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Baran ve ark: Kardiyak arrest sonras› pnömomediastinum
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ÖZET
Pnömomediastinum, alveolar rüptür ve trakeobronﬂiyal a¤aç boyunca hava diseksiyonuna yol açan intratorasik bas›nç
de¤iﬂikliklerinden sonra görülür. Pnömomediastinum semptomlar›n› benzer klinik bulgular› olan ve acil tedavi gerektiren
kardiyak tamponad, anjina pektoris, pulmoner emboli gibi durumlardan ay›rt etmek önemlidir. Bu olgu sunumunda, kardiyak
arresti takiben yap›lan kardiyak masaj sonras› pnömomediastinum geliﬂen hasta ve pnömomediastinum geliﬂebilecek durumlar›n
literatürlerle anlat›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Pnömomediastinum; Kardiyak arrest.

SUMMARY
PNEUMOMEDIASTINUM AFTER CARDIAC ARREST
Pneumomediastinum is seen after intrathoracic pressure changes leading to alveolar rupture and dissection of air along the
tracheobronchial tree. It is important to distinguish pneumomediastinum symptoms from similar clinical findings that require
immediate treatment such as cardiac tamponade, angina pectoris, pulmoner embolism. In this case report it is aimed to describe
a patient that occurs pneumomediastinum after cardiac massage following cardiac arrest and discuss pnemomediastinum with
literatures.
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G‹R‹ﬁ
Pnömomediastinum (PM), mediasten içinde serbest
hava bulunmas›d›r (1). ‹lk olarak 1819’da Laennac taraf›ndan bir travmatik yaralanma sonras›, spontan pnömomediastinum ise 1939’da Louis Hamman taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r (2). Olgular›n ço¤u travmatik nedenlerle
meydana gelmiﬂtir. PM’li olgular›n % 70-90’›nda eﬂlik
eden subkütan amfizem tespit edilmiﬂtir (2,3). Eﬂlik eden di¤er belirti ve bulgular; gö¤üs a¤r›s›, krepitan kalp
sesi, kalp seslerinin derinden gelmesi, dispne, siyanoz,
disfaji, pnömotoraks ve büyük damarlarda hava kompresyonuna ba¤l› kalpte yetersiz dolum görülmesidir
(4,5).
Kronik böbrek yetmezli¤i olan ve bat›n içi kanama
nedeniyle opere edilen, postoperatif iki kez kardiyak arrest geçiren ve yap›lan kardiyak masaja ba¤l› PM geliﬂen olgunun sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.
OLGU SUNUMU
6 y›ld›r kronik böbrek yetmezli¤i tan›s› ile izlenen
12 yaﬂ›nda k›z hastan›n son 4 ayd›r kontrollerine gitmedi¤i ö¤renildi. Kar›n a¤r›s› ﬂikayetiyle baﬂvurdu¤u d›ﬂ
merkezde laboratuar de¤erlerinde üre: 565 mg dL-1, kre-
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atin: 20 mg dL-1, K: 7.6 mEq L-1 olarak bulunmas› üzerine periton diyaliz kateteri tak›lmas› denenen ve kateter
tak›lamay›p kanama tespit edilen hasta fakültemiz acil
servisine sevk edilmiﬂ. Hemoglobin de¤eri: 6.5 gdL-1
olan hastaya kan replasman› yap›ld›. Bat›n ultrasonografisinde yayg›n hematom görülmesi üzerine çocuk cerrahisi taraf›ndan operasyona al›nd›, kanaman›n mesane
rüptürüne ba¤l› oldu¤u anlaﬂ›ld›. Postoperatif 6. günde,
diyaliz sonras› solunum yetmezli¤i, a¤›zdan ve burundan aç›k renkli ve köpüklü bol kanamas› olmas› nedeniyle hasta entübe edilip mekanik ventilatör deste¤ine
al›nd› Ayn› gün iki kez kardiyak arrest geçiren ve yap›lan kardiyak masaja ba¤l› kostalarda fraktür tespit edilen hasta, solunum yetmezli¤i ve kardiyak arrest tan›lar›
ile Reanimasyon Ünitemize kabul edildi.
Reanimasyon Ünitemizde hasta mekanik ventilatöre
(MV) (Evita XL, Drager, Germany) ba¤lanarak invaziv
monitarizasyon yap›ld›. Al›nan arteryel kan gaz› örne¤inde pH: 7.25, pO2: 60.7, pCO2: 60.1, HCO3: 23.2,
SpO2: 95.5 olarak gelmesi üzerine mekanik ventilatör
ayarlar› SIMV modunda FiO2: 0.5, TV: 300 mL, f: 18,
‹:E :1/4, PEEP:8 cmH2O, PSV: 12 cmH2O olarak ayar-
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land›. Devaml› venovenöz hemodiyafiltrasyon baﬂland›
ve 14 gün devam edildi. Yap›lan fizik muayenede kan
bas›nc›: 100/59 mmHg, kalp h›z›: 120 at›m dk-1 idi. Cilt
hiperpigmente ve soluktu. Dinlemekle kalp sesleri derinden al›n›rken, akci¤erde yayg›n sekretuar ralleri ve
elektrokardiyografisinde (EKG) ST elevasyonlar› mevcuttu. MV’ye ba¤l› O2 deste¤i, bronkodilatatör ve kortikosteroid (30 mg gün-1) tedavisi baﬂland›. Sabaha karﬂ›
boyun ve gö¤üs ön bölgesinde krepitasyon al›nan hastada subkutan amfizem geliﬂti. Akci¤er grafisinde sol hemitoraksta (PM), pnömotoraks ve fizik muayenede yayg›n subkutan amfizem tespit edildi (Resim 1). Gö¤üs
cerrahisi taraf›ndan sol tüp torakostomi uyguland›. ‹nsisura jugularisin 1 cm üzerinden 2 cm’lik fasiyotomi
aç›ld›. Gö¤üs üzerine elle yap›lan masaj ile hava ç›k›ﬂ›
sa¤land›. Tansiyonlar› düﬂük seyretti¤i için dopamin
deste¤i baﬂland›. 9 gün sonra pnömotoraks›n›n düzelmesi üzerine gö¤üs tüpü çekildi. Takipte çekilen akci¤er
grafilerinde geniﬂ mediasten görünümü ve sol tarafta havalanma azl›¤› devam etti. Çekilen toraks bilgisayarl›
tomografisinde (BT) de ayn› bulgular mevcuttu (Resim
2). Ek olarak kardiyotorasik indeksin kalp lehine artm›ﬂ
oldu¤u ve ön mediastende hematomla uyumlu alan izlendi. Hastan›n takip edilen hemoglobin de¤erlerinde
devaml› olarak düﬂme görülmesi üzerine kan transfüzyonu yap›ld›. Yat›ﬂ›n›n 15. gününde spontan solunumunun ve AKG de¤erlerinin iyi olmas› üzerine hasta ekstübe edildi. Nazal O2 ile takip edilen hastan›n AKG de¤eri
pH: 7.46, pCO2: 41, pO2: 71, HCO3: 29, SpO2: 95.1 idi.
Mediastendeki geniﬂli¤in pulmoner arterden olabilecek
kanamaya ba¤l› oldu¤u düﬂünülerek kardiyak Manyetik
Rezonans (MR) çekildi. MR’da aort ç›k›ﬂ›nda anevrizma görüntüsü ile uyumlu perikarda aç›lan kanamal› görünüm olmas› üzerine, aorta ve pulmoner BT-anjiografi
planland› (Resim 3). Anjiografide arkus aortadaki küçük
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anevrizmatik odaklardan s›z›nt› ﬂeklinde kanamalar tespit edildi. Kalp damar cerrahisi taraf›ndan da de¤erlendirilen hastan›n durumunun acil cerrahi gerektirmedi¤i,
kanaman›n rezorbe olabilece¤i ve takip gerektirdi¤i bildirildi. Hasta yat›ﬂ›n›n 21. gününde solunum s›k›nt›s›n›n
ve genel durumunun düzelmesi ile hemodiyaliz önerilerek Pediyatrik Nefroloji Klini¤i’ne devredildi.

Resim 2. Toraks BT

Resim 3. Aorta-Pulmoner BT - Anjiografi

Resim 1. AP Akci¤er Grafisi

TARTIﬁMA
Spontan PM, akci¤er interstisiyel bas›nc›n azalmas›
veya intraalveoler bas›nc›n artmas› ile periferik akci¤er
alveollerindeki y›rt›lma sonucu oluﬂur. Genellikle kusma, öksürük, ast›m, valsalva manevras› ve a¤›r spor aktiviteleri teti¤i çeken faktörler aras›nda yer al›r (1). Ayr›ca barotravma, hiperbarik tedavi, kokain ve benzeri
maddelerin koklanmas›, yabanc› cisim aspirasyonlar› da
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neden olabilir (6). Pnömomediastinum için subkutan
amfizemin olmas›n›n pozitif prediktif de¤erinin % 100
oldu¤u tespit edilmiﬂtir (4). PM’li olgular›n ço¤u
asemptomatiktir ve spontan olarak kaybolur. Ancak alveollerden kaçan havan›n büyüklü¤ü ile hava yollar›na
bas› ve psödotamponadla oluﬂan venöz dönüﬂün azalmas› klinik aç›dan önemlidir (1). Yayg›n subkutan amfizem
ile üst solunum yollar› ve trakea bas›ya u¤rad›¤› için
ciddi solunum yetmezli¤i geliﬂmektedir. Solunum s›k›nt›s›n› art›ran yayg›n subkutan amfizemde fasiyotomi ile
yap›lan hava drenaj›n›n etkin ve güvenli oldu¤u görülmüﬂtür (2,3). Hastam›zda da aç›lan fasiyotomi ile semptomlarda düzelme saptanm›ﬂt›r. Hastam›zdaki tansiyon
düﬂüklü¤ü, mediastendeki havan›n büyük venlere bas›
yaparak venöz dönüﬂü ve kardiyak outputu azaltmas›na
ba¤lanabilir.
Tan›da akci¤er ve servikal grafiler, toraks BT, bronkoskopi kullan›labilir. Toraks BT PM tan›s› için en duyarl› yöntemdir (4,6). Hastam›za akci¤er grafileri ve tan›y› kesinleﬂtirmek için toraks BT’si çekilmiﬂtir. Trakeobronﬂiyal ve özefagus perforasyonlar›ndan ay›rt etmek
için pasaj grafileri ve endoskopi yap›lmal›d›r (6). Biz
bronkoskopi yaparak ana bronﬂ ve dallar›nda patoloji
olmad›¤›n› tespit ettik. Baz› olgularda EKG’de ST
yüksekli¤i, nonspesifik aks de¤iﬂikli¤i, ST-T de¤iﬂikli¤i
olabilir (7). Bu olguda da EKG’de ST elevasyonu mevcuttu.
Akut subkutan amfizem ve PM endotrakeal entübasyonla iliﬂkili nadir görülen komplikasyonlardand›r ve
genellikle tedavi edilmedi¤inde fatal seyreder (8, 9). Larinksin iyi görülmemesi, tekrarlayan entübasyon giriﬂimleri, kör entübasyonlar ve stile kullan›larak yap›lan
entübasyonlar hava yolu travmas›yla ilgili belirgin risk
faktörlerindendir. Tekrarlayan entübasyon giriﬂimleri arka trakea duvar›nda delik oluﬂturur, tüpün geçiﬂi esnas›nda yaralanan yere zarar vererek negatif intratorasik
bas›nc› art›r›r ve hava tüpün kenar›ndan yukar› subkutan
dokulara ilerleyerek subkutan amfizem ve PM’ye sebep
olur (10).
Mekanik ventilatörde ekspiratuar obstrüksiyon ile
intraalveoler bas›nç art›ﬂ› barotravman›n en iyi bilinen
nedeni olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Artm›ﬂ hava yolu bas›nc›
ve volüm art›ﬂ›yla alveoler membran rüptürü sonucu hava kaça¤› pulmoner damarlar›n çevresinde, mediastende, plevral aral›kta, subkutan dokularda birikir; toraks,
boyun ve yüze yay›l›r. Ayn› zamanda intratorasik bas›nç
art›ﬂ›yla venöz dönüﬂ bozulur, kardiyak output azal›r ve
kardiyak arrestle sonuçlan›r (11,12). Olgumuzda da
PM’ye sebep olan birçok faktör mevcuttur ve geliﬂen
PM’nin kardiyak arrest sonucu entübe edilmesine, kar-
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diyak masaj yap›lmas›na ve mekanik ventilatasyona
ba¤l› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
Sonuç olarak yap›lan tüm giriﬂimlerde, özellikle kardiyak masaj, entübasyon gibi hayati de¤er taﬂ›yan müdahalelerde, daha dikkatli davranmak gerekti¤i ve böyle
bir klinik durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda da tan›n›n h›zla konularak nedene yönelik tedavinin yap›lmas› gerekti¤i
kan›s›nday›z.
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