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ÖZET
Vasküler yaralanmalar, acil müdahale gerektiren önemli bir sorundur. Kontrol edilemediklerinde yaflam› tehdit eden travmalard›r.

Bu sebeple hasta hayat›n›n kurtar›labilmesi için erken tan› ve acil müdahale flartt›r. Hastam›z, may›n patlamas›na ba¤l› travma
sonucu hastanemize getirildi. Genel durumu kötü, bilinci kapal› ve kooperasyonu yoktu. Entübe edilerek resüsitasyona baflland›.
Bu arada hastan›n sol internal iliak arteri eksplore edilerek klemplendi. Operasyon s›ras›nda patlaman›n etkisi ile sol iliak bölgeden
hastan›n pelvik bölgesine 15*20 cm’lik tafl parças› sapland›¤› görüldü. Operasyon boyunca 60 Ü taze tam kan, 4 Ü taze donmufl
plazma, 2 L hidroksietil niflasta, 10 L serum fizyolojik , 9 L ringer laktat transfüzyonu yap›ld›. Post operatif entübe olarak yo¤un
bak›ma al›nd›. Burada 10 Ü taze tam kan transfüzyonu daha yap›ld›. 

ANAHTAR KEL‹MELER: Kan transfüzyonu, Çoklu travma, Vasküler sistem yaralanmalar›  

SUMMARY
Vascular injury is an important life-threatening emergency problem. For this reason, early diagnosis and prompt intervention

is essential in order to save the patient's life. Our patient was brought to hospital as a result of trauma due to landmine explosion.
He was in severe condition, unconscious and had no cooperation. Resuscitation was started after intubation. In the meantime, the
patient's left internal iliac artery clamping was explored. During the operation, 15 * 20 cm piece of stone was seen into the patient's
pelvic region by the effect of explosion. Sixty units of fresh blood, 4 units of fresh frozen plasma, 2 liters of hydroxyethyl starch, 10
liters of saline, 9 liters of ringer lactate was transfused during the operation. He was taken to the intubated intensive care unit
postoperatively. Ten Units of  fresh whole blood were transfused in the intensive care unit.
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G‹R‹fi

Travmalar dünyada önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu-
dur. Özellikle çoklu travmal› hastalarda vasküler yara-
lanmalar, acil müdahale gerektiren önemli bir sorundur.
Kontrol edilemediklerinde yaflam› tehdit eden travma-
lard›r. Bu sebeple hasta hayat›n›n kurtar›labilmesi için
erken tan› ve acil müdahale flartt›r. Çoklu travmal› has-
talar›n erken dönemde hemodinamik olarak stabilizas-
yonunda baz› problemler olabilir. Masif kan transfüzyo-
nu ve yüksek miktarda mayi replasman›na gerek duyu-
labilir.

Bu olguda (hastan›n tedavisi tamamland›ktan sonra
bilimsel yay›n için onam› al›nm›flt›r) may›n patlamas›
sonucu çoklu travmas› olan ve iliak arter ve ven yara-
lanmas› sonucu masif kan transfüzyonu yap›lan bir olgu
sunulmufltur. 

OLGU 

Yirmi dört yafl›nda erkek hasta, may›n patlamas›na
ba¤l› travma sonucu hastanemize travmadan sonraki
ikinci saat içerisinde getirildi. Hasta resüsitasyon odas›-
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na al›nd›ktan sonra vital parametreleri (tansiyon arteri-
yel, SpO2, kalp tepe at›m›) monitörize edildi. Genel du-
rumu kötü, bilinci letarjik ve kooperasyonu olmayan
hastan›n Glaskow koma skalas› 8 (göz açma 2, sözel ce-
vap 2, motor cevap 4) olarak de¤erlendirildi. Hastan›n
ilk de¤erlendirmesinin ard›ndan tansiyon arteriyelinin
al›namamas›, solunumun yüzeyelleflmesi üzerine 100
mg ketamin ve 0.2 mg kg-1 roküronyum ile entübe edile-
rek s›v› resüsitasyonuna baflland›. S›v› ve kan replasma-
n› için sa¤ ve sol subklaviyen venler ile sa¤ femoral
venden PA (Pulmoner arter) sheath kateter ile santral ve-
nöz damar yolu aç›ld›. Bu arada kardiyovasküler cerrahi
taraf›ndan hastan›n kar›n alt kadranlar› muayene edilir-
ken sol internal iliak arterin rüptüre oldu¤u tespit edildi
ve kar›n sol alt kadran› eksplore edilerek sol internal ili-
ak arter klemplendi. Arterin klemplenmesini takiben ve
yap›lan s›v› replasman› sonras›nda ölçülen kan bas›nc›
50/20 mmHg idi. Hasta acilen ameliyathaneye al›nd›,
burada hastaya sol radial arter kateteri tak›larak invazif
kan bas›nc› monitörizasyonu yap›ld›. Operasyon bafllang›-
c›nda al›nan hemogram›nda hastan›n Hb de¤eri 4 gr dL-1

idi. Burada 10 µg dk-1 adrenalin ve 20 µg kg-1 dk-1 dopa-
min infüzyonuna bafllanarak, ortalama arteryel bas›nc›
60 mmHg’n›n üzerinde tutulmaya çal›fl›ld›. Operasyon
s›ras›nda patlaman›n etkisi ile sol iliak bölgeden hasta-
n›n pelvik bölgesine 15x20 cm’lik tafl parças› sapland›¤›
görüldü, tafl parças› ç›kar›larak iliak arterine greftleme
yap›ld›, kolostomi aç›lan hastaya üroloji taraf›ndan pri-
mer mesane tamiri uyguland›. Sa¤ tibias›na eksternal
fiksatör tak›ld›. Ameliyathanede kald›¤› 10 saat boyun-
ca, bulundu¤umuz ilde kan merkezi olmamas›ndan do-
lay› kolay temin edebildi¤imiz için ve agresif s›v› rep-
lasman›na ra¤men hemodinamik stabilizasyon sa¤lana-
mamas› üzerine taze tam kan kullan›lm›flt›r. Operasyon
boyunca hastam›za, 60 ünite taze tam kan, 4 ünite taze
donmufl plazma, 2 L hidroksietil niflasta, 10 litre serum
fizyolojik, 9 L ringer laktat transfüzyonu yap›ld›.
Postoperatif dönemde entübe olarak yo¤un bak›ma al›nd›.
Burada al›nan hemogram›nda hastan›n Hb de¤eri 6 gr
dL-1, Htc %18 idi. Hastan›n hipotansif seyretmesi nede-
niyle adrenalin ve dopamin infüzyonuna devam edildi,
hastaya yo¤un bak›m›m›zda 10 ünite taze tam kan trans-
füzyonu daha yap›ld›, hastan›n pozitif inotropik deste¤i
12 saat boyunca kademeli olarak azalt›larak durduruldu.
Hemodinamik olarak stabilleflen (Hb 10 mg dL-1, Htc
%30 TA 100/65 mmHg) hastaya kranial BT çekildi, be-
yin ödemine rastlanmad›. Hasta ileri tetkik ve tedavi
amac›yla üst merkeze hava yolu ile nakledildi. 

TARTIfiMA

Travma sonras› ilk 1 saat prognozu belirlemede ol-
dukça önemlidir (1). Askeri yaralanmalarda ise her za-
man h›zl› ve zaman›nda transport, ortam›n koflullar› do-
lay›s›yla mümkün olamayabilir. Ayr›ca askeri olaylarda
kullan›lan silahlar›n kalibresi ve h›z› daha yüksek oldu-
¤undan, oluflturdu¤u travman›n boyutlar› daha fazlad›r
(2). Hastam›z bize travma sonras› 2. saatte ancak hava
yolu ile ulaflt›r›labilmifltir. ‹lk bir saat içinde yeterli s›v›
resüsitasyonu sa¤lanamam›flt›r. Daha erken dönemde
hemodinamik stabilizasyon sa¤lanm›fl olsayd› vermemiz
gereken kan miktar› daha az olabilirdi. 

Masif kan transfüzyonlar›nda bafll›ca komplikasyon-
lar; kanama, asidoz, sitrat toksisitesi, hipotermi, hiper-
kalemi, oksijen tafl›ma kapasitesinde azalmad›r. Bu
komplikasyonlar gerekti¤i gibi tedavi edilmezse ya da
bunlara karfl› önlem al›nmazsa ölümcül sonuçlar kaç›n›l-
mazd›r. Bu hastalarda hemostaz›n kontrol alt›na al›na-
bilmesi için trombosit say›m›, p›ht›laflma zaman›, aktive
edilmifl parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT) ve prot-
rombin zaman› (PT) yatak bafl›nda yap›lmal›d›r. Hasta-
m›zda tam kan say›m›, aPTT ve PT hastanemiz labora-
tuar›nda düzenli olarak kontrol edilmifltir (aPTT 33 sani-
ye, PT 14 saniye, Kanama zaman› 5 saniye, Trombosit
say›s› 150000). Hastam›z›n hastanemizde kald›¤› 24 sa-
at boyunca laboratuar de¤erlerinde herhangi bir bozul-
ma olmamas›, hastan›n Hb de¤erinin 6 gr dL-1’nin alt›n-
da, Htc de¤erinin %15’in alt›nda olmas› ve hipotansif
seyretmesi nedeniyle nedeniyle masif kan transfüzyonu
yap›lm›flt›r.

Hayvan deneylerinde masif s›v› tedavilerinde kana-
ma diyatezlerinin artt›¤› tespit edilmifltir. Bunun nedeni
hipotermi, dilüsyonel trombositopeni, koagülasyon fak-
törlerinin dilüsyonu kan vizkositesinin azalmas› ve kan
bas›nc›n›n ani olarak yükselmesi ile travma bölgesinde
oluflan hemostatik plaklar›n aç›lmas›d›r (1). 

Çoklu travmalarda kan transfüzyonu hipotansiyonu
olan evre 3 ve üzerindeki hemorajik floktaki hastalara ya-
p›lmal›d›r. Hemoglobin de¤erinin 7 gr dL-1 ya da hema-
tokrit de¤erinin %21’in alt›nda olmas› kan transfüzyonu
için s›n›r kabul edilmiflitir. Ancak çoklu travmas› olan
hastalarda erken dönemdeki de¤erler yan›lt›c› olabilir. Bu
nedenle erken dönemde kan transfüzyonuna karar vermek
için laboratuar sonuçlar›ndan ziyade taflikardi, hipotansi-
yon ve fluur durumu kriter olarak al›nmal›d›r (4). 

Çoklu travmal›, travma skoru yüksek hastalarda ope-
rasyon ve masif transfüzyon risklerinden ba¤›ms›z ola-
rak hastada baz› problemler ortaya ç›kabildi¤i 68 ünite-
ye kadar kan transfüzyonu gerekti¤i bildirilmifltir (5).
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Ayr›ca bu hastalar›n %43‘ünde agresif kan transfüzyo-
nuna ba¤l› olarak baz› komplikasyonlar geliflebilir. Hi-
pokalsemi, hipervolemi, kanama diyatezi, metabolik asi-
doz, enfeksiyon bulaflma riski (Hepatit, HIV vs.), non-
kardiyojenik pulmoner ödem ve hipotermi bu kompli-
kasyonlardan bafll›calar›d›r (6). Hastam›za verilen kan-
lar, donörlerden al›nd›ktan sonra cross-match testleri ve
enfeksiyonlar için (Hepatitler, HIV, CMV) testleri bak›-
larak ameliyathanemize ulaflt›r›lm›flt›r. Kanlar hastaya
verilmeden önce ›s›t›larak, hastada hipotermi oluflmas›
engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. Hastan›n serum kalsiyum ve
potasyum de¤erleri kan gazlar›ndan sürekli kontrol edil-
di, gerekti¤inde kalsiyum replasman› yap›ld›.  

Hastam›za ilk 24 saat içinde verilen kan miktar› 70
ünitedir, ancak verilen tüm kanlar taze tam kand›r. Gü-
nümüzde tam kan çok nadiren transfüzyon amaçl› kulla-
n›lmaktad›r daha çok kan ürünlerinin elde edildi¤i kay-
nak olarak kabul edilmektedir. Kullan›m› masif kanama
(dakikada 150mL kg-1’dan fazla olan kanamalar ve kan
volümünün %25’inden fazlas›n›n kayb›) exchange
transfüzyonlar ve aç›k kalp cerrahisi ile s›n›rl›d›r. Masif
transfüzyonlarda 4, exchange transfüzyonda 7 ve aç›k
kalp cerrahisinde 2 günlükten daha k›sa süreli kan tercih
edilir. Biz hastam›zda kulland›¤›m›z kanlar› donörleri-
mizden al›nd›ktan sonraki ilk 4 saat içinde transfüzyon-
da kullanmaya özen gösterdik.

Taze tam kan transfüzyonu ile taze kanda bulunan
aktif trombositler, labil p›ht›laflma faktörlerinden fayda-
lanarak, kanama diyatezinin oluflmas› engellenebilirken,
volüm yüklenmesi, trombosit ve lökosit antijenlerine
karfl› alloimmunizasyon, plazma içeri¤ine ba¤l› olarak
alerjik reaksiyon görülme s›kl›¤›n›n artmas› tam kan
transfüzyonunun bafll›ca dezavantajlar› aras›nda say›l-
maktad›r. Hastam›zda transfüzyona ba¤l› bir komplikas-
yona erken dönemde (hastanemizde kald›¤› 24 saat sü-
resince) rastlanmad›. Bunu taze kanda bulunan aktif
trombositler labil p›ht›laflma faktörlerine ba¤lamaktay›z.

Sonuç olarak; hipovolemik travma hastalar›nda ye-
terli s›v› tedavisi geri dönüflümsüz floku önlemede esas-
t›r. Tedavide kullan›lacak her s›v›n›n avantaj ve deza-
vantajlar› vard›r. Bu nedenle hangi s›v›n›n hangi durum-
da seçilece¤inin kesin s›n›rlar› yoktur. Hastan›n klini¤i-
ne ve var olan flartlara göre s›v› seçimi yap›labilir. Aske-
ri yaralanmalar, travman›n fliddetinin daha yüksek olma-
s› ve transportun daha yavafl yap›labilmesinden dolay›
sivil yaralanmalardan farkl›l›klar tafl›r. Amaç, öncelikle
hastan›n hayat›n› kurtarmakt›r, bu nedenle hastam›zda
bulundu¤umuz bölgeye yak›n kan bankas› bulunmamas›
ve kolay ulaflabilmemiz nedeniyle tam kan transfüzyonu
uygulad›k. 
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