dayanır. Yelken göğüs varlığın-
da önerilen tedavi mekanik ventilasyon, ağrı kontrolü 
sağlanmasıdır (19).

Mediasten yaralanmalarının tedavisi: Pediatrik gö-
ğüs yaralanmalarında oransal olarak en fazla oranda 
acil cerrahi gerektiren yaralanmalardır. Hemodinamisi 
stabil olmayan penetran yaralanmalarda mediastinal 
organlarda yaralanmadan şüphelenmelidir. Meme 
başları arasında, klavikulalar altında, arkus kostalar 
arasında kalan alana ‘kalp kutusu alanı’ denir ve bura-
dan alınan penetran yaralanmalarında %50 oranında 
ana vasküler yaralanma saptanmaktadır ve acil cerrahi 
gerekmektedir (20). Bir çalışmada mediastinal penet-
ran yaralanma ile acile başvuran hastaların %10’u acil 
serviste kaybedilmiş, %35’inde hemodinamik unsta-
bilite saptanarak acil operasyona alınmış ve mortalite 
%40 olarak bulunmuştur (20). Pediyatrik vakalarda 
penetran mediastinal yaralanmalar yetişkinlere göre 
%13 oranı daha ölümcüldür (4). Stabil hastalarda ise 
akciğer grafisi çekilmeli, gereklilik halinde tüp tora-
kostomi uygulanmalı, ekokardiografi yapılmalı ve 
gereğinde toraks BT uygulanmalıdır. Künt travmada 
pediatrik popülasyonda en korkutan yaralanma aort 
rüptürüdür. En sık torasik aortada olur. Akciğer gra-
fisinde mediastende genişleme görülür. Şüpheli du-
rumda BT-anjio yapılmalıdır. Acil cerrahiye rağmen 
%35 mortal seyreder (12). Son zamanlarda deneyimli 
ve donanımlı merkezlerde endovasküler onarım tek-

Şekil 5. Künt travma sonrası seri kaburga kırıkları (Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı arşivinden).
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nikleri (endovasküler aortik stent greft yerleştirilmesi) 
kullanılmaya başlanmıştır. Künt travmalardaki kalp 
yaralanması kendisini yeni aritmi, kardiyak tamponad 
ve/veya hemodinami bozukluğu ile gösterir. Pediat-
rik travmatik kalp yaralanmaları sıklıkla (%60) künt 
travmaya sekonder oluşurlar (21). Basit aritmiden 
duvar rüptürüne kadar geniş klinik yelpazesi vardır. 
Miyokard kontüzyonları enzim incelemeleri ve eko-
kardiografi ile yakın takip edilmelidir. Penetran kalp 
yaralanmaları ise cerrahi olarak onarılmalıdır. Vital 
bulgular acil serviste veya kısa süre önce kaybedilmiş 
ise acil servis torakotomisi endikasyonu oluşur. Künt 
kardiyak yaralanmalarda ise sürviye katkısı gösteri-
lemediğinden acil servis torakotomisi endikasyonu 
yoktur (21). 

Özofagus yaralanması tedavisi: Çocuk yaş grubunda 
travmatik özofagus yaralanması genellikle penetran 
travma sonrası oluşur ve tanıdaki gecikme morbidite 
ve mortalite bariz artışa sebebiyet verir. Perforasyon 
semptomları spesifik değildir. Posttravmatik plevral 
mayi koleksiyonu ve pnömomediastinum görülebilir. 
Ayrıca ağrı, yutma güçlüğü, ateş, lökositoz ve nefes 
darlığı oluşabilir.  Künt travma sonrası artan batın içi 
basınca bağlı olarak özofagus yaralanması genellikle 
sol tarafta ve alt özofagusta olur. Tüm travmalar içinde 
görülme oranı %0,2’den daha azdır (22). Akciğer grafi-
sinde mediasten genişlemesi, efüzyon ve pnömome-
diyastinum görülür. Oral kontrast madde ile yapılan 
özofagografi tanı koydurur ve perforasyon yerini gös-
terir. Özofagoskopi endikasyonu vardır. Yetişkinlerde 
ilk 24 saatte cerrahi onarım yapılırken, çocuklarda kü-
çük perforasyonlarda plevral drenaj, antibiyoterapi ve 
parenteral nutrisyon sonuçları yüz güldürücüdür. Bü-
yük perforasyonlarda cerrahi onarım yapılır ve ilk 24 
saatte onarım, drenaj-debridman ve proksimal-distal 
özofagusun kontrolü yapılır ve genellikle rekonstrük-
siyon ikinci seansa bırakılır (23). 

Diyafram yaralanması tedavisi: Yüksek enerjili trav-
malarda karın içi organ ve yapıların plevral kavitede 
görülmesi ile tanı konur. Sıklıkla sol tarafta görülür. 
Beraberinde batın organlarında eşlik eden yaralan-
malar sıktır. Bu yüzden acil cerrahide laparatomi ter-
cih edilir. Cerrahi tedavi, batın organlarının geri peri-
toneal boşluğa indirilmesi ve diyaframın onarımıdır 
(24). 

Trakeobronşial rüptür tedavisi: Masif, inatçı hava ka-
çakları ve cilt altı amfizem varlığında trakeobronşial 
yaralanmadan şüphelenmelidir. Rüptür genellikle ka-
rina seviyesinde veya karinaya yakın ana bronşlarda 
olmaktadır. Bu durumlarda fiberoptik bronkoskopi 
yardımı ile rüptür distaline konacak entübasyon tüpü, 

cerrahiye kadar hastanın hayatta kalmasına yardımcı 
olacaktır. Üst bölge yaralanmaları boyun insizyonun-
dan, alt bölge yaralanmaları da torakotomi yolu ile 
tamir edilir (25). Genellikle primer sütür yeterli iken, 
nadiren rezeksiyon gerekir. Bu hastalar trakeal stenoz 
yönünden takip edilmelidir. Cerrahi girişim, tanısı at-
lanmış ve kronik hale gelmiş rüptürlerde de uygulan-
maktadır (26).  

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Çocuklar, yetişkinlerin küçük hali değildir.

• Çocukların toraks travması sonrası fizik muayene 
semptomları fark edilemeyebilir.

• Çocuklardaki toraks travmasında tanı, takip ve te-
davi konuya hakim bir ekibin işidir.

• Ülkemizde yaş ile beraber özellikle kesici alet trav-
ma oranı artmaktadır.  
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ÖZ 
Türkiye’de demografik yapının daha yaşlı popülasyona doğru kayması, daha yüksek oranda yaşlı hastanın, travmadan 
dolayı hastanelere başvurmasına yol açmaktadır. Travma geçiren yaşlı hastalar azalmış rezervlerinden, eşlik eden morbi-
ditelerinden, kronik ilaç kullanımından ve özel fizyolojik durumlarından dolayı özel yaklaşım gerektirir. Kosta kırıklarının 
eşlik ettiği akciğer kontüzyonları yaşlı hastalarda özellikle morbiditeyle seyreder, acil servislerde herhangi bir pulmoner 
bozulma gözlenmese de uzamış hastane yatışlarına ve hastane içi mortaliteye sebep olabilir. Yaşlı hastalar, yoğun ba-
kım ve yaşlı deneyimi olan multidisipliner yaklaşımdan fayda görürler. Ancak yaşlı hastalarda görülen göğüs travmaları 
sadece acil servis ve hastane sorunu değil aynı zamanda amacın bu sorunu önlemek olması gereken bir toplum sağlığı 
sorunudur.

Anahtar Kelimeler: geriatri, toraks travması, kosta kırığı

ABSTRACT
The demographic shift to a more elderly population in Turkey results in a higher percentage of elderly patients admitted 
to the hospital for traumatic injury. Elderly patients suffering from traumatic injury must be offered special attention 
due to their diminished reserves, co-morbid diseases, chronic medications and unique physiology of aging. Pulmonary 
contusion with rib fractures is particularly morbid in the elderly population, and greatly contributes to increased length 
of stay and in-hospital mortality, though elderly patients with this injury may show no evidence of pulmonary comp-
romise in the emergency department. Geriatric patients have been shown to benefit from focused, intensive care and 
from multidisciplinary teams with geriatric experience. Yet, chest trauma in the elderly should be addressed not just 
in the emergency department and hospital, but also from a public health perspective with emphasis on services and 
prevention.

Key Words: geriatry, thoracic trauma, costal fracture

Sorumlu Yazar*: Op.Dr. Ali Cevat Kutluk, Yedikule Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul, Türkiye
E-posta: dralikutluk@gmail.com
Tel: 05056309187

GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yaşlılık dönemi 
65 yaş ve üzeri olarak kabul edilmekle birlikte tıbbi ve 
toplumsal gelişmeler yaşlılık sınırını yukarı çekmek-
tedir (1). Travma tüm yaş gruplarında kalp hastalığı, 
kanser ve inmeden sonra dördüncü sıklıkta rastlanan 
ölüm nedenidir ve travma nedeniyle ölen olgula-
rın %28’ini yaşlı olgular oluşturmaktadır (2).  Mortal 
seyreden travmaların %50’sinde toraks travması ol-
duğu ve bunların da %50 ölüm nedeni olarak toraks 
kaynaklı patolojiler olduğu bilinmektedir (3). Batıda 

yapılan çalışmalarda yaşlılardaki travmaların en sık 
nedenlerinin motorlu araç kazaları ve düşme oldu-
ğu bildirilmekle birlikte bizim toplumumuzda düşük 
enerjili düşmeler ön plana çıkmaktadır (4).

YAŞLANMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ 
İnsan fizyolojisi yaşla birlikte moleküler ve fonksiyo-
nel düzeyde değişim gösteren kompleks bir yapıdır. 

Yaşlanma süreci karmaşık bir süreç olmakla birlikte, 
“hata teorisi ya da programlanmış teoriler” gibi çeşitli 
teoriler öne sürülmektedir. Program teorilerine göre 
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yaşlanmak insan biyolojisinin doğal ve gerekli bir 
parçasıdır ve sistemimize programlanmıştır. Hata te-
orisi ise mitokondriyal enerji üretimi sırasında oluşan 
serbest oksijen radikallerinin birikimine bağlı DNA 
hasarı oluşum esasına dayanır (5). Yaşın morbidite ve 
mortalite ile yakın bir ilişkisi vardır. Yaş, uzun hastalık 
süresi, hastanede kalış süresi, ilaç reaksiyonları, organ 
yetmezlikleri açısından başlı başına bir risk faktörüdür 
(5,6).

1. Kardiyovasküler Sistem

Yaş ilerlemesi ile organ fonksiyonlarında ilerleyici 
kayıp olur. Azalan fonksiyonlar travma stresinin üste-
sinden gelebilmeyi etkiler, buna bağlı yaşlı bireylerde 
travma daha ölümcül seyreder ve komplikasyonlar 
daha sık gözlenir.  Kardiyovasküler sistem yaşlanma 
ile birlikte en çok etkilenen dokulardır. Travma stresi-
ne cevap olarak miyokard pompasının yetersiz kapa-
sitesi, aterosklerotik damarların kapasitesini aşar ve 
miyokardial iskemiye sebep olur. Miyokard hücreleri 
yaşla yıpranır ve yerlerini yağ infiltrasyonu alır. Miyo-
kard sertleşir ve elastikiyetini kaybeder, atım hacmi, 
sistolik atım sayısı ve diyastolik genişleme azalır. Bu 
sertleşme, 4. dekadda elastin üretiminin kesilmesine 
sekonder oluşur. Ayrıca elastin ve kollajen proteinle-
ri zamanla serbest radikal hasarına bağlı zarar görür. 
Yaşlanma ile birlikte sempatik sinir sisteminde aktivi-
te artışı izlenir. Bunun sonucunda dolaşımdaki nore-
pinefrin miktarında artış görülür. Artan norepinefrin 
oranı vasküler daralmaya ve sistemik vasküler direnç-
te artışa neden olur. Miyokardın beta reseptörü de 
yaştan etkilenir. Reseptörün uyarıma tepkisi azaltılır, 
bu da kalp hızında azalmaya ve hipotansiyona neden 
olur (7).

2. Respiratuvar sistem

Yaşla birlikte solunum mekaniği bozulmaya başlar, ar-
teriyel oksihemoglobin doygunluğu azalır ve hipok-
siye verilen yanıt bozulur. Üçüncü dekaddan sonra 
dereceli olarak solunum fonksiyonları azalmaya baş-
lar (8). Göğüs duvarının elastik dokusunda bozulma, 
solunum kas kütlesinde azalma ve osteoporoza bağlı 
vertebra boyunda kısalma solunum kapasitesinde 
azalmaya neden olur (8,9). Arteriyel oksijenizasyon 
yaşla birlikte dereceli olarak azalır, bu da muhtemelen 
alveoler yüzey alanının azalmasına bağlı küçük hava 
yollarının kapanması sonucu ventilasyon/perfüzyon 
dengesinin bozulmasına başlı gelişir (8,10). Farinji-
yal kas dokusunun azalması yaşlı bireyi üst hava yolu 
obstrüksiyonuna daha duyarlı hale getirir. Öksürük ve 
yutma fonksiyonlarındaki azalma zamanla yaşlı has-
talarda aspirasyon riskini artırmaktadır (8).

3. Sinir sistemi

Beyin hacmi 40 yaşından sonra her 10 yılda bir yakla-
şık %5 azalmaktadır. Seratonin ve dopamin gibi nö-
rotransmitter maddelerin de yaşlanmayla azalması 
nörojenezisi azaltır (11). Kan-beyin bariyeri yaşla bir-
likte bozulmaya başlar buna bağlı çeşitli mediatörler 
beyne daha kolay ulaşır ve nöron hasarına olan yat-
kınlık artar (12). 

4. Kas iskelet sistemi

Yaşlılarda osteoartrit, skolyoz ve kifozun sıkça görül-
mesi hastanın hareketlerini ve bedensel fonksiyonla-
rını kısıtlamaktadır. Özellikle kadınlarda daha erken 
yaşlarda osteoporoza bağlı travmatik kalça, radius, 
humerus ve vertebral kırıklar daha fazla görülmek-
tedir. Kemik kayıplarının fazla olduğu hastalar, künt 
travmalar sonucu meydana gelen kırıklara ve bunlara 
sekonder gelişebilecek komplikasyonlara maruz kal-
maktadırlar (13).

YAŞLILARDA TRAVMA NEDENLERİ 
NELERDİR VE GÖĞÜS TRAVMALARI 
NEDEN ÖNEMLİDİR?
Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren yaşlı nüfus sa-
yısal olarak artmaya başlamış ve bu artış 21.yüzyılda 
daha da fazlalaşmıştır. Yaşlılar, acil servise başvurula-
rın %14-21’ini oluştururlar. Hastaneye yatma sıklığı ve 
yoğun bakım ihtiyacı yaşlı hastalarda daha fazladır. 

Yaşlı hastalarda travma nedenlerinin en başında %61 
ile düşmeler ve %22 ile trafik kazaları yer alır. Düşme-
ler 75 yaş üzeri olan hastalarda en sık görülen kaza 
sonucu yaralanmadır, bu olguların çoğunda senkop 
saptanmış olup, aritmiler, venöz göllenme, otonom 
sistemindeki değişiklikler, hipoksi, anemi ve hipog-
lisemiye sekonder olabilir. Yaşlı bireylerde meyda-
na gelen osteoporotik değişiklikler nedeniyle, kot, 
klavikula, sternum ve skapula kırıkları gençlere göre 
daha sık meydana gelmektedir (14). Azalmış fizyolojik 
rezervle birlikte, kırığa bağlı ağrı, hastaların respiratu-
ar komplikasyonlar açısından daha fazla risk altında 
olmasına yol açar. Eşlik eden solunum yolu hastalık-
larına sahip ve bu nedenle oksijenasyonu zaten bo-
zuk olan hastalarda şiddetli toraks travması sonucu 
gelişebilecek hemotoraks, pnömotoraks, yelken gö-
ğüs, pulmoner kontüzyon ve kardiyak kontüzyon gibi 
durumlarda yaşlı hastaların gençlere göre daha kısa 
sürede dekompanse hale gelebileceği unutulmama-
lıdır (15).

Yaşlılarda göğüs travması ciddi olsun veya olmasın 
riskli bir travmadır, kompansasyon yetenekleri azal-



283

Bölüm 33: Yaşlılarda Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

mıştır ve genç hastalarla karşılaştırıldıklarında has-
tane içi komplikasyonları daha yüksektir (15). Kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda CO2 düze-
yinin artabileceği ve bilinç değişikliklerinin meydana 
gelebileceği durumlarda oksijenasyonun daha iyi 
değerlendirilebilmesi açısından erken dönemde arte-
riyel kan gazı ölçümleri yapılmalıdır, oksijen değerle-
rinin normal sınırlarda sürdürülmesi yaşlı hastalar için 
önemlidir. (14,15).  ABD’de yapılan bir çalışmada 3 ve 
daha fazla kosta kırığı olan yaşlı hastaların takibinin 
yoğun bakımda yapılmasının komplikasyon oranını 
azalttığı, hastane yatış süresinde azalma sağlandığı 
gösterilmiştir (16).

Yaşlı hasta grubunda künt göğüs travmaları ön plana 
çıkmış ve özellikle bu yaş grubunda yüksek mortalite 
ve morbidite riski ile ilişkili bulunmuştur (17). Kosta 
kırıkları göğüs travmasının önemli bir parçasını oluş-
turur. İzole bir kosta kırığı bile, özellikle yaşlı nüfusta 
önemli sonuçlar doğurabilmekte ve multipl kosta 
kırığı varlığının özellikle yaşlı hastalarda intratorasik 
organ yaralanmasında risk oluşturduğu, buna bağlı 
olarak her bir ilave kosta kırığının, mortalite oranını-
nı %19 ve gelişen pnömoniyi %27 oranında artırdığı 
ön görülmektedir (18,19). Kosta kırığına bağlı gelişen 
ağrıyı azaltmak için göğüs duvarına splint kullanılma-
sı mekanik instabiliteye neden olur ve bunun sonu-
cunda ise yetersiz ventilasyona başlı komplikasyonlar 
gelişir. Bu durum akciğer hacminin azalmasına ve ate-
lektaziye neden olur ve buna bağlı solunum yetmez-
liği, pnömoni, uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı 
gelişir, dolayısıyla mortalite de artar (20). Ayrıca, künt 
göğüs travmasında azalmış mobilite, venöz tromboz 
olasılığını artırmaktadır (21).

Künt göğüs travmalarında, özellikle yaşlı hastalarda 
tedavi etkili analjezi uygulaması, cerrahi fiksasyon, 
göğüs ve solunum fizyoterapisi, erken mobilizasyon 
kombinasyonu şeklinde olmalıdır (22). Künt göğüs 
travmasında kosta kırığına bağlı ağrı zamanında ve 
etkili tedavi edilmezse, komplikasyon oranında artış, 
buna bağlı hastanede kalış süresinde uzama ve sağlık 
harcamalarının artmasına neden olur. Yetersiz ya da 
gecikmiş ağrı tedavisi, insanların daha az yemek ye-
mesi, uyku bozukluğu, psikolojik strese girmesi, iş ve 
aktivitelerinde kısıtlanma ile sonuçlanır (17,23). 

Kosta kırıklarının tedavisinde cerrahi fiksasyon ve 
epidural analjezi gibi bazı girişimler olsa da tüm te-
davi seçeneklerini değerlendiren bir yayın yoktur. 
Yaşlılarda farklı iki yerde ve ardışık en az üç kosta kı-
rığı sıklıkla yelken göğüse neden olur, komplikasyon 
oranının artmasına neden olan bu tarz durumlarda 
cerrahi fiksasyon, hastanın mekanik ventilasyon süre-

sinin azalmasına ve buna bağlı gelişebilecek ventila-
tör kökenli pnömoninin azalmasına yardımcı olabilir 
(24,25). Çeşitli çalışmalarda kosta kırığı olan yaşlı has-
talarda epidural analjezi ideal tedavi seçeneği olarak 
sunulmaktadır. Paranteral analjezi ile karşılaştırıldı-
ğında epidural analjezinin pulmoner mortalitede ve 
komplikasyon gelişiminde belirgin azalma sağladığı 
gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada kosta kırığı olan 
60 yaş üzeri hastalarda epidural ve paranteral analjezi 
uygulaması karşılaştırılmış ve mortalitenin %16’dan 
%4’e, pnömoninin %19’dan %8’e ve ARDS’nin %14’ten 
%6’ya gerilediği gösterilmiştir (26,27).

Yaşlı hastalar taburcu edilirken ilaçları ve kontrolleri 
hastanın anladığına emin oluncaya kadar anlatılma-
lı ve yazarak eline verilmelidir. Ayrıca yakınları da bu 
konuda uyarılmalıdır. Düşmelerin önemli bir kısmı ve-
rilen ilaçların yan etkilerine bağlı gelişmektedir. Dola-
yısıyla aile hekiminin ilaçlarını yakından takip etmesi 
düşmeleri büyük oranda azaltacaktır.

Sonuç olarak, künt travmalarda, osteoporotik deği-
şikliklere bağlı olarak kaburga kırıkları insidansı art-
mıştır. Kosta kırıkları ile birlikte oluşan ağrı, hastanın 
fizyolojik rezervinin de azalmış olması nedeniyle so-
lunum yollarıyla ilgili ciddi problemlere neden olur. 
Hemopnömotoraks, pulmoner kontüzyon, yelken 
göğüs ve kardiyak kontüzyon gibi daha ciddi göğüs 
travmaları o andaki oksijenizasyonu kötü olan has-
talarda süratle dekompansasyona neden olabilir. Er-
ken dönemde hastadan alınacak arteriyel kan gazı 
örnekleri kişinin solunum fonksiyonlarını ve solunum 
kapasitesini göstermede yardımcı olabilir. Acil servis 
hekimleri yaşlı hastalara özgü belirtileri veya travma 
mekanizmalarını düşünerek, onlara özel tanı ve teda-
vi yöntemlerinden haberdar olmalı ve uygulamalıdır.
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Toraks Travmasında Akut Akciğer Hasarı ve ARDS 
Tedavi Yaklaşımları

Acute Lung Injury in Thoracic Trauma and Treatment Approaches in ARDS
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ÖZ
Pulmoner kontüzyonun en önemli komplikasyonlarından biri ARDS’dir. ARDS, artmış akciğer vasküler geçirgenliğine 
ve havalanan doku kaybına yol açan akut, yaygın, bir akciğer hasarı olarak tanımlanabilir. ARDS’nin klinik özellikleri, hi-
poksemi ve bilateral radyografik opasitelerdir. Patolojik özelliği ise diffüz alveolar hasardır. ARDS, çeşitli risk faktörleri ve 
etyolojileri ile ilişkilidir. Sepsis, ARDS’nin en yaygın nedenidir. Klinik, fizyolojik özellikler, patolojik özellikler ve tedavi, ne-
den olan olaya bakılmaksızın benzerdir. Uygun mekanik ventilasyon stratejilerinin ve destek tedavilerinin uygulanması 
mortaliteyi azaltabilir. Ancak, bu tedaviye rağmen, hedef oksijen değerine ulaşılamayan hastalarda ya da düşük tidal 
hacim uygulanmasına rağmen yüksek plato basınçlarının geliştiği, yüksek karbondioksit seviyeleri ve düşük pH değerini 
tolere edemeyen hastalarda ECMO bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: travma, ARDS, tedavi

ABSTRACT
One of the most important complications of pulmonary contusion is ARDS. ARDS can be defined as an acute, diffuse 
lung injury that leads to increased pulmonary vascular permeability and ventilated tissue loss. The clinical features of 
ARDS are hypoxemia and bilateral radiographic opacities. Pathological features are diffuse alveolar damage. ARDS is 
associated with various risk factors and etiologies. Sepsis is the most common cause of ARDS. Clinical, physiologic, pat-
hological features and treatment are similar regardless of the cause. Application of appropriate mechanical ventilation 
strategies and supportive treatments may reduce mortality. However, in spite of this treatment, ECMO may be an option 
for treatment in patients who can’t achieve the target oxygen level or who can’t tolerate high levels of carbon dioxide 
levels and low pH, with high plateau pressures developed despite low tidal volume.

Key Words: trauma, ARDS, treatment
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GİRİŞ
Pulmoner kontüzyon, normal akciğer yapı ve fonksi-
yonlarının kaybına neden olan, alveollerde ödem ve 
kan birikimiyle karakterize akciğer parankim hasa-
rıdır. Pulmoner kontüzyon, travmayı takiben 24 saat 
içinde gelişir. Gaz alışverişinde bozulma, pulmoner 
vasküler rezistansda artış ve kompliyansda azalmaya 
neden olur. Akciğerde önemli derecede inflamatuar 
reaksiyon oluşur. Pulmoner kontüzyon künt travma 
hastalarının yaklaşık %20’sinde görülür. Bildirilen 

mortalite %10-25 aralığındadır ve hastaların %40-
60’ında mekanik ventilasyona ihtiyaç duyulur (1).

Göğüs radyografisi kontüzyonun boyutunu tam ola-
rak göstermeyebilir. Hasarın gerçek boyutu yaralan-
madan 24-48 saat sonraya kadar düz filmlerde belir-
gin olmayabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) pulmoner 
kontüzyonun saptanması için çok duyarlıdır. BT aynı 
zamanda kontüzyonun yaygınlığının hesaplanması-
na da izin verir. Bununla birlikte yalnızca BT tarama-
sında görünen kontüzyon klinik açıdan anlamlı değil-



286

Toraks Travması

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

dir, zira gaz alış-verişini bozacak kadar geniş değildir 
ve sonucu daha da kötüye gitmez. Bununla birlikte, 
pulmoner kontüzyon mevcut olduğunda BT akciğer 
hasarının derecesini doğru olarak yansıtır (2).

Pulmoner kontüzyon genellikle 3-5 gün içinde düze-
lir. Pulmoner kontüzyonun en önemli komplikasyon-
larından biri ise “Acute Respiratory Distress Syndro-
me” yani ARDS’dir. Pulmoner kontüzyonlu hastaların 
yaklaşık %50’sinde ARDS gelişirken, pulmoner kon-
tüzyonlu hastaların%80’inde akciğer hacminin %20
’sinden fazlasının etkilendiği görülmüştür. Akciğer 
travması, alveolar hipoksi ve alveoler boşluklardaki 
kan, akut akciğer hasarına neden olan enflamatuar 
yolakların başlıca aktive edicileridir (3).

TRAVMALI HASTALARDA ARDS VE 
TANISI 
Ağır travmalı hastalarda, yaş, APACHE II skoru, hasar 
Şiddet Skoru (ISS), künt travmatik yaralanma, pulmo-
ner kontüzyon varlığı, masif transfüzyon ve göğüs ya-
ralanması olması ARDS gelişim riskini arttırmaktadır 
(2). Travma ile ilişkili ARDS, travma ile ilişkili olmayan 
ARDS’den çok daha iyi bir prognoza sahiptir (4).

Akciğer akut hasarı ile karakterize hipoksemik solunum 
yetmezliği ilk olarak 1960’lı yıllarda fark edilmiştir. Viet-
nam’daki askeri cerrahi hastanelerde çalışan klinisyen-
ler ARDS için şok akciğeri tanımını kullanmışlardır (5).

ARDS artmış akciğer vasküler geçirgenliğine ve hava-
lanan doku kaybına yol açan akut, yaygın, bir akciğer 
hasarı olarak tanımlanabilir. ARDS’nin klinik özellikleri, 
hipoksemi ve bilateral radyografik opasitelerdir; pato-
lojik özelliği ise diffüz alveolar hasardır. ARDS çeşitli risk 
faktörleri ve etiyolojileri ile ilişkilidir. Sepsis, ARDS’nin 
en yaygın nedenidir Klinik, fizyolojik özellikler, pato-
lojik özellikler ve tedavi, neden olan olaya bakılmaksı-
zın benzerdir, çünkü bu durumlar ARDS terimi altında 
birlikte gruplandırılmıştır. ARDS, genel olarak akciğer 
hasarının neden olabileceği klinik belirtilerin bir örneği 
olarak kavramsallaştırılmıştır.

ARDS tanısı kardiyojenik pulmoner ödem ve akut hi-
poksemik solunum yetmezliği ve bilateral infiltratların 
alternatif nedenleri dışlandığında konabilir. ARDS’yi 
teşhis etmek için olması gereken kriterler Tablo1’de ve-
rilmiştir. Tablo 2’de gösterildiği üzere hipokseminin şid-
deti aynı zamanda ARDS’nin şiddetini de tanımlamak-
tadır. ARDS’nin Berlin tanımındaki önemli değişiklikler 
“akut akciğer yaralanması” terimi ortadan kaldırılmış, 
pulmoner kapiler kama basıncı (yani pulmoner arter tı-
kanma basıncı) kriteri kaldırılmış ve minimal ventilatör 
ayarları eklenmiştir (6).

ARDS TEDAVİSİ

ARDS hastalarında, ventilatöre bağlı akciğer hasarı 
kötü klinik sonuçların önemli bir nedeni olabilir. So-
nuç olarak, ventilatörle ilişkili akciğer hasarının insi-
dansını ve şiddetini azaltacak mekanik ventilasyon 
stratejileri uygulanmalıdır.

Çoğu klinisyen ARDS’li hastalar için invaziv mekanik 
ventilasyon kullanmaktadır. Hemodinamik olarak sta-
bil olan, oksijenlenmesi iyi olan, hemen entübasyona 
ihtiyaç duymayan ve noninvaziv ventilasyon kullanı-
mı için herhangi bir kontrendikasyon bulunmayan 
ARDS’li hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon 
denenebilir. Bununla birlikte Lung-Safe çalışmasın-
dan elde edilen verilerin bir alt küme analizi, ARDS 
hastalarında NIV kullanıldığında PaO2 / FiO2 < 150 
olan hastalarda yoğun bakım ünitesi mortalitesinde 
artış bildirmiştir. Bu nedenle bu derecedeki hipokse-
mili hastalarda kullanımda dikkatli olmalıdırlar (7).

Tablo 1. ARDS tanı kriterleri

Solunum semptomları,bir hafta içinde başlamış olmalı 
veya hastanın bir önceki hafta yeni veya kötüleşen 
semptomları olmalıdır.

Akciğer grafisinde veya bilgisayarlı tomografide 
bilateral opasiteler bulunmalıdır. Bu opasiteler, plevral 
efüzyonlar, lob çökmesi, akciğer çökmesi veya pulmoner 
nodüller ile tam olarak açıklanamamalıdır.

Hastanın solunum yetmezliği kalp yetmezliği veya 
aşırı sıvı yüküyle açıklanamamalıdır. ARDS için risk 
faktörü bulunmuyorsa hidrostatik pulmoner ödemi 
dışarıda bırakmak için objektif bir değerlendirme (örn., 
ekokardiyografi) gereklidir.

Parsiyel oksijen basıncının inspire 
edilen oksijen yüzdesine oranı (PaO2 / FiO2) ile 
tanımlandığı gibi, orta ila şiddetli oksijenasyon 
bozulması mevcut olmalıdır.

Tablo 2. ARDS şiddetinin sınıflandırması 

Hafif ARDS Pozitif end-ekspirasyon basıncı (PEEP) 
veya sürekli pozitif hava yolu basıncı 
(CPAP) ≥ 5 cmH

2
O içeren ventilatör 

ayarları ile PaO
2
 / FiO

2
 > 200 mmHg, 

ancak ≤ 300 mmHg’dir.

Orta ARDS Pozitif end-ekspirasyon basıncı (PEEP) 
veya sürekli pozitif hava yolu basıncı 
(CPAP) ≥ 5 cmH2O içeren ventilatör 
ayarları ile PaO

2
 / FiO

2
 > 100 mmHg, 

ancak  ≤ 200 mmHg.

Şiddetli 
ARDS

Pozitif end-ekspirasyon basıncı (PEEP) 
veya sürekli pozitif hava yolu basıncı 
(CPAP) ≥ 5 cmH

2
O içeren ventilatör 

ayarları ile PaO
2
/FiO

2
 ≤ 100 mmHg.



287

Bölüm 34: Toraks Travmasında Akut Akciğer Hasarı ve Ards Tedavi Yaklaşımları

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Düşük tidal hacimli ventilasyon (DTVV), akciğer ko-
ruyucu ventilasyon olarak da adlandırılır. ARDS olan 
hastalar için düşük tidal volümlü ventilasyon öneril-
mektedir (ideal vücut ağırlığına göre 4-8 mL/kg tidal 
volüm). Plato basıncının 30 cm’den az olacak şekilde 
tidal volümün ayarlanması önerilmektedir. Bu öneri-
nin nedeni, DTVV kullanılan hastalarda mortalitenin 
düşük olmasıdır. Daha küçük tidal hacimlerin kulla-
nılması, ventilatörle ilişkili akciğer hasarının başlıca 
nedenlerinden biri olan alveol aşırı gerilimi önlemek-
tedir. ARDS hastalarında akciğerlerdeki hasar homo-
jen değildir. Aynı tidal volümle bazı alveoller optimal 
ventile olurken bazı alveoller aşırı derecede geril-
mekte bunun sonucu olarak inflamatuar mediatörler 
salınmaktadır. İnflamatuar mediatörler çoklu organ 
yetmezliğine neden olarak mortaliteyi arttırmaktadır. 
ARDS’li hastalarda en önemli mortalite nedeni sanıla-
nın aksine hipoksemi değil, çoklu organ yetmezliğidir. 
Bu nedenle ARDS’li hastalarda DTVV mutlaka uygu-
lanması gereken standart bir ventilasyon yöntemidir 
(8).

DTVV genellikle iyi tolere edilir. ARMA çalışmasında 
ciddi bir klinik yan etki görülmemiştir (8). Bununla 
birlikte fizyolojik olarak beklendiği üzere bazı hasta-
larda hiperkarbi görülmüştür. DTVV, ARMA çalışma-
sındakine benzer bir protokolle ARDS hastalarına uy-
gulanabilir. Başlangıç tidal volüm 8ml/kg ve başlangıç 
solunum sayısı hastanın dakika ventilasyon ihtiyacını 
karşılayacak şekilde ayarlanır. Sonraki bir ila üç saat 
içinde tidal volüm 7 mL/kg ve daha sonra 6 mL/kg’ye 
düşürülür. İdeal vücut ağırlığı aşağıdaki eşitlikler kul-
lanılarak hesaplanır: 

• Kadınlar için: PBW = 45,5 + 0.91 * (Boy-152,4)

• Erkekler için: PBW = 50 + 0,91 * (Boy-152,4)

Solunum hızı tidal volüm azaldığından arttırılır (daki-
kada maksimum 35 solunuma kadar), böylece venti-
latör hastanın tüm dakika ventilasyonunu vermeye 
devam eder. Güvenli olduğu düşünülen eşik plato 
hava yolu basıncı belirlenmemiştir. 30 cmH2O’dan az 
olan hedef plato hava yolu basıncı ARMA çalışmasına 
dayanır. Plato hava yolu basıncı zaten 30 cmH2O’nun 
altında olsa bile DTVV’yi kullanarak plato hava yolu 
basıncını olabildiğince düşük tutulması önerilmek-
tedir. DTVV uygulanması sırasında oksijenasyon he-
definin 55 ila 80 mm Hg arasında bir arteriyel oksijen 
parsiyel basıncı (PaO2) veya %88 ila 95 arasında oksi-
hemoglobin doygunluğu (SpO2) olması önerilmek-
tedir.  Bu hedef değer genellikle FiO2 ve uygulanan 
PEEP’i ayarlayarak elde edilir. ARMA çalışmasında kul-
lanılan FiO2 ve PEEP’in izin verilen kombinasyonları 
bu amaçla kullanılabilir.

DTVV ile mortalitede aalma gösterilmesine ve bu 
çalışma yayınlanalı yaklaşık 18 yıl olmasına rağ-
men ARDS’nin tanı ve tedavisinde sorunlar vardır. 
ARDS olan 3022 hastanın incelendiği bir çalışmada 
ARDS’nin klinisyenlerin %60’ı tarafından başlangıç 
anında tanındığı ve ARDS hastalarının üçte ikisinden 
daha azının 8 mL/ kg’den daha az bir tidal volüm al-
dığını bildirmiştir. Bu da tüm gelişmelere rağmen 
ARDS’nin tanısında ve tedavisinde klinisyenlerin uyu-
munun beklenildiği kadar iyi olmadığını göstermek-
tedir (9).

DTVV sıklıkla permisif hiperkapniye neden olur. Hi-
perkapninin derecesi, oto-PEEP’i tetiklemeyen en 
yüksek solunum hızını kullanarak en aza indirilebi-
lir. Başlangıçdaki positive end-expiratory pressure 
(PEEP) ayarları için ARMA çalışmasında önerilen de-
ğerlerin kullanılması önerilmektedir.

Alveollerin aşırı gerilmesi ve siklik atelektaziler ven-
tilatör ilişkili akciğer hasarına neden olan temel me-
kanizmalardır. PEEP uygulanmasının kollabe olmuş 
alveolleri açtığı ve daha çok alveolü açık tutarak son-
raki tidal volümle oluşabilecek alveoler aşırı gerilmeyi 
azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca PEEP uygulanması 
ile siklik atelektaziler de azalmaktadır. Artmış düzey-
lerde uygulanan PEEP plato hava yolu basıncını arttı-
rarak ve alveolar aşırı gerilime neden olarak pulmonar 
barotravma veya ventilatöre bağlı akciğer hasarına 
neden olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca kardiyak 
outputu azaltarak tansiyon da düşmeye neden ola-
bilir.

Mod: ARDS’li hastalar mekanik ventilatörde volüm 
ya da basınç kontrollü modlarla ventile edilebilirler. 
DTVV yöntemini uygulama kolaylığı açısından volüm 
kontrollü modların uygulanması daha kolay olabilir. 
Bununla birlikte DTVV yöntemine uyumlu olması açı-
sından, sabit bir tidal volüm sağlamak kaydıyla basınç 
kontrollü modlar da kullanılabilir. Özellikle hastalığın 
erken dönemlerinde basınç ya da volüm kontrollü 
modun mekanik ventilatörün tam destek modlarıyla 
verilmesi önerilmektedir.  Genel olarak klinisyenin aşi-
na olduğu modu kullanması önerilmektedir.

“Recruitement” manevrası çökmüş alveollerin açılma-
sı için 40 saniye süreyle 35 ila 40 cmH2O gibi yüksek 
düzeyde sürekli pozitif hava yolu basıncının kısa süre-
li uygulanmasıdır. ARDS olan hastalarda bu yöntemin 
rutin kullanımını destekleyecek yeterli kanıt bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte ARDS hastalarının he-
terojen bir popülasyon olması nedeni ile bazı hasta-
ların bu yöntemden fayda sağlama ihtimali göz ardı 
edilemez. Bu yöntem düşük tidal volüm/yüksek PEEP 
stratejilerine rağmen refrakter hipoksemi olanlarda 
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oksijenasyonun iyileştirilmesi girişimi olarak yapıla-
bilir. Mekanik ventilasyonun alternative modları (örn, 
airway pressure release ventilation) ARDS hastaların-
da kullanılabilir. Bu modların, rutin kullanımlarına iliş-
kin yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Hipoksemi: ARDS hastalarında uygun PEEP ve FiO2 

ayarı yapılmasına rağmen hipoksemi düzeltileme-
yebilir ya da hedef düzeylere ulaşılamayabilir. Bu 
durumda, I:E oranı inspiryum lehine arttırılarak oksi-
jenasyonda düzelme sağlanabilir. İnspiryum zamanı 
basınç kontrollü ventilasyon modlarında doğrudan 
ayarlanabilir. Volüm kontrollü modların kullanıldığı 
durumda ise inspiratuar akım hızı azaltılarak inspir-
yum sonunda duraklama konularak inspiryum süresi 
uzatılabilir (10).

İnspirasyon zamanının uzatılmasının bazı klinik so-
nuçları olabilir. Ekspiratuar zamanın kısalması nede-
niyle hastada hava hapsi, oto-PEEP, barotravma ve 
hemodinamik dengesizlik oluşabilir. İnspiratuar sü-
renin uzatılmasına hastanın uyumunun sağlanması 
için hastaya yoğun sedasyon ve hatta nöromüsküler 
bloke edici ilaçların uygulanması gerekebilir.

PEEP Ayarı: ARDS hastalarında PEEP uygulaması alve-
olar açılmayı sağlayarak, alveollerin kapanıp tekrar 
açılmaları sırasında oluşan atalektotravmayı önler ve 
akciğer hasarını azaltır. PEEP ayarının en uygun nasıl 
yapılacağı hala tartışılmaktadır (11). Bununla birlikte 
genel olarak ARMA çalışmasında kullanılan PEEP ayarı 
uygulaması önerilmektedir. Bu uygulamadan fayda 
görmeyen olgularda PEEP ayarı için diğer uygulama-
lar denenebilir. Fizyolojik ölçümler kullanılarak PEEP 
titrasyonunun yapılmasının bir yararı gösterileme-
miştir. Bu nedenle rutin kullanımda fizyolojik ölçüm-
lere dayanarak PEEP titrasyonu yapılması önerilme-
mektedir.

ARDS’de Destek Tedavileri

ARDS hastalarının az bir kısmı tek başına solunum 
yetmezliğinden kaybedilir (12). Hastaların çoğunluğu 
ARDS’ye neden olan hastalık, çoklu organ yetmezli-
ği veya sepsis gibi ikincil komplikasyonlar nedeni ile 
kaybedilirler. ARDS için spesifik bir farmakolojik teda-
vi henüz geliştirilememiştir. Hastaların takip sürecin-
de dikkatli bir destekleyici tedavi almaları gerekir.

Sedatif ve nöromüsküler ilaçların yeterli ve uygun şe-
kilde kullanılması, hemodinamik tedavinin yapılması, 
beslenme desteği, kan glukoz düzeylerinin kontrolü, 
derin ven trombüsü ve gastrointestinal sistem kana-
malarının önleyici tedavilerinin eksiksiz yapılması ge-
rekir.

Sedasyon ve analjezi ARDS hastalarında mekanik 
ventilasyona toleransı arttırmak ve oksijen tüketimini 
azaltmak için gerekmektedir. ARDS hastalarında uzun 
sure sedasyon ve analjezi gerekmektedir. Kullanıla-
cak ilacın seçimi hasta ihtiyaçlarına ve hastanın altta 
yatan tıbbi özelliklerine göre belirlenmelidir. Sedatif–
analjezik ilaçlar aralıklı enjeksiyon şeklinde uygulana-
bilir. Yeterli sedasyonun sağlanması için tekrarlayan 
dozlarda uygulamaların gerektiği olgularda sürekli 
infüzyon tercih edilmelidir (13). Sedatif ilaçların gere-
ğinden fazla miktarda ve sürede uygulanması, artmış 
sedasyona bağlı mortalite artışı ile ilişkili bulunmuş-
tur. Bundan kaçınmak için hastaların rutin olarak her 
gün uyandırılması, ilaçların sürekli infüzyon yerine 
aralıklı bolus enjeksiyonlar şeklinde verilmesi, sedas-
yon ve analjezi protokollerinin kullanılması, hastala-
rın mekanik ventilatörde kalış süresinde azalmaya 
ve nozokomial infeksiyon sıklığında azalmaya neden 
olabilir (14).

Nöromüsküler blokerlerin ARDS hastalarında kullanı-
mı ile oksijenasyonda düzelme görülebilir. Diğer yan-
dan nöromüsküler güçsüzlük gelişimine bağlı meka-
nik ventilasyonda kalış süresinde uzama olabilir. Bu 
yüzden kullanımları tartışmalıdır. Bu tartışmalara bir 
yanıt olması açısından Papazian ve ark. (14) bir çalış-
ma yapmışlardır. Çalışmada 340 ARDS hastası rando-
mize edilerek bir gruba ilk 48 saat cisatracurium diğer 
gruba ise plasebo verilmiştir. PaO2/FiO2 < 120 mmHg 
olan ve cisatracurium alan hastalarda 90 günlük mor-
talite daha düşük bulunmuştur. Çalışma sonunda ci-
satracurium alan grupta ventilatörde kalış süreci daha 
kısa olarak gerçekleşmiş ve barotravma daha az gö-
rülmüştür. Nöromüsküler ilaç kullanımı kas güçsüzlü-
ğüne neden olabileceği için gruplar arasında yoğun 
bakımda edinilmiş nöromüsküler güçsüzlük sıklığına 
da bakılmış ve bir fark bulunamamıştır.

Travma hastalarında şok gelişmesi durumunda intra-
venöz sıvılarla tedavi yaygın bir uygulamadır. ARDS 
hastalarında hemodinamik monitörizasyonun sant-
ral venöz kateterle mi pulmoner arter kateteri ile mi 
yapılması gerektiği araştırılmıştır (15). Bin ARDS has-
tasının dahil edildiği çalışma sonunda gruplar ara-
sında mortalite, ventilatörsüz geçen gün sayısı ya da 
organ yetmezliği olmadan geçen gün sayısı açısından 
bir fark bulunmamıştır. Hipotansiyon sıklığı, diyaliz 
gerekliliği ve vazopresör kullanımı açısından da fark 
görülmemiştir. Pulmoner arter kateteri grubunda ka-
teter ilişkili komplikasyonlar iki kat fazla görülmüştür. 
En sık oluşan komplikasyon aritmi olmuştur. Bu ne-
denle ARDS hastasında pulmoner arter kateteri ile he-
modinamik takip rutin olarak önerilmemektedir (15).
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ARDS hastalarında şok ve vazopressör ihtiyacı yok ise 
sıvı tedavisinin dikkatli bir şekilde yapılması ve aşırı 
sıvı verilmesinden kaçınılması önerilmektedir. Bir ça-
lışmada hastalar randomize edilerek bir grup hastaya 
SVP < 4 mmHg ya da pulmonary arter oklüzyon ba-
sıncı < 8 mm Hg olacak şekilde, diğer gruba ise SVP 
10-14 mmHg ya da pulmoner arter oklüzyon basıncı 
14-18 mmHg olacak şekilde sıvı tedavisi uygulanmış-
tır. Sıvı kısıtlaması yapılan grupta diğer gruba göre ok-
sijenasyonda düzelme ve ventilatörsüz ve yoğun ba-
kımsız gün sayısında artış görülmüştür. Altmış günlük 
mortalite oranlarında bir fark görülmemiştir (16).

ARDS hastalarında beslenme desteğinin ne şekilde 
olması gerektiği ile ilgili yeterli çalışma yoktur. ARDS 
hastalarında katabolik bir süreç mevcuttur. Gastro-
intestinal sistem kullanılabilir durumdaysa öncelikle 
enteral beslenme tercih edilmelidir. Hastaları gere-
ğinden fazla beslemekten kaçınılmalıdır. Gereğinden 
fazla besleme karbondioksit üretiminin artışına ne-
den olabilir.

ARDS hastalarında DVT ve pulmoner emboli sıklığı 
bilinmemekle birlikte profilaktik tedaviye rağmen 
risk yüksektir. Bu hastalar sıklıkla venöz tromboz için 
uzun süren hareketsizlik, travma ve pıhtılaşma yolu-
nun aktivasyonu gibi birçok risk faktörüne sahiptir. Bu 
nedenle yoğun bakım ünitelerine kabul edilen tüm 
hastalar tromboprofilaksi gerektirirler. Uzun süreli 
mekanik ventilasyon, gastrointestinal sistem kanama 
riskini arttıracağından, bu hastalara proflaksi verilme-
lidir (17).

Sistemik glukokortikoidler steroidlerin kanıtlanmış 
rolü olan hastalarda (örneğin toplum kökenli pnömo-
ni) uygulanabilir. Bununla birlikte diğer nedenlerden 
kaynaklanan ARDS’li hastalarda uygulanması tartış-
malıdır. Çalışmalar glukokortikoidlerin ARDS’nin iler-
leyen dönemlerinde (yani 14 günden sonra) uygulan-
dığında yararlı olmadığını, hatta zararlı olabileceğini 
göstermektedir (18).  Ayrıca aynı verilere dayanarak 
ARDS’nin erken safhasındaki glukokortikoidlerin ru-
tin uygulaması önerilmemektedir.

ARDS’de altta yatan hastalığın tedavisi yanında, me-
kanik ventilasyon yöntemi olarak düşük tidal hacimli 
akciğer koruyucu ventilasyon önerilmektedir. Ancak 
bu tedaviye rağmen, hedef oksijen değerine ulaşıla-
mayan hastalarda ya da düşük tidal hacim uygulan-
masına rağmen yüksek plato basınçlarının geliştiği ve 
yüksek karbondioksit seviyeleri ile düşük pH değerini 
tolere edemeyen hastalarda ECMO bir tedavi seçene-
ği olabilir. 

Günümüzde ARDS’de ECMO endikasyonları potan-
siyel olarak geri dönüşümlü bir nedene bağlı olarak 

gelişen ciddi hipoksemi (PaO2/FiO2 < 80, PEEP 15-20 
cmH2O uygulanmasına rağmen), kompanse edile-
meyen hiperkapni (pH < 7,15) ve uygun ventilatör 
stratejileri uygulanmasına rağmen hastanın plato 
basıncının 35-40 cmH2O’nun altına düşürülemedi-
ği durumlar olarak kabul edilmektedir (19). ECMO 
uygulanmasında relatif kontrendikasyonlar ise has-
tanın 7 günden daha uzun bir süre plato basıncının 
30 cmH2O’dan yüksek seyretmesi, 7 günden daha 
uzun bir süre %80’den daha fazla oksijen soluması ve 
potansiyel olarak geri dönüşümlü olmayan ciddi bir 
hastalığın varlığıdır. Bu hastalarda ECMO’nun belirgin 
yararı gösterilememiştir. Bu nedenle bu özellikleri ta-
şıyan hastalara ECMO önerilmemektedir (20).

Eve götürelecek mesajlar:

• Pulmoner kontüzyonun en önemli komplikasyon-
larından biri ARDS’dir.

• ARDS’nin klinik özellikleri, hipoksemi ve bilateral 
radyografik opasitelerdir. Patolojik özelliği ise dif-
füz alveolar hasardır. 

• ARDS çeşitli risk faktörleri ve etiyolojileri ile ilişkili-
dir. Sepsis, ARDS’nin en yaygın nedenidir.

• Klinik, fizyolojik ve patolojik özellikler ve teda-
vi, neden olan olaya bakılmaksızın benzerdir.

• Uygun mekanik ventilasyon stratejilerinin ve des-
tek tedavilerinin uygulanması mortaliteyi azal-
tabilir. Ancak, bu tedaviye rağmen hedef oksijen 
değerine ulaşılamayan hastalarda ya da düşük 
tidal hacim uygulanmasına rağmen yüksek plato 
basınçlarının geliştiği yüksek karbondioksit sevi-
yeleri ve düşük pH değerini tolere edemeyen has-
talarda ECMO bir tedavi seçeneği olabilir.
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ÖZ
ECMO kardiyopulmoner yetmezlik tablosundaki hastalarda oksijenasyonu sağlamak ve karbondioksiti temizlemek 
amacıyla kullanılır. Heparin-kaplı kanüllerin gelişmesi ve heparinsiz protokolün kullanıma girmesiyle zaten kanama riski 
yüksek olan travma hastalarında ECMO tedavide kullanılabilmektedir. Toraks travmasında ECMO en sık travmatik ARDS 
tedavisinde kullanılır. Eğer hasar karinaya dek uzanıyorsa, trakea rüptürü cerrahisini ECMO altında yapmak daha avantaj-
lıdır. Kardiyak rüptür acil cerrahi tedavisinde hastayı ECMO’ya almak hipoksik beyin hasarı oranını düşürür.    

Anahtar Kelimeler: toraks travması, ECMO, trakeobronşiyal yaralanma, kardiyak rüptür, hipoksik beyin hasarı 

ABSTRACT 
ECMO is used in patients with cardiopulmonary insufficiency to provide adequate oxygenization to and clearing of 
carbondioxyde from the body. With the aid of heparin-coated cannulas and the usage of heparin-free protocol, ECMO 
gained a place in the management of traumatic patients, who are normally under the risk of hemorrhage. ECMO is 
mostly used in the management of ARDS developing after thoracic trauma. It is advantageous in case of the surgical re-
piar of tracheal injury, which extends to the carina. Performing surgical repair under ECMO in traumatic cardiac rupture 
decreases the risk of hypoxic brain injury.

Key Words: thoracic trauma, ECMO, tracheobronchial injury, cardiac rupture, hypoxic brain injury  
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GİRİŞ

Vücut dışı yaşam destek sistemleri kalp ve akciğerin 
işlevlerini üzerlerinde toplayan makinelerdir. Bu sis-
temlerden en önemlisi ve en kullanımda olanı ECMO 
olarak bilinen “extracorporeal membran oxygenati-
on” sistemidir. Çeşitli endikasyonlar sonucunda has-
talar birkaç saatten birkaç güne, hatta haftalara kadar 
uzanan süre için ECMO’ya bağlanabilir ve bu şekilde 
destek tedavileri devam eder (1). Son 10- 15 yıl içe-
risinde ECMO toraks travmaları tedavisinde de yer 
bulmuş ve giderek yayılan şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu bölümde toraks travması hastasının te-
davisinde ECMO’nun yeri hakkında bilgiler verilmesi 
planlanmıştır.    

ECMO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

ECMO geniş kullanım alanı olan bir uygulamadır ve 
detaylı şekilde ele alındığı kitaplar bulunmaktadır. Bu 
yüzden bu kısımda sadece kısaca genel bilgiler verile-
cektir. Genel olarak bakıldığında ECMO, (a) ilave oksijen 
verilmesine rağmen akciğerin vücuda yeteri kadar ok-
sijen sağlayamadığı, (b) mekanik ventilatör desteğine 
rağmen akciğerin vücuttaki karbon dioksiti yeterince 
temizleyemediği ve (c) kalbin vücuda yeterince kalp 
pompalayamadığı durumdaki hastalara yardım ama-
cıyla kullanılır. Ayrıca kalp ve akciğer nakli bekleyen 
kişilerde bekleme süresince destek tedavisi olarak da 
ECMO kullanılmaktadır. 

ECMO makinesi hastanın kanını vücudundan “oxyge-
nator” denen yapay akciğere pompalar ve gaz alışverişi 
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gerçekleşir. Daha sonra temizlenen kan hastanın vücu-
duna geri pompalanır. Yani bu sayede ECMO hem akci-
ğerin hem de kalbin vazifesini üstlenmiş olur (1).

Kanın vücuttan alınıp geri gönderilmesi esnasında bü-
yük damarlara kanüller konur. Seçilen damarlara göre 
ECMO venövenöz ve venoarteriyel olarak iki şekilde uy-
gulanabilir. Uygun solunum ve pozitif end-ekspiratuar 
basınçlı tedaviye, transfüzyon desteğine ve solunum 
fizyoterapisine rağmen düzelmeyen dirençli hipokse-
mi varlığında venövenöz ECMO tercih edilir. Uygun sıvı 
replasmanına, transfüzyona ve vazopressör desteğine 
rağmen düzelmeyen şok tablosunda ise ön planda ve-
noarteriyel ECMO seçilir (2,3).       

Bir hastada ECMO kullanımı kararı verilirken kar-zarar 
dengesi iyice göz önüne alınmalıdır. Eğer hastada za-
ten genel olarak prognozu kötü olan eşlik eden bir 
durum varsa, ECMO kullanımı kontrendike olarak gö-
rülüp önerilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında ciddi 
nörolojik yaralanması, intrakraniyal kanaması, im-
münsupresyonu, geri dönüşümsüz organ yetmezliği 
tablosu, tedavi edilemeyen malinitesi olan hastalarda 
ECMO tedavisinin çok düşünülmemesi önerilmiştir (3). 
Hasta ECMO’ya bağlıyken tedavi süresince antikoagü-
lan tedavi almak zorundadır, bu yüzden kanama riski 
zaten yüksektir. Bu yüzden kanamalı hastalarda ECMO 
kullanımı relatif kontrendikasyon olarak kabul edilmiş-
tir (2,3). İdeal ECMO hastası geri dönüşümlü hastalığı 
olan, komorbiditesi az olan, kısmen yeterli bir kardiyo-
pulmoner rezerve sahip ve antikoagülasyona kontren-
dikasyonu olmayan hastadır (4).  

Travma hastalarında kanama ya halihazırda mevcut-
tur ya da görülme riski yüksektir. Travmaya ilave olarak 
hastada bir de ECMO kullanılması kanama ihtimalini 
arttıracaktır. Fakat yine de travmalı hastalarda ECMO 
belirli şekillerde daha az riskli olarak kullanılabilmek-
tedir. Bunun en önemli sebebi ECMO’da kullanılan ka-
nüllerin heparin-kaplı türlerinin olmasıdır. Hastalarda 
heparin-kaplı kanüller kullanılırsa ECMO idamesi için 
gereken heparin dozu düşük tutulabilir ve kanama ris-
ki azaltılabilir (2). Kanama riskini azaltan diğer bir du-
rum ise hastaya heparinsiz protokol uygulanmasıdır. 
Bu protokolü 2010 yılında Arlt ve ark. (5) önermiştir. 
Protokolün detayı Tablo 1’de verilmektedir. 

KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMASI 
DIŞI TORAKS TRAVMASINDA ECMO 
KULLANIMLARI
Toraks travması sonrası ilk başarılı ECMO kullanımı 
1971 yılında olmuştur (6). Yirmi dört yaşındaki erkek 
hastada künt travma sonrası multipl kot kırıkları ve 
aort transseksiyonu meydana gelmiş ve opere edil-
miştir. Operasyon sonrası ARDS tablosu gelişen ve 
tedavilere rağmen düzelme sağlanmayan hasta, o 
zamanki adıyla “Bramson kalp-akciğer makinası” olan 
vücut dışı yaşama destek sistemine bağlanmış ve 75 
saat takip edilmiştir. Süreç içerisinde pO2 değeri 38 
mmHg’den 75 mmHg’ye yükselmiş ve havayolu ba-
sıncı 60 cm H2O’dan 35 cm H2O’ya gerilemiştir. Tedavi 
sonrası makinadan ayrılan hasta bir süre daha yattık-
tan sonra taburcu edilmiştir. 

Travmatik ARDS ve Kardiyopulmoner Yetmezlik

Travma sonrası hastaların büyük bir kısmında akciğer 
yetmezliği tablosu gelişir. Hafif veya orta derecede 
yetmezliği olan hastalarda genellikle invaziv olmayan 
solunum desteği yeterlidir. Ancak buna rağmen has-
taların yaklaşık %4,6’sında ilaveten ARDS veya akut 
akciğer hasarı tablosu meydana gelir (4,7,8). Bu du-
rumdaki hastalarda hipoksiyi ve hiperkapniyi düzelt-
mek amacıyla gerekli tedaviler uygulanır, ancak inva-
ziv mekanik ventilasyon desteği uygulanır. Travmatik 
ARDS tedavisi kitaptaki başka bir bölümde detaylı şe-
kilde verilmiştir. ARDS’nin standart tedavisinin yeterli 
olmadığı durumlarda ECMO kullanılması düşünülebi-
lir. Travmatik akut akciğer hasarı ve ARDS tablosun-
da ECMO akciğerleri dinlendirmeye yarar. Ventilatör 
ayarları düşük tutulabilir, barotravma ihtimali azaltılır, 
yeterli oksijenasyon sağlanır ve hiperkapni düzeltilir 
(8,9).  

Travma sonrası ARDS veya akut akciğer hasarı gelişen 
ve ECMO ile tedavi edilen hastalara ait bazı önem-
li çalışmalar Tablo 2’de verilmiştir. Görüldüğü üzere 
travma sonrası ARDS tablosu gelişenlerde ECMO uy-
gulamaları %52-79 oranında başarılı olmaktadır. Fa-
kat kanamaya bağlı komplikasyonlar (kanül yerinden 
kanama, beyin kanaması gibi) oranı %10-35 arasında 
yüksek oranda görülmektedir. Bu çalışmalarda mor-
talite ile ilişkili faktörler de çalışılmıştır. Jacobs ve ark. 
(4) ECMO süresi kısa tutulan hastalarda ve venövenöz 
tip kullanılanlarda sürvinin daha iyi olduğunu göste-
rirlerken, Lin ve ark. (12) ISS skoru 30’un üzerinde olan 
hastaların yaşama oranlarının düşük olduğunu belirt-
mişlerdir. Diğer yandan Biderman ve ark. (7) hastada 
ciddi koagülopati veya travmatik beyin hasarı olsa da 
ECMO uygulamasının kabul edilebilir sonuçlarla kul-

Tablo 1. ECMO’da heparinsiz protokol (5)

1. İlk 48 saat heparin verilmeyecek.
2. İlk 48 saat hemorajik şok bulguları konservatif tedavi 

ile takip edilecek (sıvı replasmanı, kan-trombosit-TDP 
transfüzyonu, fibrinojen replasmanı).

3. Kanama ve şok bulguları geçince 5000 IE iv heparin 
uygulanıp PTT değeri normalin iki katı veya APZ 
değeri> 150s elde edilecek. 
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lanılabileceğini bildirmişlerdir.  

Literatürde travmatik ARDS’li sadece çocuk hastaların 
ele alındığı bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak ço-
cuk hastalarda da travmatik ARDS tedavisinde ECMO 
kullanılabilir. Fortenberry ve arkadaşlarının (13) ça-
lışmasındaki 8 hastanın 5’i çocuk yaş grubundadır. 
ECMO tedavisi sonrası bu çocukların dördü yaşamıştır 
ve çocuklarda başarı oranı %80 olarak verilmiştir. 

Travmatik Masif Pulmoner Kanama

Künt travmalardan sonra pulmoner kontüzyon sık 
karşılaşılan bir durumdur. Kontüzyonun çok yaygın 
olması durumunda endobronşiyal masif kanama gö-
rülebilir. Masif pulmoner kanamanın standart tedavisi 
çift lümenli tüple akciğer izolasyonunun sağlanması 
ve tüpten veya bronkoskop ile sekresyonların/kanın 
aspirasyonudur. Fakat yine de bu durumdaki hastalar 
sıklıkla hipovolemi, hipoksemi, metabolik asidoz ve 
koagülopati gibi komplikasyonlardan kaybedilirler 
(14). 

Travma sonrası masif pulmoner kanama tedavisin-
de ECMO kullanıldığını bildiren bazı vaka sunumları 
mevcuttur. Liao ve ark. (15) yüksek hızla çarpışma 
sonrası masif kontüzyon ve pulmoner kanama ge-
lişen 19 yaşındaki hastayı ECMO ile 242 saat takip 
edip başarıyla tedavi etmişlerdir. Diğer bir çalışmada 
Yuan ve ark. (14) trafik kazası öyküsü olan 18 yaşın-
daki hastayı ECMO ile 10 gün, 38 yaşındaki hastayı 5 
gün takip ederek kurtarmışlardır. Bu iki çalışmanın da 
ortaya koyduğu üzere, masif pulmoner kontüzyon ve 
endobronşiyal kanaması olan, standart tedaviye yete-
rince yanıt alınamayan ve ölümün kaçınılmaz görül-
düğü hastalarda son çare olarak ECMO kullanılması 
başarı sağlayabilmektedir.       

İnhalasyon Yaralanmaları       

İnhalasyon yaralanmaları konusunda detaylı bilgiler 
kitabın diğer bir bölümünde verilmiştir. Bu kısımda 
sadece tedavide ECMO uygulamalarından bahse-

dilecektir. İnhalasyon yaralanmalarının tedavisinde 
önemli aşamalar kaydedilmiş olsa da hala mortalite ve 
morbidite yüksektir. Bu tür yaralanmalar supraglottik 
termal hasar, solunum yollarında kimyasal iritasyon 
ve sistemik toksisite yaratabilirler (16). Örneğin nitrik 
oksite bağlı inhalasyon yaralanmasında hafif vakalar-
da ilk birkaç saatte hiçbir sorun gözlenmez. Ancak ilk 
gün içerisinde veya hafif olmayan durumlarda maru-
ziyeti hemen takiben pulmoner ödem tablosu gelişir. 
Vakaların belirgin kısmında klinik ilk günün sonunda 
oldukça şiddetlenir ve çoğu hasta ikinci günü görme-
den kaybedilir (17).

İnhalasyon yaralanmasının yarattığı pulmoner ödem 
tedavisinde invaziv mekanik ventilasyon desteği, sur-
faktan tedavisi ve medikal destek tedavileri bulun-
maktadır (16,17). İnhalasyon yaralanmalarında ECMO 
kullanımı ile ilgili veriler, hasta sayısının azlığı sebebiy-
le sınırlıdır. Ancak bir metaanaliz çalışması sonucuna 
göre ECMO’nun sürviyi arttırdığı ve ECMO süresinin 
200 saatin altında olan vakaların yaşama şansının an-
lamlı şekilde yüksek olduğu bildirilmiştir (18).

Lee ve ark. (17) nitrik asid inhalasyonu yaralanması 
olan ve diğer modalitelere rağmen durumu hızla kö-
tüleşen 42 yaşındaki bir hastayı ECMO’ya bağlayarak 
tedaviye devam etmişlerdir. Yedi gün ECMO tedavisi 
alan hasta başarılı şekilde ekstübe edilmiş ve 3 hafta 
sonra taburcu edilmiştir. Pu ve ark. (19) nitrik asit ve 
hidrofluorik asit maruziyetine bağlı yanık ve inhalas-
yon yaralanmaları olan 25 yaşındaki bir hastayı, maru-
ziyetin 38. saatinde ECMO’ya bağlamış ve 11 günlük 
tedavi sonrası hastayı makinadan ayırmayı başarmış-
lardır.

Trakeobronşiyal yaralanmalar

Trakeobronşiyal yaralanmalara yaklaşım kitabın diğer 
bir bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Radyolo-
jik yöntemlerle ve bronkoskopik inceleme ile tanısı 
konulduktan sonra bazı vakalarda konservatif tedavi 
bazılarında da cerrahi düzeltme tercih edilir. Trakeob-

Tablo 2. Travmatik ARDS ve akut akciğer hasarında ECMO uygulamalarının sonuçları

Yazar Yılı
Hasta 
sayısı

Yaş 
ortalaması

ECMO 
süresi

Kanamalı komplikasyon oranı 
(kanül yerinden veya iç organ 
kanaması)

Yaşayan 
hasta oranı

Biderman ve ark. (7) 2013 10 30 8,5 gün %10 %70

Ried ve ark. (10) 2013 52 32 7 gün %15 %79

Wu ve ark. (11) 2014 20 38 144 saat %35 %70

Jacobs ve ark. (4) 2015 85 29 207 saat %29 %74

Lin ve ark. (12) 2017 43 37 163 saat %35 %52
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ronşiyal yaralanma cerrahi tedavisinde ECMO’dan da 
faydalanılmaktadır. Özellikle hasar karina bölgesinde 
ve/veya her iki ana bronşa uzanım gösteriyorsa, cer-
rahi esnasında akciğer ventilasyonu oldukça sıkıntılı 
olabileceğinden ECMO eşliğinde operasyon öneril-
miştir (20). Bu sayede trakeada ilave hasar ihtimali 
azaltılır, uygun ve dengeli oksijen destekli ventilasyon 
sağlanarak trakea kontrolü şekilde iyileşmeye bırakılır 
(21). Ancak literatürde geniş vaka serileri bulunma-
makta, sadece bu endikasyonla operasyonu yapılmış 
vaka sunumlarından bahsedilmektedir (20-23). Trake-
obronşiyal yaralanma cerrahi tedavisinde ECMO, eşlik 
eden ciddi ARDS tablosu olan ve definitif cerrahi ön-
cesi bir süre destek tedavisi gerektiren hastalarda da 
kullanılmaktadır (24-25).

KALP VE BÜYÜK DAMAR 
YARALANMALARINDA ECMO 
KULLANIMLARI
Künt travma sonrası miyokardiyal kontüzyon meyda-
na gelebilir ve hastalarda kardiyak debinin düşmesi-
ne bağlı ritim problemleri ve hipotansiyon görülür. 
Tedavisi kitabın diğer bir bölümünde detaylı olarak 
verilmiştir. Ancak tüm standart yaklaşımlara rağmen 
hastada hızlı kötüye gidiş tablosu olması halinde has-
tayı kardiyopulmoner dinlenmeye almak ve barot-
ravma ve doku hipoksisi riskini azaltmak için ECMO 
kullanımı söz konusu olabilir. Fakat bu önerinin uygu-
landığı vaka sayısı oldukça azdır. DeBerry ve ark. (26) 
künt travma sonrası miyokardiyal kontüzyon gelişen 
ve saatler içerisinde durumu hızla kötüleşen 7 yaşın-
daki bir çocuk hastayı ECMO altında 143 saat takip 
edip daha sonra ekstübe etmişlerdir. Hasta 18. günde 
taburcu olmuştur.

Miyokardial kontüzyonun aksine, travma sonrası kar-
diyak rüptürlerin cerrahi tedavisinde ECMO daha sık 
kullanılmıştır. Travma sonrası kardiyak rüptür peri-
kardiyal tamponad, tansiyon hemothorax ve ani kar-
diyak arrest yaratır. Acil torakotomi tedavideki hayat 
kurtarıcı yaklaşımdır. Fakat hastaya acil torakotomi 
uygulamak yerine hızla ECMO’ya bağlamanın (ter-
cihan venoarteriyel) daha avantajlı olduğu belirtil-
miştir. Hasta ECMO’ya alınınca hipoksik beyin hasarı 
ihtimali oldukça azaltılır. Ayrıca ECMO altındaki has-
ta daha sakin bir şekilde operasyon odasına transfer 
edilebilir, acil cerrahi yerine ekip daha hazırlıklı olma 
fırsatı yakalayabilir. Diğer avantajı ise hızlı uygulan-
ması gereken lateral torakotomi yerine, kalbi daha 
net gösteren standart sternotomi uygulanabilir (27). 
Literatürde bu şekilde tedavileri yapılmış künt kar-
diyak travmaya bağlı kardiyak rüptürü olan hastalar 

sunulmuştur (27,28). Gatti ve ark. (29) kalbe nafiz bı-
çaklanma sonrası sağ ventrikül perforasyonuna bağlı 
perikardiyal tamponad ve hemorajik şok tablosu geli-
şen 27 yaşındaki hastalarında cerrahi tamiri ECMO al-
tında yapmışlardır. Bu vaka penetran kardiyak rüptür 
sonrası ECMO altında cerrahi yapılan ilk vakadır.   

Künt veya penetran kardiyak rüptür sonrası ECMO 
altında cerrahi uygulamanın faydalarını araştıran bir 
çalışma Huh ve ark. (30) tarafından 2017 yılında ya-
yınlanmıştır. Çalışmada cerrahi tedavileri ECMO altın-
da yapılan veya yapılmayan hastalar karşılaştırılmış ve 
ECMO kullanılan hastaların hepsinin yaşadığı (minör 
nörolojik sekeller gelişse bile) gösterilmiştir. 

Travmatik aort rüptürü cerrahisinde de ECMO’nun 
kullanıldığı vaka sunumları mevcuttur. Aort rüptürü 
sonrası gelişen kardiyopulmoner yetmezlik tablosun-
da hastayı ECMO bağlayıp cerrahisine başlamak Lee 
ve ark. (31) tarafından uygulanmış ve başarılı sonuç 
elde edilmiştir.Trafik kazası öyküsü olan 21 yaşındaki 
hastalarına birkaç kez kardiyopulmoner resüsitasyon 
uygulanmasına rağmen genel durum tam düzelme-
miş ve hemorajik şok tablosu belirginleşince hasta 
acilen ECMO’ya bağlanmıştır. Daha sonra torakotomi 
ile aort rüptürü tami edilmiş ve hasta 11 gün ECMO 
ile takip edilmiştir. Servis takibinde böbrek yetmezliği 
gelişen ve tedavisi verilen hasta nörolojik sekel geliş-
memiş halde 44. gün taburcu edilmiştir. 

Eve götürülecek mesajlar:

• ECMO kardiyopulmoner yetmezlik tablosundaki 
hastalarda oksijenasyonu sağlamak ve karbondi-
oksiti temizlemek amacıyla kullanılır ve bu özellik-
leriyle travma tedavisinde de yer edinmiştir. 

• Heparin-kaplı kanüllerin gelişmesi ve heparinsiz 
protokolün kullanıma girmesiyle zaten kanama 
riski yüksek olan travma hastalarında ECMO teda-
vide kullanılabilmektedir.

• Toraks travmasında ECMO en sık travmatik ARDS 
tedavisinde yer edinmiştir. Ancak öncelik her za-
man standart ARDS tedavisindedir.

• Karina ve ana bronşlara uzanan travmatik trakea 
rüptürü olan hastaların tedavisinde, oksijenasyo-
nu sağlamak ve trakea hasarını iatrojenik olarak 
arttırmamak için ECMO altında cerrahi yapılması 
tercih edilmelidir. 

• Kardiyak rüptür acil cerrahi tedavisinde hastayı 
ECMO’ya almak beyin kanlanmasını daha güveni-
lir şekilde sağlar ve cerrahi ekibe daha rahat hazır-
lanmaları için süre kazandırır.   
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Toraks Travmasında Ağrıya Yaklaşım

Management of Pain in Thoracic Trauma
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ÖZ
Toraks travmaları, travmalar içerisinde en sık ikinci ölüm nedeni ve hastaneye ulaştırılabilen hastalarda ise en sık üçüncü 
ölüm nedeni olarak önemini korumaktadır. Ağrının kontrol edilmesi ve optimizasyonu, erken mobilizasyon ve göğüs 
fizyoterapisi tedavinin vazgeçilmez bir komponentidir. Toraks travmalarında analjezik teknik olarak multimodal analjezi, 
interplevral blok, interkostal blok, paravertebral blok ve epidural bloklar kullanılmaktadır. Toraks travmalarında ağrı-
nın kontrolü solunum fonksiyonlarını iyileştirerek, öksürüğü kuvvetlendirerek, mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltarak 
mortalite ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunur. Multimodal ilaç tedavisinin imkan varsa rejyonal teknikler ile 
desteklenmesi de olumlu sonuca katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, kot kırığı, epidural analjezi, interkostal blok, paravertebral blok, interplevral blok

ABSTRACT
Thoracic traumas are the second most common cause of death among trauma cases, and the third most common cause 
of death in those who could survive until the hospital. Pain control and optimization, early mobilisation and chest physi-
otherapy are the irrevocable components of the therapy. As well as, multimodal analgesia with medications, interpleural 
analgesia, intercostal blocks, paravertebral catheterization and epidural blocks can be used. Pain control during the 
treatment of thoracic trauma provide a better respiratory function, better cough reflex, thereby decrease the need for 
mechanical ventilation, hence decrease the morbidity and mortality. Support of multimodal drug therapy by regional 
techniques provide a better outcome during treatment of chest trauma patients.

Key Words: thoracic trauma, rib fracture, epidural analgesia, intercostal blockage, paravertebral blockage
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GİRİŞ
Toraks travmaları travmalar içerisinde en sık ikinci 
ölüm nedeni ve hastaneye ulaştırılabilen hastalarda 
ise en sık üçüncü ölüm nedeni olarak önemini ko-
rumaktadır. Bu travmalarda genel ölüm oranı %10 
civarında olup Glaskow Koma Skoru düşük olan has-
talarda mortalite daha da artmaktadır (1). Mortalite 
oranının bu kadar yüksek olmasında travma sonrasın-
da oluşan ağrının katkısı azımsanmayacak kadar faz-
ladır. Ağrının kontrol edilmesi ve optimizasyonu, has-
tanın erken mobilizasyonu ve göğüs fizyoterapisinin 
vazgeçilmez bir komponentidir. Kot kırıkları, yelken 
göğüs ve sternum kırıkları en sık görülen patolojiler-

dir. Bu patolojiler multisistem bir hasarın içinde de yer 
alabilir. Acil servise başvuran tüm travma vakalarında 
toraks travması %4-10 arasında bulunmaktadır, ancak 
düz grafilerde kot kırıklarının %50’si fark edilmedi-
ğinden bu oranın muhtemelen daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir (2,3). Göğüs duvarı hasarı yine baş-
ka organ hasarlarının da habercisidir. Özellikle kot kı-
rıkları künt travma hastalarının %10’unda gözlenir ve 
%3-13 arasında bir mortalite oranıyla ilişkilidir (4). Bu 
yüksek mortalite oranının nedeni respiratuvar fonksi-
yonun fizyolojik ve mekanik değişikliklerle bozulması 
(pnömotoraks, yelken göğüs v.b.) ve akciğer kontüz-
yonunun etkileridir. Bu etkilere ağrının eklenmesi ile 
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öksürmenin kısıtlanması, sekresyonların mobilizasyo-
nunun bozulmasına, fonksiyonel rezidual kapasitenin 
azalmasına ve atelektazilerin oluşmasına yol açarak 
hipoksinin artmasına, dolayısıyla mortalitenin artma-
sına neden olur. 

Kot kırıklarının çoğu göğüs duvarında ağrı ile pulmo-
ner fonksiyonları bozarak komplikasyonlara neden 
olur. Hastalarin sekresyonlarını yeterli temizleye-
memeleri, kontüzyon hasarı ile birleşince atelektazi 
ve pnömoni ile sonuçlanabilir (5). Bunlara sekonder 
mekanik ventilasyon ihtiyacı da oluşabilir. Mekanik 
ventilasyon ise ilaveten pnömoni riskini artırabilir. Ek 
olarak multipl kot kırıkları ağrı nedeniyle ventilatör-
den ayrılmayı da güçleştirebilir (6). Bununla birlikte 
narkotik analjeziklerle yapılan agresif ağrı tedavisi de 
solunum inhibisyonuna yol açarak ventilatörden ay-
rılmayı geciktirebilir. Sonuç olarak bu tür hastalarda 
respiratuvar fonksiyonları optimize etmek için yeter-
li düzeyde (ne yetersiz, ne de, sedasyon ve solunum 
inhibisyonuna neden olacak şekilde) ağrı kontrolü 
gerekir.

Özellikle kot kırığı ile seyreden toraks travmalarında 
ideal analjezik yöntemler hastaya uzun ağrısız bir 
dönem vermenin yanı sıra rahat solunum ve uyku 
sağlayan, sekresyonların rahat çıkarılabildiği, göğüs 
fizyoterapisinde uyumluluk sağlayan tekniklerdir. 
Analjezik dönem sadece dinlenmeyi değil aynı za-
manda öksürük ve hareketi de kapsamalıdır.

Toraks travmalarında ağrı tedavisi için oral veya intra-
venöz medikasyonların kullanılması sıklıkla başvuru-
lan yöntem olmasına rağmen her olguda başarılı ol-

maz. Buna ek olarak pek çok analjezi metodu üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. Bu bölümde analjezi amacıyla 
kullanılabilecek akut ağrı tedavisi yöntemleri, avantaj, 
dezavantaj ve uygulma yöntemleri tartışılacaktır.

TORAKS TRAVMALARINDA ANALJEZİ 
İLKELERİ 
Toraks travmalarında travmanın yönetiminde en 
önemli bölümlerden birisi akut ağrının tedavisidir.  Ağrı 
değerlendirmesi sadece dinlenmede değil, öksürük ve 
derin inspirasyonda da yapılmalıdır. Objektif bir ağrı 
değerlendirmesi olarak adlandırabilmek için NRS (Nu-
merical rating scale) ya da VRS (Verbal rating scale) 3 
ve altında olmalıdır. Akut ağrı tedavisinde en etkili ilaç 
morfin olmasına rağmen, ülkemizde yeterli yaygınlıkta 
kullanılmamaktadır. Acil servisde 621 hastada yapılan 
bir çalışmada 0,16 ± 0,10 mg i.v morfinle %82 (512 has-
ta) oranında yeterli analjezi elde edilmiştir. Bu arada 
%11 (67 hasta) oranında yan etki gözlenmiştir (7). 

Künt toraks travmalarında ağrı morbiditeyi artıran en 
önemli faktörlerdendir. Analjezinin optimizasyonu er-
ken mobilizasyon ve göğüs fizyoterapisi sağlayarak 
taburculuğu hızlandırır (8). Toraks travmalarında ağrı 
yumuşak doku hasarına ek olarak ya da izole kot kırık-
ları ile beraber görülebilmektedir. Özellikle kot kırıkla-
rının akut travma tablosuna eklenmesi hastanın klinik 
tedavisini daha karmaşıklaştırabilir. Toraks travmaların-
da analjezik teknik olarak multimodal analjezi (ilaçlar ± 
rejyonal bloklar vs.), interplevral blok, interkostal blok, 
paravertebral blok ve epidural bloklar kullanılmaktadır 
(9). Son zamanlarda “Serratus Plan Blokajı” ile de özel-

likle kot kırıklarının ağrı te-
davisinde başarılı sonuçlar 
bildirilmektedir. Rejyonal 
girişimlere kateter eklen-
diğinde daha uzun bir 
analjezik period elde edi-
lebilmektedir. Böylece akut 
ağrının kronikleşmesinin 
de önlenebildiği bildiril-
miştir. Şekil 1’de örnek bir 
ağrı tedavi şeması veril-
miştir. Toraks travmasında 
tedavi seçenekleri ise Tablo 
1’de özetlenmiştir.

Posttorakotomi ağrısı kro-
nik post operatif ağrının 
en sık (%30-50) görülen 
nedenlerindendir (10). Öte 
yandan posttorakotomi 
sendromu olan hastaların 
yaklaşık %62’sinde ağrılı Şekil 1. Örnek bir ağrı tedavi şeması
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bölgede duyusal değişiklikler saptanmıştır (11). Akut 
posttorakotomi ağrısının kronikleşerek tedavisi güç 
bir kronik nöropatik ağrıya dönüşmesi bu konudaki en 
yaygın örnektir. 

İlaç Tedavisi

Toraks travmalarında analjezik uygulamasında birçok 
ilaç kullanılabilmektedir. Bu amaçla non-steroidal an-
tiinflamatuarlar (NSAİ) ve opioidler ana grubu oluş-
turmaktadır. Bu ilaçlara kimi zaman gerek etkinliği ar-
tırmak ve gerekse yan etkileri azaltmak amacı ile bazı 
adjuvan analjezikler (Ketamin, Prebalin, Gabapentin, 
Magnezyum, Steroidler vd.) özellikle akut dönemde 
eklenebilir. Ülkemizde birçok NSAİ bu amaçla kullanıla-
bilmekteyken opioid olarak ağırlıkla tramadol, mepe-
ridin, morfin ve fentanil tercih edilmektedir (Tablo 2). 

Opiodler klasik olarak akut ağrı tedavisinde temel ta-
şını oluştururlar. Periferik ve santral opioid reseptörle-
ri üzerinden etkirler. Toraks travması sırasında opioid 

kullanımının erken inflamatuar yanıtı (CRP, nötrofil, 
lökosit, fibrinojen) azalttığı ve komplikasyon sayısında 
anlamlı azalmalara yol açtığı bildirilmiştir (12). Bu çalış-
mada tramodol ve metamizol kullanılmış ve hastane-
de kalış süreleri de tramadol kullananlarda daha kısa 
seyretmiştir.  Tramadolun diğer opioidlerden farklı olan 
en önemli avantajı solunum depresyonu riskinin en az 
olmasıdır. Opioid kullanımının “Hasta Kontrollü Analje-
zi” (HKA) ile yapılmasının birçok avantajları vardır. HKA 
ile kontrollü ilaç uygulanabilmekte ve olası yan etkileri 
(bulantı, kusma, solunum depresyonu vb.) önlemek 
mümkün olabilmektedir. Opioidlerin HKA aracılığı 
ile uygulanmasında intravenöz ya da epidural yollar 
tercih edilebilir. İntravenöz opioid kullanımının en 
önemli avantajı özel bir personele gerek olmadan ser-
vis hemşireleri tarafından izleminin yapılabilmesidir. 
Opioidlerin bu popüleritesine karşın kısa ve uzun dö-
nemde özellikle travma hastasında bir takım sorunlar 
yaratabilirler. Kısa dönemde fazla sedasyonun yaratttı-

Tablo 1. Toraks travmasında tedavi seçenekleri ve özellikleri

Tedavi Avantaj Dezavantaj

Opioidler Etkili

Kolay uygulama

Solunum depresyonu

Öksürük depresyonu

Hipoksi ve hipoventilasyon

Epidural analjezi İntravenöz HKA’dan 
daha etkin

Hipotansiyon

Bulantı-kusma, kaşıntı

Takılmasındaki güçlük, enfeksiyondan korumak

Antikoagülan kullanan hastada kullanılamamak

İnterkostal blokaj Etkin analjezi

İyileşmiş solunum 
fonksiyonları

Pnömotoraks riski

Multipl blok nedeniyle lokal anestezik toksisitesi riski

Kısıtlı süren blok süresi

Kateter yerleştirmede teknik güçlük

Paravertebral blokaj Solunum 
fonksiyonlarında 
iyileşme

Hemodinamik stabilite

Kateter 
yerleştirilebilmesi

Teknik zorluk

Pnömotoraks riski

Antikoagülan kullanan hastada kullanılamamak

İnterplevral kateter 
analjezisi

Diğer yöntemler 
kullanılamadığında 
etkin

Yeterli dağılım için supin pozisyon gerektirmesi

Pnömotoraks riski

Tablo 2. Hasta kontrollü analjezi protokollerine örnekler

Opioid Konsantrasyon Yükleme Dozu Bolus doz Kilit süresi Bazal infüzyon

Morfin 1 mg/ml 3-10 mg 0.5-1.5 mg 6-8 (dk) 0.5-1.5 mg/sa

Meperidin 10 mg/ml 25-50 mg 5-15 mg 6-8 (dk) Önerilmiyor

Fentanil 20 mcg/ml 30-100 mcg 10-20 mcg 5-7 (dk) 10-20 mcg/sa

* 1 mg morfin = 10 mg Tramadol = 10 mg Meperidin = 25-30 mcg Fentanil
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ğı solunum depresyonu, dinamik ağrının kontrolünde 
etkisizlik, bulantı-kusma, ileus, üriner retansiyon ve ka-
şıntı sayılabilir. Uzun dönemde ise B ve T hücrelerinde 
immünsupresyon, tolerans gelismesi, opioidlere bağlı 
hiperaljezi ve opioid bağımlılığı sayılabilir. 

Kot kırıklarının tedavisinde %5 lidokain bantlar da 
kullanılmıştır. Bu şekilde hastaların ağrılarında anlamlı 
azalma gözlenirken opioid kullanımında farklılık sap-
tanmamıştır (13). Lokal anestetikli bandlar tek başına 
değil ama multimodal analjezinin bir komponenti ola-
bilirler.

Asetaminofen zayıf bir analjezik olsa da, multimodal 
analjezinin bir parçası olarak önemini korumaktadır, 
çünkü diğer NSAİ ilaçlarda olduğu gibi trombosit 
fonksiyonları, böbrek fonksiyonları bozmak veya 
gastrit gibi yan etkileri yoktur. Pek çok çalışma 4 g/
gün gibi bölünmüş dozlarda diğer analjezikler ile 
%20 sinerjistik etki göstermiş ve bunula birlikte bu-
lantı-kusma ve sedasyon gibi yan etkilerin azaldığını 
göştermiştir (14). Ancak karaciğer disfonksiyonu olan 
ve alkolik olan hastalarda kullanımı sakıncalı olabilir.

NSAİ ilaçlar da, bir takım kısıtlamaları olsa da multi-
modal analjezinin önemli bir parçasını oluştururlar. 
Klasik olarak COX-1 ve COX-2 reseptörlerini inhibe 
ederek prostaglandin ve tromboksan üretimini inhi-
be ederler ve bu sayede nosisepsiyonu azaltırlar. Bu 
ilaçların tedavi rejiminde olması ağrı skorlarını, opi-
oid ihtiyacını, bulantı-kusmayı, kabızlık insidansını, 
sedasyonu ve politravma hastalarinda rastlanan he-
terotrofik osifikasyon insidansını azaltır. Bu etkilerine 
rağmen bir takım kısıtlamaları da vardır. Trombosit 
fonksiyonlarinda bozukluk, renal fonksiyonlarda etki-
lenme, gastrit/gastrik ülser oluşması ve azalmış kemik 
iyileşmesi NSAİ ilaçların doza bağlı etkilerindendir. 
Oral COX-2 inhibitörleri de trombosit fonsiyonlarını 
etkilememeleri ve gastrik yan etkiler yapmamaları 
gibi olumlu etkilere sahip olsalar da tromboembolik 
etkiler nedeniyle risk arz ederler. 

Antikonvülsanlar genel olarak kronik nöropatik ağrı-
nın tedavisinde adjuvan olarak etkilidirler. Gabapen-
tin ve pregabalin bir gama-amino-bütirik asit derivesi 
olup spinal eksitatuvar amino asit salınımını azaltarak 
etki ederler. Kronik nöropatik ağrılı hastalarda opio-
id ihtiyacinı %50 civarında azalttıkları ve perioperatif 
dönemde de kullanımları bildirilmiştir (14).

Ketamin de hemodinamik stabilitesinin çok iyi olması 
nedeniyle travma hastalarında akut ve kronik ağrı-
larda düşük dozlarda kullanılabilir. Santral etkili bir 
analjeziktir ve düşük dozlarda bile opioidlerin etkile-
rini artırır. Psikomimetik etkileri kullanımını sınırlar ve 
bu nedenle benzodiazepinlerle kullanımı önerilmek-
tedir. Travma hastalarında ketamin kullanımı ile ilgili 

dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise intrakra-
nial basınçta artış yapabilmesidir. Başka bir dikkat ge-
rektiren nokta da kalp hızını artırıcı etkisidir. 

Klonidin bir alfa-2 agonisti olarak lokus sereleus ve 
spinal kordun dorsal boynuzunda agonist etki ile 
analjezi, anksiyoliz ve sedasyon yapar. Hipotansiyon 
ve bradikardiye yol açabilir. Bütün yollardan kullanı-
labilirken en çok rejyonal yolla kullanımı tercih edilir.

Trisiklik anti-depresanlar, özellikle amitriptilin, nort-
riptilin ve desimipramin dorsal boynuzda norepinef-
rin ve seratonin geri alınımını inhibe ederek ağrı kont-
rolüne katkıda bulunurlar.

İnterkostal Blokaj 

İnterkostal analjezi de diyebileceğimiz bu teknik to-
raks travmalarında en sık ve en eski uygulanan invaziv 
tekniktir. İlk olarak 1962 yılında 4333 hastada uygu-
lanarak tanımlanmıştır (15). Bu teknikte geleneksel 
olarak interkostal aralığın posterior komponentine 
lokal anestetik enjeksiyonu yapılır. İnterkostal sinir-
lerin segmental olarak örtüşmesinden dolayı kırılmış 
kotun alt ve üstündeki interkostal sinirlere blokaj 
yapmak gerekir (16). Çoklu kot kırıklarında blokaj 
sonrası analjezinin yanı sıra pik ekspiratuar akım hızı 
ve volümünde düzelme olur. Yalnızca bu etkinlik kul-
lanılan lokal anestetiğin etki süresine bağlı olmakla 
beraber yaklaşık 6 saat sürer (17). En önemli kompli-
kasyonun pnömotoraks (%1-19) olduğu bu teknikte 
ultrasonografinin (US) kullanılması ile bu olasılık ciddi 
oranda azalmaktadır. US eşliğinde yapılan interkostal 
blokajda anatomik katmanlar daha iyi görüntülene-
bildiği gibi aynı zamanda lokal anestetiğin yayılımı da 
izlenebilmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2. US eşliğinde interkostal blok: A. Blok iğnesi, B. 
Kot, C. Plevra
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Blokaj esnasında çeşitli lokal anestetikler kullanılabil-
diği gibi steroid eklenerek etkinlik süresi ve analjezi 
artırılabilir. US ile yapılan interkostal radyofrekans iş-
lemleri ile de kronik ağrı tedavi edilebilmektedir (18). 
Tek taraflı ve üçden fazla kot kırıklarında sürekli inter-
kostal kateterizasyon denenmiştir (19). Orta hattan 
5-6 cm lateralde çift kateter cilt altında farklı yerlere 
lokalize edilerek tünelize edilmiş ve 14 ml/saat % 0,2 
ropivakain kullanılmıştır.  Ortalama 122 saat kalan bu 
kateterlerle hastaların %80,3’ü evlerine taburcu edil-
mişlerdir. Hastaların ağrı, solunum parametreleri ve 
hastanede kalış sürelerinde anlamlı düzelmeler göz-
lenmiştir. Ancak interkostal bölgeye yerleştirilen ka-
teterlerin idameleri sırasında kateter migrasyonu ve 
pnömoraks gibi sorunlarla karşılaşılabilinir. İnterkos-
tal blokaj yapılan hastalarda, epidural blokajda oldu-
ğu gibi hipotansiyon olmaması, mesane kontrolünün 
kaybedilmemesi ve alt ekstremite his kayıplarının 
olmaması bir avantaj olsa da lokal anesteziklerin in-
terkostal aralıktan emiliminin hızlı olması, tekrarlayan 
veya sürekli blokaj ile lokal anestezi verilmesi ve çoklu 
seviyede blokaj gerektirmesi nedeniyle lokal aneste-
zik toksisitesi daha fazla görülebilir. 

İnterkostal sürekli blokajlar ile rejyonal olmayan ilaç 
tedavi modaliteleri karşılaştırıldığında blokaj sonrası 
öksürme ve derin soluk tutma manevralarında ağrı 
skorlarının daha düşük olduğu ve hastanede kalma 
süresinin kısaldığı bildirilmiştir (19). Yine yukarıda 
belirtildiği gibi pik ekspiratuvar akım hızları, arteriyal 
oksijen saturasyonları ve ağrı skorlarının iyileştiği de 
bildirilmektedir (20). Çalışmaların sayılarının az olma-
sı bu konuda kanıt düzeylerinin zayıf olmasına neden 
olmaktadır. 

Torakal Epidural Blokaj

Epidural analjezi uzun yıllardır akut ve kronik ağrı 
tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda 
santral blokaj teknikleri yerine özellikle periferik tek-
niklere doğru bir yönelim söz konusu osa da künt 
toraks travmalarında epidural teknikler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle üçten fazla ve bilateral kot 
kırıklarında epidural kateter ile analjezi sağlanabilir. 
Üst kotlardaki kırıklar ve tüp torakostomi gereken 
hastalarda epidural analjezi yararlıdır. Ancak epidural 
blokaj işleminin floroskopi ile uygulanması kateterin 
yeri konusunda daha iyi fikir vermektedir. Epidural 
analjezinin travma sonrası erken gerçekleşmesi ile 
özellikle solunumsal komplikasyonları da (atelektazi, 
pnömoni, solunum yetmezliği) önleyebilir. 48 saat-
ten önce uygulanan epidural analjezinin solunumsal 
komplikasyon insidansını azaltmanın yanı sıra yoğun 
bakım ve hastanede kalış süresini de kısalttığı bildi-

rilmiştir (21). Ortalama 7,4 kot kırığı olan 43 hastanın 
epidural kateter ile klinik izlemleri incelendiğinde 
mortalite oranının düşük seyrettiği ancak derin ven 
trombozunun (DVT) katetersiz gruba göre daha fazla 
(%12) bildirilmiştir (22). DVT epidural analjeziye bağlı 
gelişebilen motor blokaj ve hareket kısıtlanmasından 
dolayı olabileceği bildirilmektedir. Öte yandan epidu-
ral analjezi ile kalça ve diz protez ameliyatları sonrası 
daha az DVT görülmektedir.

On dokuz klinik çalışmanın değerlendirildiği bir meta 
analizde epidural analjezi diğer analjezik yöntemlerle 
(iv analjezi, paravertebral blokaj, interkostal blokaj) 
kıyaslanmıştır (23). Sonuçta epidural yöntemle daha 
iyi bir klinik analjezi sağlandığı ancak yoğun bakım 
ve hastanede kalış süreleri, mekanik ventilatörde ka-
lış süreleri ve mortalite üzerinde yöntemler arasında 
fark olmadığı belirtilmiştir. EAST (“Eastern Associati-
on for the Surgery of Trauma”) yayınladığı kılavuzda 
epidural tekniğin künt toraks travmalarında en uygun 
analjezik yöntem olduğunu belirtmiştir (4). Öte yan-
dan son yıllarda yayınlanan başka bir meta analizde 
6 tane klinik çalışmada sürekli epidural analjezinin 
diğer analjezik yöntemlere göre ağrı dahil diğer mor-
taliteyi etkileyen faktörlerde de anlamlı olumlu bir 
farklılığa neden olmadığı belirtilmiştir (24). Epidural 
girişimin uygulanacağı hastalarda diğer travma bul-
guları da (spinal kord yaralanması, torakal vertebra 
kırığı, nonstabil pelvis, kafa travması ve kuagülopati) 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Torakal epidural kateterizasyonla sağlanan analjezide 
en sık karşılaşılan yan etki hipotansiyondur. Bunun da 
büyük ölçüde kullanılan lokal anestetiklerle olduğu 
düşünülebilir. Epidural analjezi ile ilgili başka ciddi 
komplikasyonlar (epidural apse, epidural hematom, 
spinal kord hasarı, kalıcı nörolojik semptomlar vd.) 
olgu serileri bildirilmemiştir. Epidural analjezi entübe 
ve sedasyon uygulanan hastalarda –nörolojik izlem 
gerektiği için– önerilmemektedir (25).

Toraks travması sonrasında torakal epidural analjezi 
kullanımı üzerinde en çok çalışma yapılmış ağrı kont-
rol yöntemlerinden biridir. Torakal veya lumbar sevi-
yede epidural kateter yerleştirilmesi ve bu yolla lokal 
anesteziklerin ve/veya opioidlerin aralıklı veya sürekli 
infüzyonu ile ciddi ağrı kontrolü sağlamak mümkün-
dür. Uygulanmasındaki teknik zorluklar, travma son-
rasında oluşan koagülopati, enfeksiyon korkusu gibi 
kontrendikasyonlar nedeni ile epidural kateter uygu-
lamasından uzak durulsa da oldukça iyi bir ağrı kont-
rolü yapmak mümkün olur. 

Epidural analjezinin rejyonal olmayan ağrı tedavileri 
(oral ve intravenöz NSAID, asetaminofen ve opiyoid-
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ler) ile karşılaştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlar elde 
edilmiştir (4). İstirahat sırasında ağrı 72 saat boyunca 
farklı bulunmazken (25), öksürme ve derin nefes alma 
ile ağrı şiddetinin epidural kateteri olan gruplarda daha 
az olduğu bildirilmektedir (25,26). Postoperatif pulmo-
ner komplikasyonlarda ise çelişkili sonuçlar alınmakta-
dır. Epidural kullanılan gruplarda daha az komplikasyo-
na rastlandığını bildiren çalışmalara rağmen daha fazla 
komplikasyon (27) veya fark bulamayan çalışmalar da 
bulunmaktadır (21,28). Epidural analjezinin mekanik 
ventilasyon ihtiyacına etkisini özel olarak inceleyen 
randomize kontrollü çalışmalar olmamasına rağmen 
süresi üzerine etkileri bazı retrospektif analizlerde veya 
meta-analizlerde bildirilmektedir. Epidural anestezi 
grubunda daha kısa ventilasyon süreleri bildiren çalış-
malar vardır (29), ancak bunun tam tersini savunan ya-
zılar da mevcuttur (30). Epidural analjezinin mortalite-
ye etkisi de tartışmalıdır. Kontrollü çalışmalarda ve bazı 
retrospektif çalışmalarda fark bulunmamasına karşın 
(31), gözlemsel çalışmaların bir kısmı epidural analje-
zi lehine (32), bir kısmı ise aleyhinedir (27). Hastanede 
kalış süreleri ise epidural analjezi kullanılan gruplarda 
farksız veya uzun bulunmuştur (31,32). Yine epidural 
analjezi uygulanan hastalarda yoğun bakımda kalış sü-
releri farklı sonuçlarda bulunmaktadır. 

Yukarıda bildirlen çalışmaların pek çoğunda taraf tut-
ma (bias) engellenememektedir. Bu nedenle kanıt 
değerinin kalitesi düşüktür. Sonuç olarak künt toraks 
travmalı hastalarda epidural analjezi, rejyonal olmayan 
tekniklere göre önerilmektedir. Ancak bu öneriler dü-
şük kanıt düzeyindedir. Yaş, kot kırık sayısı ve travma-
nın ciddiyeti bu kararı etkileyebilecek faktörler olabilir 
(4). 

Paravertebral Blokaj

Torakal paravertebral blokaj komşu torakal dermatom-
larda tek taraflı, segmental, somatik ve sempatik blokaj 
sağlar. Önceleri özellikle toraks cerrahisinde akut pos-
toperatif analjezik olarak kullanılan paravertebral blok 
(PVB) ve kateterizasyon yöntemleri artık kot kırıklı künt 
toraks travma analjezisinde de kullanılabilmektedir. 
Antikoagülan tedavi alan hastalarda dikkatli bir şekilde 
kullanılma şartı ile etkin bir yöntemdir. Paravertebral 
blokaj bu özellikleri ile torakal epidural blokaja bir se-
çenek olabilir.

Ultrasonografi eşliğinde yapılan paravertebral blokaj 
ile paravertebral bölge görüntülenebildiği gibi iğne 
ve lokal anestetik yayılımı çevre dokularla beraber 
rahatca görüntülenebilmektedir. Bir kadavra çalışma-
sında paravertebral bölgeden yapılan enjeksiyonun 
%40’nın epidural bölgeye de yayıldığı gözlenmiştir. 
Ayrıca yerleştirilen paravertebral kateterlerin %60’nın 

paravertebral, %20’sinin prevertebral bölgede, %5’nin 
epidural bölgeye geçtiği bildirilmiştir (33). Ayrıca bu 
çalışmada önerilen dual enjeksiyon tekniği ile interkos-
tal yayılım ile daha büyük segmental bir alanda analjezi 
sağlanabileceği bildirilmiştir. US eşliğinde yapılan PVB 
blokajlarında probun sagittal ve transvers pozisyonları 
ile ve iğnenin in-plane, out-of plane lokalizasyonları ile 
başarılı girişim yapılabilir (34). 

Çok sayıda kot kırığı olan hastalarda PVB ile HKA’nin 
ağrı ve solunumsal parametrelere etkisinin araştırıldığı 
bir çalışmada sürekli PVB’de %0,2 ropivakain infüzyon 
iv HKA’da ise sufentanil kullanılmıştır (35). PVB gru-
bunda tüm kontrol saatlerinde dinlenme ve öksürükte 
anlamlı azalma gözlenmiştir. Öte yandan yine PVB gru-
bunda tüm solunumsal parametrelerde (FVC, FEV1/
FVC ve PEFR) anlamlı düzelme ile daha az komplikas-
yonlar (bulantı, kusma, somnolens) bildirilmiştir. PVB 
grubu ile sağlanan etkili analjezi derin solunum ve ök-
sürüğü kolaylaştırarak akciğer fonksiyonlarını düzeltir. 
Tek taraflı multipl kot kırığı olan ve NRS’i 3’ün üzerinde 
olan travma hastalarında diyafram hareketleri ile PVB 
etkinliği 48 saat boyunca araştırılmıştır (36). Diyafram 
hareketleri derin ve sakin solunumdayken US yardımı 
ile ölçülmüş ve diyafram hareketlerinde sağlam taraf 
gibi düzelmeyle birlikte NRS değerlerinde düşüş sap-
tanmıştır. 

PVB kateter yolu ile uygulanan pompa ile yaklaşık 2 
hafta % 0,5 bupivakain ile yeterli analjezi sağlanabilir. 
Bu uygulama dörtten fazla kot kırığı olan yaşlı hastalar-
da yapılmış ve epidural kateterizasyonla kıyaslanmıştır 
(37). Epidural kateter hastalarda 3 gün bırakılmıştır. Ay-
rıca PVB pompa ile izlenen hastalarda %30 daha az ağrı 
gözlenmiştir. 

PVB ile epidural analjezinin karşılaştırıldığı önemli bir-
çok çalışma yayınlanmıştır. Bunlar içinde en yeni ve 
en geniş hasta sayısına sahip olan çalışma Malekpour 
ve arkadaşlarınınkidir (38). Çalışmada 1073 epidural 
analjezi, 1110 PVB hastası ele alınmıştır. Primer sonuç 
olarak mortalite, sekonder sonuç olarak hastanede, 
yoğun bakımda kalış, ventilasyon süreleri ve pnömoni 
gelişimleri karşılaştırılmıştır. Tüm bu izlem parametre-
lerinde iki yöntem arasında anlamlı bir farklılık gözlen-
memiştir.

Sonuç olarak her iki teknik de benzer analjezi kalitesine 
sahiptirler. Ancak PVB ile unilateral analjezi sağlanabi-
lir. PVB’nin diğer bir avantajı da daha az hipotansiyon 
ve bradikardiye sahip olmasıdır.

İnterplevral Blokaj

İnterplevral blokaj, paryetal ve viseral plevra arasına 
lokal anestetik enjeksiyonu elde edilen bir somatik 
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blokaj tekniğidir. İnterplevral blokaj esnasında verilen 
lokal anestetik sempatik zincirlere ve splanknik sinir-
lere de yayılabilir. Bu teknik torakotomi sonrası kulla-
nılabildiği gibi üst batın, meme, ürolojik girişimler son-
rası akut postoperatif dönem analjezisi sağlar. Tek veya 
çift taraflı kot kırıkları analjezisinde başarı ile kullanıla-
bilir (39). Sadece lokal anestetik enjeksiyonu yapılabil-
diği gibi kateterle uzun dönemli analjezi de sağlanmış-
tır. %0,25 bupivakain 5 ml/saat infüzyonu ile kateter ile 
uzun dönemli analjezi sağlanabilir. İnterplevral analje-
zinin en önemli komplikasyonları pnömotoraks (%2), 
kateter yer değiştirmesi, lokal anestetik toksisitesi, 
Horner sendromu, Frenik sinir paralizisidir (40). Epidu-
ral veya intraplevral kateter yerleştirilen künt toraks 
travması hastaları 72 saat boyunca izlenmişlerdir (41). 
Epidural bupivakain ile dinlenme ve hareketle daha iyi 
bir analjezi sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada epidural 
analjezi ile tidal volüm ve negatif inspiratuar basınçta 
belirgin artış sağlanmıştır. İnterplevral analjezinin sis-
temik ilaç tedavisi ile karşılaştırıldığı çalışmalarda ise 
pulmoner komplikasyonlarda azalma ve pulmoner 
fonksiyonlarda iyileşme bildirilmiştir (42). Mevcut çalış-
maların pek çoğu denek sayısı ve gücü az olan çalışma-
lardır (4). Dolayısıyla kanıt düzeyi düşük ve kılavuzlarda 
öneride bulunulamasa da önerilen analjezi tekniklerin-
dendir.

Yeni Rejyonel Teknikler

Kot kırığı ile birlikte olan künt toraks travma analjezi-
sinde son yıllarda yeni iki teknik geliştirilmiştir. Bunlar 
“Serratus Anterior” ve “Erektör Spina” plan bloklarıdır. 

Serratus Plan Bloğu (SPB): İlk kez 2013 yılında Blanco 
ve ark. (43) tarafından tanımlanan bu teknik çok kısa 
sürede akut postoperatif ağrıda kullanılmaya başlan-
mıştır. Ardından kot kırıklarının analjezisinde SPB ile 
ilgili çalışmalar yayınlanmaya başlamıştır. US eşliğinde 
yapılan SPB’da orta aksillar hatta 4. ve 5. kotta görün-
tülenmiştir. Serratus kası ile komşu olan torakodorsal 
arterde ayrı bir landmarktır. İğnenin son pozisyonu 5. 
kotun üstü ve serratus kasının altı olmalıdır. Yaklaşık 20 
ml lokal anestetik kullanılabilinir. 4-7. kotları kırık olan 
morbid obez bir hastada SPB yapılmış ve sürekli analje-
zi için kateter yerleştirilmiştir (44). Çok iyi analjezi sağla-
nan hastada kateter 6 gün kalmış ve kateter çekildikten 
sonra hasta ertesi gün taburcu edilmiştir. Yaşlı, mental 
durumu bozuk ve trombolitik ajan kullanan multipl kot 
kırığı olan hastalarda intravenöz HKA ve torakal epidu-
ral girişim sakıncalıdır. Bu nedenle böyle hastalarda da 
SPB ve kateter endikasyonu vardır (45).

Erektör Spina plan bloğu (ESPB): Anterior ve lateral 
kot kırıklarında SPB etkiliyken posterior kot kırıkların-

da ESPB etkili olabilir. US ile posterior torakal bölgede 
trapezius, romboid major ve erector spina kasları gö-
rüntülendikten sonra erektör spina kasının altına lokal 
anestetik enjekte edilir. Lokal anestetik torakal spinal 
sinirlerin ventral ve dorsal dallarını etki ederek poste-
rior hemitoraks ve abdomene yayılır (ESP). Her iki yeni 
rejyonal teknikle ilgili geniş serili ve kontrollü çalışma-
lar henüz yetersiz olmakla beraber bu girişimler umut 
verici olarak değerlendirilebilir (46).

Eve götürülecek mesajlar: 

• Toraks travmalarında ağrının kontrolü solunum 
fonksiyonlarını iyileştirerek, öksürüğü kuvvetlendi-
rerek, mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltarak mor-
talite ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunur. 

• Multimodal ilaç tedavisinin imkan varsa rejyonal 
teknikler ile desteklenmesi de olumlu sonuca kat-
kıda bulunacaktır. 

• Epidural analjezi altın standart olarak görülse de 
pek çok alternatif rejyonal teknik mevcuttur. 

• Toraks travmalarında ağrı kontrolü önem verilmesi 
gereken, mortalite ve morbiditeyi etkileyen bir ko-
nudur.
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Toraks Travması Tedavisinde Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyonun Rolü 

The Role of Physical Medicine and Rehabilitation in the Management of Thoracic 
Trauma

Dr. Özge Keniş Coşkun*, Dr. İlker Yağcı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZ
Toraks travmaları, basit kaburga kırıklarından kalp ya da trakeobronşiyal sistemde bir penetran travmaya kadar geniş 
bir yelpazede incelenmektedir. Tüm toraks travmalarından sonra rehabilitatif yaklaşımlar hastaların günlük hayatlarına 
hızlı dönmeleri açısından faydalıdır.  Rehabilitatif yaklaşımlarda ağrı kontrolü hastanın konforunun arttırılması ve rehabi-
litasyon programındaki egzersizlerin yapılabilmesi için elzemdir. Ağrı kontrolü, konservatif olarak medikasyon ile ya da 
gerekli hastalarda invazif işlemlerle yapılabilir. Hastaların egzersiz programlarına ise erken dönemde segmental ve diyaf-
ragmatik solunum egzersizleri, eklem hareket açıklığı egzersizleri ve hasta mobilizasyonu ile başlanır. Uzun dönemde ise 
uygun bir kardiyopulmoner egzersiz sürecine alınarak hastanın günlük hayata dönmesi desteklenir. 

Anahtar Kelimeler: ağrı, rehabilitasyon, toraks, travma

ABSTRACT
Thoracic traumas range from simple rib fractures to penetrating traumas to the heart or tracheobronchial system. After 
all thoracic traumatic injuries, rehabilitative approaches are useful in helping patients to get back to their daily lives. Pain 
control is the cornerstone of the rehabilitation due to its effectiveness in increasing patients comfort and making the 
exercise regimes possible. Pain control can be applied conservatively by medications or by invasive procedures. Patients’ 
rehabilitation process in the early posttraumatic era begin with segmental and diaphragmatic respiratory exercises, 
range of motion exercises for the joints, and mobilization. In the long term period, patients are registered to a cardiopul-
monary rehabilitation program to support the patients’ return to their daily lives.  

Key Words: pain, rehabilitation, thorax, trauma, 
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GİRİŞ
Travma tüm dünyada ölüm sebepleri arasında en 
önde gelenlerdendir. Travmalı hastaların yaklaşık 
2/3’ünde toraks travması bulunur. Toraks travmaları 
basit kaburga kırıklarından kalp ya da trakeobronşi-
yal sistemde bir penetran travmaya kadar geniş bir 
yelpazede uzanır. Toraks travmaları genellikle künt 
olup bunların sadece %10 kadarı cerrahi girişim ge-
rektirmektedir. Ancak eşlik eden travmaların varlığı, 
hastaların solunum fonksiyonlarının etkilenmesi ve 
solunum desteğine ihtiyaç duyulması, hastaların 
hastanede kalış sürelerinin direkt olarak etkilenmesi 
sebebi ile toraks travmaları sonrasında rehabilitasyon 

yaklaşımları önem kazanmaktadır. Bu bölümde özel-
likle ağrıya yönelik yaklaşımlar ile travma sonrasında 
hastalarda uygulanması gereken temel rehabilitas-
yon prensiplerinden bahsedilecektir.

AĞRI KONTROLÜNE YÖNELİK FİZİKSEL 
TIP YAKLAŞIMLARI

Ölümcül olmayan toraks travmalarından sonra gö-
rülebilen kaburga kırıkları genellikle cerrahi müda-
hale gerektirmezler. Ancak ağrılı süreçler olduğu için 
fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımlarına ihtiyaç 
duyulmasına sebep olurlar. Benzer biçimde travma 
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sonrasında sık görülen pnömotoraks ve hemotoraks 
gibi durumlar, toraks tüpü gerektirdiğinden hastalar-
da solunum güçlüğü ve ağrıya sebep olarak rehabi-
litasyon müdahaleleri gerektirir. Literatürde, özellikle 
kaburga kırıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ağrı için 
rehabilitasyon müdahaleleri çalışılmış olup diğer ağrı 
sebeplerine yönelik özellikli çalışmalar mevcut değil-
dir. Neticede bu hastalarda genel ağrı kontrolü pren-
sipleri geçerlidir ve başarılı bir rehabilitasyon süreci 
için elzemdir.

Travmatik kaburga kırıkları özellikle çoklu oldukların-
da genellikle diğer yaralanmalar ve kırıklarla beraber 
görülürler. Özellikle kaburga kırıklarına skapula, klavi-
kula ve sternum kırıkları da eşlik ederek ciddi solunum 
sıkıntısına sebep olabilir. Travmatik çoklu kaburga kı-
rığı olan hastaların %59’unun mekanik solunum des-
teğine ihtiyaç duyduğu ve %33’ünde sürecin ölümcül 
yol izlediği bilinmektedir (1,2). Sağ kalan hastalarda 
ise ağrıya bağlı uzun süreli morbiditelerinin olduğu 
görülmüştür (2). Kaburga kırıkları eşlik eden yumu-
şak doku hasarı sebebi ile akciğer fonksiyonunu da 
etkileyebilmektedir. Dolayısı ile yaralanmanın etkisi-
ne bağlı olarak hastaların rehabilitasyon programları 
dikkatlice düzenlenmeli, hastaların ihtiyaçları dikkate 
alınmalıdır. 

Çoklu kaburga kırıklarının tedavisinde etkin ağrı te-
davisi ve uygun solunum egzersizleri temel bileşen-
lerdir. Ağrı, akciğer hasarının komplike olmasına da 
sebep olur. Yeterli ve derin soluk alamama hastaların 
mobilizasyonunu güçlendirir ve solunum egzersiz-
lerinin yetersiz şekilde yapılmasına sebep olur. Bu 
durum ise hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve 
iyileşmenin yavaşlamasına sebep olmaktadır (3). Do-
layısı ile ağrı kontrolü, rehabilitasyon yaklaşımının ay-
rılmaz bir parçasıdır. 

AĞRIYA YÖNELİK YAKLAŞIM 
ALGORİTMASI 
Sadece bir ya da iki kaburga kırığında non-steroid an-
ti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ), kodein gibi zayıf opioid 
ajanlar veya parasetamol bile yeterli olabilir. Multipl 
kaburga kırıklarında ağrı kontrolü sistemik opioid 
tedavileri ile veya interkostal bloklar gibi lokal teda-
vilerle sağlanabilir. Daha şiddetli ağrılarda ise morfin 
türevi güçlü opioid ajanlar kullanılabilir. Ancak özel-
likle yeni olgularda, ilaç tedavisi solunum egzersizle-
rinin devamı ve öksürme için gerekli olan analjeziyi 
sağlayamamaktadır. Dolayısı ile medikal tedaviye ek 
yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlardan etkinliği 
gösterilmiş olanı transkütanöz elektriksel sinir sti-
mülasyonudur (TENS). Bu konuda ilk çalışma 1986’da 

Sloan ve ark. tarafından yapılmıştır (4). Çalışmada 24 
hastada TENS ile analjezik tedavinin etkinliğini karşı-
laştırılmıştır. Sonuçta TENS daha üstün bulunmuş ve 
iyi ağrı tedavisinin kan gazı parametreleri üzerindeki 
olumlu etkisi de gösterilmiştir. Öncel ve arkadaşları-
nın (5) 2002 yılında yaptıkları çalışmada ise komplike 
olmayan minör kaburga kırıklarında hastalar 4 gruba 
ayrılmıştır. Gruplara sırasıyla sadece NSAİİ, sadece 
TENS, NSAİİ ve inaktif TENS ile placebo tedavileri ve-
rilmiştir. Toplamda 100 hastanın alındığı bu çalışma-
nın sonucunda ilk üç gün içinde TENS tedavisinin en 
etkin tedavi olduğu gösterilmiş ancak, etkinliği daha 
sonra devam etmemiştir. Bu çalışmada TENS tedavisi, 
erken dönemde hem inaktif TENS uygulamasına hem 
de plaseboya üstün bulunmuştur. Literatürde bu iki 
çalışma dışında, özellikle kaburga kırıklarında TENS’in 
etkinliğini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamış 
olmakla beraber, 2015 yılında yayınlanan bir Coch-
rane derlemesi akut ağrı tedavisinde TENS’in etkin 
olduğu sonucuna varmıştır (6). Her ne kadar literatür 
desteği yetersiz olsa da TENS tedavisi ucuz, kolay te-
min edilebilen ve kolay uygulanabilen, non-invazif 
bir tedavi metodu olarak sıkça kullanılmaktadır. Lokal 
alerjik reaksiyonlar dışında sık görülen bir komplikas-
yonu mevcut olmadığı ve medikal tedaviler gibi siste-
mik yan etkilere sebep olmadığı için de kaburga kırığı 
bulunan hastalarda güvenle tercih edilebilir. 

Kaburga kırığı sonrasındaki fizik tedavi ve rehabi-
litasyon yaklaşımları ile yapılan çalışmaların azlığı, 
Claydon ve ark. (7) tarafından bu konuda hastaların 
beklentilerini gösteren kalitatif bir çalışmanın yapıl-
masına önayak olmuştur. Bu çalışmaya dahil edilen 
hastalar kaburga kırığının yarattığı ağrının nefes alıp 
vermeyi güçleştirdiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda 
hastalar hayatlarının askıya alındığı hissinde olduk-
larını bildirmiş ve hiçbir zaman normale döneme-
mekten korktuklarını söylemişlerdir. Hastalar kırıklar 
iyileştikten sonra bile yaralanma öncesi aktivite dü-
zeylerine erişmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 
Dolayısıyla kaburga kırığı sonrasında rehabilitasyon 
sürecinin ağrı kontrolü, respiratuar fitness ve emos-
yonel durum desteği içermesi gerektiği aşikardır.

Multipl kaburga kırıklarında non-invazif yaklaşımların 
yeterli olmadığı durumlarda invazif girişimler ile sinir 
blokları yapılabilir. Bunlardan en sık uygulananları 
torasik epidural, interkostal ve torasik paravertebral 
bloklar olup bunun seçimi hastadan hastaya değişe-
bilir (3). Torasik epidural analjezi, özellikle künt toraks 
travmalarında üstünlüğü gösterilmiş bir yöntemdir. 
Özellikle bilateral kaburga kırıklarında önerilir. Pnö-
motoraks riski düşüktür ve lokal anestetik toksisite-
sine sebep olmaz. Ancak teknik olarak zordur. Ayrıca 
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dural yırtık ve spinal kord yaralanması, idrar retansi-
yonu, hipotansiyon ve motor blok gibi komplikasyon-
ları mevcuttur. İpsilateral torasik paravertebral bloklar 
da en az torasik epidural bloklar kadar etkindir. Teknik 
olarak daha az kompleks ve daha az komplikasyonu 
bulunan bir yöntemdir (8). Hemodinamik olarak ins-
tabilite yaratmadığı için, hipovolemi ve hipotansiyon 
kesin kontrendikasyon değildir. Ancak ilaç uygulan-
ması sırasında çok düşük bir pnömotoraks riski ve 
epidural veya intratekal ilaç uygulama riski bulun-
maktadır. Özellikle bilateral uygulamalarda veya yay-
gın kırıklarda lokal anestetik ajanların hızlı yayılması 
sebebi ile toksisite görülebilir. Başarılı bir blok için 
20ml bir lokal anestetik 5-6 dermatomu kaplayacak 
şekilde uygulanmalıdır. Her omurga seviyesinde uy-
gulanabilir. Lomber ve sakral yayılımı kısıtlı olduğu 
için eşlik eden lomber spinal veya kafa hasarında da 
uygulanabilir. İnterkostal sinir bloğu son derece etkili 
olmakla beraber her seviyede enjeksiyon gerektirir ve 
etkinliği lokal anestetiğin süresi ile sınırlıdır (9). Dola-
yısı ile enjeksiyonun tekrarlanma zorunluluğu oluşur. 
Uygulama sırasında iğne giriş yerini palpe etmek ağ-
rıyı tetikleyebilir. Tekrarlayan enjeksiyonlar sebebi ile 
pnömotoraks ve intravasküler enjeksiyon riski artar. 
Yüksek lokal anestezik dozları da toksisite riskini arttı-
racaktır. Bu yüzden, sık uygulanmamakla beraber, pa-
rasternal kasların lateral sınırına bir kateter yerleştiri-
lerek sürekli etkinlik sağlanabildiği gösterilmiştir (10). 

Benzer biçimde travma sebebi ile toraks cerrahisi 
geçirmiş hastalarda torakotomi sonrası ağrıları da 
gelişebilir. Kaburga kırıklarına benzer biçimde bu ağ-
rıya yönelik fiziksel tıp ajanları, medikal tedavilere ek 
olarak kullanılabilmektedir. Yine aynı şekilde en sık 
kullanılan ajan TENS’tir. TENS’in torakotomi sonrası 
ağrı sendromundaki yerini inceleyen çalışmaların ilki 
1980 yılında yapılmış olup ağrı üzerine etkinliği var-
ken FEV1 düzeylerinde belirgin değişiklik olmadığı 14 
hastada gösterilmiştir (11). TENS’in analjezik etkinliği 
konusundaki ilk ümitler bu çalışmaya dayanmaktadır.

Rooney ve ark. (12) 1983’te TENS’in özellikle ilk 24 sa-
atteki ağrıya etkin olduğunu göstermişlerdir. Freynet 
ve ark. (13) tarafından 2010 yılında hazırlanmış bir 
derlemede ise TENS uygulamasının tek başına tora-
kotomi sonrası ağrıda etkisinin olmadığı, ancak diğer 
analjezik tedavilerle birleştirildiği zaman etkin anal-
jezi sağladığı vurgulanmıştır. Erden ve ark. (14) 2015 
yılında yaptıkları çalışmada ise 40 hastada TENS’in 
torakotomi sonrası ağrıyı azaltmada etkin olduğu 
bulunmuş olup, hastalarda ağrı kesici ihtiyacını da an-
lamlı bir biçimde azalttığı gösterilmiştir.

Kaburga kırıklarında benzer bir biçimde, non-invazif 
tedavilerin yetmediği durumlarda torakotomi sonrası 
ağrı için de invazif teknikler kullanılabilir.   

TORAKS TRAVMASINDA REHABİLİTATİF 
YAKLAŞIMLAR
Ağrı, toraks travması sonrasında temel sorunlardan 
en önemlisi olduğu için genel yaklaşım öncelikle ağrı 
kontrolüne odaklanır. Ancak bu hastalarda ağrı dışın-
da günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıcı pek çok so-
runla da karşılaşılır. Bunlar arasında solunum sistemi 
ile ilgili problemler olduğu gibi, eşlik eden çoklu trav-
manın yarattığı hareket kısıtlılığı da tabloya eklenebi-
lir. Ne kadar fazla sorun bir arada olursa rehabilitas-
yon süreci o kadar uzun ve çok yönlü olacaktır.

Toraks travması geçirmiş kişilerde zaman zaman cer-
rahi müdahale gerektiği veya göğüs tüpü endikasyo-
nu olan hemotoraks, pnömotoraks gibi yaralanma-
ların hastaların tablosuna eşlik ettiği bilinmektedir. 
Bu hastalarda ağrı sebebi ile oluşan hipoventilasyon, 
akciğerde restriktif paternde bir solunum kısıtlılığına 
sebep olmaktadır (15). Hastalarda, geçirilmiş travma 
ve cerrahi sonrasında ağrı sebebi ile öksürük zayıflar 
ve akciğerde sekresyon birikiminde de artış görüle-
bilir. Entübasyon öyküsü, genel anestezi almış olmak, 
insizyon ve ekartasyon ağrısı, ağrı için kullanılan opio-
idlerin solunumu deprese edici etkileri, hastanın trav-
ma önceki genel durumu ve aktivite düzeyi de trav-
ma sonrası solunum fonksiyonlarının etkilenmesine 
sebep olan faktörlerdendir (16). Hastalarda özellikle 
travma öncesi mevcut olan kardiyak problemler pre-
operatif olarak hipoksemi ve pulmoner konjesyona 
sebep olabilir. Bu durumlar da postoperatif dönemde 
rehabilitasyonu etkileyebilir. 

Hastaların rehabilitasyon seansına başlamadan önce 
mutlaka hastanın genel durumunu gözlemek önem-
lidir. Hastanın oryantasyonu, solunum hızı, kalp hızı, 
solunum sesleri ve toraks tüplerindeki drenajın mik-
tarı ve varlığı değerlendirilmelidir. Hastaların seansına 
başlamadan önce ağrısız olduğunu da değerlendir-
mek gereklidir. Hastaların başının yaklaşık 30 derece 
yukarıya kaldırılmış olması, diz ve kalçalarının hafif 
fleksiyona getirilmesi hastanın konforu için önemlidir. 
Bu pozisyon torasik insizyonun da daha az ağrı yap-
masını sağlayacaktır. Hastaların tedavi seanslarının 
ağrı kesici uygulaması ile koordine edilmesi de fay-
dalı olacaktır. Erken dönemde ventilasyonun korun-
ması ve akciğer dokusunun tekrar genişletilmesi ile 
atelektazinin önlenmesi önem taşımaktadır. Bunun 
için erken dönemde, hastanın bilinci açıldığı anda 
segmental solunum ve diyafragmatik solunum egzer-
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sizlerinin başlanması gerekir. Bu egzersizlere destek 
olması açısından insentif spirometre ile inspiratuar 
egzersizler de eşlikli önerilir. Derin inspirasyon için 
hastalara derin inspirasyon ile 3-4 saniye nefes tutul-
ması ve sakin, zorlu olmayan bir ekspirasyon önerilir. 
Erken mobilizasyon hastanın sekresyonlarının temiz-
lenmesi açısından kritik olup hastanın en kısa sürede 
ambulasyon için cesaretlendirilmesi faydalıdır. Ancak 
çok yoğun sekresyon durumunda postural drenaj 
modifiye edilerek uygulanabilir. Ancak özellikle erken 
postoperatif dönemde ağrı sebebi ile postural drenaj 
son derece kısıtlı olarak uygulanabilmektedir (16). 
Dolayısı ile etkili bir öksürük sekresyonların atılımı açı-
sından önemlidir. Hastanın kendisi veya bir terapist, 
her iki elini hastanın ksifoidinin altına yumruk yapa-
rak yerleştirip, öksürük sırasında karnına bastırma ile 
öksürüğü destekleyebilir (Şekil 1). 

Eğer hasta insizyon veya travmanın sonucu olarak gö-
ğüs kafesinde ağrı hissediyorsa, bu bölgeye elleri, bir 
bez veya bir yastık ile bastırarak ağrıyı azaltacak şekil-
de öksürebilir (Şekil 2). Hastalara öksürük öğretilirken 
hastaların nefes alırken zorlanmaları engellenmelidir. 
Eğer hasta çok zorlanıyorsa hastalara hızlı ve ani nefes 
verme (“huffing”) tekniği öğretilerek öksürüğün tetik-
lenmesi sağlanabilir. Travma sonrasında hasta uzun 
süre hareketsiz kalabileceği için hastaların özellikle alt 
ekstremitelerdeki dolaşımının korunması, potansiyel 
embolilerin önlenmesi açısından önemlidir. Bunun 
için, özellikle ilk gün ayak bileği pompalama egzersiz-
leri şeklinde aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri 
önerilir. 

Özellikle cerrahi geçirmiş hastalarda omuz eklem ha-
reket açıklıklarında kısıtlılıklar da olabilir. Eğer omuz 
çevresinde ağrı ve kısıtlılık varsa buna yönelik bir 
egzersiz programı da düzenlenmelidir. Postoperatif 
birinci günde omuz çevresine yönelik omuz silkme 
veya omuzla yuvarlak çizme gibi relaksasyon egzer-
sizleri verilebilir. Ağrı sınırında aktif veya aktif-assistif 
eklem hareket açıklığı egzersizleri de hemen sonra-
sında programa eklenebilir. Hasta tolere ettikçe daha 
aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerine geçilerek 
tam harekete ulaşmaya çabalanır. Hastalara, nazik 
hareketlerin insizyon açısından herhangi bir sorun 
yaratmayacağına dair güvence verilmeli ve hastala-
rın harekete cesaretlendirilmesi sağlanmalıdır. Has-
tanın tüpleri çekildikten ve taburcu edildikten sonra 
da travma önceki aktivite düzeyine dönebilmesi için 
progresif bir kardiyopulmoner rehabilitasyon progra-
mına başlanarak uzun dönem iyileşme için gereken 
program yapılır. Kardiyopulmoner rehabilitasyon 
programında solunum egzersizleri, üst ekstremiteye 
yönelik eklem hareket açıklığı ve güçlendirme egzer-
sizleri ile ilerleyen dönemde aerobik egzersiz progra-
mı düzenlenir. 

Yaşanan bir diğer sorun özellikle travma ve cerrahi 
sonrasında ilk günlerde gelişen postür bozukluğudur. 
Bu postür bozukluğu iyileşme döneminde devam 
ederse ek kas-iskelet sistemi problemlerine neden 
olabilir. Hasta ilk zamanlarda insizyon veya ağrılı tara-
fına eğilmeye yatkın olacağı için hastanın bu postürde 
uzun süre kalınmasının önüne geçilmelidir. Uygula-
nacak algolojik işlemler ile, rehabilitasyon yaklaşım-
ları bu durumda da aynıdır. Hastaların rehabilitas-

Şekil 1. Fizyoterapist eşliğinde ksifoid process altından 
baskı ile yardımlı öksürük manevrası

Şekil 2. İnsizyon yerine bastırarak ağrıyı azaltma manev-
rası ile segmental solunum egzersizi
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yon seansı boyunca vital bulgularının takip edilmesi 
gerekmektedir. Mümkünse, hasta pozisyonlanırken 
toraks tüplerinin gerilmesinden kaçınılmalıdır. Eğer 
tüp takılmışsa toraks tüpünün hareket etmemesi için, 
tüpün olduğu tarafta omuz fleksiyonu tüp çıkana ka-
dar 90 derece ile sınırlandırılmalıdır. Postürel drenaj 
yapıldığı zaman baş aşağı pozisyonlardan kaçınılmalı 
ve insizyon üzerine perküsyon yapılmamalıdır. 

Neticede, hastaların günlük yaşam aktivitelerine dö-
nebilmesi, travma öncesi aktivite düzeylerine erişe-
bilmesi ve hayat kalitelerinin olumsuz etkilenmemesi 
açısından, rehabilitatif yaklaşımların faydası tartışma-
sızdır. 

Eve götürülecek mesajlar:

• Toraks travmaları sonrasında uygulanan rehabili-
tasyon yaklaşımları, hastaların günlük yaşamlarına 
erken dönmeleri için gereklidir.

• İyi bir ağrı kontrolü sağlanması, hastalarının reha-
bilitasyon sürecinin başarılı olmasını sağlayacaktır, 
dolayısı ile son derece önem taşır.

• Hastaların erken dönemde solunum egzersizle-
rine başlamaları ve mobilizasyonun sağlanması, 
daha geç dönemde ise kardiyopulmoner rehabi-
litasyon programları ile normale dönüş hedeflenir. 
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Toraks Travmalı Hastada Enfeksiyöz Komplikasyonlar

Infectious Complications in Patients with Thoracic Trauma
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ÖZ
Toraks travmaları tüm travmalar içinde çok önemli bir yere sahiptir ve ayrıca önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 
Pnömoni, abse, ampiyem, mediastinit, göğüs duvarı enfeksiyonları, perikardit en önde gelen enfeksiyöz komplikasyon-
lar olarak karşımıza çıkarlar ve tedavi edilmedikleri takdirde ARDS, sepsis, septik emboli hatta ölüm ile sonuçlanabilirler.   

Anahtar Kelimeler: toraks travması, enfeksiyon, komplikasyon

ABSTRACT
Thoracic traumas have a very important role in all traumas, with significant morbidity and mortality rates. They can lead 
to a wide variety of complications, among which pneumonia, abscess, empyema, mediastinitis, chest wall infections, 
pericarditis are the most common infectious complications. One should remember that these infectious complications 
may result in ARDS, sepsis, septic embolism or even death if not treated.

Key Words: thorax trauma, infection, complication.
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GİRİŞ
Toraks travmaları tüm travmaların %10-15’ini oluştur-
makla beraber çok ciddi bir mortalite oranına sahiptir 
(1). Genel olarak penetran ve künt olmak üzere iki alt 
grupta incelenen ve çok çeşitli nedenler ile meydana 
gelebilen toraks travmalarının oluş mekanizmaların-
da kesici delici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralan-
ması, araç içi ve dışı trafik kazaları, yüksekten düşme 
ve künt cisimlere maruz kalmak yer almaktadır. Trav-
maların yaklaşık %70’ini künt, %30’unu penetran trav-
malar oluşturmaktadır (2). 

Çok çeşitli oluş mekanizmaları ile meydana gelen 
toraks travmaları sonucunda hayatı tehdit eden pa-
tolojiler meydana gelebilmektedir. Sternum, kosta, 
skapula, klavikula kırıkları, yelken göğüs, akciğer pa-
rankim laserasyonları, hemotoraks, pnömotoraks, 
akciğer ve göğüs duvarı kontüzyonu, göğüs duvarı 
defektleri, intrapulmoner ya da ekstrapulmoner he-
matom, ARDS (erişkin zorlu solunum sendromu), 
trakea ve/veya bronş laserasyonları, travmatik asfiksi, 

kalp ve damar yaralanmaları, emboliler, diyafragm 
yaralanmaları, duktus torasikus yaralanmaları, frenik 
sinir yaralanmaları, özofagus yaralanmaları ve bunla-
rın yol açtığı bir çok komplikasyon ve patoloji ortaya 
çıkabilmektedir (3). Aynı zamanda toraks travması ge-
çiren olguda birden fazla sistemi ilgilendiren yaralan-
malar da ortaya çıkmış olabilir. 

Toraks travmalarına bağlı çok çeşitli komplikasyonlar 
meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonlar kita-
bın diğer bir bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 
Bu bölümde inceleyeceğimiz enfeksiyöz komplikas-
yonlar ise tedavisi diğer komplikasyonlara göre daha 
uzun sürebilen ve bazen tüm tedavilere rağmen kalıcı 
sekel ile sonuçlanabilen durumlardır. Özellikle yara-
lanmanın türü ve mekanizması enfeksiyöz komp-
likasyonların ortaya çıkması ile yakından ilişkilidir. 
Penetran travmalar ve özellikle açık yaralanmanın 
oluştuğu durumlarda, dış ortamdan mikroorganiz-
malar ile direkt temas söz konusu olmakta ve konta-
minasyon meydana gelmektedir. Bunun haricinde so-
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lunum sisteminin atmosfer ile direkt bağlantılı olması, 
sistemde ortaya çıkan bir defekt vasıtası ile vücudun 
enfeksiyona açık bir hale gelmesi anlamını taşımakta-
dır. Yaralanmalar esnasında ve sonrasında meydana 
gelen bazı sekonder olaylar da enfeksiyöz komplikas-
yonlara zemin hazırlamaktadır. Kabaca baktığımız za-
man tedavide uygulanan invaziv yöntemler ile toraks 
boşluğunun ve/veya solunum yollarının kontaminas-
yonu, özellikle tüp torakostomi ile ilgili zamanlama, 
lokalizasyon veya fonksiyon hataları, ekstratorasik/
intratorasik hematom, hemotoraks varlığı (mikroor-
ganizmalar için besi yeri özelliği taşımaktadır), eks-
pansiyon kusurları, diyafram patolojilerinin tanısında 
gecikme, parankimal kontüzyon varlığı, yelken gö-
ğüs, posttravmatik pulmoner psödokist, posttravma-
tik intratorasik/intrapulmoner yabancı cisimler, toraks 
travması sonrası dönemde tüm komplikasyonlar ile 
birlikte enfeksiyöz komplikasyonların da artışına yol 
açabilmektedir. Ayrıca torakoabdominal yaralanmaya 
bağlı kontaminasyon, kranial, vertebral veya pelvik 
fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı da komplikasyon 
riskini artıran diğer etkenlerdir (4,5). 

Toraks travmalarının kendine özgü bazı genel özellik-
leri bulunmaktadır. Bu özellikler komplikasyonlar ile 
sık karşılaşılmasının nedeni olabilmektedirler. Çok sık 
olarak görülebilen toraks travmalarında şiddetli ağrı-
nın meydana gelmesi, solunum sisteminin kendini en 
önemli koruma mekanizmalarından biri olan öksürük 
refleksinin azalmasına sebep olmaktadır. Öksürüğün 
azalması, atelektazi, pnömoni hatta sepsis gibi çok 
ciddi enfeksiyöz komplikasyonlara zemin hazırlamak-
tadır (3). Bu sebeple ağrı ile mücadele aslında hasta-
nın konforunu arttırmakla birlikte komplikasyon ile 
mücadele anlamına da gelmektedir. Yine solumun 
yollarında oluşan defektlerin onarımı ve tedavisi de 
oluşan fonksiyon bozukluğunun tedavisi yanında en-
feksiyöz komplikasyonların da engellenmesi açısın-
dan çok önem arz etmektedir. Toraks travması sonrası 
ortaya çıkan enfeksiyöz komplikasyonların tedavisi, 
sepsis, ARDS, septik emboli ve hatta ölümle sonuç-
lanabilecek patolojilerin tedavisi anlamına gelmek-
tedir. Kendisi enfeksiyöz bir komplikasyon olmasa da 
bir adım sonrası ciddi enfeksiyöz komplikasyonlara 
neden olduğundan atelektazi hakkında burada bilgi 
vermenin yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca 
pnömoni, ampiyem, apse, göğüs duvarı enfeksiyon-
ları, mediastinit, perikardit alt başlıkları altında konu-
nun incelenmesi faydalı olacaktır. 

ATELEKTAZİ
Kesin bir enfeksiyöz komplikasyon olmasa bile en-
feksiyöz komplikasyonların esas nedenlerinden biri 

olması nedeniyle bu gruba dahil edilebilir. Öyle ki 
tedavi edilmemiş atelektazi sonucunda 24-48 saat 
içinde enfeksiyon ortaya çıkabilir. Atelektazi, toraks 
travmalarından sonra en sık ortaya çıkan komplikas-
yondur (Resim 1) (6). 

Toraks travmasından sonra ortaya çıkma oranının 
%10–20 arasında değiştiği bildirilmektedir (7,8). 
Özellikle göğüs duvarı kemiklerindeki kırıklar son-
rası şiddetli ağrı ve solunum yollarındaki fonksiyon 
kayıpları, kullanılan ilaçlar (atropin, antihistaminik 
vb), travma sonrası vücudun adaptasyonu için salgı-
lanan hormon ve hormon benzeri salgılar sekresyon-
ların kıvamını arttırmakta ve mukus oluşmasına yol 
açmaktadır. Bu tıkaç ve sekresyonların yeterince atı-
lamaması veya müdahaleler ile yeterince temizlene-
memesi sonucunda atelektazi meydana gelmektedir. 
Bununla birlikte özellikle entübasyon gerekliliği olan 
hastalarda, entübasyon yönetiminin yetersiz kaldı-
ğı durumlarda, nemlendirilmeden verilen oksijen ve 
diğer gazların mukozalarda yaptığı kurutucu etki ile, 
diyafram patolojileri nedeniyle solunum sisteminin 
en güçlü kası olan diyaframın az veya hiç kullanıla-
maması atelektaziye neden olan diğer etkenler ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenler ile mücadele 
edilmesi, sekresyon ve mukus tıkaçlarının temizliği 
büyük bir önem arz eder. Solunum havasının nemlen-
dirilmesi, mukolitik ilaçlar, bronkodilatörler, profilak-
tik antibiyotik kullanımı, ağrı ile mücadele, solunum 
fizyoterapisinin erken ve efektif olarak uygulanması, 
atelektazi ile mücadelede uygulanacak non-invaziv 
tedavi metodlarıdır (9). Ayrıca gereğinde nazotrakeal 
aspirasyon, bronkoskopi ve trakeostomi gibi invaziv 
yöntemlerin uygulanması hayat kurtarıcı olmaktadır 
(8). Yetersiz ve efektif olmayan atelektazi tedavisi son-
rasında pnömoni, akciğer absesi, ampiyem, ARDS ve 
hatta ilerleyen dönemlerde bronşektazi gelişimi kaçı-
nılmaz olmaktadır. 

Resim 1. Sağda kot kırığı, atelektazi, kontüzyon, hemo-
toraks, parsiyel pnömotoraks gösteren bilgisayarlı to-
mografi görüntüsü (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden).
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PNÖMONİ
Toraks travmalarının atelektaziden sonra en sık gö-
rülen komplikasyondur (9). Özellikle akciğer kon-
tüzyonunun eşlik ettiği, multipl kot kırıklı olgularda, 
yoğun bakım ve mekanik ventilasyonun söz konusu 
olduğu durumlarda pnömoni riskinin ciddi oranda 
arttığı gösterilmiştir (10). Toraks travmalı olguların 
%20’sine akciğer kontüzyonunun eşlik ettiği düşünül-
düğünde olası riskin ciddi olarak arttığı düşünülebilir. 
Entübe hastalarda pnömoni insidansı %44’e kadar 
yükselirken entübe olmayanlarda ise %6’lara kadar 
düştüğü bilinmektedir (11). Pulmoner kontüzyonun 
bulunduğu olguların yarısına yakınında pnömoni 
veya ciddi atelektazi gelişmekte ve bunların dörtte 
birinde ARDS ortaya çıkabilmektedir. Kot kırıklarının 
%27 oranında pnömoni gelişimini arttırdığı bildiril-
miştir (12). Ayrıca yine sternum kırığının da pnömoni 
için bir etken olabileceği belirtilmiştir (13). İzole to-
raks travması haricinde toraks travmasına eşlik eden 
kafa travmalı olgularda ve yine multi travmalı olgu-
larda da pnömoni riski artmaktadır. KOAH, obezite, 
kullanılan analjezik ve sedatif ajanlar, diğer solunum 
yolu patolojileri, azalmış öksürük refleksi, hava yolu 
pasajında pıhtı–tıkaç–sekresyon–yabancı cisim olma-
sı, eşlik eden parankimal hasar ve nazogastrik sonda 
gibi faktörler de travma olgularında pnömoni riskini 
arttırmaktadır (10). Özellikle yedi günden daha uzun 
süre mekanik ventilasyonda izlenen olgularda genel 
durum değişikliği, sekresyon artışı, taşikardi, biyokim-
yasal faktörlerde progresyon durumlarında pnömoni 
akla getirilmedilir. Her ne kadar toraks travmalı olgu-
larda profilaktik antibiyotiklerin pnömoniden ve di-
ğer enfektif komplikasyonlardan koruyucu etkisi olsa 
da mutlaka kültüre uygun antibiyotik uygulanmalıdır. 
Ancak pnömoni riskini arttıran unsurlardan kaçınıl-
masının pnömoni görülme olasılığını düşüreceği aşi-
kardır (4). Kamarova ve Kendall (9) yapmış oldukları 
metaanalizde toraks travmalı olgularda, özellikle tüp 
torakostomi uygulanmış olanlarda, profilaktik antibi-
yotik uygulamasının pnömoni ve ampiyem gelişme 
riskini azaltığını belirtmişlerdir. Toraks travmasına se-
konder gelişen pnömoni ciddi mortalite sebebi ola-
rak karşımıza çıkabilmektedir. Yukarıda da anlatıldığı 
gibi bir çok faktör pnömoni gelişimi için risk faktörü 
oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle atelektazi ile 
ciddi bir mücadele, profilaktik antibiyotik kullanımı, 
akciğer kontüzyonu olan hastalarda daha agresif te-
davi yaklaşımları ile travmaya bağlı pnömoni oranının 
azaltılacağı sonucuna varılabilir. Tüm bunlara rağmen 
pnömoni gelişen hastalarda, özellikle hedefe yönelik 
tedavi  ve uygun antibiyotepi- önem kazanmaktadır. 
Balgam ve aspirat kültürleri alınmalı ve tedavi buna 

göre planlanmalıdır. Gerektiği taktirde bu kültürler 
tekrarlanmalı, tedavi değişikliği bu şekilde yürütül-
melidir.

AKCİĞER ABSESİ
Toraks travmalarına bağlı gelişen enfeksiyöz komp-
likasyonlar içinde akciğer absesinin görülme sıklı-
ğı %1’in altındadır. Daneilian ve arkadaşlarının (14) 
12874 toraks travmalı hasta ile yapmış oldukları ça-
lışmada akciğer absesi görülme oranı %0,37 olarak 
verilmiştir. Bilindiği gibi akciğer abselerinin oluş me-
kanizmasında aspirasyon çok önemli bir rol oynar. 
Aspirasyon riski arttıran faktörlerden biri de travma-
lardır. Özellikle travmatik pnömatosel gelişmiş olgu-
larda, kavitenin patolojenler ile enfekte olması sonu-
cunda akciğer absesi gelişebilmektedir (Resmi 2). 

Bununla birlikte travma hastalarında pnömoni sonra-
sında da akciğer abseleri görülebilir. Travma sonrası 
oluşan akciğer absesinin tedavisi diğer nedenler ile 
oluşan akciğer abselerine göre farklılılık gösterme-
mektedir. Abselerin çoğunlukla polimikrobial enfek-
siyona bağlı izlendiği görülmüştür. Bu sebeple dü-
zenlenecek antibiyoterapinin özellikle anaerob etkili 
olmasına çok dikkat edilmelidir (15). Postural drenaj 
ve uygun antibiyoterapiye rağmen hastanın genel 
durumunda ve radyolojik değerlendirmelerinde bir 
düzelme olmuyor ise hastanın cerrahi girişim açısın-
dan değerlendirilmesi gerekmektedir. 

AMPİYEM
Toraks travmaları sonrası posttravmatik ampiyem, to-
raks kavitesinin direkt patojenler ile enfekte hale gel-
mesi, akciğer absesi perforasyonu veya pnömoni son-

Resim 2. Künt toraks travması sonrası sağ akciğerde ge-
lişen akciğer absesi (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı arşivinden). 
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rası oluşan parapnömomonik sıvının komplike hale 
gelmesi sebebiyle ortaya çıkabilir. Çeşitli çalışmalarda 
toraks travması sonrası %0-18 oranında meydana 
gelebildiği bildirilmektedir (16). Travma sonrası akut 
dönemde ortaya çıkmadığı için izlem altındaki veya 
taburculuk sonrası dönemde çoğunlukla ateş, plöritik 
göğüs ağrısı, dispne ve genel durum bozukluğu ile 
kendini gösterebilen bir patolojidir. PA grafide ve To-
raks BT’de sıvı ya da hava-sıvı lokülasyonları görülebi-
lir. Genelde sorumlu olan mikroorganizmalar, stafilo-
kok ya da streptokoklardır. Bazı hastalar çok uzun süre 
asemptomatik kalabilmektedir. Özellikle tam olarak 
drene olamamış hemotoraks, yapılan cerrahi girişim-
ler sırasında meydana gelen kontaminasyon, tedavi 
esnasında ortaya çıkmış olan pnömoni, açık toraks 
duvarı defektleri, batın yaralanmasına bağlı transdi-
yafragmatik kontaminasyon, özofagus yaralanmaları 
ve persistan bronkoplevral fistül ampiyem gelişimine 
neden olabilen unsurlardır (4,5,16-18). Posttravmatik 
ampiyemin tedavisi klasik ampiyemden farklı değil-
dir. Drenaj sonrası geniş spektrumlu antibiyotikler 
ve ekspansiyonun sağlanması önem arz etmektedir. 
Tedavisinde çoğunlukda tüp torakostomi başta ol-
mak üzere cerrahi seçenekler ilk sırada yer alır. Geniş 
spektrumlu antibiyotik ve kültür antibiyogram sonuç-
landıktan sonra duyarlı antibiyotik başlamak temel 
tedavidir. Tüp torakostomiye rağmen yeterli drenajın 
sağlanamadığı durumlarda ise VATS ile delokülasyon/
dekortikasyon veya torakotomi ile dekortikasyon 
gibi cerrahi yöntemlerin yanı sıra fibrinolitik tedavi-
nin de tedavide bir seçenek olduğu bildirilmiştir (19). 
Ampiyem gelişminin önemli faktörlerinden olan ve 
mikroorganizmalar için besi yeri niteliği taşıyan dre-
ne edilmemiş hemotoraks konusunda Navsaria ve ar-
kadaşlarının (20) yaptıkları bir çalışmada sebat eden 
hemotorakslara erken dönemde VATS yapılmasının, 
drenaj ve hastanede kalış süresini kısalttığını vur-
gulamışlardır. Başka bir çalışmada da erken dönem 
uygulanan VATS’ın kan ürünü ihtiyacını azaltığı, ak-
ciğer ekspansiyonuna yardımcı olduğu ve ampiyemi 
önlenmesi açısından önem teşkil ettiği belirtilmiştir 
(21). Görüldüğü gibi posttravmatik ampiyemin bir 
çok predispozan faktörü bulunmaktadır. Bu nedenle 
ampiyem ile mücadele en önemli basamağı ampiye-
me neden olabilecek nedenlerin önüne geçilmesi ile 
mümkün olacaktır.

MEDİASTİNİT
Mediastinit, göğüs cerrahisinin ilgilendiği en ciddi 
durumlardan biridir. Mediasten yağlı dokularının ve 
onu çevreleyen diğer dokuların enfeksiyonu medias-
tinit olarak tanımlanır. Mortalite oranı oldukça yüksek 

olan bu patolojinin toraks travmalı olgularda geliş-
me riski özellikle özofagus, trakea ve ana bronşlar ile 
sternum yaralanmalarında artmaktadır. Bu hastalarda 
erken tanı hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle iatrojenik, 
yabancı cisim aspirasyonu, penetran cisim ile yaralan-
ma veya batın içi basıncın artması sonucu bütünlüğü 
bozulan özofagus içeriğinin direkt yolla mediasteni 
infiltre etmesi en sık görülen mekanizmadır. Radyo-
lojik tetkiklerde genişlemiş mediasten, subkutan am-
fizem, pnömomediastinum, retrofaringeal bölgede 
yumuşak doku genişlemesi, prevertebral seviyelerde 
hava-sıvı seviyeleri, plevral ve perikardiyal effüzyon 
karşımıza çıkabilir (Resim 3) (22). 

Tedavi seçenekleri hem aerob hem de anaerob bakte-
rilere yönelik geniş kapsamlı antibiyotikler ve cerrahi 
drenaj-debridmandır (23). Bununla birlikte özellikle 
organ perforasyonlarına sekonder ortaya çıkmış me-
diastinit söz konusu ise cerrahi onarım söz konusu 
olup devam eden kontaminasyonun önüne geçilme-
lidir (24). 

PERİKARDİT

Travmatik perikardit özellikle mediastinit ile beraber 
veya penetran kardiyak yaralanmalar sonrasında ve 
nadiren de künt toraks travmalarından sonra ortaya 
çıkabilen bir komplikasyondur (Resim 4) (25). EKG de-
ğişiklikleri ve perikardiyal effüzyon bulguları (Beck Tri-
adı) ile beraber semptom verebilir. Tedavide medikal 
tedavi ön plandadır. Geniş spekturumlu antibiyotikler 
ile nonstreoid antienflamatuar ilaçlar tedavide kulla-
nılmaktadır. Erken dönemde medikal tedaviye yanıt 
vermeyen perikardiyal efüzyonun boşaltılması önem-
lidir. Tedavinin geciktirilmesi durumunda kronikleşen 
bir tablo ortaya çıkabilir (26). Konstrüktif perikardite 

Resim 3. Künt toraks travması sonrası pnömomediasten 
ve mediastinit gelişen hastanın bilgisayarlı tomografi 
görüntüsü (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi-
si Anabilim Dalı arşivinden). 
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kadar gidebilen bu durumlar ile karşılaşmamak için 
perikardit akılda tutulmalı ve şüpheli durumlarda ile-
ri kardiyolojik bakı ihmal edilmemelidir. Perikardiyal 
efüzyon ile mücadelede tüp drenaj ve ileri dönemler-
de gerektiği taktirde perikardiyektomi cerrahi tedavi 
seçenekleri arasında yer almaktadır.

GÖĞÜS DUVARI ENFEKSİYONLARI
Toraks travmalarından sonra nadir de olsa göğüs du-
varı enfeksiyonları gelişebilmektedir. Travmanın oluş 
şekline ve şiddetine göre değişik şekillerde ortaya 
çıkan bu patoloji, göğüs duvarında yüzeyel enfekte 
yaralardan, büyük göğüs duvarı defektlerine kadar 
geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir. Derin veya yü-
zeyel doku selüliti, göğüs duvarı abseleri, nekrotizan 
fassiitis, ampiyema nesessitatis, Tietze sendromu, kos-
tokondrit, osteomyelit gibi ciddi ve uzun süreli tedavi 
gerektiren durumlar eşlik edebilir. Göğüs duvarı en-
feksiyonlarının tedavisi basit topikal tedavi veya oral 
antibiyoterapiden göğüs duvarı rezeksiyonu-rekons-
trüksiyonuna kadar geniş bir spektrumu kapsamak-
tadır (5). Görüntüleme yöntemlerinden ve laboratu-
var sonuçlarından yararlanılması ayırıcı tanıda önem 
teşkil etmektedir. Genel kural olarak abse ve enfekte 
materyalin drenaj ve debridmanı ile beraber uygun 
antibiyoterapi tedavinin esasını oluşturur. Bunun 
yanı sıra uygun ve seçilmiş hastalarda rezeksiyon-re-
kontrüksiyon cerrahisi hem sürekli kontaminasyonun 
önüne geçmek ve tedavi süresini kısaltmak, hem geli-
şebilecek daha ciddi komplikasyonları önlemek, hem 
de kozmetik açıdan büyük yarar sağlayabilmektedir. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Pnömoni, abse, ampiyem, mediastinit, göğüs 
duvarı enfeksiyonları, perikardit, toraks travması 
sonrası karşılaşılabilcek önemli enfeksiyöz komp-
likasyonlardır. 

• Atelektazi, enfeksiyöz komplikasyonlar için çok 
önemli bir etiyolojik faktördür.

• Bu tür komplikasyonların tedavileri uzun sürebilir, 
fakat çoğu önlenebilir durumlardır. 

• Tedavinin gecikmesi ya da uygun olmayan tedavi 
seçimi sonucunda çok ciddi başka komplikasyon-
lar gelişebilmektedir.
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Bölüm 39

Toraks Travmasında Geç Komplikasyonlar

Late complications in Thoracic Trauma
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ÖZ
Toraks travması travmaya bağlı mortalitenin yaklaşık %25’inin sebebidir. Göğüs duvarı ve toraks kavitesi içerisindeki çe-
şitli yapılara özgü birçok yaralanma çeşidi vardır ve bunlar gerek konservatif gerekse cerrahi yöntemlerle tedavi edilirler. 
Toraks travması geçiren hastalarda tedaviye veya yaralanmaya özgü gelişen ve geç dönemde kendini gösteren kompli-
kasyonlar bulunmaktadır. Yazıda bu komplikasyonlardan bahsedilmiştir ve tedavileri anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, komplikasyon, sekel

ABSTRACT
Thoracic trauma is the cause of mortality in about 25% of all traumas. There exist several types of injuries of chest wall 
or intrathoracic viscera, and they are treated with either conservative or surgical methods. These injuries and treatment 
methods may cause several “late period” complications in patients with thoracic injury. This chapter deals with such 
complications and their managements. 

Key Words: thoracic trauma, complication, sequela  
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GİRİŞ

Travmaya bağlı mortalitenin %25’ini toraks travma-
ları oluşturmaktadır (1). Tüm vücut travmalarının 
%25-50’si toraks travması ile birlikte olup günümüz-
de özellikle görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve 
kolay erişilebilir hale gelmesi ile tanıda ve tedavide 
daha başarılı bir sürece girilmiştir. Toraks travmaları 
sıklıkla trafik kazaları, düşme ve çarpma gibi nedenler 
ile künt travma şeklinde oluşurlar. Penetran yaralan-
malar ise sıklıkla delici- kesici alet ya da ateşli silah ile 
yaralanma sonrası ortaya çıkar ve toraks travmaları 
içinde görülme sıklığı ortalama %30’dur (2,3). 

Hastaneye başvuran toraks travmalı olguların yaklaşık 
%10’u girişimsel müdahale gerektirmektedir. Özellik-
le çoklu organ travması söz konusu ise seri bir şekilde 
tanı ve tedavi basamaklarının tam muayene sonrası 

ortaya konması ve acil girişim ya da konservatif takip 
kararının alınması gerekli olabilmektedir. Eğer kon-
servatif yaklaşım söz konusu ise hasta yakın takip edi-
lerek oluşabilecek geç komplikasyonları engellemek 
esastır. Özellikle künt travmalı hastalarda %10-30 ora-
nında tanıda ve tedavide yetersiz kalınması nedeni ile 
ya da travma tipine göre günler veya haftalar sonra 
komplikasyonlar oluşabilmekte ve geç dönemde 
morbidite ve mortalite oluşabilmektedir (4). 

Travmaya maruziyet sonrası acil müdahale yapıldık-
tan sonra gerekli görülen tüm travma branş hekim-
lerinin bulunduğu multidisipliner branş hastaneleri 
travmaya yaklaşımda morbidite ve mortalitenin azal-
tılmasında önemli role sahiptir (1,2). Bu bölümde to-
raks travmaları sonrası görülebilecek geç komplikas-
yonlar incelenmiştir. 
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GÖĞÜS DUVARI İLE İLGİLİ 
KOMPLİKASYONLAR 

Posttravmatik ağrı

Toraks duvarını içeren özellikle de künt travmalardan 
sonra hastalarda en sık görülen ve aylar hatta yıllar 
sonra devam edebilen geç dönem bulgusu kronik 
ağrıdır. Yayınlarda kot kırığı sonrası hastalarda %60 
oranında kronik ağrı bildirilmiştir. Erken dönemde 
öksürük refleksinin azalması, mobilitenin azalması ve 
hastanın solunum mekaniğinin bozulması nedenleri 
ile atelektazi, solunum rezervinin düşmesi, eforla so-
lunum yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açma-
sı nedeni ile önemlidir. Kot kırığında yüksek oranda 
izlenen ve zaman zaman ekstremite hareketliliğinde 
kısıtlılığa yol açan travmalarda hastalar yürümek, ko-
nuşmak gibi gündelik ihtiyaçlarında bile zorluk yaşa-
maktadırlar. Geç dönemde de özellikle aktif çalışma 

hayatı olan ya da ağır iş yapan hastalarda oldukça 
önemli ve problemli bir süreç oluşturmaktadır (5). 
Hastalar, ara ara özellikle hava durumu değişikliklerin-
de daha fazla hissedilen, batma, şişlik karıncalanma 
olarak tarif edilen ağrı yakınmaları ile başvururlar ve 
zaman içerisinde bu ‘iyileşememe’ stresi ile hastaların 
psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Analjezik tedavi sürecinde basamaklı tedaviye dikkat 
edilmesi, gereğinde interkostal blokaj, ultrason ve sı-
cak masaj uygulamaları etkili olabilmekle birlikte has-
taların gündelik yaşamları, mesleki gereksinimleri göz 
önünde bulundurularak gereğinde kırık kotların sta-
bilize edilmeleri ağrının azaltılmasında faydalı olabil-
mektedir. Yelken göğüs ile sonuçlanan kot kırıkların-
da dispne, geç dönemde efor kapasitesinde azalma 
ve kronik göğüs ağrısı görülebilmektedir. Eksternal ya 
da internal kot fiksasyonu sıklıkla tedavide önerilmek-
tedir (Resim 1,2) (6).

Resim 1. Yüksekten düşme sonrası multipl deplase kot kırıkları ve hemotoraks (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden).

Resim 2. Yelken göğüs bulgusu oluşturan multipl kot kırığı olgusu ve kot stabilizasyonu yapılmış hastaya ait posto-
peratif PA akciğer grafisi (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden).
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PLÖROPARANKİMAL 
KOMPLİKASYONLAR

Travma sonrası erken dönemde gözlemlediğimiz 
hemotoraks, pnömotoraks, kontüzyon ve pulmoner 
hematom ile sonuçlanan parankim, damar ve bronş 
hasarları ilerleyen dönemde bu sürece inflamasyon, 
pnömoni, fistül ve aspirasyonun eklenmesi ile aylar ve 
hatta yıllar sonra oluşabilen kronik plevral inflamas-
yon yani plevral kalınlaşma klinik tablosunu ortaya 
çıkarmakta ve hastanın solunum rezervini kısıtlamak-
tadır. Hasarlı akciğerin reekspansiyon kusuru, büyük 
hacimli hemotoraks ya da pnömotoraks varlığı, çoklu 
kot kırıklarının eşlik ettiği yaralanmalarda komplikas-
yon olasılığı artmaktadır. 

Pulmoner kontüzyon 

Toraks travmalarında travmanın tipinden bağımsız 
olarak en sık görülen hayati tehlike arz eden komp-
likasyondur (Resim 3). Ortalama görülme sıklığı 
%50-70 olarak bildirilmiş olup kot kırıklarının olması 
görülme oranını artırmaktadır. Yaklaşık %60 hastada 
hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon gelişir ve şant 
kontüze akciğer tarafında artar. Bu da ventilasyonda 
azalma, hipoksi ve sonuç olarak lökotrien, prostaglan-
din ve prostasiklin gibi mediatörlerin artışına sebep 
olur. Komplians ise surfaktan azalmasına bağlı ortaya 
çıkar ve tüm bu zincirleme reaksiyon alveoler hasarın 
temelini oluşturur.  Hafif olgular genellikle 10-14 gün-
de kendiliğinden iyileşir. Takipte ve tedavide inhaler 
oksijen ve bronkodilatör tedavisi esastır. Multi travma 
olgularında diğer organ yaralanması nedeni ile ope-
rasyon planlanacak olursa mekanik ventilasyon sıra-
sında barotravmadan kaçınmak için düşük basınçlı 
ventilasyon ayarlanmalıdır (7). 

Pulmoner kontüzyonun uzun dönem etkileri arasın-
da değişken düzeylerde solunum yetmezliği, pnö-
moni ve pnömoniye ait sekeller sayılabilir. Hastalar 
hemoptizi ve solunum yetmezliği ile başvurabilirler. 
Sigara kullanımı komplikasyon riskini artırır. Ortalama 
%90 hastada 4. ayda solunum fonksiyonları düzelir-
ken diğer grup olgularda travmayı takip eden ilk 6 
ayda fonksiyonel rezidüel kapasitede anlamlı düşme 
ve sonraki takiplerde özellikle eforla oluşan solunum 
yetmezliği başlıca bulgulardır. Travma sonrası aralıklı 
olarak yapılan bronkoalveoler lavaj içeriklerinde po-
limorf nüveli lökosit degranülasyonu, yüksek oranda 
mediatör ve protein saptanmış ve akut solunum yet-
mezliği hastalarına benzer lavaj içeriği görülmüştür 
(7). Olgularda öksürük ve solunum yetmezliği şikayet-
leri olabildiği gibi ortalama 8-18 ayda solunum fonk-
siyon testlerinde düzelme görülür.

Pulmoner hematom ve psödokist

Özellikle künt travma sonrası alveoler ve vasküler ha-
sar nedeni ile travmayı takiben saatler içinde oluşan 
ve geç dönemde posttravmatik psödokist ve pul-
moner hematom olarak karşımıza çıkan lezyonlardır. 
Hemoraji nedeni ile fistül ve hemoptizi görülebilir. 
Genellikle spontan olarak 1-4 ay içinde rezolüsyon 
gerçekleşir. Bu süreçte toraks bilgisayarlı tomografi 
ile hasta takip edilir (Resim 4). Ancak hastanın semp-
tomatik olması, kistin küçülmemesi ya da şüpheli ek 
bulgu olması, enfekte olması gibi durumlarda cerrahi 
endikasyon oluşabilir.

Nadir olarak travma sonrası pulmoner psödokist iz-
lenebilir. Travma öncesi radyografide kistin bulun-
maması yardımcı olur (Resim 5). Kistlerin içeriğinde 
hava, sıvı ya da kan bulunabilir. Travmatik pulmoner 
psödokist olguları tek ya da multipl sayıda 2 ile 15 cm 

Resim 3. Motorlu araç kazası sonrası yaygın parankim kontüzyonunu gösteren 2 olgu (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi 
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden).
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arasında değişen kistler ile başvurabilir. Genellikle 2-3 
ay içinde spontan rezorbe olur, fakat semptomatik ol-
duğunda ya da enfekte kist durumunda lezyonun yeri 
ve durumuna göre cerrahi müdahale gerekebilir.

Pnömoni

Pulmoner kontüzyon, atelektazi ve mekanik ventila-
tör desteği gerektiren travmalar sonrasında, kot kırığı 
ya da yelken göğüs gibi solunum mekaniğinin bozul-
ması ile sonuçlanan travmalarda en sık oluşan geç 
dönem komplikasyon pnömoni olarak karşımıza çık-
maktadır. Hastalarda posttravmatik atelektazi ve pnö-
moni gelişmesinde, aşırı analjezik kullanımı, obezite, 
KOAH, parankimal hasar, nazogastrik sonda uygulan-

ması gibi faktörlerin riski artırdığı kabul edilmektedir. 
Etiyolojide toplumsal kökenli pnömoni etkenleri yer 
alabileceği gibi uzun hastane yatışı olan hastalarda 
taburculuktan sonra bile hastane kökenli pnömoni 
ajanları ile komplike olabileceği akılda tutulmalıdır.  
Hastaların tedavisi için öncelikle hastaneye yatırıla-
rak pnömoni ajanının tespit edilmesi, duyarlı antibi-
yotikle tedavinin sürdürülmesi ve bu süreçte plevral 
efüzyon ya da geç hemotoraks mevcut ise tüp drenaj 
sağlanarak solunum rezervini artırmak ve olası altta 
yatan sebebi ortadan kaldırmak esastır (Resim 6) (8,9).

Gecikmiş hemotoraks ve pnömotoraks (Resim 
7-9)

Genellikle minör toraks travmaları sonrası intraplevral 
alanda 300-500 cc bulunan ya da başvuru sırasında 

Resim 4. Post travmatik 2. ay kontrolünde sağda pulmoner hematomu gösteren akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı 
tomografi kesiti (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği arşivinden). 

Resim 5. Yüksekten düşme sonrası 1. haftada oluşan 
psödokist olgusu (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul 
Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gö-
ğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden). 

Resim 6. Posttravmatik geç dönem pnömoni ve plevral 
efüzyon (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. 
Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerra-
hisi Kliniği arşivinden). 
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ve erken dönem takipte izlenmeyen fakat ilerleyen 
takiplerde saptanan hemotoraks olarak tanımlanabi-
lir. Travmatik hemotoraks sonrası ortalama %3-8 ora-
nında görüldüğü bildirilmiştir (10). Erken dönemde 
tüp torakostomi ile yeterli drenaj sağlanamadığında 
pıhtılı hemotoraks, plevral efüzyon, ampiyem ve fib-
rotoraks gelişebilir. Pıhtılı hemotoraksın ampiyem ve 
daha gec dönemde fibrotoraks gelişme riskini artırdı-
ğı bilinmektedir. Bu nedenle erken dönemde rezidü 
hemotoraks izlenen hastalarda torakoskopik olarak 
plevral boşluğun eksplorasyonu ve drenajı öneril-
mektedir (11). Fibrinolitik tedavi de pıhtılı hemotoraks 
olguları için bir tedavi seçeneği olarak uygulanabilir. 
İşlem sonrası masif kanama ya da solunum yetmezliği 
komplikasyonları akılda tutulmalıdır (12). 

Rezidü hemotoraks ya da geç pnömotoraks, uzun 
süren tüp torakostomi drenajı, ampiyem ile sonuç-
lanabilir. Multitravmalı olgularda özellikle eşlik eden 

abdominal yaralanma ya da diyafram rüptürü söz ko-
nusu ise plevral boşluğun enfeksiyonuna zemin ha-
zırladığı ve riski artırdığı kabul edilir. Hastada ateş ve 
lökositoz gibi enfeksiyon bulguları varlığında, radyo-
lojik takipte plevral kalınlaşma ya da mayii artışı izlen-
diğinde ampiyem akla gelmeli ve girişim planlanma-
lıdır. Drenaj ve antibiyotik tedavisi ile yetersiz tedavi 
söz konusu olduğunda ise torakoskopik debridman, 
dekortikasyon ve dirençli olgularda gereğinde eloes-
ser flep gibi daha invaziv tedavi yöntemleri de uygu-
lanabilir.  

Hemotoraks, ampiyem ve uzun süren plevral mayi 
çok nadir de olsa fibrotoraks gelişimine neden ola-
bilir. Fibrotoraks, plevranın fibrin ve bağ dokusu ile 
aşırı kalınlaşmış ve skar dokusuna dönüşmesi halidir 
ve akciğer dokusunu hapsederek solunum fonksiyon 
kaybına sebep olur (13). İnterkostal mesafenin de 
daralması ile solunum rezervinde kalıcı düşüş izlenir. 

Resim 7. Motorlu araç kazası sonrası gelişen geç hemo-
torakslı bir olgunun toraks tomografisi kesiti (Sağlık Ba-
kanlığı Üniversitesi İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivin-
den). 

Resim 8. Delici kesici alet yaralanması sonrası gelişen 
geç pnömotoraks olgusu (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi 
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden). 

Resim 9. Posttravmatik hemotoraks sonucu ampiyem ve fibrotoraks gelişen olgunun toraks tomografisi kesitleri 
(Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 
arşivinden). 
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Cerrahi girişim planlanmalı ve solunum fonksiyonla-
rında düzelme sağlanmalıdır. 

Şilotoraks

Travmaya bağlı şilotoraks çok nadir görülür. Özellikle 
künt travma sonrası oluşan şilotoraks etiyolojisinde 
vertebra kırıkları, penetran yaralanmalarda ise duktus 
torasikusun penetran yaralanması sayılabilir. Şiloto-
raksın ortaya çıkması 4- 11 haftaya kadar gecikebilir. 
Şilotoraks tanısı konduktan sonra oral alımının kesil-
mesi ve parenteral beslenme ya da orta zincirli yağ 
asitleri ile hazırlanan diyet ile takibi, 2 haftalık takip 
sonrası düzelmeyen olgularda cerrahi kararı alınarak 
duktus torasikus onarılması önerilen tedavi yöntem-
leridir (14,15).

Bronkoplevral fistül

Travma sonrası hava kaçağı, kot kırığı sonrası alveol 
hasarı ya da penetran yaralanmalarda görülebilmek-
tedir. 7-10 günü geçen uzamış hava kaçağı olan olgu-
larda bronkoplevral fistül düşünülmelidir. Tüp tora-
kostomi ile takipte spontan regresyon mümkün olsa 
da uzamış toraks drenajı komplikasyonları riski nede-
ni ile genel durumu elverişli hastalarda cerrahi girişim 
ile fistülün onarımı düşünülmelidir. Masif hava kaçağı 
söz konusu ise majör hava yolu hasarı nedeni ile acil 
olarak cerrahi planlanmalıdır. Akciğer kontüzyonu ve 
parankim hasarı söz konusu olduğunda mümkün ol-
duğunda rezeksiyondan kaçınarak hava kaçağı tamiri 
ile müdahaleyi mümkün olduğunca parankim koru-
yucu olarak gerçekleştirmek esastır.

Posttravmatik persistan hava kaçağı izlem ve teda-
visi, merkezler arasında farklılık göstermekle birlikte 
günümüzde erken yapılan torakoskopik işlemler ile 
hastaların uzamış hava kaçağı ve uzamış yatış sürele-
rinin önüne geçmek, uzamış tüp torakostomiye bağlı 
enfeksiyon riskini azaltmak mümkündür. 

DİĞER ORGAN YARALANMALARINA 
BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR

Diyafram Yaralanmaları

Yüksekten düşme, araç dışı trafik kazası, torakoabdo-
minal yaralanmalar gibi ağır barotravma olgularında 
diyafram yaralanması ortaya çıkabilir. Erken dönem-
de çoğunlukla bulgu vermeyen ve tanıda radyoloji-
nin zaman zaman yetersiz kalması durumunda geç 
dönemde diyafram hernisi ya da elevasyonu olarak 
karşımıza gelebilir. Hastalarda özellikle eforla artan 
dispne, göğüs ve veya karın ağrısı yakınmaları oluşa-

bilir. Diyafram rüptürü olgularının %5-15 kadarı akut 
dönemde tanı konulamayan olgulardır. Eksplorasyon 
amaçlı toraks ya da abdominal cerrahi sırasında fark 
edilebilir ya da takipte bulgu vermediği durumda 
gözden kaçabilir. Tanıda akciğer grafisinde diyafra-
mın eleve izlenmesi, abdominal organların göğüs 
boşluğunda bulunması diyafram rüptürünü destek-
ler. Sağ taraf anatomik olarak daha az etkilenen taraf 
olup abdominal organların herniasyonu, ilerleyen dö-
nemde strangülasyonla sonuçlanabilir ve acil cerrahi 
girişim endikasyonu ortaya çıkar (16). Erken dönem 
diyafram yaralanmaları için kabul edilen tedavi yak-
laşımı laparoskopi/laparotomi iken geç dönemde ve 
kronik olgularda VATS/torakotomi ile tedavi edilir (Re-
sim 10-12).

Resim 10. Diyafram yaralanması geç dönemde oluşan 
olgunun PA AC Grafisi (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İs-
tanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden). 

Resim 11. Diyafram yaralanması geç dönemde oluşan 
olgunun Toraks BT kesiti (Sağlık Bakanlığı Üniversitesi 
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği arşivinden). 
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Özofagus Yaralanmaları

Penetran yaralanmalarda daha çok görülebilen ama 
yine de oldukça nadir görülen bir komplikasyondur. 
Erken tanı konmadığı zaman oral alımla birlikte medi-
astinit tablosuna yol açarak hayati tehlike oluşturabi-
lirken tanı konularak iyileşme sağlandığı takdirde bile 
geç dönemde yaralanma bölgesinde striktür, trakea 
ya da plevraya fistül görülebilir. Endoskopik ve bron-
koskopik yöntemlerle kesin tanı konularak tedavisi-
nin tamamlanması hayati önem arz eder (17). 

Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları 

Toraks yaralanmalarından olan kalp ve büyük da-
mar yaralanmaları sıklıkla penetran travmalar sonra-
sı karşımıza çıkar. Künt yaralanma etiyolojisinde ise 
sıklıkla yüksekten düşme ya da motorlu taşıt kazaları 
gibi ağır barotravmalar bulunmaktadır. Gerek künt 
gerekse penetran travmalarda gerçekleşen kalp ve 
büyük damar yaralanmaları çoğunlukla hastaneye 
ulaşmadan, ulaşabilenler ise dakikalar ya da saatler 
içinde ani ölümle sonuçlanmaktadır. Başlangıçta bul-
gu vermeyen ya da gözden kaçan nadir geç dönem 
komplikasyonların en önemlileri miyokard kontüzyo-
nu ve daha da nadir olarak kalp kapak rüptürleridir. 
Künt toraks travmaları sonrasında erken ya da geç dö-
nemde oluşabilen miyokard infarktüsü için, zamanla 
rekanalizasyon oluşabildiği, rekanalizasyon olmayan 
olgularda intravasküler girişimler ya da greft uygula-
maları gerekebilmektedir (18,19). 

En sık görülen künt kalp travması miyokard kontüz-
yonudur. ‘Commotio cordis’ olarak da adlandırılır ve 
kardiyak disfonksiyonla ilişkilidir. Aritmi, miyokard 
rüptürü, ventrikül rüptürü ve sol ventrikül yetmezliği 

ile sonuçlanabilir. Akut dönemde ani ölümle sonuç-
lanabilecek bu komplikasyonlar hasarın ciddiyetine 
bağlı olarak birkaç hafta içinde de ortaya çıkabilir. 
Kontüzyon gelişen alanda nekroz ve rüptür geç dö-
nemde görülen yetmezlik bulgularından sorumludur 
ve travma etiyolojisi tanıda akılda tutularak acil giri-
şim gerekliliği söz konusu olabilir (20). 

Eve götürülecek mesaj: 

• Toraks travmalarında geç dönemde oluşabilecek 
komplikasyonları engellemek ve hastaların mul-
tidisipliner ekip tarafından, erken tanı ve tedavisi 
ile morbidite ve mortalite oranlarını azaltabilmek 
mümkündür. 
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Toraks Travmalı Hastada Hekimin Adli Görev ve 
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ÖZ
Travmalı olgular bir göğüs cerrahının günlük pratiğinde sıkça karşılaştığı, adli yönü de eklenince yönetimi zor olgu-
lardır. Adli olgunun değerlendirilmesi aşamasında hekimlik pratiğindeki tüm basamaklar uygulanmalıdır. Herhangi bir 
basamağın atlanmış olması tıbbi malpraktis olarak kabul edilir. Bu bölümde travmalı bir hasta ile karşılaşan hekimin 
adli görev ve sorumluluklarından olan ihbar yükümlülüğü, hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması, sır saklama 
yükümlülüğü, bilirkişilik görevi, adli rapor yazma sorumluluğu, adli olgu kayıtlarının tutulması ve saklanması sorumlu-
luğu, tıbbi girişimler nedeni ile hekimin ceza sorumluluğu, dikkat ve özen sorumluluğundan bahsedilecektir. Ayrıca adli 
olguların muayenesinin nasıl yapılacağı, sık karşılaşılan adli olgu ve yaralanmalarının nasıl değerlendirileceği ve Türk 
Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı belirtilecektir. 
Adli rapor yazarken dikkat edilecek hususlar ve düzenlenen raporların adli makamlara nasıl iletileceği, adli raporlarda 
sıkça yapılan hatalar vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: toraks travması, adli tıp, adli rapor, malpraktis.

ABSTRACT
Traumatic cases are frequently encountered cases in the daily practice of a thoracic surgeon, and are difficult to manage 
when added their judicial aspects. All steps should be applied in the practice of medicine in the course of the evaluation 
of forensic case. The skipping of any step is considered as medical malpractice. This chapter deals with legal duties and 
responsibilities of a physician facing with a traumatic patient, including the obligation of notification, the patients’ infor-
ming and obtaining of consent, the obligation of keeping the patients’ secrets, the duty of expertise, the responsibility 
of writing a forensic report, the responsibility for keeping and storing forensic records, the criminal responsibility of the 
physician for the cause of medical interventions, and the responsibility of care. In addition, some other points including 
how to do the examination of forensic cases, how to assess common forensic cases and injuries, and how to judge the 
criminal offenses defined in the Turkish Criminal Code from a forensic point of view will be discussed in this chapter. 
The points to be noticed when writing a forensic report, how to send the edited reports to the judicial authorities, and 
common mistakes made in writing judicial reports will be highlighted.

Key Words: thoracic trauma, forensic medicine, forensic report, malpractice. 

Sorumlu Yazar*: Prof.Dr. Nadir Arıcan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: narican@istanbul.edu.tr
Telefon: 05326547998

GİRİŞ

Hekimlerin sağlık hizmeti üretirken uymakla yüküm-
lü oldukları mesleki ve etik kurallar genel olarak yasal 
sorumluluklarının da esasını oluşturur. Hekimlerin 
mesleki uygulamaları ve sorumlulukları ile ilgili çok 
sayıda uluslararası ve ulusal belge bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sa-

natlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Türk Tabipler Bir-
liği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Tıbbi Deontoloji 
Nizamnamesi, Biyotıp Sözleşmesi, Türk Ceza Kanu-
nu (TCK), Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), Hasta 
Hakları Yönetmeliği’dir. Hekimler yasal düzenlemeler 
kapsamında görevlerini sürdürürken meslek etik de-
ğerleri de göz önünde bulundurmalı ve tıp alanının 
güncel bilimsel kurallarına uymalıdır. Bu bağlamda 
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doktorların cezai, hukuki, idari ve mesleki sorumlu-
lukları bulunmaktadır. Yasal sorumlulukların önemli 
bir bölümü adli tıp hizmetleriyle ilgilidir. Adli olgunun 
değerlendirilmesi aşamasında da hekimlik pratiğinde-
ki tüm basamaklar uygulanarak bu sorumluluk yerine 
getirilmelidir. Herhangi bir basamağın atlanmış olması 
tıbbi malpraktis olarak kabul edilir. 

Toraks travmaları günümüz koşullarında giderek artan 
önemli düzeyde morbidite ve mortalite nedeni olup 
ölümcül kazaların %50’sinin toraks travması ile ilişkili 
olduğu ve bu kazaların %50’sinde toraks travmasının 
ölüm nedeni olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla he-
kimler bu olgularda tanı ve tedavi edici yükümlülükle-
rini yerine getirirken aynı zamanda “Adli olgu” kapsa-
mında değerlendirilen bu olgularda “ihbar, kayıt, rapor 
yazma vb.” sorumlulukları da gündeme gelmektedir 
(1,2).  Bu bölümde travma hastalarındaki adli görev ve 
sorumluluklar anlatılacaktır.

HEKİMLERİN ADLİ GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 

1-İhbar Yükümlülüğü

Hekimler, daha geniş bağlamda sağlık çalışanları, adli 
olgu özelliğinde ya da adli olgu kuşkusu bulunan bir 
hasta ile karşılaştıklarında olgu/olay niteliğinin aydın-
latılabilmesi için yargıya bildirimde bulunmaları bir 
zorunluluktur. 

Adli olgularda bildirim hastane polisine, bölge ka-
rakoluna veya bölge adliyesi nöbetçi Cumhuriyet 
Savcılığı’na yapılabilir. Ölüm ile sonuçlanmış olgularda 
da önceden bilinen bir hastalık söz konusu değilse ve/
veya ölüme yol açan etken bilinmiyorsa dış etki olasılığı 
dışlanmamalıdır. Bu durumda olay adli olgu olarak de-
ğerlendirilmeli ve Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile ölü 
muayenesi ve gerekirse otopsiye yönelik olgunun bildiri-
mi yapılmalıdır. 

Sağlık mevzuatında hasta mahremiyeti ilk plana alın-
dığı halde TCK-280 olayın bildirimini zorunlu tutmuş, 
TCK-258 görev gereği edinilen bilgilerin saklanma-
masını suç olarak tanımlamış, CMK’un 46. maddesi 
ise meslek ilişkisi içinde öğrenilen bilgiler için sağlık 
çalışanlarına tanıklıktan çekilme hakkı tanımıştır (Tab-
lo-1). Biyotıp Sözleşmesi’ne göre herkes kendi sağlığı 
hakkındaki bilgilerle ilgili olarak özel yaşamına saygı 
gösterilmesi hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. 
Adli olguların bildirimindeki zorunluluk, zaman za-
man hekimliğin hasta mahremiyetini vurgulayan etik 
ilkeleri ile çelişebilir. Bu koşullarda hekimlerin hastası-
nı önceleyen, “iyi hekimlik” değerleri üzerinden yakla-
şımı beklenmektedir.

Adli Olgu Kapsamında İhbarı Gereken Durumlar 

Şiddet ve sonucunda oluşan zararın hem tespiti hem 
de bildirimi için adli olgu kapsamında değerlendiril-
mesi gereken olaylar kişi temelli olarak:

I- Kişiler arası şiddet: Bireysel Şiddet /Aile içi şiddet /
Çocuk istismarı /Eş istismarı /Yaşlı istismarı

II- Kendine yönelik şiddet: İntihar /Kendini ihmal / 
Madde kötüye kullanımı; Madde kullanımında da ön-
celik hastaya yardım ilkesindedir. Otodestrüktif (ken-
dine zarar verici) davranış varlığında bildirim hastanın 
tedavi almasını engelleyebilir; bu tür olgularda mevzuat 
insiyatifi hekime bırakmıştır. Ancak dış etkinin otodest-
rüktif motif taşıdığı konusunda hekimin kuşkusu olma-
malıdır; kişinin başkası/başkaları tarafından dış etkiye 
maruz bırakıldığı ile ilgili olarak kuşku varsa bildirimi 
gerekli adli olgu olarak değerlendirilmelidir.

Tablo 1. Sağlık çalışanlarının adli olaylardaki konumunu 
tanımlayan yasa maddeleri

TCK 279: Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren 
bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip 
de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 
veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır,

TCK 280: Sağlık mesleği mensuplarının suçu 
bildirmemesi

(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde 
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili 
makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme 
gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

TCK 258: Göreve ilişkin sırrın açıklanması

(1) Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı 
nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, 
kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya 
yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi 
edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine, bir yıldan 
dört yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kamu görevlisi sıfatı sona erdikten sonra, birinci 
fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı ceza verilir.

CMK 46: Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle 
tanıklıktan çekinme

(1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan 
çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:

a)  Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, 
bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı 
görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.

b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve 
bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 
veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları 
dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları 
hakkında öğrendikleri bilgiler.

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında 
kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan 
çekinemez.
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III-Kollektif şiddet (Birden fazla kişinin katılımı ile) (3).

Kişinin intihar girişiminde bulunması yasalarda 
suç olarak tanımlanmamıştır. İntihara yardım, 
teşvik ve azmettirmek suç kapsamındadır. Dolayı-
sıyla, intihar girişimi bulunan olgularda, psikiyatri 
konsültasyonu mutlak gerçekleştirilmeli, yasada 
tanımlanan hususlarda bir şüphe oluşmuş ise adli 
olgu bildirimi/ihbar gerçekleştirilmelidir.

Bu çerçevede, sıklıkla karşılaşılan ve adli olgu kapsa-
mında bildirimi gereken durumlar  “ateşli silah ve pat-
layıcı madde, ezici, kesici, delici, kesici-delici, kesici 
ezici cisim yaralanmaları, trafik ve iş kazaları, yüksek-
ten düşmeler, fiziksel ( Elektrik, hipertermi, hipotermi, 
ışın, radyasyon vb), kimyasal (Asit, baz, ve diğer toksik 
ajanlar, ilaçlar, zehirlenmeler, çevre kirliliği), biyolojik 
(Hayvan ısırıkları, toksinleri, biyolojik silahlar, besin 
eksikliği vb.) nitelikli yaralanmalar yanı sıra, asfiktik 
durumlar, ani beklenmedik ölümler ya da dış etki şüp-
hesi” bulunan olgular şeklinde tanımlanabilir.

2- Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının 
Alınması

İyi hekimlik uygulamalarının ön koşulu olarak kabul 
edilen “aydınlatılmış onam” tıbbi malpraktis davala-
rında hekimlerin azımsanmayacak düzeyde sorumlu 
tutuldukları ve araştırılması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır (4). Hekimlerin mesleki uygu-
lamalarında olası kusur ile ilgili iddialar söz konusu 
olduğunda değerlendirilmesi gereken ve uygulamayı 
yasalara uygun hale getiren temel koşul aydınlatılmış 
onam varlığıdır (5). 

“Karar verme yeterliliğine sahip bir bireyin, kendisine 
uygulanacak tanı, tedavi yöntemleri ve diğer uygu-
lamalar konusunda tüm seçenekleri, bu yöntemlerin 
olası olumlu ya da olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgi-
leri aldıktan sonra, yapılacak işlemlere izin verme, ka-
bul etme süreci” (TTB Bildirgesi, 2010) ve Kaboğlu’na 
göre “İrade özerkliği ilkesinin insan vücudu statüsüne 
uygulanması” olarak tanımlanmaktadır (6,7). Aydınla-
tılmış onamın temel bileşenleri bilginin açıklanması 
sonrası hasta tarafından anlaşılması, verilen onamın 
gönüllü ve hastanın onam vermeye yeterli olması, 
anlaşıldığının bilgilendirmeyi yapan tarafından de-
netlenmesi ve yetkilendirmedir. Aydınlatılmış onam 
temelde insan onurunu ve bütünlüğünü korumayı 
hedeflemektedir. 

Bilgilendirme süreci hastanın sağlık durumu ve konu-
lan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı 
ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşı-

dığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan et-
kileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi du-
rumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi 
seçenekleri ve risklerini kapsamalıdır (8). Aydınlatma, 
hasta/hasta yakınlarının anlayabileceği tarzda/dil-
de, gerektiğinde tercüman kullanarak, tıbbi terimler 
kullanmadan, hasta/yakınlarında şüphe ve kararsızlık 
oluşturmayacak biçimde, kişilerin ruhsal durumları 
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır (9). 

Hastanın anlayıp anlamadığı bilgilendirmeyi yapan 
tarafından denetlenmelidir. Örneğin (acil durumlar 
dışında) yapılacak toraks ameliyatı öncesi, hastaya 
gereken bilgiler ve açıklayıcı bir form verilerek bir süre 
tanınmalı ve sonra hasta yeniden geldiğinde hastanın 
yapılacak işlemi ve sonraki süreci anlayıp anlamadığı 
değerlendirilmeli komplikasyon oranları, hastanın işi-
ne geri dönüş zamanı gibi daha ayrıntılı bilgiler daha 
önceden verilmediyse tamamlanmalıdır. Bilgilendir-
me anında daha sonra bu duruma tanıklık edebile-
cek kişilerin hasta yanında bulundurulması hekimin 
yararına olacaktır. Yasal yönden kısıtlılığı olmayan, 
herhangi bir veli-vasi gibi yasal temsilci atanmasına 
gerek olmayan hastalarda hastanın süreci anlamadığı 
düşünülüyorsa onamın yinelenmesi ve hastanın uy-
gun gördüğü (mahremiyeti bozmayacak) bir yakının 
da sürece dahil edilmesi önerilmektedir. 

Kliniklerde aydınlatılmış onam için standart bir for-
mun yeterli olup olmayacağı alınan aydınlatılmış 
onamın kapsam ve niteliğine bağlıdır. Ancak, her uz-
manlık alanının, bu konuda yürüteceği çalışmaların 
ve hazırlanacak formların, o alanda çalışan hekimlerin 
uygulamalarında önemli katkısı olacağı açıktır. Uz-
manlık Dernekleri aracılığı ile hekimlerin bilgilendi-
rilmesi, formların kullanılmasına yönelik hekimlerin 
teşviki bu alanda yaşanan sorunların önemli ölçüde 
azalmasına neden olacaktır (10). Aydınlatılmış ona-
mın muayenenin bir parçası olduğu, hekim hasta iliş-
kisinin gizliliği, hasta mahremiyetinin sağlandığı bir 
ortamda aydınlatma ve onam sürecinin yaşanması 
gerektiği ve yapılacak müdahaleyi hukuka uygun hale 
getiren temel unsurlardan olduğu unutulmamalıdır. 

3- Sır Saklama Yükümlülüğü

Hekime başvuran kişi sağlığı ile ilgili birtakım bilgi-
leri aktarırken zorunlu olarak kendisi ve yakınları ile 
ilgili bazı özel bilgileri aktarmak durumundadır. He-
kim hasta ilişkisi sürecinde bireyin kendisine özgü, 
başkaları tarafından bilinmesi istenmeyen özellikleri 
hakkında da bilgi sahibi olur. Hekimlerin, kişinin giz-
li ve özel sırları hakkında edindikleri bilgileri “meslek 
sırrı” olarak saklamaları gerekmektedir. Aksi takdirde 
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bu durum hastanın kişilik hakları açısından cezai ve 
hukuki sorumluluk doğuracaktır. Yakınları ve çevre-
deki kişilerce bilinebilecek durumlar sır olmamakla 
birlikte, hasta sır olarak saklanmasını istediğinde bu 
bilgiler de meslek sırrı olarak saklanmalıdır. Muayene 
bulguları, laboratuar sonuçları, tanı da sır kapsamın-
dadır (11-13). 

4-Hekimin Bilirkişilik Görevi 

Bilirkişi, hukuki konuların en yetkini olduğu kabul 
edilen hâkimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç 
duyduğu, hukuk dışındaki, özel veya teknik bilgiyi ona 
sunan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır 
(14). Bilirkişi olarak tayin edilmiş kişinin, bu görevi ka-
bul yükümlülüğü kural olarak bulunmamakla birlikte, 
HMK m.270, sayma suretiyle bilirkişilik görevini kabul 
yükümlülüğü bulunanları belirtmiştir. Buna göre, a) 
Resmî bilirkişiler ile 268 inci maddede belirtilmiş bulu-
nan listelerde yer almış olanlar, b) Bilgisine başvurulacak 
konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlarını icra etme-
sine olanak bulunmayanlar ve c) Bilgisine başvurulacak 
konu hakkında, meslek veya sanat icrasına resmen yet-
kili kılınmış olanlar bilirkişilik görevini kabul etmek zo-
rundadır. Örneğin, Adli Tıp Kurumu’nun ve Üniversite-
lerin ilgili bölümlerinin bilirkişilik görevini yapmaktan 
kaçınması söz konusu değildir. Aynı şekilde bilirkişi 
listesine kaydolan kimseler de gösterilen uzmanlık 
alanlarıyla ilgili olarak bilirkişilik yapmaktan kaçına-
mazlar. Mesleklerini icra etmeleri için resmen yetkili 
kılınan doktorlar ve diş hekimleri de bilirkişilik göre-
vini ifadan kaçınamaz. Mahkemenin özel veya teknik 
bilgisine müracaat ettiği bir konuda mühendis olarak 
çalışan bir kimse, mesleği gereği o bilgiye sahip kabul 
edilecek durumda ise bilirkişiliği kabul etmek zorun-
dadır. Bilirkişilik görevini kabul etmek zorunda olan 
kişiler ayrıca mahkemece bu konuda çağrılmaları du-
rumunda bunun gereğini yerine getirmek zorunda-
dır. Nitekim HMK m.269/I uyarınca bilirkişinin görevi 
kapsamında mahkemece yapılan davete uyup tayin 
edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmak da 
yer alır. 

Bilirkişi Kanununa göre (6754 s) bilirkişi olarak görev 
alabilmek için aranan koşulları yerine getirenler zo-
runlu “Bilirkişilik Temel Eğitimi” sonrası bölge kurul-
larına başvurarak bilirkişiliğe kabul edilenler için üç 
yıl için geçerli “bilirkişilik yetki belgesi” düzenlenir ve 
sicile kaydedilir (15). 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 10. maddesi uyarınca 
bilirkişi listesine kaydolabilmek için aşağıda belirtilen 
şartlar belirtilmiştir:  

• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 

olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl-
dan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 
olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anaya-
sal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya ter-
cümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere ye-
min suçlarından mahkûm olmamak 

• Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

• Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilin-
den çıkarılmamış olmak

• Disiplin yönünden meslekten veya memuriyet-
ten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya 
mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak 
yasaklanmamış olmak 

• Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olma-
mak

• Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak

• Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş 
yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma 
süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış 
olmak 

• Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için 
mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve 
mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık 
alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik bel-
gesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip 
olmak.

• Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre 
belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak (15).

5- Adli rapor yazma sorumluluğu

Ülkemizde hekimlik yapma hakkına sahip tüm hekim-
ler adli olaylarda görev alma ve rapor düzenleme ile 
sorumludur. Hekimlik uygulamaları ve hekim bilgisi-
ne gereksinim duyulan hukuksal uygulamalarla ilgili 
diğer yasalar da bunu destekler niteliktedir. Yargı bi-
rimlerince rapor talep edildiğinde, gerektiğinde baş-
ka bir hekimden de görüş alarak ve ek incelemeler de 
yapılarak bu sorumluluk yerine getirilir (16). 

Göğüs Cerrahları adli tıbbi değerlendirme yapacağı 
adli olgular ile sıklıkla iki şekilde karşılaşabilir. Birincisi; 
hekim hastasını muayene ederken adli olgu tanısını 
koyar ve kendisi adli olgu bildirimi yapar, raporunu 
yazar. Bu hastalar çoğunlukla acilde görülen travma 
vakalarıdır. İkincisi ise önceden adli olgu tanısı almış 
ve yasal birimlerden adli tıbbi değerlendirme ve adli 
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rapor düzenlenmesi amacı ile Göğüs Cerrahi Polikli-
niklerine gönderilen hastalardır. Bu bölümde her iki 
şekilde de gelen yani ister direk acil servise yaralı ola-
rak gelsin ister daha önce travmaya maruz kalıp Gö-
ğüs Cerrahi Polikliniğine kolluk kuvvetleri ile adli mu-
ayene ve rapor için gönderilmiş olsun her iki durumda 
da medikolegal değerlendirme nasıl yapılmalı geniş 
kapsamlı olarak anlatılacaktır. Adli değerlendirme için 
resmi kurumlardan gelen adli rapor istem yazısında 
hekimden ne istendiğinin bilinmesi gereklidir. Bu is-
temler çoğunlukla “adli raporun düzenlenmesi” şek-
linde olmaktadır. Bazı durumlarda olgunun özelliğine 
göre farklı istemlerde de bulunulmaktadır. Hekimle-
rin sorulan her soruya yanıt vermesi gerekmektedir, 
ancak bazen bu soruların tıp alanında yanıtları bulun-
mamaktadır. Bu durumda hekim yanıt olarak “tıbben 
yanıt verilemeyeceğini” belirtmelidir (17). Adli olgular 
ayrıca Üniversite Anabilim Dalları, Meslek Örgütleri, 
Derneklere müracaat ederek “bireysel başvuru” hakla-
rını kullanıp sağlık durumları hakkında rapor /uzman 
mütalaası düzenlenmesini de isteyebilirler. 

Adli değerlendirmede hastanın sağlığındaki bozul-
manın TCK’daki parametrelere uygun ve standardize 
edilerek yapılması gerekmektedir. Raporlandırma için 
Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Adli 
Tıp Derneği birlikte “Türk Ceza Kanunu’nda Tanım-
lanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından De-
ğerlendirilmesi” isimli rehber hazırlamıştır. Bu rehber 
hazırlarken alınan temel ölçüt; hastadaki lezyonların 
ve klinik durumun ağırlık derecesinin belirlenmesin-
de kullanılan ve uluslararası skorlama sistemlerinden 
biri olan Kısaltılmış Yaralanma Cetveli’dir (“Abreviated 
Injury Scale”). Bu ölçütlerden hareketle rehberde; 
hangi yaralanmaların basit bir tıbbi müdahale ile 
giderilebilecek oranda hafif olduğu, hangilerinin 
yaşamı tehlikeye sokacak nitelikte olduğu objektif 
kriterlerle söylenebilmektedir. Böylece yaralanmala-
rın ağırlık dereceleri, TCK’nda yer alan kriterlere dö-
nüştürülebilmektedir. Kılavuz son olarak 2013 yılında 
güncellenmiştir (18,19). 

6- Adli olgu kayıtlarının tutulması ve 
saklanması sorumluluğu

Tıbbi kayıtların tutulması ile ilgili olarak hem kişisel 
hem de kurumsal sorumluluk söz konusudur. Tüm 
hasta kayıtlarının özenle tutulması ve arşivlenerek 
korunması hastanın tedavisinin güvenli şekilde ya-
pılması, ileride doğabilecek ihtilaflar açısından bul-
guların güvence altına alınmasını sağlarken, öncelikli 
amaç tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgilerin garanti 
altına alınmasıdır. Klinik uygulamada tıbbi kayıt zo-
runluluğu adli olgular için de geçerlidir. Her birimde 

adli olgular ile ilgili kayıt ve arşiv sistemi bulunmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı 3473 sayılı kanun ve ilgili yönetme-
likler yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında adli ra-
por defterinin süresiz, adli rapor dosyasının 30 yıl, adli 
olgu dosyasının 20 yıl süre ile korunmasını önermek-
tedir. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hiz-
metleri Yönergesine göre de adli vakalara ilişkin tüm 
tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, dökümanlar 
ve hasta dosyalarının en az 20 yıl süreyle yataklı teda-
vi kurumunun arşivinde muhafazasının zorunlu oldu-
ğu belirtilmiştir. 

Tanı ve tedavileri sırasında elde edilen bilgilerin özen-
li bir şekilde kayıt altına alınması yasal bir zorunluluk, 
aynı zamanda ileride doğabilecek tıbbi uygulama 
hatası iddialarına karşı hekim lehine en önemli delili 
oluşturacaktır (20). Tıbbi uygulama hatası olduğu id-
dia edilen bazı olgularda hekimin kayıt altına alma-
dığı bilgilerden dolayı sorumlu duruma düştüğü bi-
linmelidir.

7- Tıbbi Girişimler Nedeni İle Hekimin Ceza 
Sorumluluğu, Dikkat ve özen sorumluluğu

Yasal düzenlemelerde yer alan mesleki etik kurallar 
gereğince hekim, ilgili yasalardaki genel tanımlar çer-
çevesinde cezai ve hukuki açıdan sorumlu hale gel-
mektedir (12). Hekim sorumluluğunun yasal anlamda 
koşulları şunlardır: Fiilin hukuka aykırı olması, zararın 
doğmuş olması, kusurlu bir davranışın bulunması, za-
rar ile sonuç arasında uygun nedensellik (illiyet) bağı 
bulunması. Böylece, haksız fiiller tazminat davaları-
nın, meydana gelen suçlar ceza davalarının konusunu 
oluşturmaktadır. Yasaların hekimden beklediği; ya-
pılan müdahale, ameliyat veya tedavide dikkatsiz ve 
tedbirsizlik olmaması, hekimin meslekte acemilikle 
hataya sebep olmaması, yasa, emir ve yönetmeliklere 
uygun hareket etmesidir (21).  

Dikkatsizlik veya tedbirsizlik: Hukukun sağlık persone-
linden beklentisi mesleğinde mükemmel olması de-
ğildir. Beklenti, “ortalama bir meslektaşı kadar” özenli, 
dikkatli, bilgili ve becerili olmasıdır. Buradaki kıstas, 
aynı girişim, işlem veya eylem esnasında, genellikle 
aynı şartlarda, aynı zararlı sonuç ile karşılaşma sıklı-
ğı olacaktır (22). “Dikkatsizlik” yapılmaması gerekeni 
yapma, “tedbirsizlik” önlenebilir bir tehlikenin önlen-
mesinde gösterilen kusurluluğu ifade eder. Hekim 
açısından tanı ve tedavide, ülkenin sağlık koşulları 
esas alınarak, gösterilmesi gereken dikkati gösterme-
miş, önlemlerini almamış olmasıdır. Hekimden bekle-
nen aşırı bir dikkat göstermesi ve önlem alması değil, 
normal bir dikkat göstermesi ve tedbir almasıdır. 
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Meslekte acemilik: Hekimin kendini ülke tıbbının ge-
lişmişliği düzeyinde yetiştirmesi, alanı ile ilgili kabul 
görmüş klasik bilgileri bilmesi ve bu standartlara uy-
ması beklenir. Aksi durumda meydana gelen hatalar 
meslekte acemilik olarak kabul edilir ve sorumluluk 
doğurur.

Yasa, emir ve yönetmeliklere uymama: Konu ile ilgili 
her türlü yasa, yönetmelik ve idari kuralı kapsar. Bu 
bağlamda, genel tıp ve uzmanlık alanlarının yazılı ku-
rallarının; örneğin “meslekte yeterlilik” (board) kural-
larının, günümüzde önem kazandığı kabul edilir. 

Türk Ceza Kanunu’nda tıbbi uygulama hatalarına özel 
yasa söz konusu değildir. Hekimlerin istemeden, ka-
sıtsız, ancak kusurlu hareketleri sonucu hastada olu-
şan zarar nedeni ile sorumlu tutulacakları yasa mad-
deleri “Taksir” başlığı altında tanımlanmıştır. Hukuksal 
düzlemde durum taksir, bilinçli taksir, ihmali davranış 
ve kasıt kavramları üzerinden tartışılmaktadır. Bu kav-
ramlar kısaca tablo 2’de belirtilmiştir. 

Taksir dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık do-
layısıyla, bir davranışın suçun tanımında belirtilen 
neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi, bilinçli 
taksir; hekim yaptığı hareketin zararlı bir sonuca yol 
açabileceğine rağmen bir “umarım olmaz” mantığı 
ile harekete devam etmesi, ihmali davranış; hastanın 
zarar görme olasılığı öngörülmesine rağmen “olursa 
olsun” mantığı ile hareket edilmesini ifade etmekte-
dir. Kast ise kişinin suçun kanuni tanımındaki unsur-
ların bilinerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Tıbbi 
uygulaması hatası iddiası/şüphesi bulunan olaylarda 
eylemin bu kavramlar üzerinden hukuksal zeminde 
yorumlanıyor olması tartışma konusudur. Esas olarak 
sağlık çalışanının eylemi “ihmali davranış” veya “kasıt-
lı” olarak gerçekleştirilmiş olması hareket ettiği düşü-
nülemez. (21-24).

ADLİ OLGULARIN MUAYENESİ
Adli olgunun değerlendirilmesi aşamasında hekimlik 
pratiğinde tüm basamaklar uygulanmalıdır. Kişi dok-
tor tarafından muayene ve yapılacak diğer işlemler 
konusunda bilgilendirilir. Kişinin muayeneyi ve tet-

kikleri kabul etmeme ya da kısmi onam hakkı vardır. 
Böyle bir durum söz konusu olduğunda raporda be-
lirtilir. Muayene edilmek üzere getirilen kişinin resmi 
yazıda belirtilen kişi olup olmadığı tespit edilmelidir. 
Kimlik kontrolünde yasal olarak geçerli bir kimlik 
belgesi ibrazı esastır. Bu belgenin ibraz edilmemesi 
halinde, durum raporda belirtilecek ve ayrıntılı tıbbi 
kimlik (Boy, kilo, saç, göz, sakal, nevüs, deformasyon 
vb.) bilgileri yazılacaktır. Muayene ve tetkiklerin mah-
remiyet ilkelerine özen gösterilerek, uygun muayene 
koşullarında gerçekleştirilmelidir. Muayenenin diğer 
kişilerin duyamayacağı ve göremeyeceği bir ortamda 
yapılması, muayene esnasında doktor ile muayene 
edilen kişinin yalnız kalmaları ve muayenenin hasta- 
hekim ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilmesi esastır. 

Adli olgularda da diğer hastalarda olduğu gibi görüş-
me ve anamnez, fizik muayene, laboratuvar bulguları, 
konsültasyonlar, verilerin analizi ve tanı-sonuç aşa-
malarının tümü gerçekleştirilerek doğru tanı konul-
malı ve sonuç adli rapora aktarılmalıdır. Bu başlıkları 
kısaca gözden geçirelim

Anamnez: Öncelikle adli olgu ile görüşme güvenli ve 
mahremiyetin sağlandığı bir ortamda, yeterli zaman 
ayrılarak ve hastanın güvenini kazanmayı hedefle-
yerek gerçekleştirilmelidir. Bazen yalnızca tıbbi öykü 
tanının konulmasını sağlayabilir. Örneğin; kanama 
pıhtılaşma ile ilgili bir sorunu olup olmadığının öğ-
renilmemiş olması ekimozların ayırıcı tanısının da 
yapılmasını engelleyecek bir eksikliktir. Polis/savcı ifa-
de alırken “kim yaptı?” odaklı iken, hekim “ne oldu?” 
sorusuna odaklanarak muayenesini yapılandırmalıdır. 
Sorular olayı yargılamaya değil, tanımlamaya yönelik 
olmalıdır. Hasta konuşmak veya muayene olmak is-
temediğinde yol açacağı sonuçlar konusunda hasta 
aydınlatılmalı ve onam vermediği adli rapora kayde-
dilmelidir. Hekim hastasına herhangi bir önyargı ol-
maksızın, yansız-yüksüz davranmak ve bu davranışı 
hekim-hasta ilişkisinin başından sonuna sürdürmek 
zorundadır. Tanı süreci bir yargılama değil, tanımlama 
sürecidir.

Fizik muayene: Adli olguların muayeneleri mutlaka 
giysileri çıkartılarak yapılmalıdır; ancak hastayı tü-
müyle soymak ve ardından muayene yapmak güç 
olabilir. Hasta soyunmaktan çekinebilir. Bu durum-
da giysiler kısım kısım çıkartılır ve muayene de aşa-
malarla gerçekleştirilir. Fizik muayenede deri ve tüm 
sistemler gözden geçirilmelidir. Ancak, her dış etki 
bedende görülebilir izler bırakmayabilir. Herhangi 
bir iz saptanmaması dış etkinin bulunmadığını gös-
termez. Dolayısıyla, çıplak gözle yapılan bir muayene 
adli olgunun muayenesinin tamamlandığı anlamına 

Tablo 2. Türk Ceza Kanunu’nda kast ve taksir kavramları 
(22)

Davranış Sonuç

Taksir Öngörülmüyor İstenmiyor

Bilinçli Taksir Öngörülüyor İstenmiyor

İhmali Davranış Öngörülüyor Olursa olsun

Kast Öngörülüyor İsteniyor
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gelmez. Olgunun özelliğine göre örnekleme yapıl-
malı, laboratuvar incelemeleri ve konsültasyon da is-
tenmelidir. Adli olgularda ruhsal bulgular da mutlaka 
kaydedilmeli; gerektiğinde psikiyatri konsültasyonu 
yapılmalıdır. 

Laboratuvar incelemeleri: Adli olgular değerlendi-
rilirken, tanıda ya da ayırıcı tanıda tam kan, tam idrar, 
kanama pıhtılaşma zamanları ve tüm iskelet radyog-
rafisine ihtiyaç duyulabilir. Olgunun öykü, muayene 
ve rutin laboratuvar sonuçlarına göre başka laboratu-
var incelemeleri de gerekebilir. Adli vakalarda, suçun 
aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek delil niteliği 
taşıyabilecek biyolojik örnekler (kan, idrar, deri, kıl, 
swap vb.), giysi ve benzeri materyalin alınması, ge-
rektiğinde inceleme için farklı merkezlerdeki labora-
tuvarlara Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile gönderilin-
ceye kadar uygun koşullarda saklanması için gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

Konsültasyonlar: Adli olguların önemli bir bölü-
münde multidisipliner bir yaklaşım gerekir. Özellikle 
travmalı olguların, farklı uzmanlık alanlarının verileri 
değerlendirilerek yorumlanması gerekebilir. Değişik 
uzmanlık alanları ile ortak çalışma olgunun özelliğine 
göre planlanmalıdır. 

Verilerin analizi: Olgunun muayenesi, laboratuvar 
incelemesi ve konsültasyonlar sonucunda elde edilen 
veriler değerlendirilerek öykü ile uyumlu olup olma-
dığı, var olabilecek uyumsuzlukların gizleme amaçlı 
nitelikte bulunup bulunmadığı yorumlanmalı, bulgu-
lar ve saptanamayan değişimler ile olası saptanama-
ma nedenleri de tartışılmalıdır. 

Tanı: Adli olgularda “tanı” terimi ile dış etki, etkinin 
kişiye ulaşma şekli ve oluşan zararın ağırlık derece-
sinin belirlenmesi anlaşılır; tanı yukarıda tarif edilen 
yöntemler ile konur. Gereğinde hastanede adli tıp 
uzmanı varsa verilerin analizi, tanı ve yorumlama aşa-
malarında adli tıp konsültasyonu istenmesi de uygun 
bir yaklaşım olacaktır. 

Raporlama: Adli olgu ile ilk karşılaşmadan başlayarak 
yapılan tüm işlemler yazılı bir belge haline dönüştü-
rülmelidir. Saptanan bulguların yanı sıra, saptanama-
yanlar da kaydedilmelidir. Adli raporlarda sıkça rast-
ladığımız muayene bölümüne kaydedilen “Darp cebir 
izine rastlanmadı” şeklindeki not, hazırlanan adli ra-
porun yetersizliğinin de göstergesidir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 2005 yılında güncellediği “Adli Tabip-
lik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Esas-
lar” başlıklı genelge ve eklerinde; adli rapor formları, 
formların nasıl doldurulacağı, yasal mevzuat vb. konu 

ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. Bu genelge asgari 
standartları belirlediğinden, ülkemizde görev yapan 
her hekimin en az bu genelgede belirtilen biçimde 
adli rapor düzenleme yükümlülüğü bulunmaktadır 
(25). 

Raporun sonuç kısmına ise yukarıda ayrıntılandırıldığı 
üzere belirtilen yaraların;

1.  Basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilemeyeceği,

2.  Yaraların ayrı ayrı yaşamını tehlike sokup sokmadı-
ğı (gerekçeleri ile yazılmalıdır, örneğin toraksa na-
fiz olması ya da büyük damar yaralanması, akciğer 
kontüzyonuna neden olması vb.),

3.  Varsa kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etki-
si,

4.  Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sü-
rekli zayıflaması veya yitirilmesine sebep olup olma-
dığı (örneğin; akciğer yaralanması sonrası lobekto-
mi yapılan kişide organlarından birinin işlevinde 
sürekli zayıflama olduğunun belirtilmesi gibi),

5. Yüzünde bir yaralanması var ise çehrede sabit iz 
yönünden 6 ay sonra ilgili uzmanlık dalınca değer-
lendirilmesinin uygun olacağının yazılması gerek-
mektedir.

Adli raporların yargı sürecini aksatmayacak ve yargı-
lamayı geciktirmeyecek özellikte olması gerekir. “Ge-
ciken adalet, adalet değildir”; ancak “yanlış karar da 
adaletsiz” olacaktır. Ayırıcı tanı için gerekli tüm veriler 
toplanmadan ve bu veriler kaydedilip yorumlanma-
dan düzenlenen adli raporlar yargıya zarar verir. Adli 
raporun bir hafta sonra düzenlenmesi yargılama sü-
recini ancak bir hafta uzatır. Yetersiz bir inceleme ise 
yargılama sonucunu sonsuza dek yanlış yönde değiş-
tirebilir.

Elde edile verilerin bir tanıya ulaşmak için yeterli ol-
madığı durumlarda, iki yol izlenebilir: 

1. Eldeki verileri ile yapılan değerlendirmede eksik 
yönler de belirtilerek bir “ön rapor” hazırlanabilir.

2. Veriler karar için yeterli değil ise ve ek konsültas-
yonlar gerekiyorsa, değerlendirme aşamasında 
olduğu bilgisi yazılı olarak verilebilir. Bu uygula-
malar yaygın olarak “geçici rapor” adıyla anılmak-
ta, sonrasında “kesin rapor” düzenleneceği belirtil-
melidir (3).

Sık Karşılaşılan Adli Olgular ve Yaralar 

Adli olguların değerlendirilmesi aşamasında sıkça 
karşılaşılan yaralar net, bilimsel ve standardize edil-
miş bir şekilde tanımlanmalı ve yorumlanmalıdır.
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Adli olayların çok önemli bir bölümünde yaralama/ 
yaralanma söz konusu olduğu için yaraların adli yön-
den değerlendirilmesinin doğru olarak yapılması 
gerekir. Travma olgularında karşımıza çıkan yaralar 
oluşum mekanizmasına göre aşağıdaki gibi sınıflan-
dırılabilir (Tablo 3).

Yaralar oluştukları andan itibaren değişime uğradı-
ğı için mümkün olduğunca hızlı muayenesi gerekir. 
Özellikle hastane acil polikliniklerine başvuran adli 
olguların yara tanımı yapılmaksızın tedavisinin yapıl-
ması, yara ile ilgili bilgilerin kaybına yol açar. Örneğin; 
kesici ve delici alet yarası sonucunda acil servise baş-
vuran bir olguda, bir yandan acil tedavi yapılırken, 
diğer yandan yara özellikleri ile ilgili notlar yazılı ve 
görsel olarak kaydedilmeli, tedavi sonrasında yara 
özelliklerinin değişime uğrayacağı unutulmamalıdır. 

Travma ile birlikte saatler-günler içinde etkilenen 
alanda renk değişimleri oluşur. Kanın doku içine sız-
ması sonrasında oluşan renk koyu kırmızıdır. Zamanla 
kimyasal değişimler ile hemoglobinin içeriğindeki he-
mosiderin, biliverdin ve bilirubine dönüşür; böylece 
önce mor-kahverengi, daha sonra yeşil-kahverengi 
ve yeşil-sarı renk değişimleri göstererek kaybolur. Vü-
cutta birden fazla bere varsa berelerin farklı renk 
aşamalarında olması travmanın farklı zamanlarda 
oluşturulduğunu düşündürür; ancak bazen eşzaman-
lı oluşan yaralanmalarda dahi değişik renkler ortaya 
çıkabilir. Kişinin aktardığı öykü ile yarada tespit edilen 
özelliklerin uyumunun belirlenmesi önemlidir. 

Yaranın özellikleri adli raporda belirtilmelidir. Bunlar 
yaranın:

• Şekli 

• Anatomik lokalizasyonu 

• Boyutu 

o Uzunluğu: Yaranın her iki ucu arasındaki me-
safe 

o Genişliği: Her iki yara dudağı arasındaki mesa-
fe 

o Derinliği: Yaranın doku içinde kat ettiği mesa-
fe 

• Dudakları: Yaranın her iki kenar özellikleri 

• Açıları: Yaranın her iki ucundaki dudakların ara-
sında oluşan açılar 

• Kuyrukları: Yaranın her iki ucunda görülen yüze-
yel doğrusal çizgiler 

• Trajesi: Yaranın vücutta takip ettiği yol

• Yaşı: (makroskopik, gerektiğinde biyokimyasal ve 
histopatolojik inceleme gerektirir). 

• Özellikleri: Yaralanma öyküsünün uyumu 

• Vital özellikleri: Kanama, inflamasyon, iltihap, ka-
buklanma göz önünde bulundurulmalıdır 

Yaranın oluşumunda kullanılan cisim, kuvvetin uygu-
landığı süre, kuvvet uygulanan bölgenin alanı, cismin 
travma anındaki durumu ve dokuların biyomekanik 
özellikleri yara oluşumunda etkili faktörlerdir. 

Aşağıda bu yaralanma şekillerinden sık rastlanılanlar 
özetlenecektir. 

1. Künt travmatik lezyonlar 

• Sıyrık/ Abrazyon: Cildin süperfisial epitelyal ta-
bakasının pürtüklü-düzensiz sert bir yüzeye sür-
tünmesi sonucunda kaybı ile ortaya çıkan yara-
lanmalardır  (Resim-1A). Sıyrık epidermis ile sınırlı 
olup genellikle kanama bulunmaz. Dermayı ilgi-
lendirenlerde derin ya da noktasal kanama alan-
ları içerebilir. 

• Şekilli abrazyon: Sıyrığı oluşturan cisme ait spe-
sifik fiziksel özelliklerin cilt üzerinde bıraktığı izler 
sonucunda ortaya çıkar. Herhangi bir vücut bölge-
sinden araç geçmesi sonucunda cilt üzerinde gö-
rülen araç lastiği iz ve desenleri, giysi dokusunun 
oluşturduğu izler bu tür sıyrığın en tipik örnekle-
rindendir. 

• Tırnak ile oluşan sıyrık: Özellikle elle boğma ol-
guları başta olmak üzere aile içi şiddet, çocuk is-
tismarı ve cinsel saldırı olgularında karşılaşılabilen 
ve tırnağın oluşturduğu lezyonlardır. 

Tablo 3. Oluşum mekanizmalarına göre yaraların sınıf-
landırılması

I. Mekanik Etki 

· Künt cisim (abrazyon / sıyrık, bere, kontüzyon, 
laserasyon / yırtık, kemik kırıkları) yaraları

· Kesici alet (bıçak, jilet, kırık cam parçası vb.) yaraları 

· Delici alet (tornavida, şiş, çivi vb.) yaraları 

· Kesici-delici alet (bıçak, çakı, kırık cam parçası vb.) 
yaraları

· Kesici-ezici alet (balta, satır, keser vb.) yaraları

· Ateşli silah yaraları 

II. Fiziksel 

· Isı - Işın - Radyasyon - Barotravma - Elektrik akımı

III. Kimyasal 

· Asit - Baz - Kimyasallar - Toksik ajanlar- Zehirlenmeler 
- Çevre Kirliliği

IV. Biyolojik 

· Hayvan ısırıkları - Böcek sokmaları- Açlık- Besin 
Zehirlenmeleri - Besin Eksikliği
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• Kontüzyon/Bere (bruise): Travma sonrasında 
yumuşak doku içindeki ven, venül ve küçük ar-
terlerin hasarı ile oluşan doku içi kanamaların yol 
açtığı lezyondur. Bere deri ile sınırlı iken kontüz-
yon sadece deride değil, iç organlarda da görülür. 
Kontüzyon ve bere tanımlamaları birkaç milimet-
reden daha büyük doku içi kanamaları ifade eder. 
Parmak izleri ile uyumlu bereler, elle boğma ve 
çocuk istismarı başta olmak üzere bası sonucunda 
ortaya çıkabilir. 

• Laserasyon/Yırtık: Kuvvetin cilde penetrasyonu 
ile cildin tüm katlarının hasar gördüğü yaralan-
malardır (Resim-1B). Kemiğin yüzeye yakın ol-
duğu bölgelerde daha sık görülür. Laserasyonda 
“doku köprüleri” olarak adlandırılan ve yaranın her 
iki dudağı arasında uzanan yapılar görülür. Doku 
köprüleri yaranın bir kesici alet ile oluşturulmadı-
ğının göstergesi olarak kabul edilir. Ancak düzgün 
yüzeyli olmayan, kör bir kesici alet ile oluşturulan 
kesiler de de doku köprülerinin görülebileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır.

• Kemik kırıkları: Travmanın oluşturduğu enerji-
nin oldukça yüksek olduğu veya kemik dokunun 
yüzeye yakın olduğu durumlarda cilt ve cilt altı 
dokunun yanı sıra kemik doku hasarı ile kırıklar 
veya eklem ayrışmaları oluşabilir. Özellikle yüz, 
ekstremiteler ve pelvis alanlarında sıklıkla görü-
len kırıklar direkt travma etkisi ile oluşabileceği 
gibi indirekt mekanizmalarla da oluşabilir. Kemik 
kırıklarının tespiti ve sınıflandırılması, hem ölüm 
olgularında mekanizmanın değerlendirmesinde 

yardımcı olur hem de canlı olgularda yaralanma-
nın ağırlık derecesinin hesaplanmasını sağlar. 

2. Kesici alet yaraları 

Kesici alet yaraları, kesici nitelikte aletlerle oluşturul-
muş yaralardır. Bıçak, jilet, cam gibi aletlerle oluştu-
rulabilir. Aletin kesici kenarı yaralanmayı oluşturan 
temel özellik olup, yara dudakları aletin keskinliği ile 
doğru orantılı olarak genellikle düzgündür ve yara 
dudakları arasında doku köprüleri bulunmaz (Resim-
1C). 

Kesici alet yaralarının çevresinde “tereddüt kesileri” 
olarak adlandırılan ve asıl yaraya paralel görülen, yü-
zeyel seyirli, çok sayıda epidermal kesi görülebilir. İn-
tihar cinayet ayırımında intihar lehine kullanılır. 

3. Delici alet yaraları 

İğne, çivi, tornavida, şiş gibi cisimlerle oluşan derin-
liği bulunan, çoğunlukla standart özellikler göster-
meyen yaralardır. Saptanması zaman zaman zordur 
ve dikkatli bir muayene gerektirir. Yaranın çok farklı 
şekillerde karşılaşıldığı bu durumlarda, yaranın şeklini 
belirleyen temel faktör aletin uç özellikleridir. Örne-
ğin, cismin ucu yuvarlak ise ciltte iğ şeklinde bir yara 
görülür (Resim-1D). 

4. Kesici-delici alet yaraları 

Adli tıp pratiğinde sık görülen yaralanmalardandır. 
Yarayı oluşturan aletin özellikleri, kullanım şekli (hızı, 
yönü...) ve yaralanan kişinin saldırı sırasında durumu/

Resim 1. Mekanik travmalara bağlı değişik yaralar. A. Sıyrık/abrazyon; B. Laserasyon, yırtık; C. Kesici alet yarası; D. 
Delici yaralarda yaranın şeklini belirleyen aletin uç özellikleri (Üst sırada aletlerin uçları, alt sırada bu uçların oluştur-
duğu yara giriş şekli). 

A B

C D
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hareketi oluşan yaralanmayı etkileyen temel faktör-
lerdir. 

Yarayı oluşturan alet bir veya iki kenarı keskin, farklı 
boylarda olabilir (bıçak, çakı, kırık bir cam parçası vb.). 
Kesici ve delici alet yaraları, ön planda kesi niteliğin-
de özellikler gösterir ve yara dudakları düzgün olup 
doku köprüleri içermez. Kuyruklar içeren bu tür ya-
ralanmalarda özel olarak yaranın derinliği boyundan 
fazladır. Yara açıları kullanılan aletin özelliğine göre 
değişir. Her iki yüzü keskin bir alet, her iki açısı da dar 
bir yara oluştururken, bir yüzü keskin diğer yüzü künt 
karakterde bir alet, bir açısı dar, diğer açısı geniş bir 
yara oluşturacaktır (sırası ile düğme iliği ya da mum 
alevi şeklinde) (Resim-2). Bu özellikler aletin düzgün 
bir giriş yaptığı ve doku içinde hareket ettirilmediği 
durumlar için geçerlidir. 

5. Kesici ve ezici alet yaraları 

Bu tip yaralanmaları oluşturan aletler (keser, satır, bal-
ta) yaralanmayı kuvvetin uygulandığı alandaki kesici 
yüzeyleri ve ağırlıkları ile oluştururlar. Genel olarak 
kesi niteliğinde bir yara şeklinde görünür. Farklı ola-
rak ağırlık etkisine bağlı mekanik kuvvetlerden dolayı 
yara çevresinde kontüzyon görülmesi sıktır. Ayrıca ci-
sim kemik doku üzerinde de etkilidir. Keskinliği olduk-
ça azalmış veya uygulanan kuvvetin düşük olduğu 
durumlarda yara dudaklarında düzensizlik ve doku 
köprüleri bulunabilir. 

6. Ateşli silah yaralanmaları 

Sıklıkla kısa (tabanca) ya da uzun namlulu (av tüfeği) 
silahlar kullanılarak, mermi çekirdeği ya da saçma 
tanesi yaralanmaları şeklinde ortaya çıkar. Ateşli si-
lah yaralanmalarında sıklıkla cevaplanması gereken 
sorular sıklıkla ateşli silah mermi çekirdeği giriş-çıkış 
delikleri ayırımı, isabet sayısı, yaralanmanın ağırlık de-

recesi, silahın tipi, atış mesafesidir. Ateşli silah yaralan-
malarında 3 ana atış mesafesi söz konusudur: Bitişik 
atış (Atış artıkları cilt altında), Yakın atış (Atış artıkları 
cilt üstünde), Uzak atış (Atış artıklarının kişiye ulaşa-
madığı mesafedir). 

Ateşli silah yaralanması bulunan olgularda, sadece 
yaranın değil, giysilerin de değerlendirilmesi atış me-
safesi tahmininde önemlidir. Dolayısıyla ateşli silah 
yarası, giysili bölgede ise sadece cilt değil, giysilerin 
de mutlaka incelenmesi gerekir. Ateşli silah yaralan-
ması sonucu gelen kişide barut partiküllerinin varlığı 
atış mesafesi tahmininde önemlidir. Saptandığında 
mutlaka kayda geçirilmelidir.

Bulguların kaydı ve fotoğraflanması sonraki değerlen-
dirmelere ışık tutacaktır. Ateşli silah mermi çekirdeği 
giriş – çıkış deliklerinin ayırımında büyüklük farkı yanı 
sıra (kural olmamakla birlikte genellikle giriş küçük, 
çıkış büyüktür), ateşli silah mermi çekirdeğinin cildi 
geçerken oluşturduğu giriş yarasının hemen çevre-
sinde oluşan epidermis sıyrılması ile oluşan ve sıklıkla 
halka tarzında izlenen vurma halkasıdır (Resim 3). Çı-
kış yarasında vurma halkası yoktur.

Resim 2. Kesici-delici alet yaralarında açılar. A-C: Bir açısı dar diğer açısı geniş kesici-delici alet yarası; B-D Her iki açısı 
da dar kesici-delici alet yarası

A B

C D

Resim 3. Ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası
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7. Termal yaralanmalar 

Farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Şöyle ki ısı, doğrudan 
alev veya katı cisimlerin teması ile kuru yanık şeklin-
de, sıvı ve gazların etkisi ile haşlanma tarzında, özel 
durumlarda irritan maddeler ile kimyasal yanık şeklin-
de lezyonlara yol açar. Dokudan elektrik akımının ge-
çişine bağlı olarak yanık görülebilir. Ayrıca vücuttan 
elektrik akımı geçişi sırasında giriş çıkış bölgelerinde 
yanık alanlarına rastlanabileceği gibi, voltaja bağlı 
olarak karbonizasyon derecesinde yanık alanları da 
görülebilir. 

Yanığın ağırlık derecesini saptamak için etkilenen ala-
nın belirlenmesi gerekir. Yaranın ağırlık derecesi belir-
lenirken skalada da karşılığı rahatlıkla bulunabilen 3 
ya da 4 derece üzerinden sınıflamaya uymak uygun 
yaklaşım olacaktır. Bu sınıflamaya göre: 

• 1. derece yanık; hiperemi şeklinde kendini göste-
rir, 

• 2. derece yanık; epidermis ve dermisi içine alan 
dokuların etkilenmesiyle bül-vezikül oluşmasıyla 
karakterizedir, 

• 3- 4. derece yanık; deri ekleri, deri altı yumuşak 
dokuları, yağ, kas dokusunu da içerebilen kemiğe 
kadar uzanabilen zaman zaman karbonizasyon 
derecesine ulaşabilen hatta ekstremite kaybına 
neden olacak değişik düzeylerde yanıkları tarif 
etmektedir. Yanık alanı ise dokuzlar kuralı ile be-
lirlenir (26,27).

TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN 
YARALANMA SUÇLARININ ADLİ TIP 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek 
ölçüde hafif yaralanma 

(TCK 86/2). Ceza itibarı ile en hafif yaralanmadır (ör-
neğin; tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık 
olarak yüz bölgesinde %5’e kadar, vücudun diğer böl-
gelerinde %10’a kadar olan abrazyon ve kontüzyon-
lar, 1.derece yanıklar, yüz bölgesinde 5 cm, vücudun 
diğer bölgelerinde tek lezyon olarak 10 cm, toplam 
da 20 cm’ye kadar cilt-cilt altını ilgilendiren yaralan-
malar). 

2. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek 
şekilde acı veren/sağlığın ya da algılama 
yeteneğinin bozulmasına yol açan orta derece 
yaralanma. 

Göğüs cerrahisinde basit tıbbi müdahale ile giderilemez 
durumlar: 

• Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık ola-
rak; yüz bölgesinde %5’den fazla, vücudun diğer 

bölgelerinde %10’dan fazla olan abrazyon ve kon-
tüzyonlar.

• Tek lezyon olarak yüz bölgesinde ve saçlı deride 
5 cm, vücudun diğer bölgelerinde 10 cm, toplam 
20 cm’den büyük cilt cilt altını ilgilendiren yaralan-
malar

• Lokal cilt altı amfizemi, organ lezyonu yok

• Fasya ve kas dokuyu ilgilendiren tüm penetre ya-
ralanmalar

• Yumuşak doku seyirli, giriş deliği bulunan, tüm 
ateşli silah yaralanmaları

• Meme avülsiyonu

(TCK 86/1). “Kişinin sağlığını ya da algılama yeteneği-
ni bozacak derecedeki yaralanma” tanımı, travmanın 
ruhsal etkilerini de kapsamaktadır. Travma sonrası 
oluşan ruhsal zararın belirlenmesine yönelik kriterlere 
rehberlerden ulaşılabilir (25).

3. Yaşamı tehlikeye sokacak derecede 
yaralanma 

(TCK 87/1). Bir yaralanma sonrasında kişinin yaşamı-
nın mutlak suretle tehlikeye maruz kalması; ancak 
gerek kendi vücut direnci gerekse tıbbi yardımla 
kurtulması durumunda kullanılır. Yani olay sırasında 
yaşamsal tehlikenin ortaya çıkması önemlidir; illa ki 
ölüm olması gerekmez. Kişinin sonradan iyileşmesi 
de bu durumu değiştirmez. 

Göğüs cerrahisinde yaşamı tehlikeye sokan başlıca ya-
ralanmalar: 

Akciğer kontüzyonu ve laserasyonu

• Hemo/pnömotoraksın eşlik ettiği yaralanmalar

• Hemotoraks, pnömotoraks, tansiyon pnömoto-
raks, pnömomediastinum, hava embolisi

• İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boş-
luğuna penetre yaralanmalar 

• Büyük damar yaralanmaları 

• Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa 
bile %20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik 
tabloya yol açan yaygın ekimoz, hematom ve la-
serasyonlar 

• Geniş cilt altı amfizemi

• Trakea ve bronşlarda laserasyon, perforasyon, 
avulsiyon, parçalanma (crush), rüptür, ayrılma 
(Transsection) ve kırıklar

• Trakeostomi zorunluluğu

• Diyaframda laserasyon ve rüptür

• Özofagusta korozif madde yaralanmaları
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• Özofagusta her dereceden laserasyon, perforas-
yon, avulsiyon, parçalanma (crush), rüptür, ayrılma

• Perikard tamponadı

• Kalpte kontüzyon, laserasyon, perforasyon

• Korda tendinea laserasyonu 

• 2. derece yanık (%20’den fazla) (5 yaş altı çocuklar-
da %15’ten fazla)

• 3. derece yanık (%10’dan fazla) 

• Elektrik çarpması (giriş ve/veya çıkış lezyonu bu-
lunması veya vücuttan elektrik akımının geçtiğini 
gösteren klinik bulguların varlığı) 

• Asfiktik bir durumdan kurtulanlar 

• Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte “yay-
gın ekimoz-hematom-laserasyon ve avülsiyon 
(flep tarzı)” durumlarının olabileceği göz önüne 
alınmalı, bu tür durumlar klinikleriyle birlikte ayrı-
ca değerlendirilmelidir. 

• Klinik bulgular net tanımlama içermiyor ise, vücut 
bölgesinin yapısı itibarıyla tarif edilen yara derinli-
ği baz alınmalıdır. 

• Ateşli silah yaralanmasına bağlı sıyrık tarzındaki 
cilt lezyonları genel hükümler çerçevesinde (uzun-
luğu, derinliği, yaygınlığı vb.) değerlendirilmelidir.

4. Vücuttaki kemik kırıklarının hayat 
fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi

Yaralanma sonrası kemiklerde kırık olup olmadığı 
varsa kaç adet kırık olduğu ve kırıkların özellikleri adli 
raporda belirtilmelidir. Kemik kırığının bulunması ce-
zada artışa neden olur. TCK’da kemik kırığı ve çıkığının 
kişinin hayat fonksiyonlarına etkisine göre ceza veril-
mektedir. Vücuttaki kemik kırıkları, kırığın hayat fonk-
siyonlarına etkisine göre HAFİF derece (1 puan), ORTA 
derece (2 ve 3 puan), AĞIR derece (4, 5 ve 6 puan) kı-
rıklar olarak sınıflandırılmıştır. Eklem çıkıkları da iske-
let sistemi üzerinde anatomik bir bozukluk olduğun-
dan bu sınıflama içine dahil edilmiştir. Vücutta birden 
fazla kırık olması durumunda ise kırılan her kemiğin 
derecesi kılavuzdan bakılarak bulunur her birinin ka-
releri toplamının karekökü alınarak hesaplanır (25). 

Göğüs cerrahisinde kırıkların hayat fonksiyonlarını etki-
leme derecesi:

Klavikula kırığı (2)

Klavikula açık kırığı (3)

Sternoklavikuler çıkık (2)

Akromioklavikuler çıkık (2)

Akromion kırığı (2)

Sternum kırığı (3)

Sternum ayrıklı/parçalı kırığı (4)

Kaburga kırığı(Lineer/ayrıklı/açık) (2)

Skapulada kırık (çatlak, kopma kırığı, ayrıksız kırıklar) 
(2)

Skapula kırığı (parçalı/ayrıklı/açık) (3)

Glenoid ve boyun kırığı (2)

Glenoid eklem içi kırığı (3)

5.Duyu veya Organların işlevinin sürekli zayıfla-
ması ya da yitirilmesine dair değerlendirme

Organlardaki veya ekstremitelerdeki anatomik kayıp 
ve/veya fonksiyonel bozukluk, o organ veya ekstre-
mitenin kendi anatomik yapısı ve/ veya fonksiyonuna 
göre %10- 50 arasındaysa “işlevin sürekli zayıflaması”; 
%50’nin üstünde ise “işlevin yitirilmesi” olarak değer-
lendirilmektedir. Çift olarak bulunan organlardan bi-
rinin işlevini tamamen yitirmesi halinde, diğer organ 
fonksiyon görmeye devam edebilir. Bu durumda, 
organın işlevinin zayıflaması değil, işlevin yitirilmesi 
söz konusudur. Çünkü kanun metninde duyu ve or-
ganlardan söz edilmektedir. Yani her bir akciğer ayrı 
organ olarak kabul edilir (18,26,27). 

Göğüs cerrahisinde duyu veya organların işlevinin sü-
rekli zayıflaması ya da yitirilmesi durumları:

• Lobektomi

• İşlevde sürekli zayıflama

• Pnömonektomi

• İşlev kaybı

ADLİ RAPORLARIN DÜZENLENMESİ, 
ADLİ BİRİMLERE İLETİLMESİ VE SIK 
YAPILAN HATALAR

Adli Raporların Düzenlenmesinde Dikkat 
Edilecek Hususlar

Adli raporlar, tamamıyla muayeneyi yapan doktorun 
tespit ettiği objektif bulgulara, konsültasyonlar ve 
tetkik sonuçlarının incelenmesi ile mesleki bilgileri 
ışığında yapacağı değerlendirmelere dayanmalı, ön 
yargısız ve tarafsız olmalıdır.

• Adli raporlar, resmi birimlerin yazdığı istek yazısı-
nın altına yazılmamalı, genel adli muayene form 
ve diyagramları kullanılarak ayrı bir rapor olarak 
düzenlenmelidir.

• Raporlar el yazısı ile yazılacağı gibi, daktilo veya 
bilgisayar çıktısı şeklinde de olabilir. El yazısı kul-
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lanılmış ise okunaklı olmalıdır. Özellikle sonuç 
kısmında anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır. 
Kelimeler, özellikle tıbbi terimler, kısaltma yapıl-
madan tam olarak yazılmalıdır.

• Adli raporu eksiksiz olarak doldurmak gerekir; ola-
yın öyküsü, kişiye ait öz geçmiş ve fizik muayene 
bulguları, muayene tarih saati ile varsa yapılan 
konsültasyon değerlendirmeleri açıkça yazılmalı-
dır. Raporda, saptanan bulgulara, varsa travmatik 
lezyonlara ve yapılmışsa tetkik sonuçlarına ayrıntı-
lı olarak yer verilmelidir. Adli değerlendirmede so-
nuç kısmında “yaşamsal tehlike” kararı verildi ise, 
karara dayanak teşkil eden bulgular mutlaka belir-
tilmelidir. Adli makamalar tarafından sorulan soru-
lar mutlaka cevaplanmalıdır. Sorulmamış olmakla 
birlikte adli soruşturmanın boyutunu etkileyecek 
durumlar var ise mutlaka rapora yazılmalıdır.

• Muayenesi yapılan kişinin alkollü olup olamadığı 
dikkate alınmalı; doktor tarafından gerekli görül-
mesi, adli makamın veya kollu kuvvetin talebi ha-
linde kişinin alkollü olup olmadığı usulünce tespit 
edilerek raporda yer verilmelidir. 

• Raporun ilk sayfasında sağlık kuruluşunun ismi; 
raporun her sayfasında muayene edilen kişinin 
adı, soyadı ve raporu düzenleyen doktorun para-
fı veya imzası; raporun sonunda okunaklı olarak 
raporu düzenleyen doktorun adı, soyadı, diploma 
numarası ve imzası ile kurumun adı ve okunaklı 
olarak kurumun mührü bulunmalıdır.

• Tıbbi kanıt niteliği taşıyan tetkik sonuçları ve gra-
filerin aslı, muayene edilen kişiye verilmemeli ve 
ilgili mevzuatta belirtilen süreyle arşivde saklan-
malıdır. Bu materyallerin, özellikle grafilerin üze-
rindeki kişinin adı, soyadı ve kayıt numarası silin-
meyecek ve değişmeyecek şekilde yer almalıdır. 
Muayene edilen kişinin bu belgeleri talep etmesi 
halinde asıl belgeler ve grafiler sağlık kuruluşunda 
korunmak kaydıyla, kişiye örnekleri ve mümkünse 
grafilerin de bir örneği verilmelidir.

• Adli olgunun bir başka sağlık kuruluşuna sevki 
veya tetkik sonuçlarının, tıbbi belgelerin düzenle-
nen adli raporun ekinde yer alması gereken hal-
lerde, bu belgeler asıl belge niteliğinde değil ise 
örnekler “aslı gibidir” ibaresi konularak onaylan-
malıdır. 

• Adli olgu bir başka sağlık kuruluşundan sevk edi-
lerek gelmişse, gönderen kuruluşça düzenlenen 
geçici rapor incelenmeli; ancak, sevk edilen ku-
rumca yapılan işlemler ve değerlendirmeler geçici 
rapor üzerinde değil ayrı bir rapor olarak tanzim 
edilmelidir.

• Tespit edilen bulgular ışığında mümkünse karar 
verilebiliyorsa sonucu da içeren rapor düzenleme 

yoluna gidilmelidir. Ancak mevcut muayene ve la-
boratuvar bulguları ile kişi hakkında rapor düzen-
lemek mümkün değilse, ayrıntılı ön rapor/ durum 
bildirir rapor düzenlenerek muayenesi ve kesin 
rapor düzenlenmesi için hastanın bir üst sağlık 
kuruluşuna sevki yapılmalıdır. Vakanın sevk edil-
mesi durumunda, düzenlenen geçici raporun bir 
nüshasının sağlık kuruluşunda saklanması ihmal 
edilmemelidir.

• Düzenlenen raporlar adli rapor kayıt defterine, 
raporun sonuç kısmındaki değerlendirmeler yer 
alacak şekilde kaydedilmelidir (17).

Düzenlenen Raporun Adli Birimlere İletilmesi

Adli raporlar üç nüsha olarak düzenlenecektir. Bir 
suça ilişkin olarak şüpheli veya sanık ile mağdur ve 
diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin vücu-
dundan örnek alınması ve muayene sonucunda rapor 
tanzimi isteniyorsa, raporun bir nüshası sağlık kuru-
luşunda kalacak, muayene sonrasında hemen rapor 
tanzim edilmesi mümkün ise iki nüshası kapalı ve 
mühürlü zarf içerisinde ilgili hâkimliğe, mahkemeye 
veya Cumhuriyet başsavcılığına iletilmek üzere geti-
ren kolluk görevlisine teslim edilecek, ileri tetkik ve 
benzeri nedenlerle hemen rapor tanzimi mümkün 
değilse raporun iki nüshası kapalı ve mühürlü bir zarf 
içinde sağlık kuruluşunca ilgili adli birime en kısa sü-
rede iletilecektir.

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 
kapsamında, yakalanıp gözaltına alman kişilerin sağ-
lık kontrolü amacıyla muayene ve rapor tanzimi isten-
mesi durumunda,

• Yakalama veya nezarethaneye giriş durumu söz 
konusu ise, raporun bir nüshası sağlık kuruluşun-
da alıkonacak, ikinci nüshası gözaltına alınan ki-
şiye (Avukatına), üçüncü nüshası ise soruşturma 
dosyasına eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine 
verilecektir.

• Gözaltı süresinin uzatılması veya yer değişikliği 
ya da nezarethaneden çıkış söz konusu ise, rapo-
run bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanacak, iki 
nüshası ise raporu düzenleyen sağlık kuruluşunca 
kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığına en seri şekilde gönderilmesi gerek-
tiği bildirilmiştir. 

Raporların düzenlenmesinde ve adli birimlere gön-
derilmesinde gizlilik kurallarına uyulması, sağlık ku-
ruluşunda saklanması gereken rapor nüshalarının 
korunması için ilgili mevzuata göre gerekli tedbirlerin 
alınması gerektiği belirtilmektedir (25).
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Sık yapılan hatalar 

Yaranın ayrıntılı değerlendirmesinin yapılmaması, de-
neyimsizlik nedeni ile laserasyonların kesik olarak ta-
nımlanması, kesici ve delici alet yarası tanımlamasını 
yapıp; kenar, derinlik, kuyruk vb. özelliklerinin söylen-
memesi sık yapılan hatalar arasındadır. Bu tip yaralan-
maları tam karşılayabilecek tanımlamaları yapmamak 
veya eksik yapmak tedavi sonrası geri dönüşümü ol-
mayan ve yasal süreci etkileyecek bilgi yanlışlıklarına 
yol açar. 

Herhangi bir yara değerlendirilirken saldırı dışında, 
intihar veya kaza orijinli olabileceği düşünülmelidir. 
Ancak buna karar vermek için olay yeri incelemesi, 
kişinin sosyal ve tıbbi öyküsü, önceki dönem tıbbi ka-

yıtları, her türlü tanık ifadeleri ve tüm bulguları ile be-
raber kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. 
Dolayısıyla erken dönemde orijin açısından çok kesin 
tanımlamaların yapılmasından kaçınılması gerekir. 

Adli raporlarla ilgili uygulamada karşılaşılan önemli 
sıkıntılardan biri de ilk değerlendirme aşamasında 
kesin rapor düzenlenip düzenlenemeyeceğine bakıl-
maksızın tüm olgulara “geçici rapor” olarak adlandı-
rılan ön rapor düzenlenmesidir. Bu durum hem adli 
tıbbi işleyişi hem de yargı sürecini yavaşlatmaktadır.

Uygulamada karşılaşılan bir başka yanlış yaklaşım da 
multidisipliner yaklaşım gerektiren travma olguların-
da, olgunun tanı ve tedavi sürecine katılan her bir bi-
rimin ayrı adli rapor düzenlemesidir. Bu durumda aynı 

ADLİ RAPOR ÖRNEĞİ;

11.12.2017 tarihinde travmaya uğradığı ve bıçaklandığını ifade eden olgunun adli raporu:

….Cumhuriyet Savcılığı’na

Savcılığınızın….gün …sayılı yazısı ile hakkında rapor düzenlenmesi istenen ….TC nolu, 1988 doğumlu ............. ............  
20.01.2018 tarihinde aydınlatılmış onamı alınarak yapılan muayenesinde; genel durumu iyi, bilinci açık, koopere, oryan-
te, sistem muayeneleri normal, TA: 125/80 mmHg, Nb: 80/dk, sol say 16/dk, fizik muayenesinde; sağ yanak ortasından 
başlayıp, ağzının sağ köşesine uzanan, 4 cm’lik kırmızı renkte iyileşmekte olan yara izi, göğsünün sol tarafında 6. inter-
kostal aralığın midklavikuler hat ile kesişim yerine uyan alanda 3 cm’lik kota paralel seyreden pembe renkte iyileşmiş 
yara izi, göğsünün sol yan tarafından başlayıp sırtına doğru uzanan 8 cm’lik torakotomi skarı, sol posterior aksiller hat 
ile 7. inter kostal aralığın kesişim noktasına uyan bölgede 2 cm’lik iyileşmiş toraks dren giriş yerine ait yara skarı izlendi. 

Hastaya ait; …. EAH Acil Servisince düzenlenen 11.12.2017 gün, ..sayılı hasta dosyası ve aynı hastane Göğüs Cerrahi Ser-
visince düzenlenen 11.12.2017-18.12.2017 tarih, ….sayılı hasta yatış dosyası ve tetkikleri incelendi.

İncelenen evrakta; hastanın 11.12.2017’de darp ve bıçaklanma şikayeti ile acil servise getirildiği, nefes darlığı ve göğüs 
ağrısı yakınması olduğu, sağ yanak ortasından başlayıp ağzının sağ köşesine uzanan yaklaşık 4 cm’lik, yara dudakları 
düzgün, cilt- cilt altını içeren, başlangıçta yaklaşık 0.5 cm derinlikte sağ yanak dışından başlayıp ağzının sağ köşesine 
doğru yüzeyelleşen kesi, göğsünün sol tarafında 6. interkostal aralığın midklavikuler hat ile kesişim yerine uyan bölgede 
yaklaşık 3 cm’lik kota paralel seyreden mum alevi şeklinde, bir açısı dar diğer açısı geniş, yara dudakları düzgün, toraksa 
nafiz kesici-delici alet yarası, sırtının sağında skapula alt ucundan başlayan aşağıya doğru uzanan 6x7x5 cm’lik alanda 
kırmızı renkte ekimoz, vücudunun muhtelif yerlerinde 1-2 cm’lik sıyrıkların izlendiği, hastanın gelişinde vitallerinin stabil 
olduğu, gittikçe genel durumunun bozulduğu, hipotansiyon, taşikardi ve hemorajik şok tablosunun geliştiği ve bu ara-
da çekilen Toraks BT’de; solda hemopnömotoraks saptanması üzerine olgunun acil operasyona alındığı, sol torakotomi 
yapıldığı, sol alt lobda santrale ilerleyen, bu arada interkostal arteri yaralayan kesi olduğu ve sol alt lobektomi yapıldığı, 
inter kostal arter kanamasının kontrol altına alındığı, postoperatif  dönemin sorunsuz geçtiği, 20.12.2017 de taburcu 
edildiğinin yazıldığı görüldü. 

Geliş lab: Hb:8 Htc:28 WBC:7.000 TA:120/80 Nab:70, sonraki izlemlerde hipotansif şok fizik muayene bulguları mevcut.

Geliş Acil Servis te çekilen Toraks BT Raporu: Sol hemitoraksta hemopnömotoraks ve sağ 8. kot arka kolunda iki yerde 
parçalı fraktür izlendiğinin yazıldığı görüldü. 

Sonuç:

11.12.2017 de meydana geldiği belirtilen, sol akciğer ve interkostal arter kesisine neden olan, toraksa nafiz kesici delici 
alet yaralanmasının;

1.  Yaşamsal tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu, 
2. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı,
3.  Vücuttaki kırıkların hayat fonksiyonlarına etkisi hafif (1), orta (2-3) ve ağır (4-5-6) olarak sınıflandırıldığında; sağ 8. 

kaburgada tespit edilen kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin (2) orta derecede etkileyecek nitelikte olduğu,
4.  Sol alt lobektomi nedeni ile organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğu,
5.  Sağ yanakta saptanan yaranın çehrede sabit iz açısında 6 ay sonra değerlendirilmek üzere adli tıp uzmanı tarafından 

muayenesinin uygun olacağını bildirir rapordur.



339

Bölüm 40: Toraks Travmalı Hastada Hekimin Adli Görev ve Sorumlulukları

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

olgu için birden fazla rapor ve çoğu kez de birbiri ile 
çelişen raporlar düzenlenmektedir. Örneğin; araç içi 
trafik kazası geçiren bir olguda kafada frontalde 3x2 
cm’lik yumuşak doku şişliği, sağ akciğer üst lob an-
teriorda kontüzyon, sol fibula da kırık olsun. Bu olgu 
için Beyin Cerrahi Polikliniği’nce “kişinin yaşamsal 
tehlikesinin olmadığı, yaralanmasının basit tıbbi mü-
dahale ile giderilebileceği”, Ortopedi Polikliniği’nce 
“kişinin yaşamsal tehlikesinin olmadığı, sağlığının 
ya da algılama yeteneğinin basit tıbbi müdahaleyle 
giderilemeyecek şekilde bozulduğu”, Göğüs Cerrahi 
Polikliniği’nce “kişinin sağ akciğer üst lobdaki kontüz-
yon nedeni ile yaşamsal tehlike geçirdiği” şeklinde 3 
farklı rapor düzenlenebilmektedir. Travmaya uğrayan 
kişiye ait o travma ile ilgili tek bir rapor düzenlenme-
lidir.

Ayrıca Adli raporlarda, yaşamsal tehlike konusu ile 
ilgili olarak “halen hayati tehlike sürmekte”, “şimdilik 
hayati tehlikesi mevcut”, “hayati tehlikeye maruz bı-
rakabilir”, “yaralanma bölgesi itibarıyla hayatını tehdit 
etmektedir” gibi ifadelerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. 
Adli raporlarda bu şekilde kesinlik içermeyen ifadeler 
kullanılması doğru değildir. Kişinin maruz kaldığı trav-
ma nedeni ile yaşamsal tehlikesi vardır ya da yoktur. 
Travma sonrası hemen karar verilemiyor ve ek incele-
meler gerekiyor ise bu durum raporla belirtilmelidir. 
Tetkikler sonuçlanınca karar verilmelidir.
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Bölüm 41

Toraks Travması Geçiren Hastalarda İş gücü Kaybı, 
Maluliyet ve Muafiyet Durumları

Loss of Labour Productivity, Total Permenant Disability and Exemption of Work Activity 
in Thoracic Trauma Patients

Dr. Elçin Ersöz Köse1*, Dr. Nurettin Yiyit2
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2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, 
İstanbul, Türkiye

ÖZ
Toraks travmaları, günümüzde sayısal artış gösteren önemli bir mortalite ve morbitite sebebidir. Toraks travmalarına 
bağlı basit bir yumuşak doku yaralanması meydana gelebileceği gibi torakotomi gerektiren ve sekellerin neden olduğu 
kalıcı respiratuar fonksiyon bozuklukları görülebilir. Bu gibi durumlarda gerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekse 
hastanın bizzat kendisi bazı sosyal haklardan yararlanmak amacıyla ilgili hastanelerin sağlık kurullarına başvuru yaparak 
sağlık kurulu raporu çıkarılmasını isteyebilir. Maluliyet değerlendirmesinde kullanılan temel fonksiyonel parametreler 
basit spirometrik veriler (FVC, FEV1, FEV1/FVC) ve akciğer difüzyon kapasitesidir. Maluliyet değerlendirmesi optimal tıb-
bi tedaviler, cerrahi tedaviler ve rehabilitasyondan sonra yapılmalıdır. Bu bölüm toraks travması geçiren hastalarda iş 
gücü kaybı, maluliyet ve muafiyet değerlendirme talebi ile karşılaşacak olan göğüs cerrahisi uzmanlarının doğru karar 
vermelerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: toraks, travma, iş gücü kaybı, maluliyet, muafiyet

ABSTRACT
Thoracic trauma, which is increasing numerically nowadays, is an important cause of mortality and morbidity. There may 
be a simple soft tissue injury due to thoracic trauma, or persistent respiratory dysfunctions caused by post-thoracotomy 
sequelae. In such cases, the Social Security Institution (SGK- in Turkish) may request the health board report by applying 
to the health boards of related hospitals in order to benefit from some social rights themselves. The basic functional 
parameters used in the evaluation of disability are simple spirometric data (FVC, FEV1, FEV1 / FVC) and pulmonary dif-
fusing capacity. Disability evaluation should be done after optimal medical, surgical treatment and rehabilitation. This 
chapter is designed to help thoracic surgery specialists to make the right decisions when faced with thoracic trauma 
patients with loss of labour productivity, total permenant disability and exemption of work activity.

Key Words: thorax, trauma, loss of labour productivity, total permenant disability and exemption of work activity.

Sorumlu Yazar*: Op.Dr. Elçin Ersöz Köse, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
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GİRİŞ

Toraks travmaları, günümüzde hızlanan yaşam koşul-

ları ve sosyal problemler nedeniyle sayısal artış gös-

teren önemli bir mortalite ve morbitite sebebidir. Pe-

netran toraks travmaları ateşli silahlar ve bıçaklanma, 

künt toraks travmaları ise trafik kazaları ve yüksekten 

düşme gibi sebeplere bağlı olarak görülmektedir. 

Toraks travmalarına bağlı basit bir yumuşak doku ya-
ralanması meydana gelebileceği gibi cerrahi girişim 
gerektirebilecek ciddi organ yaralanmaları da görüle-
bilmektedir. Cerrahi girişim gereken olgularda sonra-
sında organ kayıplarına bağlı olarak kalıcı respiratuar 
fonksiyon bozuklukları görülebilir. Bu gibi durum-
larda gerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekse 
hastanın bizzat kendisi bazı sosyal haklardan yarar-
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lanmak amacıyla ilgili hastanelerin sağlık kurullarına 
başvuru yaparak sağlık kurulu raporu çıkarılmasını 
isteyebilir.

Göğüs cerrahları olarak, torakotomi sonrası sekellerin 
neden olduğu fonksiyonel kayıplara bağlı olarak kişi-
lerin günlük yaşam ve çalışma aktivitesini kaybetme 
derecesinin, yani maluliyetinin, belirlenmesi istemiy-
le karşılaşabiliriz. Talep hastadan, ailesinden, sigorta 
kurumundan, mahkemelerden ve diğer kurumlardan 
gelebilmektedir. Sosyal devlet ve SGK, kişilerin farklı 
oranlarda kalıcı iş gücü kayıplarını ve bunun sonu-
cunda ortaya çıkan ekonomik kayıpları gidermek ve 
gelişen sakatlıklarına bağlı olarak etkilenen yaşam-
larını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sosyal 
yardım, tazminat ve benzeri ödemelerde bulunmak-
tadır. Bu sebeple, iş gücü kaybının değerlendirmesini 
yapacak olan göğüs cerrahlarının öncelikle hastanın 
fonksiyonel durumunu göz önünde bulundurmaları 
gerekir. 

Maluliyet değerlendirme işlemleri dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önceleri meslek kaynaklı hastalıklar ne-
deniyle gündeme gelmiş, zaman içinde tüm hastalıkları 
kapsayacak değişikliklere uğramıştır. Bu nedenle son yıl-
larda hekimler olarak sosyal sigortalar, genel sağlık sigor-
tası, özürlü haklarıyla ilgili yapılan yasal düzenlemeler ve 
değişiklikler nedeniyle bu yasal haklardan yararlanmak 
amacıyla maluliyet ve özür durumunun değerlendiril-
mesi talepleriyle daha fazla karşılaşmaktayız (1).

Ülkemizde ilk kez 1964 yılında yayımlanan yasa ile in-
sanların, iş kazaları ve meslek hastalıkları, maluliyet, 
yaşlılık ve muhtaçlık gibi durumlar nedeniyle maddi 
yardım, tazminat ve/veya erken emeklilik gibi hak-
lardan yararlanabileceği belirtilmiştir (2). Daha son-
ra 1972, 1979 ve 1982’de tüzük olarak yenilenmiş, 
2008’de maluliyet ile ilgili bölümü bazı düzenleme-
lerle geliştirilerek yönetmelik olarak yayımlanmıştır. 
Bugün ülkemizde SGK tarafından 03.08.2013 yılında 
çıkarılan ‘Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ ve 
11.10.2008 tarihli ‘Çalışma Gücü ve Meslekte Kazan-
ma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ yü-
rürlüktedir. Bu yönetmeliklerde maluliyet açısından 
kabul edilen sınır değer %60 olarak belirlenmiştir (3). 

DEĞERLENDİRME PROTOKOLÜ

1) Değerlendirmeyi isteyen kurumun isteğinin 
açıkça belirtmesi

İlgili kurumun istemini açıkça belirtmesi gerekmek-
tedir. Maluliyet değerlendirmesi, kişinin çalışıp çalışa-
mayacağı, çalışabilecekse hangi koşullarda ve hangi 
işlerde çalışabileceği gibi talepler bulunabilir.

2) Anamnez

Hekimlerin solunumsal etkilenmenin veya maluliye-
tin değerlendirilmesinde ilk yapması gereken iyi bir 
anamnez almaktır. Ayrıntılı demografik bilgiler kay-
dedildikten sonra travma öyküsü ve yapılan cerrahi 
girişimler ayrıntılı kaydedilmelidir. Yapılan cerrahi iş-
lemlere ait epikriz raporları ve ameliyat raporları has-
tadan istenmelidir. Travmanın şekli, zamanı ve yapılan 
cerrahi işlemler tek tek tarihleri ile beraber kaydedil-
melidir. İstirahatteki dispne varlığı ve derecesi, düz 
yol ve merdiven çıkarken nefes darlığı olup olmadığı 
değerlendirilmelidir.

3) Fizik Muayene

Maluliyet değerlendirmesi yapılan hastanın travmaya 
ve yapılan cerrahi girişime ait insizyon skarları mua-
yenede değerlendirilerek kaydedilmelidir. Hastanın 
genel fizik muayenesi, kardiyopulmoner muayene 
ağırlıklı olmak üzere sistemik olarak yapılmalı ve ay-
rıntılı olarak kaydedilmelidir.  Ayrıca, çomak parmak 
bulunup bulunmadığı ve siyanoz olup olmadığı belir-
tilmelidir. Diğer sistemlerdeki genel fizik bulgular da 
kaydedilmelidir (4).

4) Laboratuvar Testleri

Her olguda rutin biyokimya, hemogram, sedimentas-
yon ve EKG gibi solunum dışı tetkiklerde yapılmalıdır. 
Bu tetkiklerde saptanan bozulmalar ilgili kliniğin he-
kimlerine danışılarak ileri tetkikler yapılmalıdır. Tet-
kiklerde saptanan bazı bozulmalar solunum sistemi 
semptomlarına sebep olabilir. Örneğin anemi dispne-
nin nedeni olabilmektedir.

a) Radyoloji

Akciğerlerde radyolojik bulgularla fonksiyonel etki-
lenme ve fizyolojik anormallikler arasında zayıf ko-
relasyon vardır. Bununla birlikte rutin akciğer grafisi 
pulmoner etkilenmenin değerlendirilmesinde yay-
gın olarak kullanılmaktadır. Akciğer grafisi çekilirken 
arka-ön ve yan grafi birlikte çekilmesi önerilir. Eğer 
toraks travmasına bağlı olarak direkt grafilerde toraks 
içinde yabancı cisim (saçma parçaları, kurşun vb.) gö-
rülürse net lokalizasyonun kesinleştirilmesi ve hayati 
organlara olan uzaklığının değerlendirilebilmesi için 
ileri tetkik istenmesi gerekebilir. Bunun için hastalara 
toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekilebilir. Toraks BT 
ve yüksek çözünürlüklü BT (YÇBT) plevra ve parankim 
hakkında daha ayrıntılı bilgi vermekle birlikte akci-
ğer radyografisine göre daha pahalı ve daha yüksek 
doz radyasyon maruziyetine neden olan tetkiklerdir. 
Fonksiyonel ölçümler ile YÇBT arasında güçlü kanıt-
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lar bulunmadığından maluliyet değerlendirmesinde 
rutin olarak önerilmemektedir, özel durumlarda çekil-
mesi önerilir (5,6).

b) Solunum Fonksiyon Testleri

Toraks travması geçiren hastalarda ventilasyon ka-
pasitesinin değerlendirilmesi için spirometre en sık 
kullanılan testtir. Ancak doğru ve güvenilir bir maluli-
yet değerlendirmesi yapabilmek için kullanlan spiro-
metre cihazı uluslararası standartlarda olmalı ve testi 
uygulayan teknisyen deneyimli ve güvenilir olmalıdır. 
Test yapılacak kişi testten en az bir saat öncesine ka-
dar sigara içmemiş, en az dört saat öncesine kadar al-
kol almamış, en az iki saat öncesi aşırı yemek yememiş 
ve en az otuz dakika öncesi aşırı aktivite yapmamış 
olması gerekmektedir. Hastaların teste iyi koopere 
olması gerekir. Her testte en az üç manevra yapılma-
lı ve bunların en iyi değeri olan kaydedilmelidir. FVC, 
FEV1 ve difüzyon kapasitesi ölçümü solunumsal etki-
lenme oranının belirlenmesinde temel parametreler 
oldukları kabul edilmiştir (7,8). Toraks travması geçi-
ren hastanın SFT değerleri ve solunumun etkilenme 
derecesi göğüs hastalıkları uzmanları tarafından de-
ğerlendirilmelidir, etkilenme derecesi raporda belir-
tilmelidir.

c) Difüzyon Testi

Akciğer difüzyon kapasitesinin ölçümü maluliyet de-
ğerlendirilmesinde mutlaka yapılmalıdır. Difüzyon 
testinde %50’den az olarak ölçülürse ağır derecede 
bozulma var demektir. Maluliyetin yoğunluğuna ka-
rar verebilmek için egzersiz testleri ile değerlendirme 
yapılması önerilir.  

d) Arter Kan Gazı

İstirahat arter kan gazları (AKG) analizi maluliyet de-
ğerlendirmesinde rutin bir yöntem değildir. Ancak, 
klinik ve spirometrik incelemelerde tam bir değerlen-
dirme olanağı sağlanamadığı durumlarda başvuru-
lacak bir tanı yöntemidir (1). AKG için kan alınırken, 
hastanın istirahat halinde olması ve ayrıca oksijen 
tedavisini otuz dakikadır bırakmış olması gerekir. En 
az bir gün arayla alınmış iki ayrı AKG değerlerine ba-
kılır. Ölçülen pH, parsiyel arteryel karbondioksit ba-
sıncı (PaCO2), parsiyel arteryel oksijen basıncı (PaO2), 
bikarbonat (HCO3), baz açığı (Be) ve arteryel oksijen 
satürasyonu (SaO2) değerleri kaydedilir. Özellikle Pa-
CO2’deki artışın yüksek solunumsal maluliyet oranı 
hesaplanmasında belirleyici olduğu söylenebilir.

e) Egzersiz Testleri

Klinik, spirometrik, DLCO ve AKG bulguları ile fonk-
siyonel etkilenmenin derecesinde netlik sağlanama-

dığı durumlarda istenir. Maksimum oksijen tüketim 
kapasitesinin (VO2 max) ölçülmesi, hastanın çalışma 
kapasitesi için gerekli verilerin elde edilmesini sağlar. 
Spirometri ve DLCO değerleri maluliyet gerektiren 
ağır fonksiyon bozukluğunu gösteriyorsa veya her 
iki testte tamamen normalse egzersiz testine gerek 
yoktur. Bu testin yapılamadığı durumlarda 6 dakika 
yürüme testi yapılabilir. 

5) Tanı

Toraks travması geçiren hastalarda gelişen ek hasta-
lıkların tanısını koymak ve maluliyet oranını belirle-
mek için klinik, laboratuvar, radyolojik ve fonksiyonel 
bulgular sonucunda saptanan patolojiler birlikte de-
ğerlendirilmelidir. Saptanan tanılar kaydedilmelidir. 

6) Yorum

Bu bölümde ilgili birimin istemi doğrultusunda soru-
lan sorulara açıkça yanıt olabilecek yorumlar yazılma-
lıdır. Hastada travma nedeniyle yapılan torakotomi 
sonrası sekellerin neden olduğu fonksiyonel kayıpla-
rın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu ilgili sağlık rapo-
runda ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. Bu yoruma göre 
kişinin tekrar değerlendirilmesi yapılacaksa bunun 
tarihi belirtilmelidir. Mevcut patoloji ile kişinin çalış-
makta olduğu işte veya başka bir işte çalışıp çalışa-
mayacağının belirtilmesi de ilgili kurumların bilgisine 
sunulmalıdır. 

Tedavi ve prognoz hakkında görüş sunulması da ge-
reklidir. Mevcut verilerle kişide saptanan patolojinin 
yaptığı klinik, laboratuar, radyolojik, fonksiyonel etki 
durumuna göre varsa maluliyet derecesi saptanır. 
Kişinin tedavi planı ve prognozu hakkında bildirilen 
görüşler sonucunda maluliyet oranında artma veya 
azalma bekleniyorsa, buna uygun aralıklarla değer-
lendirme gerektiği belirtilmelidir.

Hazırlanan bu raporun tıbbi deneyimi olmayan kişi-
lere de (mahkemeye veya ilgili sosyal güvenlik kuru-
luşuna) sunulacağı dikkate alınarak raporun en son 
veya ilk sayfasına çok fazla tıbbi kelime içermeyecek 
ancak mevcut bozukluğu açıkça ortaya koyabilecek 
bir özetin veya sonuç paragrafının eklenmesi gerek-
mektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Fonksiyonel inceleme sonuçları temel alınır. Subjektif 
yakınma ve fizik muayene bulguları yardımcı faktör 
olarak kullanılır. Radyoloji ve laboratuvar bulguları 
maluliyet derecelendirmesine doğrudan etki etmeyip 
maluliyete yol açan patolojiye tanı koymaya yardımcı 
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olabilecek yöntemlerdir. Temel fonksiyonel paramet-
reler basit spirometrik veriler (FVC, FEV1, FEV1/FVC) ve 
akciğer difüzyon kapasitesidir. Klinik ve fonksiyonel 
bulgularla kişinin durumunda netlik sağlanamazsa 
egzersiz testi yapılır.

“American Medical Association (AMA)” ve “American 
Thoracic Society (ATS)” gibi pek çok kurum solunum 
fonksiyonlarındaki etkilenmenin şiddetini değerlen-
diren rehberler yayınlamıştır (Tablo 1, 2) (9,10). 

Bu rehberlerin tümünde solunumsal etkilenmenin belir-
lenmesinde çoğu olguda spirometri ve difüzyon kapa-
sitesi ölçümlerinin yeterli olduğu, bazı özel durumlarda 
ise egzersiz testinin kullanılması gerektiği belirtilmiştir 
(11). Türkiye’de ise Şubat 2014 yılında TÜSAD ve TTD 
tarafından ‘göğüs hastalıklarında maluliyet değer-
lendirme rehberi’ hazırlanmış, Tablo 3’te bu rehber-
den alınmış solunum parametrelerine göre maluliyet 
oranları belirtilmiştir (3). Maluliyet talebinde bulunan 
hastalar genel olarak semptomlarını abartma eğili-
minde olabilirler. Bu sebeple, şüphe halinde ayrın-
tılı fizyolojik değerlendirme yapılmalıdır. Maluliyet 

değerlendirmesi optimal tıbbi, cerrahi tedaviler ve 
rehabilitasyondan sonra yapılmalıdır. Kalıcı bir malu-
liyet olup olmadığına karar verilmesi önemlidir. Varsa, 
bunun şiddetini ve hastanın çalışma yeteneğine etkisi 
belirlenmelidir. 

MALÜLİYET VE MUAFİYET 
ORANLARININ BELİRLENMESİ 
SGK tarafından gönderilmiş toraks travmalı hastaların 
maluliyet oranları ilgili mevzuatları gereğince kendi 
birimlerinde hesaplanmaktadır. Hekimler tarafından 
sadece hasta ile ilgili durum bildirir raporu (tanısı 
ve yapılan işlemler) bildirilmektedir. Hasta ile ilgili iş 
gücü kayıp oranları istenmemektedir.

Toraks travmalı hastaların engelli indirimi, vergiden 
muafiyet, bakım parası veya erken emeklilik gibi 
sosyal haklardan yararlanmak amacıyla bizzat kendi 
isteği ile sağlık kuruluna başvurmaları sonucu hekim-
lerden istenen muafiyet oranları genellikle 30 Mart 
2013 yılında güncellenen “özürlülük ölçütü, sınıflandı-
rılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları 

Tablo 1. “American Medical Association” AMA’ya göre fonksiyonel etkilenmenin sınıflandırılması

Kayıp düzeyi

Evre I

Normal

Evre II

%10-25

Evre III

%26-50

Evre IV

%51-100

FVC % beklenen ≥80 60-79 51-59 <50

FEV1 % beklenen ≥80 60-70 41-59 <40

DLCO % beklenen >70 60-79 41-59 < 40

VO
2
max mL/kg/dakika >25 20-25 15-20 <15

Tablo 2. “American Thoracic Society” ATS’ye göre fonksiyonel etkilenmenin sınıflandırılması

İş gücü kaybı Yok  (Tam) Hafif (Tama yakın) Orta (Kısmen maluliyet) Ağır (Tam maluliyet)

FVC (beklenen %) ≥ 80 60-79 51-59 < 50

FEV
1
/FVC % ≥ 75 60-74 41-59 < 41

FEV
1
(beklenen %) ≥ 80 60-79 41-59 < 40

DLCO(beklenen %) ≥ 80 60-79 41-59 < 40

VO
2
max mL/kg/dak ≥ 25 15-25 < 15

Tablo 3. Genel solunumsal etkilenmeye bağlı maluliyet değerlendirme kriterleri (Şubat 2014- Maluliyet 
değerlendirme rehberinden alınmıştır).

Evre Evre 0 Evre 1 Evre 2 Evre 3 Evre 4

Maluliyet % 0 %2-10 %11-23 %24-40 %45-65

FVC % >%80 70-79 60-69 51-59 45-50

FEV1 % >%80 65-79 55-64 45-54 < 45

FEV1/FVC >%75

DLCO % >%75 65-79 55-64 45-54 < 45



345

Bölüm 41: Toraks Travması Geçiren Hastalarda İş gücü Kaybı, Maluliyet ve Muafiyet Durumları

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

hakkında yönetmelik”de tanımlanan kriterlere göre 
belirlenir (12). Buna göre kazanılmış akciğer, plevra 
ve göğüs kafesi hastalıkları veya akciğeri tutan diğer 
bütün hastalıklarda, akut dönem geçtikten sonra ve 
optimal tedavinin ardından klinik gözlem ve solunum 
fonksiyon testleriyle değerlendirme yapılır. Solunum 
fonksiyon testlerinin karar vermede yetersiz kaldığı 
durumlarda arteryel kan gazları (AKG), egzersiz test-
leri, ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile 
değerlendirme yapılır. Solunum fonksiyon testleri 
göğüs hastalıkları uzmanı veya SFT teknisyeni tara-

fından yapılır ve sorumlu göğüs hastalıkları uzmanı 
tarafından yorumlanarak onaylanır ve rapor içeriğine 
FVC, FEV1, FEV1/ FVC % oranları yazılır. Ayrıca toraks 
cerrahisi uygulanan hastalar (yıllık kontrollere göre) 
solunum ve dolaşım fonksiyon bozukluklarına göre 
değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda; solu-
num ve dolaşım fonksiyonunda az etkilenme varsa 
%20, orta derecede etkilenme varsa %40, ağır derece-
de etkilenme varsa veya kronik kor pulmonale, kronik 
tip 2 solunum yetmezliği gelişmişse %80 olacak şe-
kilde hastaların raporlarına kaydedilir (Tablo 4). İlgili 
hastanelerin sağlık kurulunda ilgili tüm branşlardan 
alınan iş gücü kayıp oranları toplanır. İş gücü kayıp 
oranlarının toplamı %40 ve üzeri olarak hesaplanırsa 
verilen muafiyet raporu geçerli olarak sayılır. 

Bununla birlikte konunun maddi manevi kazanç sağ-
lama potansiyeli de mevcuttur. Bu nedenle özellikle 
solunumsal semptom-fizik muayene-laboratuvar 
uyumsuzluğu olan hastalarda bu durumun mutlaka 
akla gelmesi, psikojenik faktörlerin sorgulanması, ge-
rekirse psikiyatri bölümünden konsültasyon yapılma-
sı gerektiği önerilebilir. 

Sonuç olarak çeşitli haklardan yararlanmak amacıy-
la solunumsal maluliyet değerlendirmesi talebiyle 
başvuran hasta sayısı giderek artmaktadır. Maluliyet 
değerlendirilmesi tıbbi olduğu kadar yasal ve sosyal 
yönleri de olan konulardır. Hekimler olarak üzerimize 
düşen görev bize değerlendirme istemiyle gönde-
rilen kişiyi tam bir klinik, radyolojik, laboratuvar ve 
fonksiyonel incelemeden geçirerek mevcut durumu-
nu somut olarak ortaya koymaktır. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Toraks travmaları nedeniyle yapılan torakotomi 
sonrası sekellerin neden olduğu kalıcı respiratuar 
fonksiyon bozuklukları görülebilir.

• Maluliyetinin belirlenmesi, kişilerin günlük yaşam 
ve çalışma aktivitesini kaybetme derecesine göre 
hesaplama yapılır.

• Toraks cerrahisi uygulanan hastalar (yıllık kontrol-
lere göre) solunum ve dolaşım fonksiyon bozuk-
luklarına göre değerlendirilir. 

• SGK tarafından gönderilmiş hastaların maluliyet 
oranları kendi birimlerinde hesaplanmaktadır. 
Hekimler tarafından sadece hasta ile ilgili durum 
bildirir raporu bildirilmektedir.  

• Vergiden muafiyet, erken emeklilik gibi sosyal 
haklardan yararlanmak amacıyla bizzat kendi iste-
ği ile sağlık kuruluna başvurmaları sonucu muafi-
yet oranları belirlenir, akut dönem geçtikten sonra 

Tablo 4. 30.03.2013 yılında güncellenen “özürlülük 
ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık 
kurulu raporları hakkında yönetmelik”’te belirtilen 
göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi tarafından 
belirlenen maluliyet oranları.

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

1-Doğuştan veya kazanılmış akciğer, plevra ve göğüs 
kafesi hastalıkları veya akciğeri tutan diğer bütün 
hastalıklarda, solunum ve dolaşım fonksiyonunda 
bozukluk yapmışsa; Solunum Fonksiyon Testlerine göre 
değerlendirme yapılır;

a- Az etkilenme varsa % 20

b- b- Orta derecede etkilenme varsa % 40

c- c- Ağır derecede etkilenme varsa veya kronik kor 
pulmonale gelişmişse % 80 

NOT: *Yukarıda bahsi geçen hastalıklarda akut 
dönem geçtikten sonra ve optimal tedavinin ardından 
Klinik gözlem ve Solunum Fonksiyon Testleri ile 
değerlendirme yapılır. Solunum Fonksiyon Testlerinin 
karar vermede yetersiz kaldığı durumlarda arter kan 
gazları, egzersiz testleri, ekokardiyografi ve sağ kalp 
kateterizasyonu ile değerlendirme yapılır.

**Solunum Fonksiyon Testleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
veya SFT Teknisyeni tarafından yapılır ve sorumlu Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı tarafından yorumlanarak onaylanır, 
rapor içeriğine FVC, FEV1, FEV1/ FVC % oranları yazılır.

2-Akciğer ve/veya plevra tüberkülozunda verilecek 
karar tedavi sonunda ve 1. maddedeki ölçeğe göre 
değerlendirilir.

NOT: *İlaca dirençli kronik tüberkülozlu olgular aynı 
şekilde uygun tedavi süresinin bitiminden sonra 1. 
maddedeki ölçeğe göre değerlendirilir.

**Ekstra pulmoner tüberkülozlu olgularda ise tedavi 
sonunda ilgili branş tarafından özür oranı belirlenecektir.

3- Akciğer, plevra ve toraksın diğer malignitelerinde 
onkolojinin ilgili maddesine göre değerlendirme yapılır. 

4- Toraks cerrahisi uygulanan hastalar (yıllık kontrollere 
göre) 1. maddedeki solunum ve dolaşım fonksiyon 
bozukluklarına göre değerlendirilir.

5- Akciğer transplantasyonu olanlarda Özür Oranı % 
70 olup, hastanın transplantasyon sonrası durumu 1. 
maddede belirtilen şekilde değerlendirilerek bulunan 
değer Balthazard Formülü ile eklenerek kişinin özür 
oranı belirlenir.
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ve optimal tedavinin ardından klinik gözlem ve 
solunum fonksiyon testleriyle değerlendirme ya-
pılır. 

• Solunum fonksiyon testlerinin karar vermede ye-
tersiz kaldığı durumlarda arteryel kan gazları, eg-
zersiz testleri, ekokardiyografi ve sağ kalp katete-
rizasyonu ile değerlendirme yapılır. 

• Solunum fonksiyon testleri göğüs hastalıkları 
uzmanı veya SFT teknisyeni tarafından yapılır ve 
sorumlu göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yo-
rumlanarak onaylanır, rapor içeriğine FVC, FEV1, 
FEV1/FVC % oranları yazılır. 

• Solunum ve dolaşım fonksiyonunda az etkilenme 
varsa %20, orta derecede etkilenme varsa %40, 
ağır derecede etkilenme varsa %80 olacak şekilde 
kaydedilir.

• İlgili tüm branşlardan alınan iş gücü kayıp oranları 
toplanır. İş gücü kayıp oranlarının toplamı %40 ve 
üzeri olarak hesaplanırsa, verilen muafiyet raporu 
geçerli olarak sayılır.

• Konunun maddi manevi kazanç sağlama potansi-
yeli de mevcuttur. Özellikle solunumsal semptom-
fizik muayene-laboratuvar uyumsuzluğu olan 
hastalarda bu durumun mutlaka akılda tutulması 
gerekmektedir.
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ÖZ
Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, kesici delici alet yaralanmaları gibi olaylar sonrasında   gelişen toraks travma-
ları akciğer yaralanmalarının önemli nedenleri arasındadır. Taburculuk sonrası süreçte hastaların hayat kalitesi ve işlev-
selliklerinde bozulma gerek fiziksel gerekse de psikolojik alanlardaki sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Toraks 
travması sonrası hastalarda görülen psikososyal problemler ve bu problemlerle ilişkili psikiyatrik bozukluklar bu yazının 
ana konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda toraks travmalı hastaların tedavisinde konsültasyon liyezon psikiyatrisinin 
önemine dikkat çekilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: toraks travması, akut solunum yetmezliği, psikiyatrik bozukluklar, psikososyal problemler

ABSTRACT 
Chest trauma following traffic accidents, firearm injuries, injuries of cutting drillers are among the important causes of 
lung injuries. After the hospital discharge, deterioration in the quality of life and functioning of patients arises not only 
in relation to problems in phycial domain but also in psychological domain. Psychosocial problems seen in patients 
after thoracic trauma and psychiatric disorders related to these problems constitute the main topic of this article. In this 
context, attention is paid to the importance of consultation liaison psychiatry in the treatment of patients with thoracic 
trauma.

Key Words: thoracic trauma, akut respiratory distress, psychiatric disorders, psychosocial problems

Sorumlu Yazar*: Prof.Dr. Ayşe Gül Yılmaz Özpolat, Serbest Hekim, Psikiyatrist, Ankara, Türkiye 
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GİRİŞ

Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları, kesici de-
lici alet yaralanmaları gibi olaylar sonrasında geli-
şen toraks travmaları ölümcül ya da tedavi süreci 
ile sonrasında kişinin hayat kalitesini, işlevselliğini 
bozucu olabilmektedir. Toraksın yanında pek çok 
genel beden travmasının da nedeni olabilen ateşli 
silah, kesici delici alet yaralanması, trafik kazaları, iş 
kazaları (düşmeye bağlı künt travmalar, yanıklar vb) 
kişilerde bazı psikososyal tepkilerin ortaya çıkmasına 
yol açabilmekte, travmanın yarattığı fiziki sorunlarla 
baş etmelerini ve travma sonrasındaki sürece uyum 
sağlayabilmelerini olumsuz etkileyip bununla ilişkili 

ruhsal rahatsızlıkların gelişimine sebep olabilmekte-
dir (1).  

Toraks travması hastalarında tedavi ve takip sürecin-
de ortaya çıkması muhtemel psikososyal problemler 
ve bunlarla ilişkili psikiyatrik bozukluklar bu yazının 
ana başlıklarıdır. Böylece toraks travmalı hastaların 
taburculuk sonrası süreçte yaşam kaliteleri ve işlev-
selliklerini arttırmaya yönelik tedavi planlarının ha-
zırlanmasında dikkat edilecek hususlar belirginleşmiş 
olacaktır.  Toraks travmalı hastaların tedavi ve takibin-
de konültasyon liyezon psikiyatrisinin tedavi ekibinin 
olmazsa olmaz unsurlarından biri olduğu görülmüş 
olacaktır. 
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TORAKS TRAVMASINDA PSİKİYATRİK 
BOZUKLUKLAR  

Genel anlamda konsültasyon liyezon psikiyatrisinde 
en çok konulan tanılardan birisi uyum bozukluğudur. 
Toraks travması olsun ya da olmasın hastanede yatan 
hastaların yaygın olarak aldıkları bir tanıdır. Dolayı-
sıyla uyum bozukluğu pek çok psikiyatrik bozuklukla 
karıştırılabilmekte, hastaların tedavi ve takip planla-
malarında eksiklikler ortaya çıkabilmektedir. Uyum bo-
zukluğunun toraks travması ile daha sık görülen diğer 
psikiyatrik bozuklukluklardan ayırımının yapılması bu 
anlamda tedavi ve takip planlarının doğru bir şekilde 
yapılmasına katkı sağlayabilecektir.  

A) UYUM BOZUKLUĞU

Uyum bozukluğu psikiyatristler arasında en sık tanı 
konulan psikiyatrik bozukluklar arasındadır (2).  Ancak 
sıklığı ve yaygınlığı ile ilgili kesin bir şey söylemek halen 
pek mümkün değildir. Konsültasyon liyezon psikiyatri-
si servislerindeki hastaların %50’ sinden fazlası uyum 
bozukluğu tanısını almaktadır. Kalp damar cerrahisi 
servislerindeki hastaların %51’i, hastaneye yeni yatmış 
kanser hastalarının %32’sinde uyum bozukluğu gelişti-
ği bildirilmektedir.   

Tanım gereği tanımlanabilir bir stresörün ya da travma-
tik bir olayın varlığı uyum bozukluğu tanısı koymak için 
gerekmektedir. DSM-V tanı ölçütlerine göre psikiyatrik 
belirtilerin tanımlanan stresörden sonra 3 ay içerisinde 
başlaması gerekmektedir (3). Belirtiler bu stresöre veri-
len uygunsuz psikososyal yanıtlarla ilişkilidir ve kişinin 
işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Uyum bo-
zukluğu tanısının geçerliliği ile ilgili halen tartışmalar 
sürmektedir.Özellikle belirtilerin stresörün ortaya çıkı-
şından sonra 3 ay içerisinde başlaması ile ilgili koşulun 
tartışmaya açık gözükmektedir.

Toraksı da içine alan travmalarda uyum bozukluğu be-
lirtilerinin tedavi sürecine, yasal sorunların varlığına, 
var olan maddi problemlere göre olaydan 12 ay son-
ra başladığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır 
(4). Dolayısıyla 3 ay sonrasında da uyum bozukluğu 
belirtilerinin ortaya çıkabileceğinin ve uyum bozuklu-
ğu kliniğinin dalgalanmalı bir gidişi olabileceği akılda 
tutulması gerekmektedir (5). Tanımı gereği uyum bo-
zukluğu tespit edilen bir psikososyal stresörün ortaya 
çıkışından sonra 3 ay içerisinde başlar ve psikososyal 
stresörün ortadan kalkmasından sonra 6 aydan daha 
uzun sürmez. Psikososyal stresörün ortadan kalmasını 
takiben 6 aydan daha uzun süren psikiyatrik belirtilerin 
varlığı anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik bozukluk-
ların gelişmiş olduğunu düşündürmelidir.

Konsültasyon liyezon psikiyatrisinde değerlendirilen 
ve uyum bozukluğu tanısı alan hastalarda, tespit edi-
len stres kaynağı sıklıkla tıbbi hastalığın kendisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalar genellikle psikiyat-
rik hastalık öyküsü olmayan ve kanser ve diyabet gibi 
uzun süreli hastaneye yatışlar gerektiren kronik has-
talıklara sahip olmaktadır. Tıbbi hastalığın belirgin bir 
stres kaynağı olmadığı ve uyum bozukluğu tanısı alan 
hastaların ise genellik geçmişte psikiyatrik hastalık 
öyküsü ya da tekrarlayıcı bir şekilde kişiler arası ilişki ve 
maddi sorunları bulunmakta; genç, bekar ve kadınlar-
da uyum bozukluğu tanısı daha yaygın görülmektedir 
(6). Yetişkinlerde uyum bozukluğu daha çok duygu-
durum ve anksiyete belirtileri ile kendini göstermekte 
iken, ergenlerde daha çok eyleme vurma ve davranış 
değişiklikleri ön plandadır (7). 

Klinik

Uyum bozukluğunun farklı alt tipleri belirtilerde çe-
şitliliğin görülmesine yol açmaktadır. Depresif duy-
gudurumla karakterize olan alt tipi kendisini disfori, 
çaresizliklik, ağlama atakları ile gösterbilirken, anksi-
yete alt tipinde psikişik kaygı, çarpıntı, huzursuzluk, hi-
perventilasyon ya da davranış sorunları görülmektedir. 
Çeşitli çalışmalarda uyum bozukluğunun kliniğiyle 
ilgili bulgular, çeşitli ölçekler kullanılarak yapılan anksi-
yete ve depresyon ölçümlerinin normal kontrollerden 
anlamlı derecede yüksek, majör depresyonlulardan ise 
anlamlı derecede düşük olduğunu göstermektedir (8-
11). Uyum bozukluğu olan hastalarda normal kontrol-
lere göre anlamlı derecede sık rastlanan belirtiler şun-
lardır: Uykusuzluk, iştahsızlık, kilo kaybı, libido kaybı, 
impulsivite, sosyal içe çekilme, depresif duygudurum 
ve intihar düşünceleri (8). Uyum bozukluğu, ergenler-
de impulsivite, saldırgan davranışlar, alkol-madde kö-
tüye kullanımı gibi belirtilerle, çocuklarda ve yaşlılarda 
ise bedensel yakınmalarla kendini gösterebilmektedir 
(12).    

Ayırıcı Tanı

Uyum bozukluğu’nun ayırıcı tanısında düşünülmesi 
gereken başlıca bozukluklar şunlardır (11,13): Majör 
depresyon, Posttravmatik stres bozukluğu, Yaş reak-
siyonu, Generalize anksiyete bozukluğu, Davranış bo-
zukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Alkol ve madde 
bağımlılığı, Kısa psikotik bozukluk, İlaç yan etkisi, Bazı 
fizyolojik durumlarda ortaya çıkabilen belirti ve bulgu-
lar.  

Uyum bozukluğu tanısı diğer psikiyatrik hastalıkla-
rın tanısı koymak için yeterli koşulların sağlanama-
dığı durumlarda sıklıkla konulan bir tanı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Ancak uyum bozukluğu kişide 
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ciddi psikososyal işlevsellik kaybı, uyum ve baş etme 
becerilerinde bozukluğun var olması nedeniyle kişinin 
yaşamış olduğu travmatik ya da stres yaratan olay bağ-
lamında ele alınıp değerlendirilmesi de gerekmektedir. 
Uyum bozukluğunda depresif belirtiler açık bir stres 
etkenine yanıt olarak ortaya çıkar ve bu etken ortadan 
kalkınca hızla düzelir. İşlevsellik kaybı da depresyonda 
olduğu derecede yüksek değildir.

Uyum bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu 
arasındaki temel fark, stres yaratan olayın ya da duru-
mun yoğunluğudur. Stres yaratan olay ya da durumun 
niteliksel farklılığı nedeniyle kişinin bu olaya vermiş 
olduğu psikososyal yanıtlar da niteliksel olarak farklı-
lık göstermektedir (14). Uyum bozukluğunda stresin 
kaynağı olan olay travma sonrası stres bozukluğunda 
olduğu gibi genellikle ani, beklenmedik ve kişide ha-
yati tehlike oluşturacak düzeyde değildir. Hastalık, bo-
şanma, iş değişimi ve hastane gibi farklı bir ortamda 
bulunma zorunluluğu gibi kişide stres yaratan olaylar 
genellikle uyum bozukluğu ile ilişkilidir (15).

Uyum bozukluğu tedavisi, hastanın baskın belirtisine 
göre planlanır (12-16). Örneğin anksiyete şikayetleri 
baskın olan hastalar için kısa dönemli bezodiazepin 
tedavisi (lorezepam 0,5 mg 2x1) uygundur. Bunun 
dışında belirtilerin devam ettiği hastalarda anksiyete 
bozukluğu ya da majör depresif bozukluk yönünden 
tekrar değerlendirme gerekir. Bunun yanında uyum 
bozukluğunun yaşanan travmanın ortaya çıkardığı fi-
ziksel sorunlara mı, tedavi sürecine mi, hastanede kalış 
süresi ya da hastane ortamına mı bağlı olarak ortaya 
çıktığının yoksa toraks travması gibi genel travmalar 
sonrası oluşabilecek kronik rahatsızlıklarla mı ilişkili 
olduğu değerlendirilmelidir. Uyum bozukluğuna yol 
açabilecek stresörlerin çeşitliliğindeki fazlalık ve kişiye 
bağlı faktörler rahatsızlığın dalgalı gidişatını ve diğer 
tanı kriterleri konusunda devam eden şüpheyi açıkla-
yıcı olabilir.

B) ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Dispne solunum yolu ve akciğer hastalıklarında ortaya 
çıkabilen ve nefes darlığı anlamında kullanılan bir kav-
ram olmasının yanında afektif bir komponente sahip 
kompleks bir fenomendir. Psikolojik durumlar dispne-
nin nedeni olduğu gibi, dispne kendi başına psikolojik 
durumlara neden olabilmektedir. Nefes darlığı, nefes 
alamama ve nefesin yetmemesi gibi şikayetler özellik-
le panik bozuklukla birlikte görülen şikayetler olmakla 
birlikte nefes darlığı şikayeti ön planda olan akciğer ve 
solunum yolları hastalıklarında ise anksiyete varlığı bu 
şikayetin daha yoğun bir şekilde yaşanmasına neden 
olmaktadır (17).       

Toraks travması olan hastalar genellikle acil müdahale 
gerektirmeleri nedeniyle acil servis şartlarında ilk ka-
bulü ve müdahalesi yapılmaya başlanmaktadır. Cerrahi 
işlem gereksinimi olan hastalar da dahi ilk girişimsel 
müdahele acil servis şartlarında hastanın bilinci açık-
ken yapılmaktadır. Böyle bir ortamda kişiler genellikle 
belirsizlik ve işlemin niteliği sonucu anksiyete tepkisi 
verebilmektedir. Kişi neler olup bittiğinden haberdar 
olmaya, hayati tehlikesinin olup olmadığı ile ilgili bilgi 
sahibi olmaya ve üzerinde uygulanacak olan girişimsel 
işlemlerin ne olduğu öğrenme ihtiyacı hissetmektedir. 
Bu konular üzerindeki belirsizliğin devamı kişinin do-
ğal olarak anksiyete tepkisi ortaya çıkarmasına ve bu 
tepkiyi arttırarak yaşantılamasına neden olabilmekte 
ve girişimsel işlemin yapılabilmesini zorlaştırabilmek-
tedir. Bu nedenle özellikle mevcut durumu hakkında 
belirsizlik yaşayan ve fiziksel belirtilerinin farkında olan 
bilinci açık olan hastaların, göğüs tüpü takma gibi gi-
rişimsel işlemler sırasında mevcut durumu hakkında 
mutlaka bilgilendirilmesi, girişimsel işlemin yapılışı sı-
rasında, işlemin aşamaları hakkında anlık bilgi verilme-
si, mevcut sağlığı konusunda -acil şartlarda ki girişimsel 
işlemler sırasında- kişiye güven verici ve rahatlamasını 
sağlayacak şekilde yaklaşılması hastanın anksiyetesi-
nin azalmasına, en azından kontrol altına alabilmesine 
ve nefes darlığı gibi belirtilerin kötüleşmesinin önü-
ne geçilmesine imkan vermiş olur. Toraks travması ile 
birlikte takipne, bradipne gibi nefes alma ve verme 
döngüsü ve düzeninde bozulmaların yol açtığı be-
lirtilere sahip olan hastalar, içerisinde bulundukları 
hali hazırdaki durum, uygulanacak girişimsel işlem, 
çevresindeki sağlık personelinin telaşı, aceleciliği ve 
endişesini görmesi ile anksiyete şikayeleri geliştirmeye 
başlayacak bu durum da fizyolojik olarak hali hazırda 
var olan solunum şikayetlerinin kötüleşmesine neden 
olacaktır. Özellikle toraks travması gibi dispneye yol 
açan durumlarda hastalarda ek olarak gelişebilecek 
panik ataklar, hastanın solunum şikayetlerini daha da 
kötüleştirecektir (18). Bu nedenle toraks travması gibi 
solunum şikayetlerine yol açan durumlarda tedavi eki-
binin hastanın anksiyetesini arttıracak tutum ve dav-
ranışlardan uzak durması, anskiyetesi var ise bunun 
hastanın içerisinde bulunduğu belirsizlik hali ile ilişkili 
olduğunun farkındalığına sahip olması ve yapmış ol-
duğu müdahale sırasında mutlaka kişinin anksiyetesini 
yatıştırır tarzda hastaya yaklaşması büyük önem taşı-
maktadır. 

Acil servislere nefes darlığı ya da takipne gibi şikayet-
lerin ön planda olduğu toraks travması ile başvuran 
hastalarda bu şikayetlerin hangi düzeyde travma ve 
hangi düzeyde anksiyete temelinde geliştiğinin ayırt 
edilmesi önem taşımaktadır. Özellikle de panik atak 
durumları var olan klinik tablonun olduğundan farklı 
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bir şekle bürünmesine neden olabilmekte, acil tedavi 
sürecini etkileyebilmektedir. Bu nedenle acil müdahele 
de bulunacak hekimin panik atak belirtilerini ayırt ede-
bilmesi büyük önem taşımaktadır (19).  

Anksiyete bozukluklarının varlığı bu nedenle toraks 
travmasına sahip olan ve geçmişte anskiyete bozuklu-
ğu öyküsü olan ya da hali hazırda anksiyete bozukluğu 
nedeni ile tedavi altında olan hastaların klinik seyirleri, 
anksiyete bozukluğu olmayanlara göre daha farklı ve 
olumsuz seyredecektir. Bu nedenle anksiyete bozuk-
luklarının tanınması ve tedavi toraks travması geçiren 
hastaların ilerleyen tedavi süreçlerinde –özellikle de 
akciğer hasarına bağlı solunum sıkıntısı yaşayan hasta-
larda- klinik öneme sahiptir (20). Özellikle yaygın ank-
siyete bozukluğu ve panik bozukluk toraks travması 
durumlarında ve sonrasndaki tedavi sürecinde dikkat 
edilmesi gereken önemli anksiyete bozukluklarıdır.  

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Toraks travmaları sonrasında gelişen akut akciğer yara-
lanmaları akut solunum sıkıntısına yol açan, yoğun ba-
kım ve hastaneye yatış ihtiyacı gerektiren yaşamı teh-
dit eden olaylardır. Akut akciğer yaralanması sonrası 
tedavi olan hastalar aynı zamanda işlevsellikte ve hayat 
kalitesinde bozulma ile ilişkili klinik olarak anlamlı dü-
zeyde anksiyete ve depresyon belirtilerine sahiptirler 
(21,22). Hastaların hastanede yattıkları süre içerisinde 
yaygın anksiyete ve depresyon belirtilerinin değer-
lendirilmesi bu nedenle önem taşımaktadır. Hastane 
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) akciğer yara-
lanması olan hastaların yaygın anksiyete ve depresyon 
belirtilerini değerlendirmek için sıklıkla kullanılan ge-
çerli bir ölçüm aracıdır (23).

Akut akciğer yaralanmaları ve akut solunum sıkıntısına 
sahip travma hastaları genellikle yoğun bakım ünite-
lerinde mekanik ventilasyon gibi yaşam destek teda-
visine ihtiyaç duyarlar ve yoğun bakım ünitelerinden 
taburcu olduktan 1 yıl sonra bu hasta grubunun %50’ 
ye yakını klinik önemi olan yaygın anksiyete belirtile-
ri yaşayabilmektedir (24). Yoğun bakımda ve mekanik 
ventilasyonda geçirilen süre, dispne varlığı, yoğun ba-
kımda sedasyon süresi ve benzodiazepine tedavisi ile 
yaygın anksiyete belirtlerinin varlığı arasında ilişki ol-
duğu bazı çalışmalarda bildirilmektedir (25,26).

Gerek hastanede kalış süresi boyunca gerekse de ta-
burculuk sonrası klinik olarak anlamlı yaygın anksiyete 
belirtilerinin varlığı akciğer yaralanması olan hastaların 
işlevsellik ve yaşam kalitelerini ciddi anlamda bozmak-
tadır. Bu nedenle yukarıda da değinildiği gibi anksi-
yete belirtilerinin hastanede yatış süreci boyunca de-
ğerlendirilmesi ve tedavisinin sağlanması taburculuk 
sonrası süreçte hastanın yaşam kalitesini ve işlevsellik 

düzeyini arttırmada büyük önem taşımaktadır. Hasta-
nın geçmişte anksiyete bozukluğu ya da pskiyatrik bir 
hastalık öyküsünün olması, kişilik yapısı (anksiyöz kişi-
lik özellikleri), tıbbi eş tanı varlığı yoğun bakım sonrası 
süreçte yaygın anksiyete belirtilerinin gelişimi için risk 
teşkil edebilmektedir (21). Dolayısıyla yaygın anksiyete 
bozukluğu kliniğinin yoğun bakım ve cerrahi üniteler-
deki tedavi ekibi tarafından tanınması büyük önem 
taşımaktadır. Belirtilerin tanınması ve ardından gele-
cek değerlendirme süreci hastanın yatış sürecinde ve 
taburculuk sonrası süreçte tedavi planının belirlenme-
sine katkı sağlayacaktır.

Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile du-
rumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen ni-
telikteki endişe yaygın anksiyete bozukluğunun temel 
belirtisidir.  Psişik düzeyde bir kaygı ve endişe haline, 
kolay yorulma, dikkati toplayamama, unutkanlık, kas 
gerginliği, uykusuzluk, kas gerginliği ve genel bir ger-
ginlik hissinin hepsi ya da birçoğu eşlik edebilmekte 
ve bu şikayetlerin en az 6 ay boyunca sürmesi gerek-
mektedir. Yaygın anksiyete belirtileri, yaygın anksiyete 
bozukluğu DSM-V tanı kriterleri baz alınarak da tedavi 
ekibi ya da hekim tarafından değerlendirilebilir (Tablo 
1). 

Tablo 1. DSM-V’ e göre yaygın anksiyete bozukluğu tanı 
kriterleri (3). 

A- En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde birtakım 
olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı 
gösterebilme gibi) ilgili olarak, aşırı bir kaygı ve 
kuruntu (kaygılı beklenti) vardır.

B- Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük 
çeker.

C- Bu kaygı ve kuruntuya aşağıdaki altı belirtiden üçü (ya 
da daha çoğu) eşlik eder (en azından kimi belirtiler 
son altı ayın çoğu gününde bulunmuştur): 

1- Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da 
sürekli diken üzerinde olma. 

2- Kolay yorulma. 

3- Odaklanmada güçlük çekme ya da zihin boşalması. 

4- Kolay kızma. 

5- Kas gerginliği. 

6- Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu 
sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen, 
doyurucu olmayan bir uyku uyuma).

D- Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik 
açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili 
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında 
işlevsellikte düşmeye neden olur.

E- Bu bozukluk, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen 
bir madde bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun 
(örn. hipertiroidi) fizyoloji ile ilgili etkilerine 
bağlanamaz.

F- Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi 
açıklanamaz.
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Panik Atak ve Panik Bozukluk

Toraks travması sonrası süreçte, yoğun bakım ve 
mekanik ventilasyon gereksinimi anksiyete bozuk-
luklarından özellikle panik bozuklukla ilişkili olduğu 
bildirilmektedir (12). Özellikle de boğulma hissinin 
tecrübe edilmesi ilerleyen dönemde panik bozuklu-
ğun gelişiminde önem bir rol oynamaktadır. Klinik 
ortamda panik bozukluk sıklıkla panik atakla karış-
tırılmaktadır. Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman 
tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkın-
tı ya da korku nöbetleri panik atak olarak adlandırılır.  
Panik Atağı, birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 
10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu 
zaman 10-30 dakika (seyrek olarak da 1 saate kadar) 
devam ettikten sonra kendiliğinden geçmektedir.

Panik atak kliniğinde;

• Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma,

• Çarpıntı, kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması

• Terleme,

• Nefes darlığı ya da boğulur gibi olma,

• Soluğun kesilmesi 

• Baş dönmesi, sersemlik,  düşecek ya da bayılacak 
gibi olma

• Uyuşma ya da karıncalanma

• Üşüme, ürperme ya da ateş basması

• Bulantı ya da karın ağrısı  

• Titreme ya da sarsılma 

• Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve 
farklı hissetme

• Kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu

• Ölüm korkusu

• Bir Panik Atağında bu belirtilerden en az 4 ya da 
daha fazlası bulunmaktadır.

Panik bozukluk ise; Tekrarlayıcı beklenmedik panik 
atakları ile ataklar arasındaki zamanlarda başka panik 
ataklarının daha olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duy-
ma, panik ataklarının  “kalp krizi geçirip ölme”, “kont-
rolünü yitirip çıldırma” ya da “felç geçirme” gibi kötü 
sonuçlara yol açabileceği inancıyla sürekli üzüntü 
duyma ya da ataklara ve olası kötü sonuçlarına karşı 
önlem olarak (işe gitmeme, spor, ev işi yapmama, bazı 
yiyecek ya da içecekleri yeyip içmeme, yanında ilaç, 
su, alkol, çeşitli yiyecekler taşıma gibi) bazı davranış 
değişikliklerinin görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır.

Panik atak özellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile 
acil servise başvuran hatalarda akut solunum sıkıntısı 
yaratan toraks travmasına bağlı akut solunum sıkıntı-
sı yaratan tıbbi durumlardan ayırılması hayati öneme 

sahiptir. Hipoksi durumlarındaki ajitasyon, çarpıntı, 
nefes darlığı, göğüs ağrısı, agresyon panik atakla karı-
şan belirtilerdir. Bu nedenle hipoksinin panik ataklar-
la ayırıcı tanısının yapılması önem taşımaktadır. Nadir 
görülen ve ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken 
akut solunum yetmezliği durumu ise panik atağın 
eşlik ettiği ya da eş tanı panik bozukluğun bulundu-
ğu anoreksiya nevroza hastalarında görülen primer 
spontan pnömotorakstır (27)

C) NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

Akut solunum sıkıntısına yol açan ve yoğun bakım 
ihtiyacı gerektiren akciğer yaralanması olan hastalar, 
taburculuk sonrasındaki 6-12 ayda fiziksel, duygusal 
ve nörobilişsel kusurlar yaşama ve azalmış yaşam ka-
litesine sahip olma açısından risk altındadır (28,29).  
Yapılan çalışmalarda bu hastaların (yoğun bakım ge-
rektiren ve akut solunum yetmezliği olan akciğer yara-
lanması olan hastalar) taburculuk sonrasındaki 1 yılda 
hastaların nörobilişsel kusurlara sahip olduğu bildi-
rilmektedir (30,31). Özellikle de bellek, dikkat, işlem 
hızı en çok bozulan nörobilişsel işlevler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Akut solunun sıkıntısı olan hastalarda 
nörobilişsel kusurların yaygınlığının %25-78 arasın-
da değiştiği bildirilmektedir (24).  Akut solunum yet-
mezliği sonrası süreçte gelişen nörobilişsel kusurlar iş 
yaşamında üretkenlik, işe yaşamına dönme ve yaşam 
memnuniyetinin temel belirleyicileri arasındadır (29).

D) AKUT STRES BOZUKLUĞU VE POST-
TRAVMATIK STRES BOZUKLUĞU

Akut solunum yetmezliği gelişen hastalar hastane-
den taburculuk sonrası ilk 1 yılda düşük yaşam kali-
tesi düzeylerine sahip olma riski altındadır ve düşük 
yaşam kalitesi de psikososyal durumlardan nörobiliş-
sel kusurlar, depresyon, anksiyete ve post-travmatik 
stres bozukluğu ile ilişkili olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu durum toraks travması sonrası akut solunum 
yetmezliği gelişen ve yoğun bakım ihtiyacı gerektiren 
hastaların uzun dönemde morbiditesini ciddi anlam-
da etkimektedir.

Post-travmatik stres bozukluğu da yukarıda da de-
ğinildiği gibi toraks travması olan ve akut solunum 
sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı olan hasta-
larda taburculuk sonrası düşük yaşam kalitesinin ve 
psikososyal işlevsellik kusurunun ana belirleyicileri 
arasında gösterilmektedir (32). Bu bakımdan post-
travmatik stres bozukluğunu tanınması önem taşı-
maktadır. 

Taburculuk sonrası süreçte değerlendirme sürecinde 
bu anlamda kişinin sahip olduğu psikiyatrik belirtile-
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rin yaygın anksiyete bozuklukları, uyum bozuklukla-
rı, panik bozukluğu, depresyon, deliryum ve psikotik 
bozukluklar ile akut ve post-travmatik stres bozuk-
luğunun birbirinden ayrılması önem taşımaktadır. 
Özellikle post-travmatik stres bozukluğu ve akut stres 
bozukluğunun birbirine olan benzerliği çoğu zaman 
akut stres bozukluğu yerine post travmatik stres bo-
zukluğu tanısı konmasına ya da akut stres bozuklu-
ğunun diğer psikiyatrik bozukluklarla karıştırılmasına 
neden olabilmektedir. Yoğun bakımda yattığı süre 
içerisinde taburculuk sonrasına kadar geçen süre içe-

risinde akut stres bozukluğu ve post travmatik stres 
bozukluğu ayırıcı tanısın yapılması gerekmektedir.  

Akut stres bozukluğu en az üç gün ve en fazla bir ay 
süren psikiyatrik belirtilere sahip olması bakımından 
post travmatik stres bozukluğundan ayrılmaktadır 
(Tablo 2). Akut gerginlik (stres) bozukluğu, travmatik 
bir olaydan hemen sonra görülmeye başlayan en az 
üç en fazla bir ay süren ve bireyde kaçınma durumu, 
sürekli tetikte olma hali ve ruhsal çözülmeyi içeren bir 
rahatsızlıktır (33). 

Tablo 2. Akut stres bozukluğu DSM-V tanı kriterleri (3).

A. Kişinin aşağıdaki maddelerin biri veya birden fazlasıyla, kişiyi derinden sarsan bir ölüm veya ağır yaralanma ile 
karşılaşmış olması veya cinsel saldırıya maruz kalma; 1- Bireyi örseleyen bir olay yaşama 2- Başka bireylerin başına 
gelen olumsuz yaşantıları görme, tanık olma. 3- Aile bireyleri veya sosyal çevresinde bulunan bir arkadaşının 
örseleyici olaylar yaşadığını öğrenme ( Mesela; Aile bireylerinden birinin ölümü veya ölme ihtimalinin bulunması, 
öldürülmesi veya kaza sonucu ölmüş olması) 4- Bireyi olumsuz yönde etkileyen olaylara sürekli maruz kalması ( 
Mesela; Çocuk istismarı ile sürekli karşılaşan polis memurları) Not: Bu tanı ölçütünün uygulanması için kişinin sürekli 
yinelenen olaylarla karşılaşması mesleği ile ilgili değil ise, elektronik ve görsel yayın ortamlarından kaynaklanıyorsa 
bu tanı kriteri uygulanmaz.

B.  Kişiyi olumsuz etkileyen olaylardan sonra istem dışı meydana gelen veya kötüye giden belirtiler, olumsuz duygu 
durumu (Dissosiyatif), kişide görülen kaçınma ve uyarılmaya sebep olan aşağıda sıralanmış istem dışı belirtileri 
içeren maddelerden 9 veya daha fazla belirtinin görülmesi.

1.Bireyi derinden sarsan örseleyici bir olay sonrasında istem dışı meydana gelen ve bireyi huzursuz eden anıların 
hatırlanması. Not: Bu durumu çocuklar; yaşadığı örseleyici olaydan sonra birtakım duyguları dışa vurularak 
yineleyici birtakım oyunlar ile ortaya çıkarabilir. 

2. Bireyi örseleyen olaylar ile ilgili içsel veya duygusal olarak sıkıntı yaşamasına sebep olan düşüncelerin görülmesi. 
Not: Bu durum çocuklarda ise içeriği belli olmayan korkutucu hayaller olarak görülebilir. 

3. Kişinin yaşamış olduğu örseleyici olayları tekrar yaşıyormuş gibi hissetmesi veya davranışlar göstermesi. Not: 
Çocuklarda ise bu durum oyun sırasında örseleme ile ilgili olan davranışı canlandırması olarak görülebilir. 

4.Bireye örseleyici olayları hatırlatan uyaranlara yoğun veya uzun süreli tepki göstermesi bu durumun ve bu durum 
kişiyi sıkıntıya sokması veya fizyolojik olarak belirgin tepkilerde bulunması. 

Olumsuz duygudurum beliritleri:

5.Olumlu duyguları (sevgi, mutluluk gibi duygularda) uzun süreli ve sürekli olarak yaşayamama görülür. 

Çözülme (Dissosiyasyon) Belirtileri 

6.Kişinin kendisi veya çevresindekilerle ilgi değişmişlik duygusu (kendisini başkasının gözünden görme durumu, 
zaman yavaşladığını hissetme gibi). 

7.Kişiyi örseleyen biri olayın Önemli ayrıntılarını hatırlayamaması veya unutması durumu görülebilir (bu durumun 
kişinin başından aldığı darbeye, alkol veya madde kullanımının olduğu durumlara bağlı değildir). 

Kaçınma Belirtileri 

8.Bireyin kendisini duygusal veya fiziksel olarak örseleyecek durum ve olaylardan uzak durmaya çalışması. 

9.Bireye örseleyen olayları hatırlatan ve örseleyici olayla ile ilgili yakından ilişkisi olan kişilerden, ortamlardan ve 
duygulardan uzak durmaya çalışması. 

Uyarılma Belirtileri 

10.Bireyde uyku bozukluğu görülmesi 

11.Çevresindeki insanlara veya nesnelere sözlü veya sözlü olmayan saldırgan davranışlar sergilemesi. 

12.Sürekli tetikte olma hali. 

13.Odaklanmada güçlük çekme görülür. 

14.İrkilme tepkilerinin abartılı olması.

C.  Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğunda B maddesindeki belirtiler, bireyi örseleyen yaşantıdan sonra süresi üç gün ile 
bir ay arasında değişmektedir. Not: Bireyi örseleyen yaşantıdan hemen sonra belirtiler görülmeye başlayabilir fakat 
tanı kriterlerini karşılayabilmesi için sürenin minimum 3 maksimum ise bir ay sürmesi gerekmektedir.

D.  Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğu olan bireyin işle ilgili veya kişisel bakım gibi alanlarda işlevsellikten uzaklaştığı 
görülebilir.

E.  Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğu madde kullanımı veya herhangi bir fizyolojik rahatsızlık ile ilgili 
etkilerebağlanarakaçıklanamaz.
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  Post travmatik stres bozukluğu belirtileri yaşanan to-
raks travmasına neden olan olaya bağlı gelişebileceği 
gibi, özellikle yoğun bakım sonrası dönemde gelişen 
post-travmatik stres belirtilerinin daha çok mekanik 
ventilasyon ve yoğun bakım gereksinimi ile güçlü iliş-
kisi olduğu bildirilmektedir (29). Post-travmatik Stres 
bozukluğu belirtileri 4 ana grupta sınıflandırılmakta-
dır:

a.Yeniden yaşama/deneyimle (hatırlama): Trav-
ma yaşayan kişide olaydan sonra olayla ilgili anıların 
zihnine hücum etmesi ve istemsiz bir şekilde sıklıkla 
gelmesi durumudur. Anılar oldukça gerçekçi olması 
bakımından kişi bu gerçekliğe bazen kendini kaptırır 
ve gerçekten o andaymış gibi davranmaya, hissetme-
ye başlayabilir.  

b.Kaçınma: Kişi olayı hatırlatan yer, durum, konuşma, 
hatta duygu ve düşüncelerden kaçınmaktadır. Olayı 
hatırlamak büyük bir sıkıntı, acı ve korku hissine yol 
açmaktadır. Olayı hatırlatan ve ilişki kurulan her du-
rumdan kaçınılır.   

c.Aşırı uyarılma ve tepkisellik: Kendisini sürekli ola-
rak tetikte ve diken üstünde hissetme durumudur. 
İrkilme ve yerinden sıçramalar, çarpıntı, terleme, titre-
me, nefes daralması, uykuya dalma güçlükleri, çabuk 
uyanma şeklinde görünüm bulur.

d.Travma sonrası diğer duygudurum ve bilişsel de-
ğişimler: Bunlar arasında olayın bazı önemli yönleri-
ni hatırlayamama, ısrarcı olumsuz bilişler, olaya dair 
kendini veya başkalarını suçlama, çeşitli aktivitelere 
katılmaya yönelik ilginin azalması, diğer insanlardan 
uzaklaşma veya olumlu duyguları hissedememe yer 
alır.

  Bu ana grup belirtiler post-travmatik stres bozuk-
luğunun tanınmasında oldukça yardımcı olacak-
tır. Ayrıca toraks travmasının tedavisi sonrası sü-
reçte konsültasyon liyezon psikiyatrisinin tedavi 
planına eklenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  
TSSB’nin prognozuna ilişkin net tanımlamalar yap-
mak güçtür. TSSB’nin kronikleşmesine neden olan 
risk faktörleri; kadın cinsiyet, ailede antisosyal dav-
ranış öyküsü, ek bir affektif ya da anksiyete bozuk-
luğu tanısı, ek tıbbi hastalıklar olarak sıralanabilir. 
İyi prognoz ölçütleri arasında; belirtilerin hızlı bir şekil-
de ortaya çıkması, belirtilerin kısa süreli olması (6 ay-
dan kısa), iyi premorbid işlevsellik, güçlü sosyal destek 
ve diğer psikiyatrik, tıbbi ya da madde kullanımına 
ilişkin bozuklukların olmaması sayılabilir.

Travma sonrası stres hastalığının tedavisinde hem 
ilaçların hem de psikolojik tedavilerin etkili olduğu 
gösterilmiştir. Travmatik olaydan herkesin aynı oranda 

etkilenmediği açıktır. Travmayla ilgili az sayıda ruhsal 
belirtisi olsa da hayatı çok fazla etkilenmemiş birçok 
insan vardır. Bazı kişiler için ise travmatik stres belir-
tileri iş ve sosyal hayatı çok ciddi biçimde engelliyor 
olabilir. Bu nedenle travmanın etkilerinin giderilmesi 
için herkesin ihtiyacına göre farklı tedavi yaklaşımları 
planlanmalıdır. Rahatsızlığın tedavisinin olduğunun 
bilinmemesi ve kişilerin travmayı hatırlamak isteme-
mesi yardım almayı geciktirmektedir. 

E) DELİRYUM

Deliryumun toraks travması açısından önemi hipok-
siye durumlarında da bilinç düzeyinde değişimin or-
taya çıkabilmesi ve deliryum tablosunun psikiyatrik 
belirtiler ve davranış değişiklikleri ile kendini göste-
rebilmesi nedeniyle, mevcut durumun psikiyatrik bir 
tabloya atfedilerek özellikle acil servislerde hipoksi-
nin atlanabilmesidir. 

Deliryumun tanınmasında hastanın bilinç 
düzeyindeki değişimlerin fark edilmesi önem taşı-
maktadır. Özellikle yoğun bakım servislerinde akut 
solunum yetmezliği ve akciğer yaralanması nedeniyle 
yatan hastalarda ortaya çıkan davranış değişiklikleri, 
dikkat dalgalanmaları, duygusal değişimlerin bir de-
liryum tablosunu işaret ediyor olabileceği ve anksi-
yete, depresyon, uyum bozukluğu, kişilik bozukluğu, 
demans gibi diğer psikiyatrik durumlardan ayırt edil-
mesi gerekir (Tablo 3). 

Deliryum tanısının ve belirtilerinin tanınması açısın-
dan başlıca klinik özellikleri şunlardır: Dikkatin odak-
lanmasında, sürdürülmesinde bozuklukla birlikte gö-
rülen bilinç bozukluğu; bilişte demansla açıklanmayan 
akut (saatler veya günler süren) değişikler ve zihinsel 
durumda gün boyu süren dalgalanmalardır. Delir-
yumun prevalansının %10-51 ve insidansının %4-31 
arasında olduğu görülmektedir. Yoğun bakım ünite-
lerinde bu oran %80’lere ulaşabilmektedir.

Deliryumlu hastaların dikkati odaklama, sürdürme-
sinde değişiklikler olur. Dikkatleri dağılır, bellekleri za-
yıftır. Duygulanımda labilite, psikomotor anormalik-
ler, yanlış yorumlama ve varsanılar gelişir. Kısa zaman 
dilimleri içinde endişe, korku, apati, kızgınlık, öfori, 
disfori, sinirlilik mevcuttur. Çoğunlukla görsel halu-
sinasyonlar görülür. Hastalar konfüzyon, dezoryan-
tasyon yönelim bozukluğu yaşarlar. Hastalar damar 
yolunu, kataterleri, EKG bağlantılarını ve diğer tüpleri 
çekmeye çalışabilmektedirler.

Deliryum etiyolojisinde birçok faktör bulunabilmek-
tedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

• Santral sinir sistemi bozukluğu: Nöbet, migren, 
kafa travması, beyin tümörü, beyin kanamaları)
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• Metabolik bozukluk: Elektrolit anormallikleri, di-
yabetes mellitus, insülin direnci

• Sistemik hastalık: Enfeksiyon, travma, beslenme 
yetersizliği, yanıklar, sıcak çarpması

• Tedaviler: Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, 
steroidler, kardiyak ilaçlar, anestezi, antihipertan-
siyon ilaçları, antineoplastik ilaçlar, bitkisel tedavi 
yöntemleri, beslenme destekleri

• Kardiyak: Kalp yetmezliği, aritmi, miyokardiyal en-
farktüs, kardiyak cerrahi

• Akciğer: kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hipok-
si

• Endokrin: Adrenal yetmezlik, adrenal kriz, tiroid ve 
paratiroid bozuklukları

• Hematolojik: Anemi, lökemi, kök hücre nakli

• Renal: Renal yetmezlik, üremi

• Hepatik: Hepatit, siroz, hepatik yetmezlik

• Tümörler

• Toksinler

Başlıca risk faktörleri ise;

• Deliryum öyküsü

• Bilişsel bozulma

• Kötü beslenme

• 70-yaş üzeri

• Alkol kötüye kullanımı

• Hipertansiyon

• Anormal potasyum, sodyum veya glukoz düzeyi

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

• Sigara içme öyküsü

• Çoklu ilaç kullanımı

• Tıbbi hastalık

Oluşum mekanizmalarında ise;

• Azalan oksidatif metabolizma

• Azalan kolinerjik işlev

• Aşırı dopamin

• Aşırı norepinefrin

• Aşırı glutamat

• Serotonin dengesizliği

• GABA dengesizliği

• Azalmış beta endorfin

• Anormal sinyal iletimi

• Kan beyin bariyer geçirgenliğinde değişim

• Endokrin anormalliği

Deliryumun iki alt tipi bulunmaktadır. Hiperaktif alt 
tipte hastalar psikomotor olarak aktif, uyanık, huzur-

suz ve heycanlıdır, yüksek sesle ve basınçlı konuşurlar. 
Hipoaktif alt tipte ise psikomotor olarak yavaş, sessiz 
ve geri çekilmiştir, uyanıklığı azalmış ve az konuşurlar. 

Deliryum tablosu varlığında mutlaka altta yatan 
başka bir tıbbi sorun olabileceği düşünülmelidir. Hi-
poksiye bağlı gelişen ani bilinç, dikkat ve davranış 
değişiklikleri bu anlamda hipoksiye bağlı bir delirium 
tablosunu düşündürmelidir. Özellikle yoğun bakım 
servislerinde deliryumun atlanmasının en önemli 
nedeninin tam bir bilişsel durum muayenesinin has-
talara uygulanmamış olduğu bir gözden geçirme ça-
lışmasında ortaya konmuştur (34). Dikkatin, belleğin, 
yönelimin, görsel uzaysal becerilerin, anlama, yazma 
gibi becerilerin hepsini değerlendirme olanağı veren 
mini mental bilişsel durum değerlendirme testinin 
yatak başında yapılması 5 dakikaya yakın sürer. Bu 
test psikiyatrik tablolar ile psikiyatrik olmayan ancak 
psikiyatrik belirtilerle görünüm bulan yaşamı tehdit 
eden tıbbi durumların ayırımını yapabilmeye olanak 
sağlamakta ve bu amaçla kullanılan en sık değerlen-
dirme aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Deliryum gelişen yatan hastalarda önemli olan bir di-
ğer sorun ise deliryumun tedavisi ve kontrol edilebil-
mesidir. Bu açıdan belli başlı tedavi seçenekleri şu şe-
kildedir: Deliryum tedavisinde başlıca dikkat edilmesi 
gereken noktalar, deliryuma neden olan sebepleri 
bulmak, hastayı, aileyi, personeli bilgilendirmek ve 
deliryum ile ilişkili davranış bozukluklarının sempto-
matik tedavisini gerçekleştirmektir.

Hasta mümkün olduğunca uyarandan belli ölçülerde 
yalıtılmış sessiz ve aydınlık olmayan bir odada yatırıl-
malıdır. Yoğun bakım şartlarında ise bu pek mümkün 
olamamakta, hastalar daha çok medikal yöntemlerle 
kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Oryantasyon 
kusuru yaşayan hastalara sıklıkla tekrarlayıcı bir şekil-
de hangi günde olduğu, nerede olduğu, şu ne yaptığı 

Tablo 3. Deliryum için DSM-V tanı kriterleri

A) Dikkati belirli bir konu üzerinde odaklama, sürdürme 
ya da yeni bir konu üzerine kaydırma becerisinde 
azalma ile giden bilinç bozukluğu 

B) Bu bozukluk kısa bir süre içinde gelişir (genellikle 
saatler, birkaç gün içinde), temel dikkat ve ayrımında 
olma düzeyinde bir değişiklik vardır ve gün içinde 
dalgalanmalar gösterir. 

C) Bilişte ek bir bozukluk (bellek bozukluğu, yönelim 
bozukluğu, dil, görsel-uzamsal yeterlilikte bozukluk) 

D) Daha önceden var olan, yerleşik ya da gelişen demans 
ile açıklanamayan algı bozukluklarının ortaya çıkması 

E) Öykü, fizik muayene ya da labarotuar bulgularında, 
bu bozukluğun genel tıbbi bir durumun doğrudan 
fizyolojik etkili olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
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ile ilgili geri bildirimlerin faydalı olduğu bilinmekte-
dir. Özellikle akciğer yaralanmasına bağlı hipoksik 
durumların ajitasyon, oryantasyon bozukluğu, bilinç 
düzeyinde değişimlerle kendini gösterdiği ve ani ge-
liştiği akılda tutulmalı, hastanın solunum sıkınıtısının 
devam edip etmediği oksijen satürasyonunda düşme 
olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Farmakolojik tedavi: Bu alanda özellikle yüksek po-
tanslı tipik antipsikotikler kullanılmaktadır. Bunların 
başında haloperidol gelmektedir. Atipik antipsiko-
tikler de kullanılmakta fakat yeterli deneyim yoktur. 
Ayrıca atipik antipsikotiklerin parkinsonizm ve akatizi 
gibi yan etkileri deliryumu daha karmaşık hale ge-
tirmektedir. Ayrıca benzodiazepinlerde özellikle kısa 
etkili olanları ajite hastalarda kullanılabilmektedir (lo-
razepam ve oksazepam).

Elektrokonvulsif tedavi: Diğer yaklaşımlar işe yarama-
dığında bir tedavi seçeneği olarak akılda bulunmalı-
dır.

Deliryumun semptomları genellikle 3 ile 5 gün ara-
sında sürmektedir. Fakat şiddetli belirtileri olan bazı 
hastalarda 6 ve 8. haftalarda halen belirtiler devam 
etmektedir.

Psikiyatrik belirtilerden oluşan bir tablo ile başvuran 
hastalarda altta yatan sebebin psikiyatrik bir bozuk-
luk olmadığını düşündüren bazı ipuçlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz:

• Geçmişte psikiyatrik bozukluk öyküsünün olma-
ması

• Aniden başlayan bilinç, bilişsel, duygusal ve dav-
ranışsal değişiklikler

• 12 yaş öncesi ve 40 yaş sonrası başlayan bilinç, bi-
liş ve davranış değişiklikleri

• Oryantasyon bozukluğu

• Bilinç ve uyanıklılık düzeyinde azalma

• Anormal vital bulgular

• Fokal nörolojik defisitler

• Görsel ve taktil varsanılar (psikotik bozukluklarda 
işitsel varsanılar daha yaygındır).

• Gözle görünür belirgin fiziksel bir yaralanma ve 
anomali

• Toksin maruziyeti ve yabancı cisim yutma şüphesi

SONUÇ
Toraks travması olan hastaların travmanın özelliğine 
göre pskiyatrik problemler yaşayabileceği tahmin 
edilebilir. Ancak yapılan çalışmalar toraks travma-
sı durumlarında yoğun bakımda geçirelen sürenin, 

mekanik ventilasyon ihtiyacının travmanın niteliğin-
den daha önemli olduğu; özellikle yaygın anksiyete, 
panik bozukluk, post travmatik stres ve depresif bo-
zukluk belirtlerinin taburculuk sonrası dönemde geli-
şiminde en önemli risk faktörü olduğu ortaya konmuş-
tur. Bu anlamda toraks travması sonrası en sık gelişen 
psikiyatrik sorunların yaygın anksiyete bozukluğu, 
panic bozukluk, post travmatik stres bozukluğu ve 
depresif bozukluk belirtleri olduğu ve bu sorunların 
hastaların yaşam kalitesi ve psikososyal işlevselliğini 
önemli ölçüde azaltmış olduğu söylenebilir.

Yoğun bakım ve mekanik ventilasyon gereksinimi 
ayrıca taburculuk sonrası dönemde dikkat, bellek, 
işlem hızı, genel bilişsel yetenekler gibi nörobilişsel 
alanlarda ortaya çıkan kusurlar için de bir risk faktörü 
olarak görülmekte, taburculuk sonrası süreçte hasta-
ların tekrar işe başlama ve iş üretkenliğinde sorunlar 
yaşamaları nörobilişsel kusurların varlığı ile ilişkilen-
dirilmektedir.

Toraks travması bu anlamda travmanın öznel ya-
şantısından çok, toraks travmasının yol açtığı akut 
solunum sıkıntısı ile tedavi sürecinde yoğun bakım 
gereksinimi ve mekanik ventilasyon deneyimin yol 
açtığı psikaytrik sorunlarla ilişkilidir. Bu kapsamda 
toraks travmasının tedavi ve takip sürecine psikiyat-
rist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi konsültas-
yon liyezon psikiyatrisinin ana elemanlarının da dahil 
edilerek bir takım çalışması yürütülmesi bir gereklilik 
olarak gözükmektedir.

Eve Götürülecek Mesajlar: 

• Toraks travması ve yoğun bakım ihtiyacı olan has-
talarda psikososyal sorunlara yol açan psikiyatrik 
drumlar en sık post travmatik stres, anksiyete ve 
depresyon belirtileridir.

• Posttravmatik stres bozukluğu belirtileri taburcu-
luk sonrası ilk 1 yılda sıklıklar ortaya çıkar ve ya-
şanılan olaydan çok yoğun bakımda kalma süresi, 
mekanik ventilasyonda kalma süresine, hastane-
de kalış süresi ile daha çok ilişkilidir

• Yaygın anksiyete, post travmatik stres taburcu-
luk sonrası kişinin hayat kalitesi ve psikososyal 
işlevselliğinde anlamlı bir bozulmaya yol açar. Bu 
nedenle tanı ve tedavisi önem arz etmektedir.

• Yaygın anksiyete ve post travmatik stres bozuklu-
ğu özellikle yoğun bakım üntesinde kalma sırasın-
daki mekanik ventilasyon yaşantısıyla ilişkilidir.

• Taburculuk sonrası ilk 1 yıl psikiyatrik eş tanıların 
en sık görüldüğü dönemdir bu nedenele tedavi 
ve takip planı psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet 
uzmanını da içerecek şekilde düzenlenmelidir. 
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• Yoğun bakım ünitesinde geçirilen zamanın müm-
kün olduğunca hasta için travmatik olmamasına 
dikkat edilmesi gelecekte gelişebilecek psikiyatrik 
eş tanılardan koruyucu olabileceği unutulmama-
lıdır.

• Hipoksi bir delirium nedeni olarak kendisini psiki-
yatrik belirtilerle gösterebilir. Ajitasyon, bilinç ve 
davranışta ani değişim gibi. 

• Göğüs travması olan ajite bir hastada hipoksi var-
lığı mutkala dışlanmalıdır

• Yatan hastalarada mini mental test mutkala uygu-
lanmalı, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan 
ve davranış problemleri olan hastalarda deliryum 
tanısı dışlanmalı olası bir hipoksi atlanmamalıdır. 

• Primer Spontan Pnömotoraksın nedenlerinden 
birinin anoreksiya nervosa hastalarında görülen 
panik ataklar olduğu akılda tutulmalıdır. Uyum 
bozukluğu tanısı ayırıcı tanısını yapmanın önemli 
olduğu akılda tutulmalıdır
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