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Özgün Araştırma / Original Research

Bir Numune Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde
Travma Hastalarının Mortalite Analizi
Mortality Analysis of Trauma Patients in General
Intensive Care Unit of a State Hospital
ÖZET Amaç: Bu çalışmada bir genel yoğun
bakım ünitesinde (YBÜ) izlenen travma
hastalarının genel özellikleri incelenmiş, bu
hastalardaki mortalite oranı ve mortaliteye etki
eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Konya Numune
Hastanesi’nde Ocak 2012-Mart 2013 tarihleri
arasında genel YBÜ’de takip edilen 108
travma hastasının verileri retrospektif olarak
incelendi. Hastaların demografik özellikleri
ve klinik verileri kaydedildi. Hastalar YBÜ
sonuçlarına göre sağ kalanlar ve ölen hastalar
olarak iki gruba ayrıldı. Mortalite oranı ve bu
orana etki eden faktörler incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 108 travma hastası dahil
edildi. Mortalite oranı %19,4 tespit edildi.
Hastaların median yaşları 44,5 ve %75,9’u
erkek olarak tespit edildi. Medyan Glasgow
Koma Skorları ölüm grubunda sağkalım
grubuna göre daha düşük (5 (3-8) vs. 15
(13-15), p<0,0001), medyan APACHE II
skorları daha yüksek (20 (15-26) vs. 10 (8-13),
p<0,0001) ve median yatış süreleri daha uzun
(27 (5-62,5) vs. 2 (1-5), p<0,0001) tespit edildi.
En sık görülen travma etiyolojisi %47,2 oranda
trafik kazası olup, hastaların %52,7’sinde kafa
travması mevcut idi. Herhangi bir nedenle
vücudunda fraktür bulunan hastaların oranı
sağ kalan hasta grubunda daha yüksek
bulundu (%66,7 vs. %33,3, p=0,007).
Hastaların %38,9 eritrosit süspansiyonu,
%27,8’i taze donmuş plazma, %0,9’u
trombosit süspansiyonu ve %8,3’ü albümin
almıştır. İnvaziv mekanik ventilasyon, %27,8
oranda yapılmış olup, median İMV süresi
5 (1,75-33,5) gün tespit edildi. Hastaların
%42,6’sı opere edilmiştir. Trakeostomi, renal
replasman tedavisi, bronkoskopi ve perkütan
endoskopik gastrostomi uygulanan hastaların
oranı ölen hasta grubunda daha yüksek tespit
edildi. Logistic regresyon analizinde ileri yaş
(p=0,016, OR: 1,054; %95 CI: 1,010-1100) ve
düşük Glasgow Koma Skoru (p<0,0001, OR:
0,583; %95 CI: 0,456-0,745) yoğun bakımdaki
travma hastalarının mortalitesini etkileyen
bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.
Sonuç: YBÜ’de travma hastalarının
mortalitesini etkileyen bu faktörlerin
belirlenmesi ile ülkemizdeki diğer yoğun
bakımlarda travma hastalarının yönetimine
olumlu katkıda bulunabileceğimizi
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi,
mortalite, travma

SUMMARY Objective: The aim of this
study was to determine the mortality rate
and factors affecting the mortality of trauma
patients in general intensive care unit (ICU) of
a state hospital.
Material and Method: Data of trauma patients
hospitalized between January 2012 and
March 2013 in ICU of Konya Numune Hospital
were retrospectively analyzed. Demographic
characteristics and clinical data of patients
were recorded. Patients were divided into two
groups as survivors and dead. Mortality rate
and factors affectin mortality were examined.
Results: A total of 108 trauma patients were
included in the study. The mortality rate of
overall group was 19.4%. Median age of
the patients was 44.5 years and 75.9% of
them were males. Median Glasgow Coma
Scale of death group was lower (5 (3-8) vs.
15 (13-15), p<0.0001), median APACHE II
score was higher (20 (15-26) vs. 10 (8-13),
p<0.0001) and median duration of ICU stay
was longer (27 (5-62,5) vs. 2 (1-5), p<0.0001)
than those in the survival group. The most
common etiology of trauma was traffic
accidents (47.2%) and 52.7% of patients
had head trauma. The rate of patients with
any fracture was significantly higher in the
survival group (66.7% vs. 33.3%, p=0.007).
The rate of erythrocyte suspension, fresh
frozen plasma, trombocyte suspension and
albumin were 38.9%, 27.8%, 0.9% and
8.3%, respectively in all group. The number of
patients invasive mechanically ventilated was
27.8% and median length of stay of these
patients were 5 (1.75-33.5) days. The rate
of operated patients was 42.6%. The rate
of tracheostomy, renal replacement therapy,
bronchoscopy and percutaneous endoscopic
gastrostomy enforcements were higher in
the death group. The advanced age (p=0.016,
OR: 1.054; 95% CI: 1.010-1100) and low GCS
(p<0.0001, OR: 0.583; 95% CI: 0.456-0.745)
were found to be independent risk factors the
ICU mortality of trauma patients in logistic
regression analysis.
Conclusion: We believe that the determination
of these risk factors affecting the mortality of
trauma patients in our ICU may help to the
management of trauma patients in other ICUs
in our country.
Key Words: Intensive care unit, mortality,
trauma
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Giriş
Dünyada her yıl 5.8 milyon insan travma nedeniyle
ölmektedir. Bu sayı dünyadaki tüm ölümlerin %10’u kadardır
(1-6). Travma nedenli bu ölümlerin 2020 yılı için yaklaşık 8.4
milyon kişiye ulaşabileceği düşünülmektedir (6,7).
Travma, ülkemiz ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
tüm ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almaktadır (810). Travmatik yaralanmalar özellikle genç bireylerde görülür
(6,7,11-13). Dünyada 1-44 yaş arası gençlerde en sık ölüm
nedeni olarak travma görülmektedir (8,9,11-16).
ABD’de acil servislere başvuran hastaların %37’si,
ülkemizde ise %4-25’i travma nedenlidir (6,14,17). Travma
mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir sorun olduğu için,
bu hastalar genellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip
edilirler (1,8,9).
Bu çalışmada hastanemiz genel yoğun bakım ünitesine
(YBÜ) yatan travma hastalarının mortalite oranları ve
mortaliteyi etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem
Konya Numune Hastanesi genel YBÜ, 22 adet 3. basamak
ve 12 adet 2. basamak olmak üzere toplamda 34 yatak olarak
hizmet vermektedir. YBÜ’ye, acil servis, yataklı servisler,
ameliyathane ve dış merkezlerden hasta kabulü yapılmaktadır.
Bu çalışma için Konya Numune Hastanesi yönetiminden
yazılı izin alındıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alındı (29.01.15-2590160079:02). Retrospektif olarak Ocak 2012- Mart 2013 tarihleri
arasında genel YBÜ’de travma nedeni ile yatan 108 hastanın
verileri incelenmiştir. Hastaların demografik verileri, travma
nedenleri, travma bölgeleri, yatış tanıları, ek hastalıklar, YBÜ
yatış yerleri, yatış süreleri, Glaskow Koma Skoru (GKS) ve
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)
skorları, yapılan transfüzyonlar, mekanik ventilasyon desteği,
yapılan ameliyatlar, enfeksiyon gelişimi, invaziv girişimler ve
YBÜ sonuçları kaydedilmiştir. Daha sonra hastalar yoğun
bakım sonuçlarına göre sağ kalan ve ölen hastalar olarak iki
gruba ayrılarak mortalite oranları ve mortaliteye etki eden
faktörler incelenmeye çalışılmıştır.
İstatistiksel Analiz
SPSS Inc., Chicago, IL, USA (SPSS v15.0) programı
kullanılarak, tüm travma hastalarında tanımlayıcı istatistikler
yapılmış; sayısal veriler medyan (çeyrekler arası aralık),
kategorik veriler yüzde olarak belirtilmiştir. Bu hastalar ölen
ve sağ kalanlar olarak iki gruba ayrılmış; kategorik veriler
için Ki-kare testi ve sayısal veriler için Mann-Whitney U testi
kullanılarak karşılaştırılmıştır. Mortaliteyi belirleyen bağımsız
risk faktörlerini bulmak için tek değişkenli analizlerde anlamlı
çıkan verilere (yaş, GKS, APACHE II, eritrosit ve albümin

replasmanı alması, YBÜ’ye başka hastaneden gelme, YBÜ
toplam yatış, kardiyolojik ek hastalık olması, renal replasman
tedavisi) çok değişkenli analiz olarak lojistik regresyon
uygulanmıştır. P değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir.

Bulgular
Takip edilen 108 travma hastasının, %19,4’ü (n=21) exitus
olmuştur. Genel toplam, sağ kalan ve ölen hasta grubunda
hastaların median yaşları sırasıyla 44,5 (27-67,75), 41 (25-64)
ve 62 (39,5-81,5) bulunmuştur (p=0,004). Hastaların %75,9’u
(n=82) erkek olarak tespit edildi (Tablo 1).
Median GKS skorları; genel toplam, sağ kalan ve ölen
hasta grubunda sırasıyla 15 (10-15), 15 (13-15) ve 5 (3-8)
bulunmuştur (p<0,0001). Median APACHE II skorları ise
sırasıyla 10 (9-17), 10 (8-13) ve 20 (15-26) bulunmuştur
(p<0,0001). YBÜ yatış süreleri ölen hasta grubunda median
27 (5-62,5) gün, sağ kalan hasta grubunda 2 (1-5) gün olup
(p<0,0001) ve hastane yatış süreleri sırasıyla 27 (5-62,5) ve 9
(5-12) gün olarak tespit edilmiştir (p=0,020) (Tablo 1).
YBÜ’ye başka hastaneden gelen hastaların mortalitesi
daha yüksek olurken (p=0,01) sağ kalan hastaların %85,1’i
(n=74) servise gönderilmiştir. Kardiyak, nörolojik ve diğer
başka ek hastalıkları bulunan hastaların mortalitesi yüksek
bulunmuştur (p=0,009, p=0,036 ve p=0,019) (Tablo 1).
Hastaların %47,2’si (n=51) trafik kazası sonrası YBÜ’ye
yatmış ve %52,8’inde (n=57) kafa travması mevcut idi.
Herhangi bir nedenle vücudunda fraktür bulunan hastaların
oranı sağ kalan grupta daha yüksek bulunmuştur (p=0,007)
(Tablo 2).
Ölen hasta grubunda Eritrosit süspansiyonu (ES), Taze
donmuş plazma (TDP) ve albümin replasmanı yapılan
hasta sayıları daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,006,
p<0,0001 ve p<0,0001). Ayrıca ölen hasta grubunda ünite
olarak yapılan ES ve TDP replasman sayıları daha yüksek
bulunmuştur (p=0,003 ve p=0,047). YBÜ öncesi dönemde
veya YBÜ’de herhangi bir nedenle kardiyak arrest olup CPR
yapılmış hastaların oranı ölen hasta grubunda daha yüksek
bulunmuştur (p<0,0001) (Tablo 3).
İnvaziv mekanik ventilasyon (İMV), %27,8 (n=30) oranda
yapılmış olup, ölen hasta grubunda İMV yapılanların oranı daha
yüksek tespit edilmiştir (p<0,0001). Median İMV süresi 5
(1,75-33,5) gün olup ölen hasta grubunda 27 (3-54) gün olarak
daha yüksek tespit edilmiştir (p=0,006). Ölen hasta grubunda,
YBÜ’de enfeksiyon gelişmesi, santral kateter uygulaması ve
parenteral beslenme desteği oranları daha yüksek tespit
edilmiştir (p<0,0001). Yatan hastaların %42,6’sı (n=46) opere
edilmiştir. Trakeostomi, Renal replasman tedavisi (RRT),
bronkoskopi ve Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG)
uygulanan hastaların oranı ölen hasta grubunda daha yüksek
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tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,0001, p<0,0001, p=0,041 ve
p=0,004) (Tablo 3).
Yapılan logistic regresyon analizinde ise ileri yaş ve düşük
GKS bağımsız risk faktörleri olarak tespit edilmiştir (p=0,016
ve p<0,0001) (Tablo 4).

Tartışma
Teknolojinin gelişmesi ve şiddet olaylarına bağlı olarak
travma olguları artmaktadır. Daha çok gençlerde görülen
travma; sakatlıklar, işgücü kayıpları ve ölüme neden olabilen
ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir problemdir (1,5,7,11-

13,17,18). Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2013 verilerine göre
ölüm nedenleri arasında dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler
başlığı altında %5,5 oran ile beşinci sırada gelmektedir (10).
Multitravmalar yüksek mortalite, posttravmatik
bozukluklar, fiziksel ve psiko-sosyal sonuçları ve yaşam
kalitesini etkileyen önemli bir problemdir. Multitravmalı
hastalar yüksek komplikasyon oranına sahip oldukları için
YBÜ’de takip edilmelidirler (1,7,19). ABD’de YBÜ yatışlarının
%15’i travma nedenlidir (15). Yoğun bakım ünitemizde bu
dönemde takip edilen 1038 hastanın 108’i travma nedenli
olup, oran %10,4 olarak tespit edildi.
Ölüm riskinin yüksek olduğu bu hastaların erken tespiti
ve iyi yönetimi ile olumlu sonuçlara ulaşılabilir (1). Son otuz

Tablo 1. Çalışma grubundaki travma hastaların, sağ kalan ve ölen hastaların demografik özellikleri
Demografik özellikler

Toplam hasta
(n=108, %100)

Sağ kalanlar
(n=87, %80,6)

Ölen hastalar
(n=21, %19,4)

p değeri

Yaş (median, IQR)

44,5 (27-67,75)

41 (25-64)

62 (39,5-81,5)

0,004

Cinsiyet (Erkek/kadın, %)

82/26 (%75,9)

65/22 (%74,7)

17/4 (%81)

0,777

GKS (median, IQR)

15 (10-15)

15 (13-15)

5 (3-8)

0,0001

APACHE II (median, IQR)

10 (9-17)

10 (8-13)

20 (15-26)

0,0001

YBÜ toplam yatış, gün (median, IQR)

3 (1-7,75)

2 (1-5)

27 (5-62,5)

0,0001

Hastane toplam yatış, gün (median, IQR)

9 (5-15)

9 (5-12)

27 (5-62,5)

0,020

82 (%75,9)

68 (%78,2)

14 (%66,7)

0,270

YBÜ’ye nereden geldi
Acil
Servis

4 (%3,7)

3 (%3,4)

1 (%4,8)

0,775

Başka YBÜ

5 (%4,6)

5 (%5,7)

0 (%0)

0,581

Başka Hastane

10 (%9,3)

5 (%5,7)

5 (%23,8)

0,010

Postoperatif

7 (%6,5)

6 (%6,9)

1 (%4,8)

0,721

21 (%19,4)

0 (%0)

21 (%100)

0,000

YBÜ’den nereye gitti
Exitus
Servis

74 (%68,5)

74 (%85,1)

0 (%)

0,000

Taburcu

7 (%6,5)

7 (%8)

0 (%)

0,179

Başka YBÜ

3 (%2,8)

3 (%3,4)

0 (%)

0,388

Başka hastane

3 (%2,8)

3 (%3,4)

0 (%)

0,388

5 (%4,6)

4 (%4,6)

1 (%4,8)

0,974

Ek hastalıklar
Solunumsal
Hematolojik

1 (%0,9)

1 (%1,1)

0 (%0)

0,622

Metabolik

4 (%3,7)

3 (%3,4)

1 (%4,8)

0,775

Kardiyolojik

13 (%12)

7 (%8)

6 (%28,6)

0,009

Nörolojik

3 (%2,8)

1 (%1,1)

2 (%9,5)

0,036

Renal

3 (%2,8)

1 (%1,1)

2 (%9,5)

0,036

Geçirilmiş operasyon

1 (%0,9)

1 (%1,1)

0 (%0)

0,622

Malignite

2 (%1,9)

2 (%2,3)

0 (%0)

0,483

Diğer

5 (%4,6)

2 (%2,3)

3 (%14,3)

0,019

GKS: Glaskow koma skoru, APACHE II: Acute physiology and chronic health evaluation II, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, IQR: Inter quartile range (Çeyrekler arası aralık)
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yılda yapısal ve personel şartlarında gelişmeden dolayı
bu hastaların mortaliteleri yaklaşık %15-45 azalmıştır (3).
Toplam 349 hastada yapılan bir çalışmada mortalite %35,8
bildirilmiştir (8). Bizim çalışmamızda mortalite oranı %19,4
olmuştur. Yoğun bakım ünitesine başka hastaneden gelen
hastaların mortalitesi daha yüksek (p=0,010) ve sağ kalan
hastaların %85,1’i servise gönderilmiştir (Tablo 1).
Otuz günlük mortalite, travma hastalarının tedavi sonuçlarını
değerlendirmek için sıklıkla kullanılmaktadır ve daha uzun
zamanda meydana gelen ölümler doğrudan ilk yaralanmaya
bağlı olmayabilir (20). Uzun süreli yatışların en sık sebebi
pulmoner ve enfeksiyöz komplikasyonlar olup, yatış süreleri
uzayan travma hastaları YBÜ kaynaklarını orantısız miktarda
tüketirler (21). Bizim çalışmamızda otuz günden fazla yatan
hastaların mortalitesi %75 (n=6/8) olarak tespit edilmiştir.
Ülkemizde yapılan iki çalışmada acil servise başvuran
travma hastalarının yaşlarının 31-42 arasında değiştiği
bildirilmiştir (7,14). Travma hastalarında yapılan bir çalışmada

yaş ile mortalite arasında bir ilişki bulunmamıştır. Başka
bir çalışmada 1-45 yaş grubunda mortalite %31,7 iken, 61
yaş ve üzerinde %46,8 olmuştur (8,22). Yaşlılarda travma
sonrası mortalitenin gençlerden daha yüksek olduğu bildiren
çalışmalara (23) benzer olarak bizim çalışmamızda hastaların
median yaşları 44,5 olarak tespit edilmiş ve yaş arttıkça
mortalitenin arttığı ortaya konmuştur (p=0,004). Ayrıca ileri
yaş mortalite için bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur
(p<0,016, OR: 1,054, %95 CI: 1,010-1,100).
Türkiye’de tüm ölümler içinde erkek ölümlerinin %7,3’ü
ve kadın ölümlerinin ise %3,3’ü travma nedenlidir (10).
Ülkemizde yapılan değişik çalışmalarda travma hastalarının
%67-81,2 oranında erkek olduğu, yabancı çalışmalarda ise
bu oran %57-71 olduğu bildirilmiştir (7,8,11,14,24,25). Bizim
YBÜ’ye yatan travma hastaların %75,9’u ve ölen hastaların
ise %80,9’u erkek olarak tespit edilmiştir. Ancak ölen ve
sağ kalan hasta grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır
(p=0,777).

Tablo 2. Çalışma grubundaki tüm hastaların, travma özellikleri ve yapılan operasyonlar
Travma özellikleri

Toplam hasta
(n=108, %100)

Sağ kalanlar
(n=87, %80,6)

Ölen hastalar
(n=21, %19,4)

p değeri

Trafik kazası

51 (%47,2)

40 (%46)

11 (%52,4)

0,633

Düşme

22 (%20,4)

16 (%18,4)

6 (%28,6)

0,298

Yüksekten düşme

13 (%12)

11 (%12,6)

2 (%9,5)

1,000

Darp

13 (%12)

12 (%13,8)

1 (%4,8)

0,254

Ateşli silah

4 (%3,7)

4 (%4,6)

0 (%0)

0,317

Kesici delici

2 (%1,9)

2 (%2,3)

0 (%0)

0,483

Diğer

3 (%2,8)

2 (%2,3)

1 (%4,8)

0,583

Kafa

57 (%52,8)

42 (%48,3)

15 (%71,4)

0,087

Torax

30 (%27,8)

26 (%29,9)

4 (%19)

0,420

Abdomen

4 (%3,7)

3 (%3,4)

1 (%4,8)

0,775

Pelvis

8 (%7,4)

8 (%9,2)

0 (%0)

0,350

Spinal kord

6 (%5,6)

5 (%5,7)

1 (%4,8)

0,860

Extremite kas iskelet

28 (%25,9)

23 (%26,4)

5 (%23,8)

1,000

Fraktür

65 (%60,2)

58 (%66,7)

7 (%33,3)

0,007

İntrakranial kanama

15 (%13,9)

13 (%14,9)

2 (%9,5)

0,519

Çökme kırığı

7 (%6,5)

7 (%8)

0

0,179

Extremite kırıkları

12 (%11,1)

10 (%11,5)

2 (%9,5)

0,796

Vertebra kırığı

4 (%3,7)

3 (%3,4)

1 (%4,8)

0,775

Pelvis kırığı

3 (%2,8)

3 (%3,4)

0

0,388

Kalça kırığı

11 (%10,2)

10 (%11,5)

1 (%4,8)

0,360

Batın operasyonu

3 (%2,8)

2 (%2,3)

1 (%4,8)

0,538

Göğüs tüpü

20 (%18,5)

18 (%20,7)

2 (%9,5)

0,237

Travma mekanizması

Travma bölgesi

Yapılan operasyon

72

Yapılan bir çalışmada hastaların %37,8 oranda 1-3 gün
ve %22,6 oranda 14 günden uzun süre YBÜ’de kaldığı
bildirilmektedir. Yapılan bir travma çalışmasında YBÜ ortalama
yatış süresi 2 gün, bir diğerinde 8.6 gün olarak bildirilmiştir
(8,26,27). Bizim çalışmamızda YBÜ yatış süresi genel hasta
grubunda median 3 gün, ölen hasta grubunda 27 gün olarak
bulunmuştur (p<0,0001).
Genel olarak dünyada ve ülkemizde trafik kazalarına bağlı
ölümler en sık görülen ölüm nedenleri arasındadır. Gelişmekte
olan ülkelerde yaralanma nedenleri arasında ilk sırada trafik
kazaları, ikinci sırada düşme gelmektedir. Ülkemizde bazı
çalışmalara göre ilk sırada trafik kazaları, ikinci sırada darp

gelmekte iken başka çalışmalarda ise ilk sırada düşme
bildirmektedir (11,17). Bizim çalışmamızda travma hastalarının
%47,2’si trafik kazası, %32,4’ü ise düşme nedeniyle YBÜ’ye
yatmıştır. Kafa travmaları morbidite ve mortalitenin önemli
bir nedenidir (1,28). YBÜ’ye yatan hastaların %52,7’sinde
kafa travması mevcut idi fakat mortalite açısından fark yoktu
(p=0,633). Herhangi bir fraktürü bulunan hastaların oranı sağ
kalan hasta grubunda daha yüksek bulunmuştur (p=0,007).
Bu oran extremite fraktürlerinin daha olumlu sonuçlanması
ile ilişkilendirilmiştir.
Travmanın ciddiyetini belirlemek ve mortaliteyi tahmin
etmek için birçok skorlama sistemi kullanılmaktadır (5,11).

Tablo 3. Çalışma grubundaki tüm hastaların, kan replasmanları, yapılan girişimsel işlemler ve diğer özellikler
Replasman ve girişimler

Toplam hasta
(n=108, %100)

Sağ kalanlar
(n=87, %80,6)

Ölen hastalar
(n=21, %19,4)

p değeri

ES replasmanı (n,%)

42 (%38,9)

28 (%32,2)

14 (%66,7)

0,006

ES sayısı, ünite (median, IQR)

3 (1,75-6,25)

2 (1-3,75)

7,5 (3,5-15,5)

0,003

TDP replasmanı (n,%)

30 (%27,8)

14 (%16,1)

16 (%76,2)

0.0001

TDP sayısı, ünite (median, IQR)

6,5 (2-11,5)

3,5 (2-8)

10 (2,75-24,25)

0,047

Trombosit replasmanı (n,%)

1 (%0,9)

1 (%1,1)

0

0,622

Albümin replasmanı (n,%)

9 (%8,3)

2 (%2,3)

7 (%33,3)

0,0001

Albümin sayısı, ünite (median, IQR)

8 (4-14,5)

8 (4-12)

8 (4-15)

0,551

Trakeostomi

14 (%13)

3 (%3,4)

11 (%52,4)

0,0001

Rrt

6 (%5,6)

0 (%0)

6 (%28,6)

0,0001

Endoskopi

2 (%1,9)

2 (%2,3)

0 (%0)

0,483

Bronkoskopi

1 (%0,9)

0 (%0)

1 (%4,8)

0,041

Santral kateter

17 (%15,7)

6 (%6,9)

11 (%52,4)

0.0001

Peg

2 (%1,9)

0 (%0)

2 (%9,5)

0,004

Yatakbaşı cerrahi

5 (%4,6)

4 (%4,6)

1 (%4,8)

0,974

Opere olan hasta (n,%)

46 (%42,6)

40 (%46)

6 (%28,6)

0,219

YBÜ takibinde opere olan hasta (n,%)

25 (%23,1)

23 (%26,4)

2 (%9,5)

0,099

Arrest olan hasta (n,%)

6 (%5,6)

0 (%0)

6 (%28,6)

0,0001

İMV (n,%)

30 (%27,8)

11 (%12,6)

19 (%90,5)

0,0001

İMV süresi gün (median, IQR)

5 (1,75-33,5)

1 (1-4)

27 (3-54)

0,006

NİMV (n,%)

8 (%7,4)

6 (%6,9)

2 (%9,5)

0,680

Enfeksiyon gelişmesi (n,%)

16 (%14,8)

5 (%5,7)

11 (%52,4)

0,0001

Parenteral nutrisyon (n,%)

16 (%14,8)

6 (%6,9)

10 (%47,6)

0,0001

Diğer özellikler

ES: Eritrosit süspansiyonu, TDP: Taze donmuş plazma, İMV: İnvaziv mekanik ventilasyon, NİMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon, RRT: Renal replasman tedavisi, PEG: Perkütan endoskopik
gastrostomi, IQR: Inter quartile range (Çeyrekler arası aralık)

Tablo 4. Lojistik regresyon analizi
Parametre

p

OR

%95 CI (min-max)

Yaş

0,016

1,054

1,010-1,100

GKS

0,0001

0,583

0,456-0,745

GKS: Glaskow koma skoru
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YBÜ travma hastalarında yüksek APACHE II ve düşük
GKS’nin mortaliteyi arttırdığı tespit edilmiştir (8). Başka bir
çalışmada travmada azalmış GKS’nin mortalite tahmininde
önemli olduğu ve tahminde en iyi skorun 5,5 olabileceği
belirtilmektedir (1,5). Çalışmamızda ölen hasta grubunda
GKS skoru median 5 (3-8) olarak daha düşük (p<0,0001)
ve APACHE II skoru median 20 (15-26) olarak daha yüksek
bulunmuştur (p<0,0001). Ayrıca GKS azalması mortalite için
bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (p<0,0001; OR:
0,583; %95 CI: 0,456-0,745).
İnsan vücudu travma açısından baş-yüz-boyun, göğüs,
karın ve ekstremiteler olarak dört ana bölgeye ayrılmıştır. Bu
bölgelerin en az ikisinde travma varlığı multitravma olarak
tanımlanmaktadır. Büyük travma genellikle hayatı tehdit eden,
acil cerrahi müdahale ya da yoğun bakım veya her ikisini de
gerektiren acil olaylardır (7,14,18). Bizim travma hastalarımızın
%42,6’sı opere edilmiştir. Sağ kalan ve ölen opere hastalar
arasında fark tespit edilmemiştir (p=0,219).
Yaşlı hastalar gündelik aktiviteleri sırasında yaralanmaya
daha eğilimli olup, düşmelere bağlı travmalar daha sık
görülmektedir. Düşmeler genelde sandalyeden düşme,
yürürken düşme gibi alçak seviyelerden meydana gelir.
Ayrıca yaşlı travma hastalarının daha çok komorbiditeye
sahip oldukları bildirilmiştir (14,23). Çalışmamızda kardiyolojik,
nörolojik ve diğer başka ek hastalıkları bulunan travma
hastaların mortalitesi daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla
p=0,009, p=0,036 ve p=0,019).
Yapılan çok merkezli bir çalışmada YBÜ’de şiddetli akut
böbrek hasarı prevalansı %5,7 ve renal replasman tedavisi
için ihtiyaç %4,3 olmuştur (15,29). Çalışmamızdaki travma
hastalarının %5,6’sında RRT yapılmış olup bu hastaların hepsi
exitus olmuştur (p<0,0001).
Mekanik ventilasyon süresi travma hastalarında mortalite
için bir risk faktörüdür. Bir çalışmada mekanik ventilatör
desteği hastaların %43,5’ine verilmiş ve bu hastalarda
mortalite %50 olmuştur (1,7,30). Bizim çalışmamızda İMV
oranı %27,8 olup, mortaliteleri daha yüksek tespit edilmiştir
(p<0,0001). YBÜ median İMV süresi 5 gün olup, ölen hasta
grubunda median 27 gün tespit edilmiştir (p=0,006).
Travma hastalarında kan transfüzyonu ile mortalitenin
arttığı bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda da ES, TDP ve
albümin replasmanı yapılan hastaların mortalitesi yüksek

tespit edilmiştir (sırasıyla p=0,006, p<0,0001 ve p<0,0001).
Ölen hasta grubunda yapılan ES ve TDP replasman sayıları
daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,003 ve p=0,047).
Ayrıca travma hastalarında yapılan bütün invaziv girişimler
ile mortalite artmaktadır (7). Çalışmamızda trakeostomi,
bronkoskopi ve PEG uygulanan hastaların mortalitesi yüksek
tespit edilmiştir (sırasıyla p<0,0001, p=0,041 ve p=0,004).
Ayrıca YBÜ öncesi dönemde veya YBÜ’de herhangi bir
nedenle kardiyak arrest olup kardiyopulmoner resüsitasyon
yapılmış hastaların mortalitesi daha yüksek bulunmuştur
(p<0,0001). Bizim çalışmamız ile uyumlu olarak enfeksiyon
gelişimi, inotrop ve beslenme desteği alan travma hastalarında
mortalitenin arttığı bildirilmektedir (5,7,31).
Multitravma hastaların survivallerinin iyi olduğu fakat
travma sonrası yaşam kalitesinin tatmin edici olmadığı
ve bu hastalarda kaza yerinde ilk yardımdan başlayarak
rehabilitasyon sürecine kadar giden uzun süreçte pek çok
faktörün sonuca etki ettiği bildirilmektedir (3).
Sonuç
Çalışmamızda bir devlet hastanesi YBÜ’de yatan
travma hastalarının mortalitesini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi ile ülkemiz istatistiksel kayıtlarına ve diğer yoğun
bakımlarda travma hastalarının yönetimine olumlu katkıda
bulunabileceğimizi düşünmekteyiz.
Etik Kurul Onayı: Çalışma için Konya Numune Hastanesi
idaresinden yazılı izin alındıktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır, Hasta
Onayı: Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitesine yatan hastaların
dosyaları retrospektif olarak incelendiği için bilgilendirilmiş
hasta onam formları yoktur, Konsept: İskender Kara, Savaş
Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Dizayn:
İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza
Sarıbapıcçı, Veri Toplama veya İşleme: İskender Kara, Savaş
Altınsoy, Umut Gök, Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Analiz
veya Yorumlama: İskender Kara, Savaş Altınsoy, Umut Gök,
Ayhan Onur, Rıza Sarıbapıcçı, Literatür Arama: İskender
Kara, Yazan: İskender Kara, Hakem Değerlendirmesi:
Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir, Çıkar
Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir
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