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ÖZET
Amaç: Penetran kalp yaralanmalar›, az görülen ancak mortalitesi yüksek travmalard›r. Hastanemizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu
tür olgular› incelemeyi ve deneyimlerimizi aktarmay› amaçlad›k.
Gereç ve yöntem: Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesine 1993-2001 y›llar› aras›nda acil cerrahi poliklini¤ine getirilip
müdahalede bulunulan 18 kalbe nafiz yaralanma olgusu retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n cins, yaﬂ, hastaneye geliﬂ
durumlar›, yaralanma yerleri, kalpte oluﬂan hasar, di¤er yandaﬂ organ yaralanmalar› ve müdahale sonuçlar› de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastalar›n tümü erkek olup, yaﬂ ortalamalar› 25.38 (16-42 yaﬂ aras›) y›ld›. Dokuz hastada yaln›zca kalp
yaralanm›ﬂken, 9 hastada ilave organ yaralanmalar› vard›. Kalpte 11 hastada sol ventrikül, 4 hastada sa¤ ventrikül ve 3
hastada sa¤ atriyum yaralanmas› tespit edildi. Kardiyak arrest geliﬂen 14 hastadan sadece ikisi yaﬂad›. Yaﬂayan 6 hastadan 3 tanesinde yandaﬂ organ yaralanmas› mevcuttu.
Sonuçlar: Genel mortalite oran› %66 olarak tespit edildi. Kalbe yak›n alanlardan yaralanm›ﬂ kiﬂilerde, aksi ispatlanana
kadar kalbin yaralanm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülmeli, teﬂhis ve tedavide h›zl› ve enerjik davran›lmal›d›r.
Anahtar kelimeler: Kalp, yaralanma, penetran, kesici-delici alet yaralanmas›.
ABSTRACT
Background: Penetrating cardiac stab wounds are among rarely seen traumas, associated with high mortality. We aimed
to present and investigate our experience in such cases.
Methods: Eighteen cases with penetrating cardiac stab wounds, between 1993-2001, were investigated retrospectively.
Gender, age, conditions at application, injured areas, extent of cardiac damage, accompanying organ damages and outcomes of these patients were studied.
Results: All patients were male with a mean age of 25.38 years (between 16-42 years). Heart was the only affected organ
in nine 9 patients, whereas there were additional organ injuries in the remaining patients. The injuries were at left ventricle in 11, right ventricle in 4 and right atrium in three patients. Only two patients survived among 14 patients who
developed cardiac arrest. There was additional organ damage in three of the six survivors.
Conclusion: The overall mortality was 66%. Suspect of cardiac injury should be considered in patients who are injured
close around cardiac area and one should intervene quickly both in diagnosis and treatment.
Key words: Cardiac, injury, penetrating, stab wounds.

G‹R‹ﬁ
Penetran kalp travmalar› di¤er penetran travmalar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, daha az görülmelerine ra¤men, daha yüksek oranda ölüme neden olduklar›ndan önemli bir yaralanma ﬂeklidir.1-3 Cerrahlar›n nadiren karﬂ›laﬂaca¤› bir durumdur. Bir
cerrahi klini¤inde 10 y›lda yap›lan acil cerrahi ameliyatlar›n›n %10.4'ü toraks› ilgilendiren yaralanma
olup, bunlar›n da %1'inin kalp yaralanmalar› oldu¤u bildirilmektedir.4 Erken tan› ve müdahale ile acil tedavisinin yap›lmas›, genellikle s›n›rda bir ﬂekilde cerrah›n karﬂ›s›na gelmiﬂ bir hasta için hayati
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öneme sahiptir. Göreceli bir ﬂekilde önemini artt›ran bir baﬂka husus da, bu tür travmaya maruz kalan kiﬂilerin ço¤unlukla genç hastalar olmas›d›r.
Solda ön aksiller hat, sa¤da meme baﬂ›ndan geçen
vertikal hat ile yukar›da jugulum ve aﬂa¤›da epigastrium aras› alanda bulunan her yaralanman›n
kalp için tehdit oluﬂturdu¤u aksi ispatlanana kadar
düﬂünülmelidir.5,6 Çünkü penetran kalp yaralanmalar›nda, yaralanman›n olabilece¤inden ﬂüphelenmek olaya yaklaﬂ›mda hasta için olumlu hayati sonuçlar do¤urmaktad›r. Penetran kalp yaralanmalar›
ateﬂli silahlarla (kurﬂun, ﬂarapnel vs.), kesici-delici
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alet veya cisimlerle, daha nadiren de k›r›lan sternum ya da kaburgalar›n kalbe batmas› ile oluﬂabilmektedir. Baz› çal›ﬂmalarda kesici-delici alet ile olan yaralanmalar daha fazla iken,2,3,7 baz›lar›nda ateﬂli silah yaralanmalar› daha fazlad›r.8,9 Son zamanlarda ateﬂli silah ile olan yaralanmalarda art›ﬂ
oldu¤u bildirilmektedir.3
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi acil servisinde müdahalede bulunulmuﬂ 18 penetran kalp
yaralanmas› vakas›n› literatür ›ﬂ›¤›nda retrospektif
olarak inceledik.
GEREÇ VE YÖNTEM
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesine 19932001 y›llar› aras›nda acil servise getirilip müdahale
edilen, kalbe nafiz yaralanmas› olan 18 hasta geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat raporlar›, hasta dosyalar› tarand›, hastalarla telefonla ba¤lant›
kuruldu. Hastalar›n cins, yaﬂ, hastaneye geliﬂ durumlar›, yaralanma yerleri, yaralayan cisim, baﬂvuru an›ndaki vital bulgular›, kalpte oluﬂan hasar, di¤er yandaﬂ organ yaralanmalar›, müdahale yöntemi, müdahale sonuçlar›, ameliyat sonras› klinikteki
takipleri, erken ve geç komplikasyonlar de¤erlendirildi.
SONUÇLAR
Hastalar›n hepsi erkek olup yaﬂ ortalamas›
25.38 y›ld› (16-42 yaﬂ aras›). Tüm hastalarda yaralama etkeni kesici-delici aletlerdi (1 ﬂiﬂ, 17 b›çak).
Hastalar›n hepsi getirildi¤inde hipotansifti (<90
mmHg). ‹ki hastada yeni oluﬂmuﬂ kardiyak arrest
varken, 4 hasta ilk muayene esnas›nda arrest oldu.
‹ki hastada perikard tamponad› bulgular› vard›.
Vücutta 13 hastada tek, üç hastada iki ve iki hastada ikiden fazla kesici-delici alet yaras› vard›. Hastalar›n hepsi hemodinamik durumlar› ve yaralanma
yerleri dikkate al›narak acilen resussitasyona ve ameliyathaneye al›nd›.
Alt› hastaya resussitasyonla beraber müdahalede bulunuldu (4 torakotomi, 2 laparotomi sonras›
torakotomi). Onbir hastada sadece torakotomi yap›lm›ﬂken, alt› hastada ilaveten laparotomi de
mevcuttur. Dört hastada laparotomi , torakotomiden önce yap›lm›ﬂt›r. Bir hastada subksifoidal perikard drenaj› sonras› median sternotomi ile kalbe
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Oniki hastada sol hemitorakstan, iki
hastada sa¤ hemitorakstan ve dört hastada bat›ndan giren cisim kalbi yaralam›ﬂt›. Kalpte 11 hastada sol ventrikül, dört hastada sa¤ ventrikül, üç hastada sa¤ atrium yaralanmas› vard›. Bir hastada ilave olarak sol ön inen (LAD) koroner arter de yaralanm›ﬂt›. Kalpteki yaralanmalar primer sütür ile onar›ld›. Dokuz hastada yaln›zca kalp yaralanmas›
varken, di¤er dokuz hastada yandaﬂ organ yaralanCilt - Volume 9 / Say› - Number 2

malar› da tespit edildi. Bu yaralanmalar için, akci¤er ve karaci¤ere primer sütür, kolesistektomi barsaklara primer onar›m, diafragma onar›m› ve damar
ba¤lanmas› iﬂlemleri uyguland›. Tüm hastalara antibiyotik tedavisi verildi, yaﬂayanlarda sualt› toraks
drenaj› yap›ld›. ‹lk ameliyatlar sonunda 9 hasta hayatta kald› ve tedavileri yo¤un bak›mda devam etti. Bu hastalardan iki tanesinde ameliyat sonras› 1.
ve 4. saatte kanama geliﬂti, bir tanesinde kanama
oda¤› bulunamad›, di¤erinde kanama kalpteki kesidendi, ilave sütürler kondu. Hastalardan biri ameliyat esnas›nda di¤eri ameliyat sonras› 8. saatte
kaybedildi. Bir hasta ameliyat sonras› 6.saatinde
miyokard enfarktüsü geçirdi ve kaybedildi. Hastaneye getirildi¤i anda veya sonras›ndaki bir zamanda kardiyak arrest geliﬂen 14 hastadan sadece iki
tanesi yaﬂad›. Arrest olmayan ve sütür ile tedavisi
yap›lan dört hasta yaﬂad›. Torakotomi ile birlikte
laparotomi yap›lan alt› hastadan iki tanesi yaﬂad›.
Yaﬂayan alt› hastadan üç tanesinde yandaﬂ organ
yaralanmas› vard›. Ameliyat öncesi kalp tamponad›
bulgular› veren iki hasta yaﬂad›. Yaﬂayan tüm hastalar›n yo¤un bak›m sonras› tedavileri serviste devam etti. Kalp damar cerrahisi konsültasyonlar› yap›ld› ve taburcu sonras› takipleri bu kliniklerce yap›ld›. Alt› hastadan bir tanesinde cerrahi müdahale gerektiren patoloji (ventriküler septumda yaralanma) nedeniyle elektif cerrahi giriﬂim uyguland›¤› ö¤renildi.Yaﬂayan hastalardan bir tanesinde gözlenen cilt alt› enfeksiyonu geliﬂen tek minör komplikasyondur.Hastalar›m›z›n dökümü Tablo-1'de
gösterilmiﬂtir. Toplam mortalite oran› %66 olarak
tespit edildi.
TARTIﬁMA
Penetran kardiyak travmalar hastanemizde oldukça nadir karﬂ›laﬂ›lan yaralanmalard›r. Y›llar itibar› ile incelendi¤inde düzensiz da¤›l›m göstermektedir. Hiç görülmedi¤i y›llar oldu¤u gibi, oran
olarak çok artt›¤› y›llar da olmuﬂtur (2001 y›l› gibi).
Bunun nedeni hakk›nda net bir yorum yap›lamasa
da, art›ﬂ görülen y›lda toplumsal s›k›nt›lar›n üst düzeyde oldu¤u dikkati çekmektedir.
Literatürde, penetran kalp yaralanmalar›na ba¤l› mortalite oranlar› oldukça farkl›l›k göstermekte
olup, %0 ile %81 aras› oranlar verilmektedir.5,7,9-16 Bizim hastalar›m›z›n hepsinin kesici-delici aletle yaralanm›ﬂ olmas› sonuçlar›n daha iyi olmas›n› gerektirdi¤ini düﬂündürmekteyse de, mortalite oran›
%66 olarak saptand›. Literatürde prospektif yap›lan
bir çal›ﬂmada ateﬂli silahlarla olan yaralanmalarda
yaﬂama oran› %16 iken, kesici-delici aletlerle olan
yaralanmalarda bu oran›n %65 oldu¤u bildirilmektedir.8 Tespit etti¤imiz mortalite oran›n›n yüksek
oldu¤unu kan›s›nday›z. Mortalitenin yüksek olma125
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Tablo 1. Kalp nafiz yaralanmal› hastalar›n genel özellikleri ve tedavi sonuçlar›
Yaﬂ ve
Cinsiyet

Yaralanan K›s›m

Yap›lan Tedavi

‹lave Organ Yaralanmas›

Sonuç

23 / E
40 / E
24 / E
22 / E

Sol Ventrikül
Sa¤ Atrium
Sol Ventrikül
Sa¤ Atrium

Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür

Ex (Perop.)
Ex (Postop.)
Ex (Perop.)

25 / E
16 / E
30 / E
32 / E
18 / E
35 / E
29 / E
18 / E
24 / E
16 / E
42 / E
19 / E
20 / E
24 / E

Sa¤ Ventrikül
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül
Sol Ventrikül
Sa¤ Ventrikül
Sol Ventrikül
Sa¤ Atrium
Sol Ventrikül
Sa¤ Ventrikül
Sa¤ Ventrikül
Sol Ventrikül

Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür
Primer sütür

---Karaci¤er + Akci¤er
Diafragma
Vena kava + ‹nce Barsak
+Diafragma
---Karaci¤er + Diafragma
---Akci¤er
Akci¤er
Akci¤er
------------------Akci¤er
Karaci¤er + Safra Kesesi

Ex (Perop.)
Taburcu
Ex (Perop.)
Taburcu
Ex (Perop.)
Taburcu
Taburcu
Ex (Perop.)
Ex (Perop.)
Ex (Perop.)
Ex (Perop.)
Ex (Postop.)
Taburcu
Ex (Postop.)
Taburcu

Not: Ameliyat sonras› ex olan üç hasta ilk ameliyatlar sonunda hayatta kalan dokuz kiﬂilik gruba dahildir.

s›nda en önemli nedenin, hastalar›m›z›n oldukça
kötü ﬂartlar alt›nda ve gecikmiﬂ olarak hastaneye
getirilmeleri oldu¤unu düﬂünüyoruz. Mortalite oran›n›n yüksek olmas›nda ikinci önemli nedenin, müdahale yapan hekimin deneyim eksikli¤ine ba¤l› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Penetran kalp yaralanmalar›nda, hastan›n fizyolojik durumunun de¤erlendirilmesi, sa¤kal›m hakk›nda bilgi verebilmektedir. Fizyolojik durumun
de¤erlendirilmesinde Glaskow koma skalas›, gözden geçirilmiﬂ travma skoru, kardiyovasküler respiratuar skoru ve penetran travma indeksi kullan›labilmektedir.8,17,18
Sa¤kal›m üzerine tart›ﬂ›lan bir baﬂka konu da,
tamponad›n etkisidir. Klinikte, tamponad›n varl›¤›n› tespit etmek her zaman mümkün olmamaktad›r. Literatürde, klinik olarak tamponad›n tespit
edilmesi ile ilgili farkl› oranlar bildirilmektedir.3,5,8,19,20 Baz› yay›nlarda, tamponat varl›¤›nda
hastan›n hastaneye ulaﬂma ﬂans›n›n daha fazla oldu¤u bildirilmektedir.21 Tamponat varl›¤›n›n sa¤kal›m üzerine olumlu etkili bir faktör oldu¤unu
bildiren yay›nlar oldu¤u gibi,3,22,23 sa¤kal›m üzerine
etkisi olmad›¤›n› bildiren yay›nlar da mevcuttur.5,8,24,25 Kalp damar cerrahisi kaynakl› yay›nlarda
kalp tamponad› ile mortalite aras›nda paralellikten sözedilmektedir.5,20 Bizim iki hastam›zda tamponat saptanm›ﬂ olup hastalar›n ikisi de yaﬂam›ﬂt›r.
Kalp d›ﬂ›nda yandaﬂ organ yaralanmas›n›n ol-
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mas› mortalitenin artmas›na neden olmaktad›r.
Retrospektif olarak yap›lan bir çal›ﬂmada, yandaﬂ
organ yaralanmalar›n›n varl›¤›nda mortalitenin 13.6
kat artt›¤› bildirilmektedir.3 Bizim hastalar›m›zdan
dokuz tanesinde yandaﬂ organ yaralanmalar› vard›.
Bu grupta (yandaﬂ organ yaralanmalar› olan hasta
grubu) mortalite oran› gene % 66 (6/9)olarak saptanm›ﬂt›r ve genelde saptad›¤›m›z %66 (12/18) mortalite oran› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu oran›n farkl›
olmad›¤› görülmüﬂtür.Bu durumun hasta say›s›n›n
az olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini düﬂünmekteyiz .
Penetran kalp yaralanmalar›nda en çok yaralanan
k›s›m sa¤ ventrikül olmaktad›r.3,5,19 Bizim hastalar›m›zda ise en çok yaralanan k›s›m sol ventrikül idi.
Sol ventrikül yaralanmalar›ndaki mortalitenin sa¤a
göre daha yüksek oldu¤u bildirilmektedir.8 Sa¤ ventrikül yaralanmalar› için anlaml› sa¤kal›m avantaj› oldu¤unu bildiren yay›nlar da vard›r.3
Literatürde dikkatimizi çeken bir durum, penetran kalp yaralanmas› baﬂl›¤› alt›nda, normale yak›n
fizyolojik durumdaki hastalar ile arrest olarak getirilen hastalar›n ayn› kategori içinde ele al›nm›ﬂ olmalar›d›r. Bu çerçevede incelendi¤inde hemodinamik aç›dan stabil, yaralanman›n kalpte hasar yapt›¤› ekokardiyografik olarak ortaya konan hastalar ile
arrest olmuﬂ, acil müdahale odas›nda torakotomi
yap›lm›ﬂ hastalar›n farkl› sonuçlar do¤uraca¤› ve
prognozun farkl› olaca¤› aﬂikard›r. Bu tür yaralanmalarda, daha geniﬂ bir bak›ﬂta prognozun çok da-
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ha kötü oldu¤u dikkati çekmektedir. Yap›lm›ﬂ bir
retrospektif analizde, belli bir bölgede kalbinden
yaralanm›ﬂ hastalar›n ancak %6's›n›n hastaneye
canl› ulaﬂabildi¤i belirtilirken, %94 gibi çok büyük
bir oran›n olay yerinde ya da yolda kaybedildi¤i
tespit edilmiﬂtir . Hastaneye ulaﬂabilen sözkonusu
%6 hastan›n yar›s›n›n da hastanede kaybedildi¤i
belirtilmektedir.3
Ülkemiz koﬂullar› incelendi¤inde, ilk yard›m ve
hasta transportundaki bozukluk bu tür yaralanmalarda durumu kötüleﬂtiren bir di¤er nedendir. Bunun haricinde, esas olarak genel cerrahi uzman› olup, rutin çal›ﬂmas› içinde kalple hemen hemen hiç
aﬂinal›¤› olmayan ve zorunluluk nedeniyle müdahalede bulunan hekimlerin, bu tür yaralanman›n acil tedavisini yapmak zorunda kalmas› ile hastanelerdeki ekipman ve teknik eksiklikleri tan› ve teda-

vi aﬂamas›nda sorunlar ç›kabilece¤i izlenimi vermektedir.
Penetran kalp yaralanmalar› sonras› acil tedaviyi takiben hastalar›n mutlaka kalp içinde olabilecek ilave hasarlar için mümkün olan en k›sa sürede
ilgili branﬂ hekimlerince konsülte edilmeleri gerekmektedir. Biz de yaﬂayan tüm hastalar›m›z›
kalp-damar cerrahisi kliniklerine sevk ettik. Bir
hastam›zda ilave cerrahi giriﬂim gerektiren patoloji nedeniyle elektif ameliyata gerek duyuldu¤unu
tespit ettik.
Penetran kalp yaralanmalar›, ço¤unlukla genç
hasta grubunda karﬂ›laﬂ›lan, mortalitesi yüksek ve
nadir görülen yaralanmalard›r. Kalbe yak›n alanlardan yaralanm›ﬂ kiﬂilerde, aksi ispatlanana kadar
kalbin yaralanm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülmeli, teﬂhis
ve tedavide h›zl› ve enerjik davran›lmal›d›r.
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