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DENEYSEL CRUSH MODELİNDE PENTOKSİFİLİN TEDAVİSİNİN 

ETKİLERİ 

 

1. GİRİŞ 

Crush Sendromu; ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkıĢma, ciddi yanık, 

elektrik travması veya uzun süre hareketsizliğe bağlı kas hasarı ile ortaya çıkan 

belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozunun bulunduğu klinik durumdur. Kasların 

aĢırı derecede hasar görmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda 

ölümle sonuçlanabilir. Ezilme yaralanmaları genellikle depremler, bina çökmeleri, 

tren kazaları ve terör saldırıları gibi ciddi ve kitlesel travmalar ile iliĢkilidir. 

Depremler %3-20 ezilme tipi yaralanmaya neden olmaktadır (1). Ağır yanık hastaları 

üzerinde yapılan bir çalıĢmada ise hastaların %28‟inde rabdomiyoliz ve akut böbrek 

yetmezliği geliĢtiği bildirilmiĢtir (2).  

 

Crush Sendromu'nda ölüm nedenleri kas dokusu hasarı sonucu ortaya çıkan 

ağır hipovolemik Ģok, hiperkalemi, metabolik asidoz, akut myoglobinürik böbrek 

yetmezliği ve kompartman sendromudur. ġokun temel nedeni hücre dıĢı sıvının 

büyük bölümünün zedelenen kaslarda birikmesidir. ġok geliĢimi; zedelenen 

kaslardaki azot oksite bağlı damar geniĢlemesi, hiperkalemi ya da hipokalemi ile 

hızlanarak tüm dolaĢım sistemini olumsuz etkiler. 

 

Travma sonrası ekstremitelerin devamlı ve uzun süreli baskıya maruz kalması 

crush yaralanmasına neden olmaktadır. Crush sendromu ya da travmatik 

rabdomyoliz, crush yaralanması sonrası kas hücre içeriğinin dolaĢıma salınması 

sonucu ortaya çıkar. Crush sendromu hipovolemik Ģok ve akut böbrek yetmezliği 

(ABY) ile karakterizedir. Tedavi edilmezse çoklu organ yetmezliği ve ölüm olur. 

ABY Ģiddetli rabdomyolizli olguların %50‟sinden fazlasında görülmektedir. ABY 

patogenezinde myoglobin ya da ferrihemate gibi ürünlerin doğrudan toksik etkisi, 

myoglobin ya da ürik asit kristallerinin neden olduğu tübüler obstrüksiyon ve renal 

iskemi suçlanmaktadır. Ayrıca serbest oksijen radikalleri (SOR) dokulardaki hasara 

önemli derecede katkıda bulunur. SOR bası altında iskemik kalan dokunun 

reperfüzyonu ve sistemik dolaĢıma geçen miyosit içeriğinin lökositleri aktive 

(oksidatif burst) etmesiyle ortaya çıkar. OluĢan SOR hücre membranlarındaki 
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lipidleri perokside ederek dokuda hasar oluĢturur. Lipid peroksidasyonunun son 

ürünü de malondialdehittir (MDA) (3). 

 

Crush sendromunda hiperkalemi, hiperfosfatemi, myoglobinüri ve metabolik 

asidoz saatler içinde baĢlayabilir. Bu nedenle tedaviye kazazedeyi kurtarma anında 

baĢlanmalıdır. Crush Sendromunun genel ve böbrekler üzerine olumsuz etkilerini 

önlemek için çok erken ve hızlı davranmak gerekir.  Tedavi sırasında sıvı desteği 

yapılması ve hastanın idrar çıkıĢının takip edilmesi çok önemlidir. Ġdrar çıkaramayan 

hipovolemik Ģok bulguları (kan basıncı düĢüklüğü, filiform nabız, soğuk terleme 

gibi) olan hastalarda intravenöz  (ĠV) uygun sıvılar (kanamalı hastalarda kan, plazma, 

izotonik NaCl) verilerek hipovolemik Ģok tedavi edilir. Ġdrar çıkıĢı olan hastalarda 

ise klasik tedavi yöntemi ĠV %20 mannitol ve alkalen diürez tedavisidir. Bu tedavi 

hiperpotasemi ve akut böbrek yetmezliğine karĢı korunmada çok etkindir. Crush 

sendromlu hastalarda pozitif sıvı bilançosu gereklidir; çünkü hasara uğramıĢ kas 

dokusu arasına aĢırı miktarda sıvı geçiĢi olabilir. Ancak idrar çıkıĢı olmayan veya 

akut sol kalp yetmezliği olan hastalarda sıvı yüklenmesi olabilir. Anürisi, 

hiperkalemisi ve sıvı yüklenmesi olan hastalar için acil ve ardıĢık hemodiyaliz 

tedavisi gerekli olabilir (4). 

 

Bütün bu tedavi yöntemlerine rağmen bazı hastalarda böbrek hasarı 

düzelmeyebilir ve bu hastalarda böbrek fonksiyonları geri dönmeyecek biçimde 

kaybedilebilir. Bu hastalar sürekli diyaliz programına alınırlar ve böbrek nakli için 

adaydırlar. Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminden sonra 

crush sendromunun mortalitesi %15.2 olarak tespit edilmiĢtir (5). Ayrıca 

rabdomiyolizi olan hastaların %28-37‟sinde erken dönemde hemodiyaliz ihtiyacı 

olmaktadır (6).  

 

Crush sendromu sık görülen klinik durumlardan olması, yetersiz tedaviye 

veya komplikasyonlara bağlı ölümcül sonuçlanabilmesi ve kalıcı böbrek hasarının 

sebeplerinden birisi olması nedeni ile araĢtırmacıları tedavide daha etkili yöntemler 

bulmaya yönlendirmiĢtir. AraĢtırmacılar crush sendromuna bağlı mortalite ve 

morbidite oranlarını azaltmaya yönelik çok sayıda ilacı, bazı antioksidanları ve 

tedavi yöntemlerini incelemiĢlerdir (7).  
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Pentoksifilin (PTX), Ksantin türevi fosfodiesteraz inhibitörü bir ilaçtır. 

Plazma proteinlerine bağlanmaz ve % 93-95'i idrarla atılır. PTX, hiperkoagulopatiyi 

önler, yara iyileĢmesinde rol oynar. Ġmmünomodülatör etkisi nedeni ile sepsis ve 

peritonite karĢı koruyucu tedavide kullanılır. Karaciğerin farklı toksisite 

modellerinde PTX'in hepatoprotektif etkinliği de görülmüĢtür. Periferik vazodilatatör 

etkisine ilave olarak kanın viskozitesini de azaltır. Eritrositlerin esnekliğini 

(fleksibilite, deformabilite) artırır. Trombositlerin artmıĢ olan agregasyon yeteneğini 

azaltır. Bu etkilerine bağlı olarak, dokularda kan akımını ve oksijenasyonunu artırır. 

Bu nedenle baĢlıca kullanım alanları periferik vasküler hastalıklar ve serebrovasküler 

hastalıklarıdır. Ayrıca son dönemde yapılmıĢ birkaç çalıĢmada özellikle diyabetik 

nefropatide böbrek fonksiyonları üzerinde koruyucu (nefroprotektif) etkinliği 

olabileceği de bildirilmiĢtir (8). 

 

Vazodilatör etkisi, kan viskozitesini azaltması, doku kan akımını ve 

oksijenasyonunu arttırması ve nefroprotektif etkileri bize PTX‟ in crush 

yaralalanmasında da olumlu etkileri olabileceğini düĢündürmektedir. Literatürde bu 

konuda yapılmıĢ herhangi bir çalıĢma bulunamamıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada; crush modeli oluĢturulmuĢ ratlarda PTX‟ in crush 

yaralanmasındaki etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.  
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2.GENEL BİLGİLER  

 

2.1.CRUSH (EZİLME) SENDROMU 

 

“Crush“ (ezilme) sendromu, travmanın yol açtığı rabdomiyoliz sonucunda 

ortaya çıkan, tıbbi ve cerrahi çok sayıda komplikasyona neden olabilen ve 

depremlerde direkt travmatik yaralanmalardan sonra ikinci sırada ölüme yol açan 

sistemik bir tablodur. 

 

Crush sendromunda travmanın neden olduğu rabdomiyolize bağlı ortaya 

çıkan ödemli ve ağrılı kaslar ve kompartman sendromu, hipovolemik Ģok, akut 

böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, asidoz, enfeksiyonlar, kalp yetmezliği ve solunum 

yetmezliği gibi komplikasyonların birden fazlası birlikte görülebilmektedir.  

“Ezilme” (crush) kelimesi literatürde kırılma veya yaralanmayla sonuçlanan karĢıt 

güçlerin kompresyonu anlamına gelir. Crush sendromu; kaslarda direkt travmaya 

veya iskemi reperfüzyon yaralanmasına bağlı kas hasarının sistemik klinik ve 

laboratuvar özelliklerini tanımlar (9,10).  

 

Crush sendromunda primer olay kas hasarıdır (rabdomiyoliz). Rabdomiyoliz, 

travmaya bağlı olarak kas hücrelerinin parçalanması ve miyoglobin ve potasyumun 

yanı sıra laktik asit, tromboplastin, kreatin kinaz, nükleik asitler, fosfat ve kreatin 

gibi hücre içeriğinin extraselüler alana geçmesidir (11). Hipovolemiye ek olarak bu 

maddeler ABY patogenezinde önemli rol oynar.  

 

Çizgili kaslar rijid ve esnek olmayan fasyaların oluĢturduğu, düĢük basınca 

sahip (0-20 mmHg) alanlarda veya boĢluklarda lokalizedir. Ezilmeye bağlı kas hasarı 

sonrası kas dokusunda ciddi ödem geliĢir ve ödemli, hasar görmüĢ kaslar nedeni ile 

kompartman içi basınç artar. Kompartman içindeki basınç artıĢı doku perfüzyonunu 

bozar. Bu klinik tablo kompartman sendromu olarak adlandırılır (12). Kompartman 

içi artmıĢ basınç düĢürülmezse kas dokusu nekrozu geliĢi; bu da hastanın klinik ve 

laboratuar durumunun bozulmasına neden olur. 

 

Ezilme yaralanmaları genellikle depremler, bina çökmeleri, tren kazaları ve 

terör saldırıları gibi ciddi ve kitlesel travmalar ile iliĢkilidir. Depremler genel olarak 
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%3-20 ezilme tipi yaralanmaya neden olmaktadır. Rabdomyolizin çok sayıda nedeni 

vardır. Fakat patofizyolojik mekanizma ortaktır. Bu ortak mekanizma kas dokusunun 

parçalanması ve kas hücre içeriğinin sistemik dolaĢıma karıĢmasıdır (1).  

 

2.1.1.Rabdomiyoliz  

 

Rabdomiyoliz çizgili kasların travmatik veya nontravmatik nedenlere bağlı 

olarak hasara uğraması ve kas dokusunun parçalanması sonucu toksik olabilen kas 

içeriğinin kan dolaĢımına salınmasıdır. Rabdomyoliz ilk kez 1940‟lı yıllarda savaĢ 

döneminde yıkılan evlerin altında, ezilme Ģeklinde travmaya maruz kalan hastalarda 

tanımlanmıĢtır.  Toksik maddeler ezilme sendromuna ve bu duruma bağlı en önemli 

klinik sorunlardan biri olan ABY‟ye yol açabilirler (13).  

 

Rabdomiyolizin genel nüfusta görülme oranını net olarak belirlemek güçtür. 

Majör travmatik yaralanması olan hastalarda ise %85‟e varan oranlarda rabdomiyoliz 

geliĢmektedir (14). Japonyada' ki Kobe depreminde yatırılarak tedavi edilen 

yaralıların %6'sı ezilme sendromu tanısı almıĢ, bunların da %55'inde ABY ortaya 

çıktığı bildirilmiĢtir (15). Marmara Depremi'nin ardından hastanelerde yatırılarak 

tedavi edilen toplam 5302 yaralının 639'unda (%12) ABY geliĢmiĢtir. Marmara 

Depremi verilerine göre, felakete maruz kalan tüm nüfus için ezilme sendromu 

ortaya çıkması riski ortalama olarak yüz binde 27,6 olarak hesaplanmıĢtır (16). 

Marmara depremi sonrasında ezilme sendromlu 639 hastadan 97‟si (%15.2) 

kaybedilmiĢtir. Ölüm oranı diyaliz tedavisi gerektirenlerde %17.2, diyaliz 

uygulanmayanlarda ise %9,3 olarak belirlenmiĢtir (17).  

 

Rabdomyolizin en sık sebebi direk kas hasarıdır ancak; yoğun egzersiz, 

toksinler, diyabetik ketoasidoz, non-ketotik hiperozmolar koma, malign hipertermi, 

elektrolit bozuklukları (hipokalemi, hipernatremi ya da hipofosfatemi), ağır hipo 

veya hiper-tiroidizm ve enfeksiyonlar da rabdomyolize neden olabilir (Tablo 2.1) 
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Tablo.2.1. Rabdomiyoliz Nedenleri 

1. Ġlaçlar ve toksinler 

2. Yoğun fiziksel aktivite 

3. Travma 

4. Kas iskemisi 

5. Elektrolit ve endokrin anomaliler 

6. UzamıĢ immobilizasyon 

7. Sıcaklık değiĢimleri 

8. Enfeksiyonlar 

9. Genetik hastalıklar 

10.  Bağ doku hastalıkları 

11.  Bilinmeyen 

 

Rabdomiyoliz nedenleri: 

1. İlaç ve toksinler  

Toksinler, ya da pek çok ilaç rabdomiyolize neden olabilir. Bunlar içinde en 

sık görülenler etanol, eroin, metadon, barbitüratlar, kokain, kafein, 

amfetamin, benzodiazepindir (18).  

2. Yoğun kas aktivitesi  

Yoğun spor aktivitesi, status epileptikus, veya ağır distoniye bağlı yoğun kas 

yıkımı izlenebilir. Bu durumlarda ATP üretimi ihtiyacı karĢılayamadığı için 

hücresel enerjinin azalmasına bağlı olarak kas hücre membranları yıkılır (19). 

3. Travma  

Künt travmalar, ezilme yaralanmaları ya da yaygın 3. Derece yanıklar 

rabdomiyolize neden olabilir (20).  

4. Kas iskemisi 

Kas iskemisi sonucu hücrelere oksijen iletilemez ve ATP üretimi kesintiye 

uğrar ve bu durum uzun süreli olursa kas hücrelerinde nekroza yol açar. 

Lokal olarak kan damarlarının kompresyonu ya da tromboz, emboli, 

kompartman sendromu gibi nedenlerle ya da hipotansiyon ve Ģok gibi 

sistemik nedenler iskelet kasının kanlanmasını bozabilir (21).  

5. Elektrolit ve endokrin anomaliler 
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Ağır hiponatremi, hipernatremi, hipokalemi ve hipofosfatemi gibi elektrolit 

problemleri rabdomiyolize neden olabilir. Elektrolit imbalansları hücre 

membranında fonksiyon kaybına yol açarak rabdomiyoliz yapabilirler (22).  

 

6. Uzamış immobilizasyon  

Anestezi, koma ya da alkole bağlı bilinç kaybı nedeniyle oluĢan uzamıĢ 

immobilizasyon da rabdomiyolize neden olabilir. Pozisyon iliĢkili 

rabdomiyoliz için uzun süren operasyonlar, eĢlik eden kronik hastalıklar risk 

faktörüdür (Tablo 2.2) (23).  

 

Tablo.2.2. Pozisyon ilişkili rabdomyoliz için risk faktörleri 

1.Uzun süreli ameliyatlar (>5-6 saat) ya da uzamıĢ immobilizasyon 

2.Vücut ağırlığının ideal vücut ağırlığından %30 daha fazla olması  

3.EĢlik eden azotemi 

4.Diyabet 

5. Hipertansiyon 

6. Kontrol edilemeyen hücre dıĢı volüm azalması 

7. EĢlik eden ilaç kötüye kullanımı 

 

7. Sıcaklık değişimleri 

Ġnsanların dayanabileceği maksimum termal vücut ısısı yaklaĢık 42 °C olarak 

belirlenmiĢtir. Daha yüksek ısılarda hücresel yıkım ve kas hasarı daha çabuk 

geliĢir. güneĢ çarpması, nöroleptik malign sendrom ve malign hipertermi 

fazla ısının en önemli sebepleridir (24). Nadir olarak donmaların da direk kas 

hasarı ile rabdomiyolize neden olabileceği unutulmamalıdır (25).  

8. Enfeksiyonlar 

Bazı enfeksiyonlar da doku hipoksisi, kas hücrelerinin direk bakteriyel 

invazyonu, endotoksinler ve lizozomal enzimlerin aktive olması 

rabdomiyolize yol açabilir (26).  

9. Genetik hastalıklar 
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Çocukluk yaĢ grubunda baĢlayan bazı karbonhidrat ya da lipid 

metabolizmasındaki enzim eksiklikleri ve miyopatiler reküren rabdomiyoliz 

atakları ile seyrederler (27).  

 

2.1.2 Patofizyoloji 

 

Rabdomiyoliz akut böbrek yetmezliği, fatal kardiyak ritm bozuklukları, 

hipovolemik Ģok, elektrolit denge bozuklukları gibi değiĢik klinik tablolar ile ortaya 

çıkabilir. Özellikle vücudun belli bir bölgesinin basınç altında kalmasına yol açan 

travmalardan sonra görülen rabdomiyoliz vakalarında esas mekanizma iskemik bir 

dönemden sonra basıncın ortadan kalkması ve hasarlanmıĢ dokunun reperfüzyonu ile 

nekrotik kas içeriğinin dolaĢıma salınmasıdır. Özellikle bu tarz travmalardan sonra 

kurtarılanlarda ekstremiteler dekompresyona uğrayınca, hızla kompartman 

sendromu, hipovolemik Ģok ve hemokonsantrasyon geliĢir. Bu durum hızla mortal 

seyredebilir. Ġlk kez Ġtalya depreminin ardından Santangelo ve ark. tarafından 

tanımlanmıĢ olan ve özellikle büyük depremlerden sonra hastanın enkaz altından 

çıkarılması ya da kurtarılmasından hemen sonra geliĢen ölüme kurtuluĢ ölümü 

„‟Rescue Death‟‟ denir (28).  

 

Enkaz altında molozun kasları tampone edici etkisi ve toksik maddelerin 

(proton, potasyum, sitokinler) dolaĢıma geçmesini önlemesi nedeniyle hastada iyilik 

hali mevcuttur. Basıncın ortadan kalkması ile plazma sıvısı hızla hasara uğrayan 

kasların içine süzülerek hipovolemiye ve Ģoka yol açar. Ayrıca reperfüzyon hasarı 

geliĢir. Genellikle travma sırasında ortaya çıkan ağır metabolik asidoz ve bu 

asidozun ağırlaĢtırdığı hiperpotasemi nedeniyle hastalar hızla kötüleĢirler. Bu 

nedenle felaketzedelerin tedavisine bulundukları anda enkazın altında baĢlanması 

önemlidir (29).  

Genel olarak vücut proteininin 1/2-1/3‟ü çizgili kaslar içinde bulunur. Cilt altı 

kas dokusu yaklaĢık olarak erkeklerde total vücut ağırlığının %40‟ı,  kadınlarda ise 

%29‟ udur (30).  Alt ekstremitede çizgili kasların üst ekstremiteye göre daha yoğun 

olduğu bilinmektedir (31). Bu nedenle alt ekstremitenin etkilendiği travmalarda üst 

ekstremite travmalarına oranla rabdomiyoliz geliĢmesi ihtimali daha yüksektir.  
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Normal kas hücrelerinde ince bir membran olan sarkolemma, hücresel 

elektrolit gradiyent farklarını düzenlemek için pek çok pompa içerir. Hücre içi 

sodyum konsantrasyonu bir sodyum-potasyum adenozin trifosfataz(Na/K-ATPase)  

pompası ile 10 mEq/l düzeyinde tutulur (32). Bu pompa aktif olarak sodyum iyonunu 

hücre içinden hücre dıĢına taĢır ve böylece hücre içi dıĢarıya göre daha negatif yüklü 

kalır. Ayrıca yine Ca
2+ ATPaz pompası ile hücre içi kalsiyum düzeyleri de düĢük 

seviyelerde tutulur (21). Tüm bu iĢlemlerde enerji kaynağı olarak ATP gerekir. 

Perfüzyon yetersizliği sonrası oksidatif ya da glikolitik enerji üretiminin azalması 

sonucu geliĢen ATP seviyelerinde azalma ise Na/K-ATPaz ve Ca
2+ ATPaz 

pompalarının yetersiz çalıĢmasına ve sonuç olarak Na
+
 iyonlarına karĢı artmıĢ selüler 

geçirgenliğe neden olur. ATP eksiklği kas nekrozu ile sonuçlanır. Sitoplazmada 

sodyum iyonlarında artıĢ intraselüler kalsiyum düzeylerinde artıĢa yol açar. 

Ġntraselüler kalsiyum düzeylernin artması ise kas hücrelerini parçalayan intraselüler 

proteolitik enzimlerin aktivitesini arttırır. Bu dönemde hücre dıĢı kompartmandan 

hücre içine su, Na
+
, Cl

−
 ve Ca

2+ geçiĢi baĢlar. Hücre içi solüt yük birikiminde artıĢ ve 

aktif iyon salınımında azalmaya bağlı olarak kas hücreleri ĢiĢmeye baĢlar. Yıkılan 

kas hücrelerinden dolaĢıma yüksek oranlarda potasyum, aldolaz, fosfat, myoglobin, 

CK, laktat dehidrogenaz, aspartat transaminaz ve ürik asit salınır (33).  

 

Travmadan sonra dakikalar içinde; hipovolemik Ģok, hipokalsemi ve 

hiponatremi geliĢir. Hipovolemi ayrıca renal tübülleri tıkayan silendirlerin birikimine 

ve afferent glomerüler arteriol ve glomerüler kapillerlerde renal vazokonstriksiyona 

da neden olur (34). Rabdomiyoliz sonucunda, kaslardaki tahribat, hasarlı kas 

hücrelerinden dolaĢıma çok miktarda miyoglobin geçiĢine neden olur (1 gram iskelet 

kası yaklaĢık 5 mg miyoglobin içerir). Miyoglobinin az bir kısmı albümine bağlanır; 

serbest kalan miyoglobin ise böbrekler için toksiktir ve akut böbrek yetmezliğine 

neden olur (35).  

 

Fizyolojik durumlarda miyoglobinin plazma konsantrasyonu çok düĢüktür (0 

- 0.003 mg /dl). Miyoglobin 17 KiloDalton(kDa)  ağırlığında olduğundan serbest 

kısmı glomerülfiltrasyonu ile ultrafiltrata geçer ve proksimal tüpte endositoz ile 

reabsorbe olur, kalanı ise idrar ile miyoglobin olarak atılır. Plazma miyoglobin 

miktarı 1.5 mg/dl‟yi aĢınca ultrafiltrata aĢırı miktarda miyoglobin geçer. Özellikle 

miyoglobin seviyesi 100 mg/dL‟ye ulaĢırsa; koyu, çay rengi idrar görülür.  Eğer 100 
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gramdan fazla iskelet kası hasar görürse, dolaĢan miyoglobin glomerüler filtratta 

birikir. Böylece fazla miyoglobin renal tübüler obstrüksiyon, direk nefrotoksisite ve 

akut böbrek yetmezliğine neden olabilir (36).  

 

Ancak her miyoglobinürisi olan hastada böbrek yetmezliği geliĢmez. 

Miyoglobinüriden daha çok olaya eĢlik eden diğer fizyopatolojik değiĢikliklerin 

miyoglobinürik akut böbrek yetmezliğine sebep olduğu bilinmektedir (37). Renal 

hasarın derecesi genel olarak volüm açığına ve renal iskeminin derecesine bağlı 

olarak değiĢir. Rabdomiyoliz vakalarında tedavinin esas amacı yoğun sıvı tedavisi ve 

zorlu diürez ile böbrek yetmezliğinin önlenmesidir. Bu nedenle baĢvuru anından 

itibaren tüm hastalarda kreatin kinaz ve miyoglobin seviyeleri rutin olarak 

ölçülmelidir (38).  

 

Rabdomyolize bağlı böbrek yetmezliğinde en önemli mekanizmalardan birisi  

miyoglobinin böbrek tübüllerinde presipite olmasıdır. Erken dönemde yeterli idrar 

çıkıĢını sağlamak için normal salin ya da ringer laktat ile yapılan yoğun resüsitasyon 

renal yetmezlik geliĢimini önlemede en önemli giriĢimlerden biri olarak tespit 

edilmiĢtir (39).  

 

Crush sendromu sırasında oluĢan doku zedelenmesi ile salınan sitokinler 

nedeniyle böbrek kan akımı azalır ve eğer bu azalma glomerül filtrasyon değerinde 

düĢme ile sonuçlanırsa öncelikle prerenal böbrek yetmezliği geliĢir. Eğer böbrek kan 

akımında azalma devam ederse, medulla kan akımı bozulur, böbrekte iskemik böbrek 

yetmezliği ortaya çıkar (Ġskemik zedelenme). Ultrafiltratın asiditesi artar ve bu 

durumda hem proteini Tamm-Horsfall proteini ve dokudan salgılanan diğer 

proteinlerle agregasyon oluĢturur. Ayrıca asid ortamda, ferrihemate geliĢir ve direkt 

nefrotoksik etkileri ile hem proksimal ve hem distal tüpte hücre zedelenmesine neden 

olur. Ayrıca böbrek iskemisinin sürmesi sonucunda serbest oksijen radikalleri de 

hücre zedelenmesine neden olur (Toksik zedelenme). Bu serbest radikaller ve 

miyoglobin nitrik oksid miktarını azaltarak böbrek içinde vazokonstriksiyona neden 

olur ve renal iskemi artar (Ġskemik zedelenme). Bütün bu fizyopatolojik değiĢiklikler 

sonucunda akut tubuler nekroz ve akut böbrek yetmezliği geliĢir. 
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Miyoglobinin böbreklerde yaptığı oksidatif stresle ilgili olarak 2 mekanizma 

ortaya atılmıĢtır; 1. Miyoglobinden salınan serbest demirin fenton reaksiyonlarını 

katalize etmesi 2. Miyoglobin redoks siklusunun indüklediği lipid peroksidasyonu.  

 

1. Serbest demirin tetiklediği fenton reaksiyonu  

ÇalıĢmalarda miyoglobin yıkımı ile ortaya çıkan serbest demirin fenton 

reaksiyonunu katalizleyerek böbreklerde oksidatif ürünleri arttırdığı bildirilmiĢtir 

(40). Ancak bilinmektedir ki vücutta serbest demirin renal hasardaki rolünü önlemek 

için çalıĢan pek çok mekanizma vardır. Ratlarda yapılan çalıĢmalarda hidroksil 

radikallerini bağlayan bileĢiklerin miyoglobine bağlı hasarı engellemekte yetersiz 

kaldıkları gösterilmiĢtir.  

 

2. Miyoglobin redoks siklusu ve lipid peroksidasyonu  

Miyoglobinin kaslardaki normal görevi oksijen transportudur. Miyoglobin ferröz 

formda (FeII) iken moleküler oksijene reversible olarak bağlanabildiği için oksijen 

taĢıyabilir. Ancak patolojik durumlarda ferröz hem oksidasyona uğrar ve ferrik forma 

(FeIII) dönüĢür. Hidrojen peroksid ya da lipid hidroperoksid gibi peroksitlerin 

varlığında hemoproteinler ferril forma (FeIV=O) okside olur ve globin bazlı serbest 

radikaller ortaya çıkar (41).  

 

Antioksidanların yokluğunda bu reaksiyonlar serbest ve membran bağlı lipidlerin 

okside olmaya baĢladığı bir kaskat baĢlatır. Ayrıca böbreklerde yüksek düzeylerde 

miyoglobin birikiminin lipid peroksidasyonunu arttırdığı da bildirilmiĢtir(42). Ġdrarın 

alkalileĢtirilmesi ile myoglobin redoks siklusunun inhibe olduğu bilinmektedir. 

Tedavide idrarın alkalileĢtirilmesi ile böbrek yetmezliğinin gerilemesi de bu 

mekanizmayı desteklemektedir (43).  
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Tablo.2.3.Rabdomiyolizde sistemik dolaşıma salınan maddeler ve sonuçları 

Yer değiştiren madde Sonuç 

Hücre dışı ortamdan kas hücresine geçiş  

Su ve sodyum klorür  Hipovolemi, Ģok, prerenal ve intrarenal 

böbrek yetersizliği, kas hücresinde ĢiĢme 

Kalsiyum  Hipokalsemi, hiperkalemik 

kardiyotoksisitenin artması, sitozolik 

kalsiyum düzeyinin artıĢı, 

Hasarlı kas hücresinden hücre dışı ortama geçiş  

Potasyum  Hiperkalemi, kardiyotoksisite 

Purinler  Hiperürisemi, nefrotoksisite 

Fosfat  Hiperfosfatemi, hipokalsemi, metastatik 

kalsifikasyon 

Laktik asit ve diğer organik asitler  Metabolik asidoz 

Miyoglobin  Miyoglobinüri, nefrotoksisite 

Tromboplastin  Yaygın damar içi pıhtılaĢması, 

glomerüllerde tromboz 

Kreatin fosfokinaz  Kanda kreatin fosfokinaz yüksekliği 

Kreatin  Yüksek kan kreatinin düzeyi, 

kreatinin/BUN oranı artıĢı 

 

 

2.1.3.Klinik Bulgular 

 

Hastalarda travma bölgesinde kızarıklık, ĢiĢme, ağrı, enfeksiyon, kanama gibi 

bulgular bulunabilir. Travmanın Ģiddeti ile ortaya çıkan akut böbrek yetmezliğinin 

ağırlığı her zaman paralellik göstermez. Oligüri hastalarda sıklıkla saptanır. Ġdrar 

rengi koyudur ve pH genellikle asiddir. Her büyük büyütme alanında 1-5 (bazen 10) 

eritrosit görülebilir. Ancak idrar test stickleri ile bakıldığında kan reaksiyonu +3 veya 

+4 olarak saptanır. Olayın ilerlemesiyle, yerleĢmiĢ ABY‟ de idrar sodyumu 20 

mEq/L‟den daha yüksektir. Ġdrarda miyoglobin saptanabilir, ama tanıda ve 

prognozda önemi yoktur. Rabdomiyoliz tanısında genel olarak kreatin kinaz (CK) 

seviyelerinin en az normalin 5 katı olması, LDH, AST, ALT, fosfor ve potasyum 

artıĢı, kalsiyumun azalması ve idrar renginin koyulaĢmasına rağmen idrarda 
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eritrositin olmaması beklenir. En belirgin laboratuvar bulgusu miyoglobin artıĢıdır 

fakat 6 saat içinde plazmadan temizlendiği için tanı değeri hemen hemen hiç yoktur. 

Kreatin kinaz ise en yüksek değerine travmadan sonraki 12-24 saat içinde ulaĢır ve 

yarı ömrü 48 saattir. Rabdomyoliz tanısı serum ya da plazmada CK ölçümlerine 

dayanır. Özellikle erken dönemlerde idrar ya da plazmada ölçülen CK düzeyleri tanı 

için oldukça yararlıdır (44).  

 

Rabdomiyolizin kesin tanısı esas olarak laboratuar testlerine dayansa da 

klinik özellikleri de çok önemlidir. Semptomları belirleyen altta yatan sebebin 

ağırlığı ve böbrek yetmezliği geliĢip geliĢmemesidir. Hafif formlardaki rabdomiyoliz 

herhangi bir klinik bulgu olmadan sadece anormal kan testlerine bağlı olarak ortaya 

çıkabilir. Ağır rabdomiyoliz ise etkilenen kasta ağrı, hassasiyet, zayıflık ve ĢiĢlikle 

karakterizedir. Eğer bu ĢiĢkinlik çok hızlı geliĢirse, kan dolaĢımındaki sıvının hasar 

görmüĢ kas dokusuna hareketi nedeniyle kan basıncında ani düĢme ve Ģok tablosu 

geliĢebilir. Diğer bulgular ise kas dokusu yıkımından kaynaklanır. Kas yıkımı ile 

elektrolit bozuklukları görülebilir ve bu bozukluklar da bulantı, kusma, konfüzyon, 

koma ve kalp ritm bozukluğu ile sonuçlanabilir. Ġdrar, miyoglobin varlığına bağlı 

olarak,  genellikle koyu renklidir ve çay gibi idrar olarak nitelendirilir. Genellikle ilk 

hasardan 12-24 saat sonra idrar çıkıĢı azalır ve bazı hastalarda anüri geliĢebilir (45). 

Hasar görmüĢ kas dokusunun ĢiĢmesi aynı fasyal kompartman içinde çevre dokunun 

kompresyonuna neden olur ve kompartman sendromu geliĢebilir. Bunun sonucunda 

da etkilenen ekstremitede kan akımının azalmasına bağlı olarak fonksiyon kaybı 

izlenir.  

 

Rabdomiyoliz varlığında mortalite oranlarının %5-8 gibi yüksek oranlardadır 

bu nedenle hastaların yakın monitorizasyonu özellikle önem kazanmaktadır. Serum 

üre, kreatinin düzeyleri genelde artmıĢtır. ZedelenmiĢ kastan açığa çıkan ALT, AST 

ve LDH nedeniyle bunların da serum düzeyleri artmıĢtır. Kreatinin kinaz serumda 

genel olarak 15 000 IU/L‟den daha yüksektir. Kas zedelenmesine bağlı olarak 

dolaĢıma bol miktarda organik fosfor bileĢikleri çıkar ve kan fosfor düzeyleri 

yükselir. ZedelenmiĢ dokuda kalsiyum-fosfat birikerek kalsifikasyona neden 

olduğundan hipokalsemi geliĢir. Bu hipokalsemi, açılma döneminde dokudaki 

kalsifikasyon çözüldüğü için hiperkalsemiye döner. O nedenle hipokalsemi olsa bile 

klinik belirti vermiyorsa tedavi edilmez. Doku zedelenmesine bağlı olarak 
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hiperpotasemi ve hiperürisemiye de sık rastlanılır. Anemi ve zedelenmiĢ dokuya 

plazma eksudasyonuna bağlı olarak hipoalbuminemi görülebilir. Kaslar vücut 

ağırlığının yaklaĢık %40-50‟sini oluĢturur ve tüm vücut potasyumunun %70‟i 

kaslarda bulunur. Bu nedenle rabdomiyoliz sırasında ciddi hiperpotasemiler görülür 

(46). 

 

Akut Böbrek Yetmezliğine neden olan rabdomiyolizli hastalarda serum anyon 

gap [Na - ([Cl.] + [HCO3]), ABY‟nin diğer nedenlerinden önemli ölçüde yüksektir. 

Anyon gap normalde 12+/-2 mmol/litre‟dir. Yüksek anyon gap, genelde organik 

asitlerin serumda fazla üretimi veya böbrek yetmezliğini iĢaret eder (47). 

Rabdomiyoliz ABY geliĢiminin önemli bir nedenidir ve tüm ABY vakalarının %8-

15‟inden sorumludur (48).  Miyoglobinin idrara geçiĢ için eĢik değeri 1,5mg/dl‟dir 

ve bu değerin geliĢmesi için yaklaĢık 100 gr kasın hasara uğraması gereklidir. Ancak 

miyoglobinürinin saptanması nekroza uğrayan kas kütlesinin çok fazla olduğunu 

gösterir. Öte yandan, miyoglobinüri görülmesine miyoglobin düzeyi yanısıra 

glomerüler filtrasyon hızı ve idrar akım hızının da etki ettiği akılda tutulmalıdır. 

 

Ġdrarda miyoglobin saptanması rabdomiyoliz tanısı için çok yararlı ve pratik 

bir yöntemdir. Travmaya uğramıĢ bir hastada idrar renginin koyu kahverengi olması 

öncelikle rabdomiyolizi düĢündürür. Ancak, idrardaki renk değiĢikliği her zaman 

miyoglobinüriyi göstermez; pek çok nedenin idrarda kırmızı-kahverengi renk 

değiĢikliğine yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenler Tablo.2.4‟de özetlenmiĢtir.  
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Tablo.2.4. İdrarda kırmızı-kahverengi renk değişikliğine yol açan nedenler 

Miyoglobinüri 

Rabdomiyoliz  

    Travmatik 

    Non-travmatik 

Hematüri 

Renal sebepler 

Post-renal sebepler 

 

Hemoglobinüri 

Hemoliz  

     Mekanik hasar  

     Ġmmunolojik hasar  

     Eritrositlerin yapısal frajilitesi 

     Mikroanjiyopati 

Böbrek dışı sebepler 

Ġlaçlar Vitamin B12 

           Rifampisin 

           Fenolftalein 

           Fenitoin 

Yiyecekler (örn: pancar) 

Metabolitler 

          Bilirubin 

          Porfirin 

 

2.1.4.Tanı 

Rabdomiyoliz tanısında önce Ģüphelenmek önemlidir. çünkü kaslarda ödem, 

ağrı, hassasiyet gibi klasik bulgular spesifik değildir. Detaylı bir öykü sonrası kesin 

tanı serum CK ve idrar miyoglobini gibi laboratuvar testleri ile yapılır. Tanının 

doğrulanması için kas biyopsisi kullanılabilir, fakat pratikte uygulanması zordur ve 

zorunlu değildir.  Rabdomyoliz klinik spektrumu CK düzeyinin asemptomatik 

yükselmesinden akut oligurik ATN ve multiorgan yetmezliğine kadar gitmektedir 

(35).  

 

Genel olarak tanı için önemli klinik bulgular Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir:  

 

1-Hasar görmüĢ kaslardaki lokal bulgular: Ağrı, basınç, parestezi, parezi, paralizi, 

solukluk ve nabızsızlık  (6 “p”)  

2- Sistemik bulgular (veya crush sendromuna ait bulguları): Rabdomyoliz 

vakalarının %30-50‟sinde Crush sendromu geliĢir. Semptomlar içerisinde 

hipovolemik Ģok, hiperkalemi, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyon ve 

akut böbrek hasarı sayılabilir.  
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2.1.5. Laboratuvar bulguları 

 

Rabdomyolizin idrar analizindeki tipik bulgusu myoglobinüri nedeniyle 

görülen kirli-kahverengimsi renk değiĢikliğidir. Makroskopik hematüri ve proteinüri 

de görülebilir. Biyokimyasal bulgular ise hasarlı kastan salınan maddelerin kan 

düzeylerinin yükselmesi, eĢik değeri aĢması sonucunda görülür. Kas hasarını 

gösteren parametreler üre, kreatinin, fosfat, potasyum, kreatin kinaz ve asidozun 

derecesidir. Bunlar arasında en kritik parametre hiperkalemi olup çoğu hastada 

ölümle sonuçlanmaktadır (48).  

Serum CK (Kreatinin kinaz) 

Serum CK konsantrasyonu baĢlıca CK-MM alt tipi- kas hasarının en hassas 

göstergesidir. Serum CK kas hasarının baĢlamasından yaklaĢık 2-12 saat sonra kanda 

yükselir, 24-72 saat sonra pik yapar, 7-10 gün içinde normal düzeye iner. Devam 

eden CK yüksekliği, yani CK düzeyinin düĢme eğilimi göstermemesi, kas hasarının 

devam ettiğine, kompartman sendromu geliĢtiğine iĢaret eder. Çoğu yazar normal 

değerinden 5 kat yüksek CK seviyesinin rabdomiyolizde bir tanı kriteri olduğunu 

kabul etmektedir. Ancak Kenney ve ark‟ı 499 sağlıklı kiĢiden oluĢan bir grupta 

yaptıkları çalıĢmada 10 kata kadar artmıĢ CK seviyesinin normal olarak kabul 

edilebileceğini bildirmiĢlerdir (49). 

Serum ve idrar miyoglobini 

Miyoglobin normalde plazma globülinlerine bağlanır ve çok düĢük 

konsantrasyonlarda bulunur. DolaĢımdaki miyoglobin seviyesi 0.5-1.5 mg/dl‟ye 

ulaĢtığında, proteinlere bağlanma kapasitesi aĢılır hızla idrarla atılır. Miyoglobinüri 

rabdomyoliz göstergesi olarak patognomoniktir ancak mutlaka olması gerekmez. 

Serum miyoglobin artıĢı ve myoglobinüri güvenilir bir rabdomyoliz belirtecidir, 

fakat tanıda kullanılmasını kısıtlayan bazı faktörler vardır. Serum miyoglobini CK„ya 

göre daha hızlı artar ve düĢer (yarılanma ömrü 1-3 saattir ve 6-12 saat içinde kandan 

temizlenir), bu nedenle negatif prediktif değeri düĢüktür. Ġkincisi ise, miyoglobingüri 

her zaman görülmeyebilir veya erken dönemde düzelir. Çay veya kola renginde idrar 

görüntüsü için idrarda 100mg/dL üzerinde miyoglobin olmalıdır. Miyoglobinüri 

saptanması sıklıkla idrar dipstik testi kullanılarak yapılır (orto-toludin testi). Bu test 
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aynı zamanda hemoglobinin globin kısmıyla reaksiyona girer, bu nedenle spesifik 

olmayan bir testtir (50,51).  

Rodriguez-Capote ve ark.‟ın yaptığı sistematik bir derlemede 

miyoglobinürinin rabdomyoliz için yüksek sensitiviteye ve düĢük spesifiteye sahip 

olduğunu gösterilmiĢtir (52). Ġmmüntestler dipstik testlere göre daha sensitif ve 

spesifiktir, fakat sıklıkla ulaĢılabilir değildir ve sonuçları günler içinde çıkar.  

 

 

 

 

Şekil. 2.1.Ezilme ve kompartman sendromu 

 

 

 

2.1.6.Komplikasyonlar 

Rabdomiyolize bağlı komplikasyonlar erken (ilk12 saat içinde) ya da geç 

dönemde geliĢebilir. Erkenkomplikasyonlar hipovolemi, kompartman sendromu, 

hipokalsemi, hepatit, hiperkalemi, kardiyak disritmi ve arrest‟i içerir.  Geç 

komplikasyonlar ise genellikle ilk 12-24 saatten sonra geliĢir ve dissemine 

intravasküler koagülasyon (DIK) ve akut böbrek yetmezliğini kapsar (46). 
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1.Hipovolemi 

Ġnflamasyona eĢlik eden kas nekrozu etkilenen bölgede 10 litreye ulaĢan 

miktarlarda sıvı birikimine neden olur. HücredıĢı sıvının bu bölgede birikmesi 

dolaĢımdan sıvı kaybına neden olur. Bu nedenle de hipovolemi ve hemodinamik Ģok 

geliĢir. Hipovoleminin bir diğer nedeni travmaya bağlı iç ve dıĢ kanamalardır (35).  

 

2.Kompartman Sendromu  

Çizgili kasların çoğu fasya, kemik ya da diğer yapılar tarafından sınırlanmıĢ 

rijid kompartmanlar içindedir. Ġskemik ve ödemli kas dokusu kompartman içi basıncı 

arttırarak kas hasarı ve nekrozun artmasına ve iskeminin kısır döngüye girmesine 

neden olur. Bu ilave kas hasarı „ikinci dalga fenomeni‟ olarak da adlandırılır ve 

baĢlangıç tedavisinden 48-72 saat sonra CK düzeylerinde persistan bir artıĢ ya da 

düĢmekte olan değerlerde yeniden yükseliĢ ile kendini gösterir. Hasarlı kas dokusu 

elastik olmayan fibröz doku ve ağır kontraktürlerle iyileĢir (Volkmanın iskemik 

kontraktürü) (48).  

 

Kompartman sendromu pasif hareketlerle artan ve analjezik tedaviye cevap 

vermeyen kas ağrısı, parestezi veya hipoestezi, solukluk, güçsüzlük, etkilenen 

kaslarda gerginlik ve nabız kaybı ile karakterizedir. Kompartman içi basınç 30 

mmHg‟nın üstüne çıkar ve bu yüksek basınç 8 saatten fazla sürerse kaslarda nekroz 

geliĢir. Kas-içi basınç ölçümü fasyotomi kararı için güvenilir ve objektif bir 

parametredir. Hipotansif olmayan hastalarda kas içi basınç 50 mmHg‟yi aĢarsa ya da 

30-50 mmHg arasında ancak 6 saatlik takip süresince herhangi bir düĢüĢ 

göstermiyorsa fasyotomi planlanır (53).  

 

3. Aritmiler ve Kardiyak Arrest  

Özellikle asidemisi ve oligürisi olan hastalarda rabdomiyolize bağlı elektrolit 

bozuklukları arasında en karakteristik olanlardan biri ciddi hiperkalemidir. Ayrıca 

nekrotik kas dokusu içinde kalsiyum birikimi ile geliĢen hipokalsemi de bir diğer sık 

görülen elektrolit bozukluğudur. Hiperkalemi ve hipokalsemi ventriküler ritim 

bozukluklarına ve kardiyak arreste neden olabilir (54). Her iki elektrolit bozukluğu 

da rabdomyolizin erken dönemlerinde görülebildiği için aritmileri ve kardiyak arresti 

önlemek için erken tedavi ve sıkı monitörizasyon önemlidir.  
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4. Hepatik disfonksiyon  

Rabdomiyolizli hastaların yaklaĢık %25‟inde,  hasar görmüĢ kas dokusundan 

salınan proteazlar nedeniyle hafif hepatik disfonksiyon bildirilmiĢtir (48). 

 

5. Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) 

Rabdomiyolize bağlı bir komplikasyon olarak geliĢebilen DĠK ciddi kanama 

problemlerine neden olabilir. DĠK, nekrotik kas dokusu içeriğinin sistemik dolaĢıma 

katılması ve koagülasyon kaskadını aktive etmesi ile sonucu ortaya çıkar (55).  

 

6. Asidoz 

Fazla miktarda salınan sülfür içeren proteinler hidrojen ve sülfat yükünün 

artmasına neden olur.  Çok yüksek miktarlardaki hidrojen iyonu böbreklerin 

temizleme kapasitesini aĢar ve ağır anyon gaplı metabolik asidoza neden olur. Ayrıca 

rabdomiyoliz sırasında iskemiye bağlı olarak ortaya çıkan laktik asit ve üreminin 

neden olduğu asidoz da metabolik asidoza katkıda bulunur. Bütün bunların yanısıra 

miyoglobine bağlı böbrek hasarı da asidozu hızla derinleĢtirir.  

 

7. Akut böbrek yetmezliği 

Rabdomiyolizin en ağır komplikasyonlarından biridir. Rabdomiyolize bağlı akut 

böbrek yetmezliği geliĢiminde hipovolemi, asidoz ya da asidüri, tübüler obstrüksiyon 

ve miyoglobinin direk nefrotoksik etkisi rol oynar.  Akut böbrek hasarı rabdomyoliz 

hastalarında ilk etkiden birkaç gün sonra görülebilir. Rabdomiyoliz hastalarının 

yaklaĢık %35-50‟sinde akut böbrek hasarı geliĢir ve bunun %7-10‟u ise 

rabdomiyolize bağlıdır . Rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarının mekanizmasında 

tek değil birkaç mekanizma birlikte sorumlu tutulur. Ġlk olarak, miyoglobinin 

peroksidaz benzeri enzim aktivitesi nedeniyle direkt nefrotoksik etkisi vardır, 

biyomoleküllerin kontrolsüz oksidasyonuna, lipid peroksidasyonuna ve hidroksil 

radikalleri oluĢumuna neden olur. Ġkinci mekanizma intravasküler volüm eksikliğinin 

aktive ettiği renin-anjiyotensin, vasopressin ve sempatik innervasyonun neden 

olduğu vazokonstrüksiyondur. Ayrıca endotelin-1, tromboksan A2 ve TNF-alfa gibi 

diğer inflamatuar faktörler ve nitrik oksidin tükenmesi de renal vazokonstriksiyona 

katkıda bulunur. Üçüncüsü ise, Tomm-Horsfall proteini ile etkileĢen miyoglobin 
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asidik ortamda daha dirençli silendirler oluĢturur, tübülleri tıkar, tübüle atılan 

parçalanmıĢ hücrelerle birlikte tübüler nekroza neden olur (56,57). 

 

 

2.1.7.Tedavi  

Tedavinin baĢarılı olması, morbidite ve mortalitenin düĢürülmesi için en 

önemli faktör erken tanıdır. Kas hasarına sebep olan etkenin ortadan kaldırılması, 

sıvı desteği ve diüretikler ile yeterli idrar çıkıĢının sağlanması ve idrarın 

alkalinizasyonu tedavinin ana baĢlıklarını oluĢturur. Rabdomiyolizin 

komplikasyonlarını önlemek için en uygun yöntem, hastaya erken dönemde ve 

yüksek miktarda sıvı tedavisi baĢlamaktır. Sıvı tedavisine baĢlamak için en uygun 

zaman, etkilenen bölgeyi sıkıĢtıran etken veya etkenlerin uzaklaĢtırılmasından önceki 

dönemdir (58).  

Rabdomiyoliz tanısı konan hastalarda idrar çıkıĢını sağlamak için çok 

miktarlarda kristaloid sıvı (6-12L) infüzyonu gerekir. Verilmesi gereken sıvı miktarı 

12 L‟ye ulaĢabilir. Kalp yetmezliği gibi ek hastalık hikâyesi olan hastalarda 

uygulanacak intravenöz (iv) sıvı tedavisinin miktarı ve hızı düĢürülür. Tedavinin akut 

döneminde 1.5L/sa hızda iv izotonik serum fizyolojik baĢlanmalıdır. ĠV serum 

fizyolojik infüzyonuna laboratuvar testlerinde serum kreatin kinaz düzeyinin 1000 

U/L‟nin altına düĢtüğü gösterilene kadar, 300 mL/sa hızda idrar çıkıĢı elde edilecek 

Ģekilde devam edilmelidir (59).  

Standart tedavide yeterli idrar çıkıĢını sağlamak için izotonik iv sıvı 

infüzyonu ile birlikte sodyum bikarbonat ve mannitol de verilir. Mannitol ozmotik 

diürez yoluyla renal tübüllerde çöken miyoglobinin atılmasını hızlandırır. Sodyum 

bikarbonat, idrarı pH sı 6,5 üzerinde olacak Ģekilde uygulanır. Böylece idrarı 

alkalinizasyonu tübüllerde miyoglobin birikmesini ve miyoglobinin direk toksik 

etkisini azaltır. Bikarbonat ve mannitolün birlikte kullanılmasının nedeni 

miyoglobinin alkali idrarda çözünürlüğünün artması ve sonuçta miyoglobin 

atılımının hızlanmasıdır (60). Ancak CK düzeyi >5000 U/L olan 2000‟in üzerinde 

rabdomiyolizli travma hastasıyla yapılan bir çalıĢmada, bikarbonat ve mannitol 

tedavisi alan ve almayanlar arasında böbrek yetmezliği veya mortalite oranları 

bakımından anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (61).  
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Hasarlı kas ve yumuĢak dokuda kalsiyum-fosfat birikmesi nedeniyle 

rabdomiyolizin akut fazında hipokalsemi sıktır. Ancak iv veya oral kalsiyum 

desteğinden kaçınılmalıdır, çünkü ektopik kalsikasyonlara neden olabilir. 

Hiperkalemisi olan hastalara iv insülin ve %50 dextroz, sodyum bikarbonat ve 

sodyum polistren sülfonat verilerek hiperkalemi tedavi edilir. Hiperkalemi ile 

tetiklenen disritmilerde ise iv kalsiyum verilir. Kalsiyum replasmanını gerektiren bir 

diğer durum da tetani varlığıdır. ĠyileĢme fazında, kalsiyum depoları çözüldükçe 

serum kalsiyumu yükselir. GecikmiĢ hiperkalsemi devam eden, yoğun iv sıvı 

replasmanı ve iv loop diüretiği verilerek düzeltilebilir. Hiperfosfatemi oral bağlayıcı 

ilaçlar ve gerekirse diyaliz ile tedavi edilir. 

 

Hastane öncesi dönem  

Hipovolemi riski yüksek olduğu için, hastada rabdomiyoliz olasılığı ortaya 

çıktığı anda hidrasyona baĢlanması önerilmektedir. Erken baĢlayan tedavilerle ABY 

insidansının azaltılabileceği bildirilmiĢtir. Hipovolemi ve ABY tehlikesi nedeniyle 

hızlı ve bol miktarda sıvı tedavisi gerekmektedir. Damar yolundan, saatte 200-300 

mL idrar çıkıĢı elde edilecek Ģekilde1.5 L/saat normal salin infüzyonu yapılır. 

Hiperkalemi ve laktik asidoz riski nedeniyle laktat ve potasyum içeren sıvılar 

tedavide kullanılmamalıdır. ABY riskinin azaltılması için sıvı tedavisine erken 

dönemde baĢlanması çok önemlidir. Sıvı tedavisi ne kadar gecikirse ABY geliĢme 

riski o kadar artar (62).  

Hastane öncesi alanda sıvı tedavisi uygularken aĢağıdaki noktalara dikkat 

edilmelidir. 

1. Yıkıntı altında kalmıĢ canlı bir insana ait herhangi bir serbest ekstremiteye 

ulaĢıldığı anda saatte 1-1,5 litre gidecek hızda izotonik NaCl solüsyonu takılır. 

2. Hasta enkaz altından kurtarılınca öncelikle idrar çıkıĢı olup olmadığına bakılır ve 

Foley sonda takılarak idrar çıkıĢı takip edilir. 

3. Ġdrar çıkıĢı olmayan hastalarda öncelikle hipovolemi bulguları (hipotansiyon, 

filiform nabız, soğuk terleme vb.) araĢtırılır. Hipovolemisi olan hastalarda uygun 

sıvılar (kanamalı hastalarda kan, taze donmuĢ plazma, izotonikNaCl) kullanarak 

hipovolemi düzeltilmeye çalıĢılır.  

4. Enkazdan çıkarıldıktan sonra, az da olsa idrar çıkıĢı olan hastalara bir sağlık 

kuruluĢuna gidene kadar saatte 1,5 litre hızında iv sıvı vermeye devam edilir. Bu 
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amaçla kullanılacak sıvı 1 litre hipotonik NaCl„e (%5 dekstroz solüsyonunda, %0.45 

NaCl içeren solüsyon) 5 ampul (50ml) bikarbonat eklenmesi ile elde edilir. Böylece 

idrar pH‟sı 6.5 mEq/L‟nin üzerine çıkarılmaya çalıĢılır. Ġdrar akım hızı 20 

ml/saat‟ten fazla olan hastalarda bu solüsyona 50 ml %20 mannitol solüsyonu da 

eklenir. Bu tedavi hastanın hiperpotasemi, asidoz ve ABY‟den korumasında 

önemlidir. Hastanın idrar çıkıĢı yakın takip edilir. Amaç idrar çıkıĢını saatte 300ml 

üzerine çıkarmaktır. Mannitol-alkali sıvı tedavisine miyoglobinüri ortadan kalkana 

kadar (yaklaĢık travmadan sonraki ilk 3 gün) devam edilir, ancak 36. saatten itibaren 

karıĢıma eklenen bikarbonat miktarı azaltılarak kesebilir. Yeterli idrar çıkıĢı olan bir 

eriĢkin hastada bu tedavi günde 12 litreye kadar çıkartılabilir.  

 

Hasta idrar çıkarmıyorsa mannitol-alkali sıvısı veya tedavi amaçlı kullanılan 

diğer sıvılar 3-6 litreden az verilmelidir. Hastalar hastaneye yatırıldıktan sonra 

santral venöz basınç (CVP) kateteri yerleĢtirilmeli ve uygulanacak olan sıvı miktarı 

CVP takibine göre ayarlanmalıdır. 

 

Aritmi ve tetani gibi hipokalsemi belirtileri var ise 15 mg/kg dozunda 

elementer kalsiyumu, 4-6 saatte iv verilir. Böylece total serum kalsiyumu 2-3 mg/dl 

yükseltilir. Kalsiyum glukonat (%10) 10 ml‟lik bir ampulünde 90 mg elementer 

kalsiyum içerir. Acil durumlarda 1 ampul Ca, 4 dakikayı aĢan bir sürede doğrudan iv 

yoldan verilir. Bu uygulamayı takiben kalsiyum içeren sıvı infüzyonuna baĢlanır. 10 

ampul (100 ml) kalsiyum glukonat 900 ml %5 dekstroz içine konularak, 1 litrede 900 

mg kalsiyum içeren sıvı hazırlanır. Bu sıvıdan saatte 50 ml iv infüzyona baĢlanılır. 

Böylece saatte 45 mg kalsiyum verilmiĢ olur. Semptomları düzelmeyen hastalarda 

infüzyon hızı arttırılabilir. 

 

Kan transfüzyonu sırasında karĢılaĢılan sitrat toksisitesine bağlı 

hipokalsemiyi önlemek için 1 saat için de 1000-1500 ml'den daha fazla banka kanı 

uygulanmamalıdır. Her 1500 ml kan için 10 ml kalsiyum glukonat verilerek 

transfüzyona bağlı hipokalsemiler önlenebilir. 
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Şekil 2.2. Enkaz altından kuratarılan felaketzelerde tedavi başlangıcı 

 

Hasta sağlık kurumuna ulaştıktan sonra;  

 

Hasta sağlık kurumuna ulaĢtıktan sonra da, vücuttaki toksik maddeleri dilüe 

etmek için, hızlı intravenöz sıvı tedavisine devam etmek gerekir (63). Sıvı 

resüsitasyonuna baĢlarken veya tedavi sırasında altta yatan hastalığın tanımlanması 

ve tedavisi için detaylı bir öykü ve fizik muayeneye ihtiyaç vardır. Sürekli olarak 

idrar çıkıĢı, vital bulgular, elektrolitler ve CK seviyeleri monitorize edilmelidir. 

Hastalara idrar sondası takılır ve idrar çıkıĢı dikkatlice izlenir. Kalp yetmezliği 

hikâyesi olanlarda ve kalp yetmezliği olasılığı olan hastalarda (yaĢlı hastalarda) aĢırı 

sıvı replasmanından kaçınmak için hemodinamik izlem gereklidir. Tedavinin ana 

hedefi hızlı güçlü bir diürez sağlamak ve toksik ürünleri dilüe etmektir. Crush tipi 

yaralanmalarda hipovolemi tedavisinde normal salin ile birlikte kan ürünleri 

kullanılarak daha agresif sıvı tedavisinin yapılması gerekir. Tedavi 200mL/saatten 

fazla idrar çıkıĢı ve 1000U/L‟den az CK seviyesi hedeflerine göre düzenlenir.  



24 

 

Akut böbrek hasarını önlemek amacıyla salin tedavisine mannitol ve 

bikarbonat eklenmesi önerilmektedir. Ġdrar alkalizasyonu miyoglobinin nefrotoksik 

etkisini, silendirlerin obstrüksiyonunu, hiperkalemiyi ve lipid peroksidasyonunu 

azaltır ve bunu sağlamak için sodyum bikarbonat kullanılır.. Sodyum bikarbonat 

1000 ml normal salin içerisine 1 ampul (44mEq) veya 1000 ml. %5 dextroz içine 2-3 

ampül (88-132 mEq) konularak uygulanır. Ġdrar pH‟ını 6,5 üstünde tutmak için saatte 

100 mL iv vermek gereklidir. Semptomatik hipokalsemi geliĢirse veya 6 saatten fazla 

tedaviye rağmen idrar pH‟ı değiĢmezse alkalizasyona devam edilmemelidir. Sodyum 

bikarbonat ile iyatrojenik metabolik alkaloz geliĢebilir (serum pH >7.45). Bu 

durumda asetalozamid yararlı olabilir, çünkü idrar alkalizasyonunu artırır. Ġdrar ve 

serum pH değerleri monitorize edilmelidir. Serum pH>7.45 veya idrar pH‟ı 6.0‟nın 

altında kalmaya devam ediyorsa asetalozamid tedaviye eklenebilir (48). 

Bu hastalarda fatal hiperpotasemi böbrek yetersizliği olmaksızın da geliĢebilir 

ve her an ortaya çıkabilir. EKG‟de hiperpotasemi bulgusu varsa laboratuvar sonuçları 

beklenmeden ampirik antihiperpotasemik tedaviye baĢlanılır. 

Böbrek kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını arttırmak için mannitol 

yararlıdır. Miyoglobin silendirleri nedeniyle oluĢan tübüler tıkanıklığın önlenmesine 

yardımcıdır. Osmotik diürez aynı zamanda serbest radikalleri de azaltır. Mannitol 

%20‟lik 15 dakikada 0.5/g/kg yükleme dozunda verildikten sonra, saatte 0.1g/kg 

hızda iv infüzyon Ģeklinde verilir. Ancak mannitol oligürik hastalarda 

uygulanmamalıdır. Ayrıca mannitolün tedavide etkili olduğunu kanıtlayan randomize 

kontrollü bir çalıĢma yoktur. Yeterli diürez sağlanamadığında veya serum osmolar 

gap 55 mOsm/kg‟ı  (1000mg/dL serum seviyesine eĢittir) aĢtığında mannitol kesilir.  

Rabdomyolizde loop diüretikleri ve rekombinan B-natriüretik peptid 

kullanımı tartıĢmalıdır. Loop diüretikleri idrarı asidifiye eder. Ġdrarı asidikleĢtirdiği 

için, aĢırı salin infüzyonunun neden olduğu iyatrojenik metabolik asidoz durumunda 

yararlıdır. Ancak mortaliteyi, diyaliz ihtiyacını, diyaliz seans sayısını ve hastanede 

yatıĢ süresini kısalttığına dair yeterli kanıt yoktur (64). Kortikosteroid tedavisinin 

inflamatuar yanıta bağlı sekonder kas hasarını azaltabildiği öne sürülmüĢtür (65). 

Böbrek yetmezliği geliĢen, dirençli hiperpotasemisi veya asidozu olan hastalarda 

renal replasman tedavisi gerekir. Seçilecek renal replasman tedavisi ya aralıklı 

hemodiyaliz ya da hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon gibi yavaĢ sürekli 
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tedavilerdir. Yeterli solüt ve sıvı uzaklaĢtıramadığı için periton diyalizi tercih 

edilmemesi gereken bir tedavi Ģeklidir. 

 

Şekil.2.3. Felaketzedelerde kurtarılma sonrası tedavi algoritma 

 

Komplikasyonların Tedavisi 

Komplikasyonların tedavisinde ana hedef ilerleyici kas hasarının 

durdurulmasıdır. Toksin, enfeksiyon, travma veya hipertermi gibi nedenler varsa 

mümkün olan en kısa zamanda tedavi edilmelidir. Ġlaçlar ve toksinler elimine ve 

detoksifiye edilmeli (gastrik lavaj, antidot ve/veya hemodiyaliz ile), varsa hipoksi 

düzeltilmelidir. Enfeksiyonlar tanı alana ve izole edilene kadar geniĢ spektrumlu bir 

antibiyotik ile tedavi edilmelidir. Kas kompartman sendromu fasyotomi ile tedavi 

edilebilir. Rabdomyolize neden olan elektrolit anormallikleri (hiponatremi, 

hipernatremi, hiperglisemi, hipokalsemi ve hipofosfatemi gibi) en kısa zamanda 

düzeltilmelidir.  

Rabdomyoliz prognozu büyük oranda altta yatan etyolojiye ve eĢlik eden hastalıklara 

bağlıdır. Yeterli prospektif çalıĢma olmamasına rağmen mevcut vaka raporlarına ve 

küçük retrospektif çalıĢmaların sonuçlarına göre erken ve agresif tedavi 

uygulandığında prognozun mükemmel olduğu görülmektedir (66,67). 
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2.2. PENTOKSİFİLİN 

Pentoksifilin oral olarak alındığında gastrointestinal sistemden absorbe olan, 

metilksantin türevi, non-selektif bir fosfodiesteraz inhibitörüdür. Pentoksifilin TNF-

α‟nın mRNA salınımını inhibe ederek serum düzeylerinin azalmasına neden olan bir 

fosfodiesteraz inhibitörüdür (68).  

 

Pentoksifilin, fosfodiesteraz inhibisyonu yolu ile hücre içi adenozin 3‟,5‟- 

siklik monofosfat düzeylerini arttırır ve böylece sitokin salınımının baskılanmasına 

yol açar. Pentoksifilin‟in özellikle TNF-α‟yı azaltarak IL–1 ve IL–6 gibi kemotaktik 

mediatörlerin yapımını inhibe ettiği ve bu yüzden de inflamatuar reaksiyonları 

baskıladığı bilinmektedir (69).  Pentoksifilinin en sık görülen yan etkileri ĢiĢkinlik, 

ishal, kızarıklık ve çarpıntıdır. Ancak tedavi sırasında ortaya çıkan bu yan etkilerin 

Ģiddetinin çok hafif olduğu ve tedavinin ilerleyen günlerinde kendiliğinden azaldığı 

tespit edilmiĢtir.  

 

Pentoksifilin aynı zamanda güçlü bir periferik vazodilatatördür. Bu nedenle, 

periferik ve beyin damarlarına ait hastalıkların ve mikrosirkülasyon bozukluğu içeren 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Asıl terapötik etkinliği, kan akımı ve 

dokuların oksijenasyonunu artırmasına bağlıdır.  

 

Bu etkileri sonucu; 

1. Eritrositlerin esnekliğini (deformibilitesini) arttırır. 

2. Fibrinojen konsantrasyonunu azaltır. 

3. Trombosit agregasyonunu ve trombus oluĢumunu azaltır. 

4. Kan viskozitesini düĢürür, kan akıĢkanlığını arttırır. 

5. Lökositlerin endotele adezyonunu azaltır, lökosit aktivasyonu ve bunun neden 

olduğu endotel hasarını azaltır. 
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Şekil.2.4. Pentoksifilin’in kimyasal yapısı 

 

 

Pentoksifilin, kanın akıĢkanlığını arttırarak ve antitrombotik etki göstererek 

mikrodolaĢım perfüzyonunu arttırır. Yani kan dolaĢımı ve dokuların oksijenlenmesi 

artar (68). 

 

Pentoksifilin karaciğerde metabolize edilerek inaktive edilir. Eliminasyon 

yarı ömrü yaklaĢık iki saattir. Anjiyotensin reseptör blokörleri ile 1 yıldan uzun 

süredir tedavi almalarına rağmen albuminürisi devam eden 61 diyabetik hastanın 

30‟unun tedavisine günlük 1200 mg pentoksifilin eklenerek yapılan bir çalıĢmada 4 

aylık tedavi sonunda pentoksifilin alan grupta albuminürinin istatistiksel anlamlı 

Ģekilde azaldığı ve bu grupta idrarda TNF-alfa atılımının da istatistiksel anlamlı 

Ģekilde düĢtüğü bildirilmiĢtir (70).  

 

Yedi hayvan çalıĢması ve 13 randomize kontrollü çalıĢmanın dahil edildiği 

bir derlemede, kısa süreli pentoksifilin kullanımının hem diyabetik hem de non-

diyabetik hastalarda proteinüri ve mikroalbüminüri düzeylerinde anlamlı düĢüĢler 

yaptığı bildirilmiĢtir. Uzun dönem pentoksifilin kullanımı ile ilgili çalıĢmalarda da 

idrar protein atılımı anlamlı Ģekilde azalmıĢ olmakla birlikte bu çalıĢmaların küçük 

çaplı klinik çalıĢmalar olması nedeniyle pentoksifilinin uzun dönem kullanımında 

proteinüri üzerindeki olumlu etkilerinin kalıcı olup olmadığı tartıĢmalıdır (71).  
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Alkolik hepatit tedavisinde de kullanılan Pentoksifilin‟in ayrıca hepatorenal 

sendrom sıklığını azalttığı ancak kısa dönem mortalite üzerinde etkili olmadığı 

bildirilmiĢtir (72,73).  

Pentoksifilinin tüm etkileri sadece bir sitokin inhibisyonuna bağlanamaz. 

Karaciğer hasarı olan hayvan modellerinde yapılan çalıĢmalarda pro-fibrinojenik 

sitokinler olan pro-kollajen I ve trasforme edici büyüme faktörü beta düzeylerini de 

azalttığı gösterilmiĢtir (74).   

 

Pentoksifilinin membran düzenleyici rolü özellikle anti-oksidan etkiler 

oluĢturmasında önemlidir. Ratlarda yapılan bir çalıĢmada subkutan pentoksifilin 

enjeksiyonu sonrası anlamlı Ģekilde ve hızlıca oksidatif stresin düĢtüğü, glutatyon ve 

lipid peroksidlerin azaldığı gösterilmiĢtir (75). Asvadi ve ark tarafından yapılan bir 

çalıĢmada ise metotreksat verilen ratlarda hem glutatyon peroksidaz hemde 

superoksid dismutaz düzeylerinin pentoksifilin tedavisi ile düĢtüğü izlenmiĢtir. 

Ayrıca pentoksifilin tedavisi ile serum kreatin düzeylerinde de anlamlı iyileĢmeler 

görülmüĢtür (76). 

 

Bütün bu bilgiler ıĢığında; Pentoksifilinin hücreleri lipid peroksidasyonundan 

koruyucu bir antioksidan olması, vazodilatör etkisine bağlı renal perfüzyonu 

arttırması, antitrombotik özelliği, mikrovasküler sistem üzerine olumlu etkileri 

nedeniyle ezilmeye bağlı kas hasarında böbrek fonksiyonları üzerinde olumlu yönde 

etkileri olabileceğini düĢündük. Bu çalıĢmada; ratlarda oluĢturulan crush modelinde 

crush sıvısı ile birlikte verilen pentoksifilinin, crush yaralanmaya bağlı kas hasarı 

üzerine etkilerinin araĢtırılması ve bu etkilerin crush sıvısı tedavisi ve hipertonik sıvı 

tedavisi ile karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

ÇalıĢma için Kobay D.H.L. A.ġ. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu‟ndan 

onay alındı (Onay no: 115). Tüm prosedürler Helsinki deklerasyonunda yer alan 

laboratuar hayvanlarının bakım ve kullanımına dair hükümlere uygun Ģekilde 

gerçekleĢtirildi.  

3.1. Deneysel Metod 

Deney Grupları 

ÇalıĢmaya her bir grupta 8 adet olmak üzere toplam 32 adet, 10 haftalık diĢi, Wistar 

Albino rat dahil edildi. ÇalıĢma süresince ratlara limitsiz olacak Ģekilde musluk suyu 

(ad libitum) ve standart kemirgen yemi verildi. Hayvanlar 22 santigrad derece (°C) 

sıcaklıkta, 12 saat aydınlıkta ve 12 saat karanlıkta kalacak Ģekilde takip edildiler.  

 

Deney grupları 4 gruptan oluĢtu; 

1. Sham grubu 

2. Crush sıvısı grubu 

3. Pentoksifilin + Crush sıvısı grubu 

4. Hipertonik salin (%3) + mannitol + NaHCO3 grubu 

 

Hayvanlar rastgele olarak 4 gruba ayrılarak her bir kafeste 8 hayvan olacak Ģekilde 

laboratuvar ortamında iĢlemden önce 48 saat süre ile izlendiler. Tüm deneyler genel 

anestezi altında uygulandı. Anestezi için ketamine hydrochloride 40 mg/kg ve 

Xylazine 5 mg/kg intraperitoneal olarak uygulandı. Ratların her iki arka ayağının 

kompresyonu için kauçuk - lastik turnikeler hazırlandı (Resim 1). DıĢ çapı 22 mm, iç 

çapı 20 mm ve uzunluğu 70 mm olan metal bir silindirin çevresine, 2 kg ağırlık 

yapacak Ģekilde 2,4 cm geniĢliğinde ve 1 mm kalınlığındaki lastik 5 tur sarıldı ve 

sonunda ucu bantlandı. Ratlar karınları yukarı gelecek Ģekilde yatırıldı ve arka 

ayakları metal silindir içinden geçirildi. Sonrasında metal silindir çekildi ve sadece 

turnikeler kaldı (Resim 2).  Denekler bu Ģekilde 5 saat süre ile turnike ile yatar 

pozisyonda bekletildi ve 5. Saat sonunda turnikeler kesildi (77). Turnike altındaki 

sürede hayvanlar genel anestezi altında tutuldu. Turnikeler çıkarıldıktan sonra ratlara 

limitsiz olacak Ģekilde musluk suyu (ad libitum)  ve standart kemirgen yemi verildi. 
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Resim 1 

 

Resim 2 
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Sham grubu (Grup 1)(n:8) 

Bu gruptaki ratlara kompresyon sonrası herhangi bir tedavi uygulanmadı ancak bu 

ratlara da limitsiz olacak Ģekilde musluk suyu (ad libitum) ve standart kemirgen yemi 

verildi. 

Crush sıvısı grubu (Grup 2) (n:8) 

Bu gruptaki ratlara kompresyon sonrasında; 3 gün boyunca 0, 12, 24, 36, 48, 60 ve 

72.saatlerde 10 mL/kg crush sıvısı (1 lt % 0,9 izotonik sodyum klorür solüsyonu  + 

50 ml %20 mannitol +  4 ampul NaHCO3) intraperitoneal olarak uygulandı. 

Pentoksifilin + Crush sıvısı grubu (Grup 3) (n:8) 

Bu gruptaki ratlara kompresyon sonrasında;  Pentoksifilin (Trental®  ampul 100 mg, 

Sanofi Aventis, Ġstanbul, Türkiye) 50 mg/kg/gün dozda intraperitoneal olarak 3 gün 

verildi. Ayrıca 0, 12, 24, 36, 48, 60 ve 72.saatlerde 10 mL/kg miktarda crush sıvısı 

intraperitoneal olarak uygulandı . 

Hipertonik salin (%3) + mannitol + NaHCO3 grubu(Grup 4) (n:8) 

Bu gruptaki ratlara kompresyon sonrasında; 3 gün boyunca 0, 12, 24, 36, 48, 60 ve 

72. saatlerde 10 mL/kg hipertonikli sıvı (1 lt %3 Hipertonik sodyum klorür 

solüsyonu + 50 ml %20 mannitol +  4 ampul NaHCO3) uygulandı. Tüm ratlardan 0, 

24, 48. saatlerde lateral kuyruk veninden, 72. saat ise intrakardiak 1mlt kan örneği 

alındı. Alınan kan örneğinden CK, miyoglobin, üre, keatinin ve kan gazı çalıĢıldı. 

Kan gazında pH, PCO2, HCO3 ile birlikte sodyum ve potasyum da bakıldı.  YetmiĢ 

ikinci saatteki kan yine genel anestezi altında (Ketaminhydrocloride 40 mg/kg ve 

Xylazine 5 mg/kg intraperitoneal) intrakardiak olarak alındı ve ratlar bu yolla 

sakrifiye edildi. Alınan kan örnekleri derhal santrifüj edilerek serum elde edildi ve 

etiketlenerek analiz edilene kadar –20 C‟ de saklandı. 

 

3.2. Biyokimyasal Metod 

            Santrifüj edilerek -20 C‟ de saklanan ratların serum örneklerinde üre, 

kreatinin ve miyoglobin düzeyleri ile CK aktiviteleri CobasC501 ( Roche 

Diagnostics, Almanya ) otoanalizöründe orijinal Cobas marka kitler ( Roche 

Diagnostics, Almanya ) kullanılarak ölçüldü. Üre üreaz, kreatinin kreatininaz, 

miyoglobin immunotürbidimetrik, CK ise UV yöntemle ölçüldü. EPOC marka 

portable kan gazı cihazı ile  kan gazında pH, PCO2, HCO3, sodyum ve potasyum 

ölçülmüĢtür. 
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3.3. İstatistiksel Metod 

 Tüm veriler ortalama ± standart deviasyon (SD) Ģeklinde sunuldu. Sadece 

miyoglobin değerleri laboratuarda yüksek ve normal olarak çalıĢılabildiği için bu 

değeri yüksek olan ratların yüzdesi verildi. Verilerin analizinde grupların ikiĢerli 

karĢılaĢtırmalarında student t testi ve tüm grupların karĢılaĢtırılmasında da tek yönlü 

varyans analizi (one-way ANOVA) kullanıldı. Tüm testler SPSS 17.0 for windows 

paket programında yapıldı. Bağımsız grupların karĢılaĢtırılmasında p<0.05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Ratlardan alınan kan örneklerinden elde edilen sonuçlar aĢağıdaki çizelgelerde 

özetlenmiĢtir.  

Tablo 4.1. Ratların başlangıç serum biyokimyasal değerleri 

 Sham grubu 

(n:8) 

Crush sıvısı 

(n:8) 

Pentoksifillin 

grubu (n:8) 

Hipertonik sıvı 

grubu (n:8)  

p 

CK (U/L) 29,37±23,66 32,37±17,83 39,12±13,39 32,12±17,8 0,37 

Üre (mg/dL) 18,78±7,01 21,32±5,83 23,27±3,38 19,2±4,4 0,32 

Kreatinin 

(mg/dL) 

0,35±0,11 0,45±0,10 0,42±0,04 0,36±0,08 0,10 

Kan Gazı 

Sodyum 

(mEq/L) 

138,50±3,50 138,25±2,0 137,8±1,72 139,25±2,54 0.74 

Kan Gazı 

Potasyum 

(mEq/L) 

3,90±0,43 4,07±0,28 3,87±0,35 4,12±0,18 0,33 

pH 7,43±0,06 7,42±0,06 7,41±0,05 7,42±0,04 0,96 

pCO2 (mm Hg) 41,20±10,3 34,78±8,77 36,90±5,3 35,50±5,37 0,36 

HCO3 (mEq/L) 25,13±3,0 28,57±5,0 31,37±9,59 27,81±3,87 0.23 

Miyoglobin 

yüksekliği (n) 

 0 0 0 0 1,0 
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Gruplar arası karĢılaĢtırmalarda, baĢlangıç serum biyokimyasal değerlerinden 

bakılan hiçbir parametre için istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı. 

Kompresyondan hemen önce alınan venöz kan örneklerinde; CK, üre, kreatinin, kan 

gazında çalıĢılan pH, pCO2, HCO3, sodyum potasyum düzeyleri için gruplar 

arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı. Yine kompresyon öncesi 

bakılan miyoglobin düzeyleri hiçbir ratta yüksek değildi ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). 
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Tablo. 4.2. Ratların 24. saat serum biyokimyasal değerleri 

 Sham grubu 

(n:8) 

Crush sıvısı 

(n:8) 

Pentoksifillin 

grubu (n:8) 

Hipertonik 

sıvı grubu 

(n:8) 

p 

CK (U/L) 846,07±131,09 510,62±160,07 432,12±105,02 420,87±211,30 0,01 

Üre 

(mg/dL) 

22,68±3,79 19,20±2,57 20,08±2,79 17,67±2,18 0,01 

Kreatinin 

(mg/dL) 

0,59±0,06 0,63±0,07 0,52±0,04 0,58±0,04 0,03 

Kan Gazı 

Sodyum 

(mEq/L) 

138,87±1,95 138,87±0,64 136,87±2,90 138,87±3,02 0.26 

Kan Gazı 

Potasyum 

(mEq/L) 

4,42±0,71 4,43±0,43 4,10±0,44 4,40±0,21 0,45 

pH 7,36±0,05 7,42±0,05 7,39±0,07 7,45±0,10 0,15 

pCO2 (mm 

Hg) 

35,76±6,08 28,3±6,20 32,31±4,38 32,17±7,28 0,10 

HCO3 

(mEq/L) 

18,63±3,30 21,18±5,27 26,92±10,12 23,05±4,08 0.10 

 

Miyoglobin 

yüksekliği 

(n) 

 0 0 0 0 1.0 
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Tablo. 4.3. 24. Saat verilerinin gruplar arası karşılaştırmalarda p değerleri; 

 P1 P2 P3 P4 P5  P6 

CK 0.03 0,01 0,01 0,24 0,21 0,91 

Üre 0.04 0,14 0,01 0,52 0,22 0,09 

Kreatinin  0.27 0,01 0,61 0,02 0,09 0,10 

Kan Gazı 

Sodyum  

1,0 0,12 1,0 0,09 1,0 0,21 

Kan Gazı 

Potasyum 

0,96 0,29 0,92 0,14 0,82 0,10 

pH 0,06 0,27 0,04 0,52 0,49 0,26 

pCO2 0,03 0,59 0,30 0,11 0,27 0,49 

HCO3 0,32 0,04 0,03 0,19 0,49 0,34 

P1: Sham grubu ile crush sıvısı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P2: Sham 

grubu ile pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P3: Sham grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P4: Crush sıvısı grubu ile 

pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P5: Crush sıvısı grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P6: Pentoksifilin grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri 
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Kompresyonun  kaldırılmasından 24 saat sonra bakılan kan tahlillerinde; CK, 

üre, ve kreatin düzeyleri açısından değerlendirildiğinde; sham grubu ile tedavi 

grupları arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p:0,01). Ancak pentoksifilin 

grubu ile diğer 2 tedavi grubu arasında istatistiksel açısından herhangi bir farklılık 

yoktu. Ayrıca hipertonik sıvı verilen grupta kan gazında bakılan pH düzeyi sham 

grubuna göre istatistiksel anlamlı Ģekilde daha yüksekti (p:0,04). Bu dönemde 

bakılan miyoglobin düzeylerinde hiçbir ratta yükseklik saptanmadı.  
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Tablo. 4.4. Ratların 48. saat serum biyokimyasal değerleri 

 Sham grubu 

(n:8) 

Crush sıvısı 

(n:8) 

Pentoksifillin 

grubu (n:8) 

Hipertonik 

sıvı grubu 

(n:8) 

p 

CK (U/L) 1080,50±146,54 299,37±81,57 333,25±100,70 339,37±109,30 0,01 

Üre 

(mg/dL) 

23,27±5,07 21,97±3,88 20,08±2,90 20,23±4,20 0,36 

Kreatinin 

(mg/dL) 

0,68±0,08 0,51±0,08 0,50±0,05 0,51±0,08 0,01 

Kan Gazı 

Sodyum 

(mEq/L) 

140,50±3,50 139,62±2,61 139,37±3,11 140,12±2,35 0.87 

Kan Gazı 

Potasyum 

(mEq/L) 

4,82±2,65 4,62±0,39 4,40±0,29 4,45±0,30 0,21 

pH 7,41±0,09 7,45±0,07 7,44±0,09 7,36±0,08 0,22 

pCO2 (mm 

Hg) 

35,45±10,40 28,12±2,80 29,28±6,78 34,93±5,36 0,09 

HCO3 

(mEq/L) 

19,62±3,96 22,20±3,55 22,93±6,13 21,87±5,50 0,57 

Miyoglobin 

yüksekliği 

(n) 

 2 2 3 3 0.89 
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Tablo.4.5. 48. Saat verilerinin gruplar arası karşılaştırmalarda p değerleri; 

 P1 P2 P3 P4 P5  P6 

CK 0,01 0,04 0,01 0,14 0,11 0,26 

Üre 0,57 0,14 0,21 0,29 0,40 0,93 

Kreatinin  0,04 0,04 0,02 0,74 0,85 0,65 

Kan Gazı 

Sodyum  

0,58 0,50 0,80 0,86 0,69 0,59 

Kan Gazı 

Potasyum 

0,46 0,11 0,16 0,21 0,33 0,74 

pH 0,44 0,62 0,26 0,79 0,10 0,11 

pCO2 0,09 0,18 0,90 0,66 0,09 0,09 

HCO3 0,19 0,22 0,36 0,77 0,89 0,72 

Miyoglobin 1,0 0,78 0,78 0,78 0,78 1,0 

P1: Sham grubu ile crush sıvısı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P2: Sham 

grubu ile pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P3: Sham grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P4: Crush sıvısı grubu ile 

pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P5: Crush sıvısı grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P6: Pentoksifilin grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri 
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Kompresyonun kaldırılmasından 48 saat sonra bakılan kan tahlillerinde; CK, 

ve kreatinin düzeyleri açısından değerlendirildiğinde; sham grubu ile tedavi grupları 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı. Üre düzeylerindeki 24. Saatte 

saptanan farklılığın 48. Saatte olmadığı görüldü, bu da ratların serbest olarak suya 

ulaĢmalarına bağlandı. Pentoksifillin grubu ile diğer 2 tedavi grubu arasında 

istatistiksel açısından herhangi bir farklılık yoktu. Bu dönemde bakılan miyoglobin 

düzeylerinde sham grubunda 2 (%25), crush sıvısı grubunda 2 (%25), pentoksifillin 

grubunda 3(%37,5) ve hipertonik sıvı grubunda da yine 3(%37,5) ratta myoglobin 

düzeyleri yüksekti. Gruplar arasında miyoglobin yüksekliği açısından istatistiksel 

anlamlı farklılık yoktu. 
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Tablo. 4.6. Ratların 72. saat serum biyokimyasal değerleri 

 Sham grubu 

(n:8) 

Crush sıvısı 

(n:7) 

Pentoksifillin 

grubu (n:8) 

Hipertonik 

sıvı grubu 

(n:8) 

p 

CK (U/L) 1256,50±343,86 449,28±178,33 517,62±143,18 513,87±153,41 0,01 

Üre 

(mg/dL) 

17,71±2,36 15,34±2,67 15,05±1,84 15,90±2,45 0,13 

Kreatinin 

(mg/dL) 

0,58±0,15 0,29±0,03 0,31±0,03 0,27±0,03 0,01 

Kan Gazı 

Sodyum 

(mEq/L) 

139,12±2,85 139,85±3,23 138,87±5,08 141,50±1,85 0,43 

Kan Gazı 

Potasyum 

(mEq/L) 

5,45±0,63 4,44±0,37 4,47±0,44 4,71±0,36 0,01 

pH 7,25±0,03 7,33±0,03 7,38±0,10 7,32±0,06 0,04 

pCO2 (mm 

Hg) 

31,18±12,96 42,0±10,29 39,11±12,06 42,66±7,56 0,16 

HCO3 

(mEq/L) 

17,53±5,37 26,98±3,43 27,11±5,74 23,70±5,91 0,04 

Miyoglobin 

yüksekliği 

(n) 

 0 0 0 0 1.0 
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Tablo 4.7. 72. Saat verilerinin gruplar arası karşılaştırmalarda p değerleri; 

 P1 P2 P3 P4 P5  P6 

CK 0,01 0,01 0,01 0,20 0,27 0,69 

Üre 0,01 0,02 0,15 0,81 0,68 0,44 

Kreatinin  0,01 0,01 0,01 0,26 0,24 0,22 

Kan Gazı 

Sodyum  

0,65 0,90 0,72 0,66 0,24 0,20 

Kan Gazı 

Potasyum 

0,03 0,01 0,01 0,88 0,18 0,26 

pH 0,01 0,04 0,01 0,23 0,73 0,18 

pCO2 0,10 0,22 0,04 0,62 0,88 0,49 

HCO3 0,02 0,04 0,04 0,95 0,22 0,26 

P1: Sham grubu ile crush sıvısı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P2: Sham 

grubu ile pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P3: Sham grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P4: Crush sıvısı grubu ile 

pentoksifilin grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P5: Crush sıvısı grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri; P6: Pentoksifilin grubu ile 

hipertonik sıvı grubunun karĢılaĢtırılmasının p değeri 
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Kompresyonun kaldırılmasından 72 saat sonra bakılan kan tahlillerinde; CK, 

ve kreatinin düzeyleri açısından değerlendirildiğinde; sham grubu ile tedavi grupları 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık devam ediyordu. Ayrıca bu dönemde, sham 

grubunda kan gazında metabolik asidoz geliĢimi ile uyumlu bulgular tespit edildi ve 

kan gazında bakılan pH ve HCO3 düzeyleri açısından da sham grubu ile tedavi 

grupları arasında istatistiksel anlamlı farklılık olduğu saptandı. Pentoksifilin grubu 

ile diğer 2 tedavi grubu arasında istatistiksel açısından herhangi bir farklılık yoktu. 

Bu dönemde bakılan miyoglobin düzeylerinde hiçbir ratta yükseklik saptanmadı.  

 

GRAFİKLER: 

 

ġekil 4.1. Serumda CK‟nın farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  
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ġekil 4.2. Serumda ürenin farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  

 

 

 

ġekil 4.3. Serumda kreatinin farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  
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ġekil 4.4. Kan gazındaki sodyumun farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  

 

 

 

ġekil 4.5. Kan gazındaki potasyumun farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  
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ġekil 4.6. Kan gazındaki Ph‟nın farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  

 

 

 

ġekil 4.6.Kan gazındaki PCO2‟nin farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  
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ġekil 4.7. Kan gazındaki HCO3‟ün farklı gruplarda saatlere göre değiĢimi  
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5. TARTIŞMA 

 

Bu çalıĢmada crush modeli oluĢturulan ratlarda kompresyon ortadan kalkar 

kalkmaz baĢlanan crush sıvısı (1 lt % 0.9 izotonik sodyum klorür solüsyonu  + 50 ml 

%20 mannitol +  4 ampul NaHCO3), crush sıvısı + penoksifillin ve hipertonikli sıvı 

(1 lt %3 hipertonik sodyum klorür solüsyonu + 50 ml %20 mannitol +  4 ampul 

NaHCO3) tedavilerini kan miyoglobin, CK, üre, kreatinin değerleri ve kan gazı 

verileri yönünden birbiri ile karĢılaĢtırdık. ÇalıĢmamızda temel hipotez serbest 

radikal giderici ve böbrek perfüzyonunu artıran bir ilaç olan pentoksifillinin ezilme 

yaralanmalarına bağlı akut böbrek hasarını önleyebileceği, klinikte uyguladığımız 

crush sıvısı tedavisine eklendiğinde olumlu yönde etkilerinin olabileceği idi. Yine 

bazı deneysel crush modeli çalıĢmalarında tedavide kullanılmıĢ olan hipertonik 

sodyum klörür tedavisini de hem crush sıvısı tedavisi ile, hem de pentoksifillin 

tedavisi ile karĢılaĢtırdık.  

 

  ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre kas yıkımının en önemli 

göstergesi olan serum miyoglobin ve CK düzeyleri üzerine crush sıvısı, crush 

sıvısı+pentoksifillin ve hipertonik salin+sodyum bikarbonat tedavilerinin benzer 

derecelerde etkili olduğunu gördük. Tedaviye pentoksifillin eklediğimiz grupta 

serum üre ve kreatinin düzeylerinin diğer iki gruba göre daha iyileĢtirici etkileri 

olmasını bekliyorduk. Fakat gruplar arasında serum üre ve kreatinin düzeylerini 

karĢılaĢtırdığımızda da bir fark olmadığını tespit ettik. Tedavi verilen 3 grupta da 

verilen tedavilerin üre ve kreatinin değerleri üzerinde iyileĢtirici etkileri olduğunu 

sham grubu ile karĢılaĢtırdığımızda gördük. Buna karĢılık istatistiksel anlamlı 

olmamakla birlikte tedavide pentoksifillin kullandığımız grubun kan gazı 

parametrelerinin daha iyi koruduğunu tespit ettik. Pentoksifillin tedavisi uygulanan 

grupta 72. saatteki ortalama pH düzeyi 7.38±0.10 iken, crush sıvısı verilen grupta 

7.33±0.03 ve hipertonik salin+sodyum bikarbonat verilen grupta 7.32±0.06 bulundu. 

Sadece sham grubunda değil, crush sıvısı ile tedavi edilen grup ile hipertonik 

salin+sodyum bikarbonat verilen grupta da dekompanse metabolik asidoz tespit 

edildi. Yaptığımız çalıĢmada böbrek fonksiyonları içinde en önemlilerinden biri olan 

asit baz dengesi, pentoksifillin tedavisi verilen grup dıĢındaki gruplarda günler içinde 

ilerleyici bir Ģekilde bozuldu. Pentoksifillin tedavisi verilen grupta asit baz dengesi 
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ve metabolik durumun normal sınırlarda korunması, böbrek fonksiyonlarını 

koruyucu etkisi olduğunu düĢündürmektedir.   

 

Ratlarda gliserol enjeksiyonu ile gerçekleĢtirilen bir rabdomiyoliz modelinde, 

ratlara akut böbrek yetmezliğinden korumak amacı ile, gliserol enjeksiyonundan 

hemen sonra 45 mg/kg intraperitoneal pentoksifillin verilmiĢtir (78). Bu çalıĢmada 

gliserol enjeksiyonundan 48 saat sonra bazı biyokimyasal parametreler ve böbrek 

histopatolojisi incelenmiĢtir. Tedavisine pentoksifillin eklenen grubun üre ve 

kreatinin düzeylerinin pentoksifillin tedavisi uygulanmayan gruba göre anlamlı 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca gliserol enjeksiyonu sonrası pentoksifillin 

tedavisi uygulanan ratların böbrek dokusunda pentoksifillin tedavisi verilmeyen 

ratlarla karĢılaĢtırıldığında daha hafif düzeyde histopatolojik değiĢiklik olduğu tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda pentoksifillinin deneysel miyoglobinürik akut 

böbrek yetmezliğinden korunmada etkili bir ilaç olduğu belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

da bu çalıĢmada olduğu gibi pentoksifillin tedavisi verilen grubunüre ve kreatinin 

değerleri, hiçbir tedavi verilmeyen sham grubundan anlamlı düĢük bulundu. Fakat 

Savic ve ark. tarafından yapılan bu çalıĢmada bizim çalıĢmamızdan farklı olarak 

izotonik sodyum klörür, hipertonik sodyum klorür ve mannitol tedavileri 

pentoksifillin tedavisi ile karĢılaĢtırılmamıĢtır. Ayrıca çalıĢmamızda böbrek 

dokusunda histopatolojik değiĢiklikler incelenmemiĢtir. ÇalıĢmamızda böbrek 

dokusu histopatolojik olarak incelenmiĢ olsaydı pentoksifillinin olumlu etkileri daha 

iyi değerlendirilebilirdi. 

 

Savic ve ark. tarafından yapılan bu çalıĢma dıĢında literatürde deneysel 

rabdomiyoliz modelinde pentoksifilinin etkilerini araĢtıran baĢka bir çalıĢma daha 

yoktur. Ancak çeĢitli nedenlere bağlı oluĢturulan akut böbrek hasarı modellerinde ve 

klinik çalıĢmalarda pentoksifilinin etkileri incelenmiĢtir. Ġskemi-reperfüzyona bağlı 

böbrek hasarında, ilaca bağlı nefrotoksisitede ve kontrast maddeye bağlı 

nefrotoksisitede pentoksifilinin böbrekler üzerine olumlu etkileri olduğu bildilmiĢtir 

(79- 84). 

 

Wystrychowski ve ark. tarafından yapılan deneysel bir çalıĢmada (79) 

ratlarda renal arter 45 dakika süre ile klemplenip açılarak iskemi reperfüzyon modeli 

oluĢturulmuĢtur. Pentoksifillin bir gruba iskemiden 60 dakika önce, bir gruba iskemi 



50 

 

sırasında ve bir gruba da klemp açıldıktan 60 dakika sonra 100 mg/kg subkutan 

verilmiĢtir. Bu çalıĢmada iskemiden 60 dakika önce pentoksifillin uygulanan rat 

grubunda diğer iki gruba göre kreatinin klirensinin daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

AraĢtırmacılar böbrek transplantasyonu gibi renal iskemi beklenen klinik durumlarda 

donörün pentoksifillin ile peri transplant ön tedavisinin faydalı olabileceğini 

bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda da crush travması öncesi proflaktik pentoksifillin 

uyguladığımız bir grubumuz yoktu. Crush travması öncesi pentoksifillin ile proflaksi 

yapılarak diğer gruplarla karĢılaĢtırılabilirdi. Böylece muhtemelen pentoksifillinin 

olumlu yönde etkilerine iliĢkin daha net sonuçlar elde edebilirdik. Bu çalıĢmanın 

sonucu, özellikle sıkıĢma travmasına maruz kalan kazazedeler sıkıĢtıkları yerden 

kurtarılmadan, yani sıkıĢtırıcı faktör kazazededen uzaklaĢtırılmadan önce, herhangi 

bir ekstremitesinden damar yolu açılır açılmaz pentoksifillin verilirse miyoglobinürik 

böbrek yetmezliğinden koruyabileceğini düĢündürmektedir. Bu konuda yapılacak 

klinik ve deneysel çalıĢmalar faydalı olabilir.  

 

Seifi ve ark. (81) tarafından yapılan bir diğer çalıĢmada ise ratlarda karaciğer 

iskemi-reperfüzyon modeli oluĢturulmuĢ, karaciğer iskemi-reperfüzyonuna sekonder 

böbrek hasarı üzerine pentoksifillin tedavisinin etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada 

iskemi öncesi uygulanan pentoksifillin (40 mg/kg intraperitoneal), N-asetil sistein 

(400 mg/kg intraperitoneal) (NAC) ve pentoksifillin+NAC tedavilerinin böbrek 

fonksiyonları, serum malondialdehit (MDA) düzeyleri ve böbrek dokusu üzerine 

histopatolojik etkileri karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda karaciğer iskemi-

reperfüzyon travmasına bağlı böbrek hasarını önlemede iskemi öncesi verilen 

pentoksifillin, NAC ve pentoksifillin+NAC tedavilerinin birbirlerine eĢit düzeyde 

etkili olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları da bize yukarıda belirttiğimiz 

gibi kazazedenin sıkıĢtığı yerden kurtarılmasını beklemeden, damar yolu açılabilirse 

verilecek pentoksifillin tedavisinin faydalı olabileceği düĢüncemizi desteklemektedir. 

Pentoksifillinin böbrek hasarında koruyucu etkileri sadece iskemi-reperfüzyon 

modelinde araĢtırılmamıĢtır. Çok sayıda deneysel ve klinik çalıĢmada, nefrotoksik 

ilaca bağlı böbrek hasarında pentoksifillinin koruyucu ve iyileĢtirici etkileri olduğu 

bildirilmiĢtir (82,83). Bu ilaçların baĢında siklosporin, takrolimus, amfoterisin B, 

aminoglikozidler, cisplatin, metotreksat ve adriyamisin gibi ilaçlar yer almaktadır. 

Bu konuda yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçlarına bakıldığında, özellikle hayvan 
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çalıĢmalarının sonuçları değerlendirildiğinde pentoksifillinin geniĢ spektrumlu bir 

böbrek koruyucu olduğu söylenebilir (82).   

 

Literatürde pentoksifilinin kontrast maddeye bağlı böbrek hasarından 

koruyucu etkilerinin araĢtırıldığı deneysel ve klinik çalıĢmalar da vardır. Yang ve 

ark. (84) ratlara ĠV düĢük ozmolariteli iyotlu kontrast madde (iohexol 10 ml/kg) 

vererek kontrast maddeye bağlı böbrek hasarı geliĢtirmiĢlerdir. ÇalıĢmada bir grup 

ratlara kontrast madde enjeksiyonundan 12 saat önce ve kontrast madde 

enjeksiyonundan 12 saat sonra, 2 kez 50 mg/kg intraperitoneal pentoksifillin verilmiĢ 

ve böbrek fonksiyonları ile böbrek histopatolojisi üzerine etkileri pentoksifilin 

verilmeyen grupla karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda pentoksifilin verilen 

grubun üre, kreatinin, fraksiyone sodyum ve potasyum atılımı pentoksifillin 

verilmeyen gruptan anlamlı düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca pentoksifilin tedavisi verilen 

grupta, pentoksifillin tedavisi verilmeyen grupla karĢılaĢtırıldığında tübüler patoloji 

skoru anlamlı düĢük tespit edilmiĢtir. Pentoksifilin tedavisi uygulanan grupta tübüler 

epitel hücrelerde vakuoler dejenerasyon, tübüler protein tıkaçları, tübüler dilatasyon, 

tübüler epiteliyal hücrelerde nekroz oldukça düĢük düzeyde izlenmiĢtir. 

AraĢtırmacılar bu çalıĢmanın sonucunda iyotlu kontrast maddeye bağlı böbrek 

hasarında, kontrast madde uygulanmadan önce verilen pentoksifilinin koruyucu 

etkisi olduğu sonucuna varmıĢlardır.   

 

 Kontrast maddeye bağlı nefropatide pentoksifilinin koruyucu etkilerini 

inceleyen bir klinik çalıĢmada ise (83) 18 ile 65 yaĢları arasında ve serum kreatinini 

1.5 mg/dl altında olan, perkütan koroner giriĢim yapılmıĢ 199 hasta randomize olarak 

2 gruba ayrılmıĢtır. Gruplardan birine izotonik serum sodyum klorür ile prosedürden 

sonra 6 saat boyunca 1 ml/kg ĠV hidrasyon uygulanmıĢ, diğer gruba ise aynı süre ve 

dozda izotonik sıvı hidrasyonu ile birlikte, prosedür günü ve prosedürden sonraki 

gün oral olarak günde 3 kez 400 mg dozda pentoksifillin verilmiĢtir. Her bir hastanın 

serum kreatinini prosedürden 24 saat önce ve prosedürden 48 saat sonra ölçülmüĢtür. 

Serum kreatininde bazal değere göre %25 artıĢ kontrast maddeye bağlı nefropati 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmada kontrast maddeye bağlı nefropati geliĢme 

oranı pentoksifillin verilen grupta %6.2 (97 hastadan 6 sında), pentoksifillin 

verilmeyen grupta ise %5.9 (102 hastadan 6 sında) bulunmuĢtur. Ġki grup arasında 

kontrast maddeye bağlı nefropati geliĢme sıklığı bakımından anlamlı fark 
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bulunmamıĢtır. Fakat bu klinik çalıĢmada da bizim deneysel çalıĢmamızda olduğu 

gibi pentoksifillin giriĢim öncesinde proflaktik amaçla uygulanmamıĢtır. 

AraĢtırmacılar da kısa süreli ve giriĢim ile birlikte verilen pentoksifilinin koruyucu 

etkisi olmadığını, bu konuda daha kesin sonuca varmak için daha çok sayıda hasta ile 

yapılacak klinik çalıĢmaların gerektiğini bildirmiĢlerdir. 

 

Yaptığımız çalıĢmada pentoksifillin verilen grubun ortalama üre ve kreatinin 

düzeylerinin takipler sırasında crush travması oluĢturulan, fakat hiç tedavi 

verilmeyen grubun ortalama üre ve kreatinin düzeylerinden anlamlı düĢük bulunması 

pentoksifillinin crush travmaya bağlı böbrek hasarında koruyucu etkisi olduğunu 

göstermiĢtir.  Fakat, pentoksifillin tedavisi uygulanan grubun ortalama üre ve 

kreatinin düzeyleri ile crush sıvısı verilen grup ve hipertonik salin+sodyum 

bikarbonat verilen gruplar arasında anlamlı fark olmaması, standart tedaviye ileve 

edilecek pentoksifillinin ek bir fayda sağlamayacağı düĢüncesini desteklemektedir.   

Crush travmaya bağlı böbrek hasarının önlenmesinde hangi miktarda ve hangi 

sıvının kullanılması gerektiği sorusunun cevabı günümüzde halen tartıĢılmaktadır. 

Genel olarak kabul gören sıvı seçeneği potasyom içermeyen sıvılardır. Sadece sıvının 

cinsi ve miktarı değil, ĠV alkalen tedavi ve mannitol tedavisi ile ilgili birbiri ile 

çeliĢen bilgiler de mevcuttur. Bu konuda yapılmıĢ olan deneysel ve klinik 

çalıĢmaların çoğunun sonucu da birbirinden farklıdır.    

 

Ratlarda gerçekleĢtirilen crush hasarı modelinde değiĢik türde sıvı 

tedavilerinin etkinliğini karĢılaĢtıran çok sayıda deneysel çalıĢma vardır. Song ve 

ark. tarafından 2013 yılında yapılan deneysel crush modelinde (85) %7.5 hipertonik 

salin (5 ml/kg) tedavisi, %7.5 hipertonik salin+%6 hidroksi etil niĢasta tedavisi (4 

ml/kg), %9 normal salin tedavisi (10 ml/kg) ve %9 normal salin (1 ml/kg) 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  Bu çalıĢmada hipertonik salin tedavisinin kan gazı parametreleri, 

serum üre ve kreatinini üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtilmiĢtir. Crush 

hasarının erken döneminde hipertonik salin tedavisinin eğer kan gazı ve elektrolitleri 

yakından takip etme imkanı yoksa tercih edilmemesi gerektiği belirtilmiĢtir. Ayrıca 

volüm replasmanı, kan gazı parametreleri, biyokimyasal parametreler üzerine en 

olumlu etkiye sahip tedavinin hipertonik salin %7.5+hidroksietil niĢasta %6 olduğu 

belirtilmiĢtir. 
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 ÇalıĢmamızda %3 lük hipertonik salin ile birlikte sodyum bikarbonat tedavisi 

verdiğimiz grubun 72. saatteki üre ve kreatinin değerleri sham grubundan anlamlı 

düĢük olmakla birlikte, pentoksifillin tedavisi verilen grup ve crush sıvısı ile tedavi 

edilen gruplara göre anlamlı farklılık tespit etmedik. Buna karĢılık, yukarıdaki 

çalıĢmaya benzer Ģekilde hipertonik salin verilen grubun pH değerini pentoksifillin 

grubundan düĢük bulduk. Hipertonik salin tedavisi verilen grubun pH, PCO2 ve 

bikarbonat düzeylerini sham grubu ile karĢılaĢtırdığımızda anlamlı fark yoktu. 

Hipertonik salin verilen grupta 72. Saat sonunda dekompanse metabolik asidoz tespit 

ettik. Bu sonuçlara göre hipertonik salin tedavisinin kan gazı parametreleri üzerine 

olumlu yönde veya düzeltici bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz.  

 

Crush travmaya bağlı miyoglobinürik akut böbrek yetmezliğinde mannitol 

tedavisinin muhtemelen diüretik etkisine bağlı olarak koruyucu olduğu 

düĢünülmektedir. Bu konuda yapılmıĢ bazı deneysel çalıĢmalarda mannitolün 

sitoprotektif etkisi olmadığı, fonksiyonel etkisi ile crush hasarında etkili olduğu 

bildirilmiĢtir. Antioksidan etkisinin böbrek hasarından korunmada etkili olmadığı 

bulunmuĢtur (86). Mannitol tedavisinin akut böbrek hasarından koruyucu etkilerini 

araĢtıran çalıĢmalarda akut böbrek hasarı olan hastalarda yeterli sıvı tedavisine 

eklenen mannitolün ilave bir faydasının tespit edilmediği, hatta radyokontrast 

maddeye bağlı böbrek hasarını daha kötü hale getirebileceği bildirilmiĢtir (84). Crush 

travmaya bağlı böbrek hasarında mannitol tedavisinin koruyucu etkisini araĢtıran 

klinik çalıĢmalarda sıvı replasmanına eklenen mannitolün ek bir yarar sağlamadığı 

belirtilmiĢtir (35). Mannitol tedavisinin crush travmasına bağlı böbrek hasarından 

koruyucu etkisinin teorik olarak birkaç mekanizmaya bağlı olabileceği 

düĢünülmektedir. Bu mekanizmalar baĢta ozmotik diürez, miyoglobinin üriner 

dilüsyonu, kompartman basıncını düĢürücü etkisi ve serbest radikal giderici 

etkileridir. Ancak deneysel çalıĢmalarda olduğu gibi klinik çalıĢma sonuçları da 

genellikle mannitol tedavisinin böbrekler üzerine koruyucu etkisini sadece ozmotik 

diürez ile gösterdiği yönündedir. Hatta yüksek dozlarda mannitol tedavisinin renal 

vazokonstriksiyon ve tübüler toksisite ile kendini gösteren ozmotik nefrozise neden 

olma tehlikesi de vardır (87). Günümüzde bütün bu yapılan çalıĢmaların sonuçlarına 

dayanılarak, crush travmada mannitol tedavisi kompartman sendromu ile komplike 

rabdomiyoliz ile sınırlanmıĢtır. Mannitol tedavisi CK düzeyi 5000‟ in üzerinde ve 
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idrar çıkıĢı 200 ml/saat altında olan rabdomiyolizli hastalara kompartman sendromu 

eĢlik ediyorsa en fazla 200 g/gün verilebilir (Kanıt düzeyi Klas III)  (35).   

   

Crush travmaya bağlı böbrek hasarının önlenmesinde sıvı replasmanına 

sodyum bikarbonat eklenerek yapılan tedavinin etkilerini araĢtıran klinik 

çalıĢmalarda, sodyum bikarbonat ile idrar alkalinizasyonunun sonuç üzerine bir etkisi 

olmadığı bildirilmiĢtir. Homsi ve ark. (88) tarafından yapılan retrospektif bir 

çalıĢmada izotonik sodyum klörür replasmanı yapılan hastalar ile izotonik sodyum 

klörür+mannitol +sodyum bikarbonat tedavisi uygulanan hastalar mortalite 

bakımından karĢılaĢtırılmıĢlar ve iki grup arasında mortalite bakımından farklılık 

bulunamamıĢtır. Bu çalıĢmada izotonik salin verilen grubun ortalama CK düzeyinin 

(1700 U/L), tedavisine mannitol ve bikarbonat eklenen gruptan (3300 U/L) anlamlı 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak görüldüğü gibi her iki grupta da CK düzeyleri 

miyogobinürik böbrek yetmezliği riski için kritik sınır olan 5000 U/L üzerine 

çıkmamıĢtır. Yine bir baĢka retrospektif çalıĢmada mannitol+sodyum bikarbonat 

tedavisi izotonik sodyum klörür replasmanı ile karĢılaĢtırılmıĢtır (89). Bu çalıĢma da 

da sodyum bikarbonat+mannitol tedavisi verilen hastalar ile sadece izotonik sodyum 

klörür replasmanı yapılan grup arasında mortalite oranı, akut böbrek yetmezliği 

geliĢme oranı ve diyaliz ihtiyacı bakımından farklılık bulunmamıĢtır.  

 

Cho ve ark. (90) tarafından ilaca bağlı (doxylamin) rabdomiyoliz geliĢen 28 

hasta ile yapılan prospektif bir çalıĢmada ise, böbrek hasarından korumada laktatlı 

ringer+sodyum bikarbonat ve izotonik sodyum klörür+sodyum bikarbonat tedavileri 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Her iki gruptaki hastalardan hiç birinde akut böbrek yetmezliği 

geliĢmemiĢtir. Ancak araĢtırmacılar laktatlı ringerile sıvı tedavisi uygulanan hasta 

grubunun idrar alkalinizasyonu için sodyum bikarbonat ihtiyacının daha az olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

 

Genel olarak kabul gören uygulama özellikle metabolik asidozu olan 

hastalarda izotonik salin ile birlikte sodyum bikarbonat kombinasyonudur. Sodyum 

bikarbonat tedavisi verilirken mutlaka idrar ve serum Ph‟sı, serum bikarbonat, 

sodyum va potasyum düzeyleri takip edilmelidir. 

 



55 

 

ÇalıĢmamızda hem izotonik salin, hem de hipertonik salin replasmanı 

yaptığımız grupta tedaviye sodyum bikarbonat ekledik. Her iki grubun serum CK, 

üre ve kreatinin düzeyleri sham grubundan anlamlı düĢük olmakla birlikte, bu iki 

grup arasında serum CK, üre ve kreatinin düzeyleri için anlamlı bir fark yoktu. Buna 

karĢılık her iki grubun da kan gazı parametreleri sham grubu ile karĢılaĢtırıldığında 

anlamlı fark bulunmadı. Sodyum bikarbonatın tedaviye ilave bir etkisi olup 

olmadığını değerlendirmek için sadece sıvı  replasmanı yaptığımız grupların olması 

gerekirdi. Ancak, yaptığımız çalıĢmanın sonuçlarına göre hem %0.9 izotonik sodyum 

klörür+mannitol+sodyum bikarbonat tedavisinin, hem de %3 hipertonik sodyum 

klörür+mannitol+sodyum bikarbonat tedavisinin serum CK, üre ve kreatinin 

düzeyleri üzerine olumlu yönde ve benzer etkilerinin olduğunu, ve ayrıca her iki 

tedavinin de kan gazı parametreleri üzerine iyileĢtirici etkilerinin olmadığını 

söyleyebiliriz. Buna karĢılık izotonik sodyum klörür+mannitol+bikarbonat 

karıĢımına eklenen pentoksifilinin serum üre, kreatinin ve CPK düzeyleri üzerine 

ilave bir etkisi olmamakla birlikte, kan gazı parametreleri üzerine iyileĢtirici etkileri 

vardır. Pentoksifilin tedavisi verilen grupta diğer gruplardaki gibi metabolik asidoz 

olmaması, serum pH sının normal sınırlarda korunması,  serum bikarbonat düzeyinin 

diğer gruplardan daha yüksek düzeylerde olması miyoglobinürik böbrek 

yetmezliğinden koruyucu yönde etkileri olduğunu gösteriyor. Pentoksifillin kan pH 

sı ve bikarbonat düzeyi üzerine belirttiğimiz bu etkileri yolu ile idrar alkalinizasyonu 

ve miyoglobinin böbreklerden daha hızlı ve yüksek oranda atılmasını sağlayabilir. 

Bu düĢünceyi destekleyici olması amacı ile çalıĢmamızda, böbrek histopatolojisini de 

tedavi sonrası değerlendirmemiz faydalı olabilirdi. 

 

Bir fosfodiesteraz inhibitörü olan Pentoksifillin ilk defa  periferik vasküler 

hastalığın tedavisinde kullanılmıĢtır. Serbest radikal üretimi, renal vazodilatatör 

prostoglandinlerin üretimi, iskemik dokulara oksijen taĢınmasını arttırma gibi çeĢitli 

farmakolojik etkileri vardır. Bunun yanında nötrofillerdeki NADPH oksidaz 

aktivitesini inhibe ederek serbest radikal oluĢumunu engellediği gösterilmiĢtir. 

Yapılan hayvan çalıĢmaları ve klinik çalıĢmalar, gliserol, sisplatin veya siklosporin 

tarafından indüklenen renal hücre hasarını önleyebildiği gösterilmiĢtir, bu bulgular 

ABY‟nin önlenmesinde pentoksifilinin profilaktik oral kullanımına iĢaret etmektedir 

ancak bu protektif etkinin mekanizması tam olarak anlaĢılamamıĢtır (91,92). 
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ÇalıĢmamızdaki kısıtlılıklar aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

1.ÇalıĢma grupları içinde sadece pentoksifillin tedavisi uygulanan bir grubun 

olmaması. ÇalıĢmada sıvı replasmanı veya baĢka bir tedavi verilmeden sadece 

pentoksifillin tedavisi verilen grup oluĢturup, diğer grupların verileri ile 

karĢılaĢtırılsaydı pentoksifillinin crush travmaya bağlı böbrek hasarı üzerine etkileri 

daha net değerlendirilebilirdi. 

2. ÇalıĢmanın içinde de belirtildiği gibi pentoksifillin crush travma baĢlatıldığı andan 

itibaren verilebilirdi. Prosedür bu Ģekilde olsaydı pentoksifillinin çalıĢma verileri 

üzerine etkilerinin daha olumlu yönde olacağını düĢünüyoruz. 

3. ÇalıĢmamızda histopatolojik inceleme yapamamıĢ olmamız. Histopatolojik 

incelemede pentoksifillin tedavisi verilen grupta iyileĢtirici veya koruyucu etkiyi 

daha net değerlendirebilirdik.  
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6-  SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Kompresyon ile crush sendromu oluĢturulan bu deneysel çalıĢmada; 

kompresyon sonrası 24., 48. ve 72. Saatlerde bakılan kan değerlerinde; tedavi ve 

sham grupları karĢılaĢtırıldığında kompresyonun efektif olduğu, ratlarda ezilme 

sendromu ve rabdomiyoliz geliĢtiği izlenmiĢtir.  

Ezilmeye bağlı kas hasarında tedaviye pentoksifillin eklenmesinin, kas hasarı 

belirteçleri, böbrek fonksiyonları ve kan gazı parametreleri üzerine etkilerinin 

araĢtırıldığı bu çalıĢmada; tedaviye eklenen pentoksifillinin kas hasarı belirteçleri 

olan CK ve miyoglobin düzeyleri üzerine,  böbrek fonksiyonlarının göstergesi olan 

üre, kreatinin ve elektrolit düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır.  

Deneysel crush modelinde tedaviye eklenen pentoksifillinin kan gazı 

parametreleri üzerine iyileĢtirici yönde olumlu etkileri vardır. Tedavide kullanılan 

pentoksifillin kan pH sını normal sınırlara çekmiĢtir. Klasik crush tedavisi ile birlikte 

kullanılan pentoksifillin deneklerde metabolik asidozdan koruyucu etki göstermiĢtir. 

Bu konuda yapılacak yeni ve kapsamlı deneysel çalıĢmalar yanında, büyük hasta 

grupları ile yapılacak randomize kontrollü klinik çalıĢmalara da ihtiyaç vardır. 

ÇalıĢmamız bundan sonra bu konuda yapılacak baĢka çalıĢmalara da ıĢık tutacak 

özelliktedir.  
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Giriş ve Amaç: Crush Sendromu; ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkıĢma 

ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Bu çalıĢmada; literatürde daha önce 

çalıĢılmamıĢ olan ratlarda crush modeli oluĢturarak Pentoksifilin‟in crush 

yaralanmasındaki etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.  

Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmaya her bir grupta 8 adet olmak üzere toplam 32 adet, 10 

haftalık diĢi, Wistar Albino rat dahil edildi. Deney grupları 4 gruptan oluĢtu; Sham 

grubu, Crush sıvısı grubu, Pentoksifilin + Crush sıvısı grubu ve Hipertonik salin 

(%3) + mannitol + NaHCO3 grubu. Ratların her iki arka ayağının turnike ile 

kompresyonu ile crush sendrom oluĢturuldu ve turnike çıkarıldıktan sonra tüm 

ratlardan 0,24, 48, ve 72. saatlerde kan alındı. Kanda kreatin kinaz (CK), myoglobin, 

üre, keatinin ve kan gazı çalıĢıldı. Kan gazında pH, PCO2, HCO3 ile birlikte sodyum 

ve potasyum da bakıldı.   

Bulgular: Kompresyondan hemen önce bakılan kan tahlillerinde; CK, üre, kreatinin, 

ya da kan gazında çalıĢılan pH, pCO2, HCO3, sodyum ve potasyum düzeylerinde 

istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı. Kompresyonun kaldırılmasından sonra; 

24., 48. ve 72. saatlerde bakılan kan tahlillerinde; CK, üre, ve kreatinin düzeyleri 

açısından değerlendirildiğinde; sham grubu ile tedavi grupları arasında istatistiksel 

anlamlı farklılık saptandı (p:0,01); ancak pentoksifilin grubu ile diğer 2 tedavi grubu 

arasında istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık saptanmadı.  

Sonuç: Deneysel travmatik crush sendromu oluĢturulan ratlarda crush sıvısına 

pentoksifilin eklenmesinin böbrek fonksiyonları ya da kan gazı verilerinde 

istatistiksel anlamlı bir değiĢiklik yapmadığı görülmüĢtür. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde ezilme sendromunda pentoksifilin tedavisinin ek bir fayda 

sağlamadığı söylenebilir. Ancak, kan gazı pH değerlerinde düzelme olması 

metabolik asidozda koruyucu etkisi olabileceğini düĢündürür, bu konuda geniĢ çaplı 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır.  

 
Anahtar Sözcükler: Ezilme sendromu, pentoksifilin 
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                                                              SUMMARY 

 

 

Aim and Introduction: Crush syndrome is the result of smash injury or prolonged 

pressure or motionless. In this study, for the first time in literature, we have studied 

the effects of Pentoxiphylline in crush injury on rats.  

 

Material and Method: Totally 32 female Wistar Albino rats of 10 weeks of age, 8 

in each group, were included in the study. The study was consisted of 4 groups; 

Sham group, Crush fluid group, Pentoxiphylline + Crush fluid group and 

hypertonicsaline (3%) + mannitol + NaHCO3 grou p. Crush syndrome was produced 

by compression of back feet of rats with tourniquet and after removal of the 

tourniquet, at 0
th

, 24
th

,  48
th

 and 72
nd

 hours, blood was obtained from all rats. Serum 

creatinine kinase (CK), myoglobin, urea, creatinine and blood gas were studied. 

From the blood gas analysis, pH, PCO2, HCO3 and sodium and potassium were 

obtained.  

 

Results: In the results of blood analysis taken just after the removal of compression; 

there was not any statistically significant difference between groups regarding CK, 

urea, creatinin or pH, pCO2, HCO3, sodium, potassium levels of blood gas analyis. 

On blood analysis results of 24
th

,  48
th

 and 72
nd

 hours results, there were statistically 

significant differences between sham and treatment groups regarding serum CK, urea 

and creatinine levels but there was not any statistically significant difference between 

Pentoxiphylline and other treatment groups.  

 

Conclusion: In experimental traumatic crush syndrome, adding Pentoxiphylline to 

the crush fluid did not result any statistically significant alteration in renal function 

tests or blood gas analysis. Regarding these results, we can suggest that addition of 

Pentoxiphylline did not cause any advantage in crush syndrome treatment. However, 

the correction of metabolic acidosis suggest that it may a have protective effect on 

blood gas composition. Larger studies are warranted about this topic.  
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