DÜZCE TIP DERGİSİ
DUZCE MEDICAL JOURNAL
ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE

1

Halil KAYA

1

Mehmet Tahir GÖKDEMİR

1

Özgür SÖĞÜT

2

Mustafa Burak SAYHAN

1

Harran Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Acil Tıp AD,
Şanlıurfa.
2

Trakya Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Acil Tıp AD, Edirne.

Submitted/Başvuru tarihi:
13.09.2012
Accepted/Kabul tarihi:
10.10.2012
Registration/Kayıt no:
12 09 250

Corresponding Address
/Yazışma Adresi:
Dr. Halil KAYA
Harran Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Acil Tıp Anabilim
Dalı, Morfoloji Binasi,
Yenişehir Kampüsü, 63300,
Şanlıurfa, Türkiye
E-posta:
drhalilkaya@gmail.com

2013 Düzce Medical Journal
e-ISSN 1307- 671X
www.tipdergi.duzce.edu.tr
duzcetipdergisi@duzce.edu.tr

Erişkinlerde Yüksek Gerilime Bağlı Elektrik Yaralanmalarında
Mortaliteye Etki Eden Faktörler
The Factors Affecting Mortality In Adults Due To High Voltage
Electrical Injuries

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, erişkinlerde yüksek voltaja bağlı elektrik yaralanmalarında
mortalite üzerine etki eden faktörlerin araştırılmasıdır.
Gereç ve yöntem: Ocak 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında yüksek gerilime maruz kalma
nedeniyle acil servise başvuran ve yoğun bakıma yatırılmış olan olgular geriye dönük olarak
incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, mevsimsel dağılım, olay yeri, yanık derecesi, laboratuvar
sonuçları, EKG değişiklikleri, yüksekten düşme, şok, yoğun bakımda yatış, sepsis gelişiminin
mortalite ile ilişkisi bakımından değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 18-66 yaş arasında 138’i (%90.8) erkek 14’ü (% 9.2) kadın olmak üzere
152 hasta dahil edildi. Yaş grubu, cinsiyet, elektrik yaralanmalarının yaz mevsiminde olması,
sanayiide olması, 2. ve 3. derece yanık gelişimi, bilincin kapalı olması, yüksekten düşmenin
eşlik etmesi, şok bulgusu olması, EKG değişikliği bulunması, yoğun bakıma yatış yapılması,
kan kültüründe üreme olması, sepsis gelişimi gruplar arasında anlamlı bulundu. Fakat her biri
tek başına mortaliteyi etkileyen bağımsız faktörler değildi. Olgularda 2.derece yanık olması,
sepsis varlığı ve şok bulgularının olması mortalite bakımından prediktif bağımsız faktörler idi.
Sonuç: Yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarında erkek cinsiyet, yaşlı, başvuru esnasında bilinç
kapalılığı, şok olması, 2. ve 3. derece yanık olması, sepsis gelişimi, yüksekten düşme olması,
yoğun bakıma yatış yapılanlarda ölüm oranının daha fazla olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanması, mortalite, yanık
ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to investigate the factors that affect mortality in adults
due to high voltage electric injury.
Material and methods: Patients with electrical injuries admitted to the emergency department
and intensive care unit between January 2009- December 2011 were retrospectively analyzed.
The cases were evaluated mortality in relation to by age, gender, seasonal distribution, event
location, degree of burns, laboratory findings, ECG changes, falls from height, shock, intensive
care unit admission, development of sepsis.
Results: One hundred fifty two cases were exposed to high-voltage electricity. Age group, sex,
summer season, be processing industry, second and third degree burned, be unconsciousness,
accompanied falls from height, evidence of shock, presence of ECG changes, admission
intensive care unit, have positive blood cultures, development of sepsis were significantly in
relation to mortality. Patients have 2nd degree burns, the presence of shock and sepsis were
independent predictive factors in terms of mortality.
Conclusion: In cases with high-voltage electrical injuries, male, elderly, be unconsciousness,
development shock, 2nd and 3rd degree burns, development sepsis, fall from height, admission
intensive care unit were more mortally.
Keywords: Electrical injury, mortality, burn.
GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile beraber elektrik kullanımının da yaygınlaşmasına paralel olarak elektrik
yaralanmaları (EY) da artmaktadır. EY’ye maruz kalan kişilerin hastanelerde getirildikleri yerler
hemen her zaman acil servislerdir. Yüksek voltaja bağlı EY’de prognozu; yaygın arklar, alev
ve flaş yanıkları, myokard nekrozu, hepatik nekroz, pankreatik nekroz, gastrointestinal sistem
kanamaları, ciddi genital yaralanmalar, merkezi sinir sistemi hasarı ve sekonder multipl organ
yetersizlikleri belirlemektedir (1). Ayrıca elektrikle ilişkili komplikasyonların yanı sıra elektrik
yaralanmalarına eşlik eden yüksekten düşme ve buna bağlı ek yaralanmalar da hastaların
mortalite ve morbiditesi üzerine etkilidir (2).
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EY ciddi bir sağlık problemi olup Amerika Birleşik Devletleri’nde
yılda ortalama 1.4-2 milyon kişi EY’ye maruz kalmakta ve
bunların da yaklaşık olarak 70 bini hastanelerde yatarak tedavi
görmektedir (3).
Elektrik akımı güç olarak; düşük voltaj (<1000 volt) ve yüksek
voltaj (>1000 volt) diye ikiye ayrılırken, tip olarak da direkt ve
alternatif akım diye adlandırılmaktadır (4). Özellikle çocuk yaş
grubunda ölüm oranı, yüksek voltaj ve alternatif akıma bağlı
meydana gelen EY’de daha yüksektir (1). Ancak evlerde sık
olarak kullanılan düşük voltaj ve alternatif akımda ise ventriküler
fibrilasyon gibi ritim bozuklukları daha sık gelişip ölüme yol
açmaktadır (5,6). Hastaların tedavi ve prognozu açısından elektrik
akımının vücutta takip ettiği yolun bilinmesi önemlidir. Voltaj,
akımın tipi, temas süresi, akımın izlediği yol ve vücudun akıma
olan direnci gibi faktörler oluşacak hasar düzeyinde önemlidir.
Elektriğe karşı en fazla direnç gösteren dokular sırasıyla kemik,
yağ dokusu, tendon, deri, kas, damar ve sinir olarak
sıralanmaktadır (7).
Erişkinlerde EY çoğunlukla iş yerinde meydana gelir; çocuklarda
ise ev ortamında daha fazla görülür (4). EY’ye bağlı olarak erken
dönemde metabolik, septik ve cerrahi komplikasyonlar, geç
dönemde ise psikolojik, sosyal ve estetik sorunlar ön plandadır
(8).
Bu çalışmada yüksek gerilime bağlı EY ile başvuran erişkin
hastaların demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak
incelendi. Yüksek voltaja bağlı EY’li olgularda mortalite üzerine
etki eden faktörler araştırıldı.
MATERYAL ve METOD
Bu çalışmada Ocak 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında yüksek
gerilime maruz kalma nedeniyle Şanlıurfa Eğitim Araştırma
Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil
Servislerine getirilen hastalar değerlendirildi. Hastalar, bilgisayar
kayıtları ile acil hasta dosyaları ve yoğun bakım kayıtları
kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, yaş
grupları, başvurulan mevsim, oluş yeri, mortalite oranları, bilinç
durumu, elektrokardiyografi (EKG) bulguları, eşlik eden
yüksekten düşme durumu, serum laktat dehidrogenaz (LDH),
kreatin kinaz-miyokardiyal band (CK-MB), troponin değerleri
(Tn), şok varlığı, yoğun bakıma yatış oranları, yoğun bakıma
yatanlarda kan kültür sonucu, sepsis gelişip gelişmeme durumu
hazırlanan formlara kaydedildi. Hastalar endikasyonuna göre sıvı
tedavisi, monitörizasyon, yanık bakımı, analjezi, tetanoz
proflaksisi, travma desteği gibi standart tedaviler aldılar. Ayrıca
EY’ye bağlı meydana gelen EKG değişiklikleri değerlendirildi ve
Tablo 1: EY vakalarının cinsiyet, mevsimsel dağılım ve EY yeri
ile mortalite arasındaki ilişki.

gelişen aritmiler ileri kardiyak yaşam desteği rehberine uygun
olarak tedavi edildi.
BULGULAR
Çalışmaya 138 (%90.8)’i erkek 14 (% 9.2)’ü kadın olmak üzere
toplam152 hasta dahil edildi. Yaş aralığı 18-66 (44±26) yıl
arasındaydı. Cinsiyet, yaş grubu, mevsimsel dağılım ve EY’nin
gerçekleştiği yer ile mortalite arasındaki ilişki Tablo 1’de
gösterilmiştir.
CK-MB (ng/ml) hastaların 66 (%43.4)’sında normal iken 86
(%56.6)’sında yüksek olarak bulunmuştu.
LDH değeri 54-672 (223.57±125.66) u/L arasında ölçülmüş olup
hastaların 130 (%85)’unda yüksek olarak bulunmuştu.
Tn (ng/ml) değeri 15 (%9.9) vakada yüksek bulunmuştu.
Lezyon giriş yeri 78 (%51.3) vakada tespit edilmişti. Lezyon giriş
yeri hastaların 55’inde üst extremitelerde, 23’ünde ise alt
ekstremitelerde idi. Lezyon çıkış yeri ise hastaların 36’sında üst
ekstremitelerde, 30’unda alt ekstremitelerde, 6’sında gövdede idi.
Hastaların 6’sında lezyon çıkış yeri saptanamamıştı.
Vakaların yanık dereceleri ve hastaneye başvuru esnasındaki
bilinç durumlarının mortalite ile ilişkisi Tablo 2’de gösterilmiştir.
EKG değişikliği 25 (%16.4) vakada bulunmuştu. Bu hastaların
12’sinde sinus taşikardisi, 9’unda ST-T değişiklikleri, 1’inde SVT
(supraventriküler taşikardi) tespit edildi. Ayrıca 3 hastada
ventriküler fibrilasyon gelişmiş olduğu görüldü. Ölenlerin ise 8
(%57.1)’inde EKG değişikliği saptanmıştı.
Vakaların EKG değişikliği, yüksekten düşme varlığı, şok bulguları
varlığı, yoğun bakıma yatış yapılıp yapılmaması, yoğun
bakımdaki hastalarda kan kültür pozitifliği ve sepsis gelişimi ile
mortalite arasındaki ilişki Tablo 3’te gösterilmiştir.
Yoğun bakıma yatırılmayan hastalar ise acil gözlemde takip
edildikten sonra taburcu edilmiştir.
TARTIŞMA
Ülkemizde EY dünya ortalamasından belirgin şekilde yüksektir
(8). Bilindiği üzere EY’de hayatı tehdit edici yaralanmalar
çoğunlukla yüksek voltaja bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (9,10).
Açıkel ve ark. yayınladıkları 27 vakalık seride yüksek voltajlı
EY’ne bağlı ölüm oranını %11 olarak bildirmişlerdir (9). Yurt
dışında yüksek voltajlı EY’de mortalite oranları %3-14 arasında
bildirilmiştir (11). Çalışmamızda mortalite oranı %9.2
bulunmuştur. Al B ve ark. da benzer bir çalışmada EY’ye bağlı
olarak bu oranı %9.1 olarak bulmuştur (12). Ülkemizdeki başka
çalışmalarda bu oran daha yüksek iken, yurtdışındaki bazı
çalışmalarda ise mortalitenin daha düşük olduğu belirtilmiştir
(13,14). Fish, EY’ye bağlı yaralanma şiddetinin kadınlarda daha
az (cilt altı yağ dokusu daha kalın olduğundan dolayı),
olabileceğini belirtmiştir (15). Bununla uyumlu olarak
çalışmamızda mortalite oranı erkeklerde (%10.1) olarak kadınlara
göre daha yüksek bulunmuştur. Kadınlarda hiç ölüm vakası
görülmemiştir.
Çalışmamızda olguların %90.8’i erkek, %9.2’si kadın olup
hastaların büyük bir çoğunluğu erkekti ki bu durumun da diğer
çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür (8,17).
Genel olarak düşük ve yüksek gerilime bağlı bütün EY çeşitleri
değerlendirildiğinde etkilenen hastalar çoğunlukla genç yaş
grubundandır. Bir çalışmada ortalama yaş 30.2 yıl, bir başka
çalışmada ise 25 yıl olarak bulunmuştur (16,18). Çalışmamıza
göre de yaralanmalar genellikle genç yaş grubunda (18-25 arası)
meydana gelmiştir.
Mevsimsel bakımdan değerlendirildiğinde EY olgularının %39,5
ile en sık yaz aylarında görüldüğü saptanmıştır (19). Başka
çalışmalarda da EY olgularının %38,2 ile en sık yaz ve %30,9 ile
sonbahar aylarında görüldüğü, bir başka çalışmada da %53.9 ile
yaz aylarında görüldüğü bildirilmiştir (20,21). Çalışmamızda da
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hastalar en sık %46.1 oranı ile yaz mevsiminde başvurmuştur. Yaz
mevsiminde vakaların fazla olmasının nedeni sulama amacıyla
kaçak elektrik kullanımının bu mevsimde artmasına bağlı olarak
değerlendirildi. Al B ve ark. da benzer şekilde kaçak elektrik
kullanımına bağlı EY’de artış gözlemiştir (12).Çalışmamızda EY
olaylarının en fazla tarlada gerçekleşme nedeni olarak kaçak
elektrik kullanılarak tarlaların sulanmaya çalışılması
düşünülebilir. Bu esnada kişinin vücudunun nemli ve/veya ıslak
olması da EY’ye zemin hazırlamaktadır. Erkekler en fazla tarlada
EY’ye maruz kalırken kadınların tarlada hiç EY’ye uğramama
nedeni olarak sulama amacıyla kaçak elektrik kullanımı esnasında
elektrikle uğraşma işinin tamamen erkeklerin uğraşması gereken
bir iş olarak görülmesine bağlanabilir. Ölümlerin 13(%92.9)’ü
sanayide çalışırken 1(%7.1)’i şehir içinde kaçak elektrik hattı
bağlarken oluşmuştu. EY yeri ile mortalite bakımından gruplar
arasında ilişki bulunmuştur.
EY halinde hasta takibinde biyokimyasal parametreler dikkatle
izlenmelidir (22). EY’de elektrik akımı boyunca derin dokularda
da hasar oluştuğundan, crush sendromuna benzer şekilde, CPK,
CK-MB ve laktat dehidrogenaz gibi çeşitli laboratuvar belirteçleri
yükselmektedir. Doku hasarı sonucu artmış olan bu belirteçlerin
hastanın prognozu ile ilişkisi benzer çalışmalarda araştırılmış ve
doku hasarının takibinde kullanılabilir olduğu bildirilmiştir (23).
Yapılan benzer bir çalışmada da artmış CK ve CK-MB
değerlerinin hastanede kalış süresi ve amputasyon riskini arttırdığı
bildirilmiştir (24). Cander B. ve ark. çalışmalarında hastaların CKMB, lökosit ve yanık dereceleri ile yatış süreleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir (25).
Çalışmamızda EY olanlarda LDH düzeyi belirgin olarak yüksek
bulunmuştur.
Myokardiyal hasar, voltaj ve akım tipine bağlıdır. Yüksek voltaj
ile hasar daha yaygın olmaya eğilimlidir (4). Çalışmamızda
myokardiyal hasar göstergesi olarak bakılan troponin-T seviyeleri
vakaların %9.9’unda (15/152) yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca
çalışmamızda CK-MB düzeyi vakaların %56.6’sında (86/152)
yüksek olarak tespit edilmiştir.
Vücutta elektrik akımının takip ettiği yol etkilenmiş yaralı organ
sayısı ve yaralanmanın şiddeti hakkında bize bilgi verebilir.
Çalışmamızda 78 (%51.3) vakada lezyon giriş yeri bulunmuştur.
Koumbourlis yaptığı çalışmada, vücut aksına paralel dikey geçen
bir akımın, beyin dokusu, kalp, santral sinir sistemini etkilediği
için ölümcül olabileceğini belirtmiştir (4). Çalışmamızda da
santral sinir sistemi etkilenen bilinci kapalı hastalarda mortalite
oranı belirgin olarak yüksek bulunmuştur.
Tablo 2: EY olan vakalarda yanık derecesi ve bilinç durumu ile
mortalite arasındaki ilişki.

Ciltteki yanık derecesi akımın yoğunluğuna, temas süresine,
yanan alana bağlıdır (15,26). Çalışmamızda 57 hastada birinci,
138 hastada ikinci, 30 hastada üçüncü derece elektrik yanığı
saptanmıştır. Üçüncü derece yanık olan grupta mortalite oranı en
yüksek bulunmuştur. (13/30). EY nedeni ile oluşan doku hasarı;
elektrik akımının izlediği yol, etkilenen bölge, akımın tipi gibi
bazı faktörlerden etkilenmektedir ve bazı yazarlar hastanın
prognozu ve hasarın büyüklüğü ile orantılı olduğunu
bildirmektedir (27).
EY’ye eşlik eden yüksekten düşmelere bağlı olarak birçok
sistemle ilgili ek patolojiler meydana gelmektedir. Cancio ve
ark.’nın çalışmalarında EY ile takip edilen hastaların %25’inde
yüksekten düşme ve ona bağlı ek patolojiler izlenmiştir. Özellikle
eşlik eden bu patolojilerin, hastaların tedavisini zorlaştırdığı
belirtilmektedir (28). Çalışmamızdaki vakalarda da yüksekten
düşme ile mortalite arasında ilişki bulunmuştur.
EY’de önemli ölüm nedenlerinden biri de santral sinir sistemi
yaralanmalarıdır. Bu bölgedeki en şiddetli tahribat solunum
merkezinde olur ve solunum durmasına bağlı ölüm meydana gelir
(4). Çalışmamızda hastaların bilinci kapalı olarak getirilmiş
olması hali mortalite ile ilişkili bulunmuştur.
Arrowsmith ve arkadaşları bir çalışmada, vakaların %3’ünde
EKG anormalliği saptamıştır (29). Çalışmamızda bu oran %9,6
olarak bulunmuştur. Çalışmamızda hastaların 3’ünde kardiyak
arrest gelişimi görülmüştür. EY’de myokart tutulumu en önemli
ölüm nedenidir. Başlıca ölüm nedenleri miyokart, nodal doku,
iletken yollar ve koroner arterlerin nekrozu ve bunlara bağlı
gelişen aritmilerdir. Bunun dışında en çok rastlanan disritimler;
sinus taşikardileri, nonspesifik ST ve T dalgaları, AV bloklar, uzun
QT intervalleridir (5,30-32). Uzkeser M ve ark. elektrik
yaralanmasına bağlı gelişen bir myokart infarktüsü vakası tespit
etmiştir (33). Çalışmamızda EKG değişikliği gözlenen vakalarda
mortalite oranı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
Yapılan çalışmalarda yüksek voltaja bağlı olarak meydana gelen
ölüm oranlarının yıldırım çarpmasına bağlı oluşan ölümlere
nispetle daha düşük seyretmesine rağmen komplikasyon oranının,
hastanede yatma süresinin (18.9 ± 1.4) yüksek voltaj grubunda
daha fazla görüldüğü belirtilmiştir. Çalışmamızda hastanede kalış
süresi 11 ± 5.1 gün arasında bulunmuştur. Bununla birlikte, grubu
oluşturanların daha çok genç yaşta erkek bireyler olup, genellikle
hayatlarının erken çağında, geçimlerini elektrik tamirciliğinden
sağlayan kişiler olduğu tespit edilmiştir (34). Yetişkinlerde iş
ortamında uygun olmayan ekipman ve alet kullanımı, ya da
dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklanan EY daha sık
Tablo 3: EY vakalarında EKG değişikliği, yüksekten düşme, şok
durumu, yoğun bakıma yatış, kan kültür pozitifliği ve sepsis
gelişimi ile mortalite arasındaki ilişki.
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görülmektedir (35,36). İlginç olarak çalışmamızdaki vakaların
sadece 90(%59.2) tanesi geçimini elektrik işlerinden sağlayanlar
olduğu tespit edilmiştir. Geriye kalan 62 (%40.8) kişinin elektrikle
ilgili olarak herhangi bir eğitim almamış olduğu öğrenilmiştir. Bu
konuda literatürle uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak
yöresel özellikler ve aşiretçilik yüzünden ve de yapılan kaçak
elektrik çekme işlemini başka insanların bilmesinin istenmemesi
dolayısıyla çok az elektrik bilgisi olan aile fertlerinin bu işi
yapmaya soyunması olabilir. Hasta yakınlarından alınmış olan
bilgilere göre vakaların büyük çoğunluğunu kaçak olarak çekilmiş
olan elektrik hatları ile uğraşanlar oluşturmaktaydı. Resmi verilere
göre de 2009′da %76’lık kaçak elektrik kullanımı ile Şanlıurfa
Türkiye ikincisi olmuştur (37).
Çalışmamızda vakaların %25’inde (38/152) yoğun bakıma yatış
yapılmıştır. Ölenlerin hemen tamamına yakınının yoğun bakıma
yatırılan hastalardan oluştuğu göz önüne alındığında bu hastalara
verilecek YB desteğinin önemi daha iyi anlaşılabilir.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde hastalarda sepsis gelişmesi,
ikinci derece yanık olması ve şok bulguları olması mortalite ile
ilişkili bulunmuştur.
Sonuç olarak yüksek gerilime bağlı EY ile gelen hastaların büyük
çoğunluğu genç yaşta olup çoğunlukla iş yerinde, elektrik
direğinden kaçak elektrik hattı bağlarken ve tarlada EY’ye maruz
kalmıştır. Bu maruziyetin de en önemli nedenleri cahillik,
bilgisizlik, uygunsuz ekipman kullanımı ve kaçak elektrik
kullanmaya yatkınlıktır. EY vakalarının ve buna bağlı ölümlerin
en aza indirilmesi için bölgemizde özellikle sanayi çalışanlarına
ve çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca
kaçak elektrik kullanımının önlenmesi için de gereken adımlar bir
an önce atılmalıdır.
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