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künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

Gebe hastada abdominal kurﬂun yaralanmas›:
Olgu sunumuna farkl› bir bak›ﬂ
K. Emre Karaﬂahin
Gülhane Askeri T›p Akademisi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Kocamer ve arkadaﬂlar›n›n “Gebe hastada abdominal
kurﬂun yaralanmas›: Olgu sunumu”[1] konulu makalelerini ilgiyle okudum. Vakadaki emeklerinden ve bizlerle
paylaﬂmalar›ndan dolay› yazarlara teﬂekkür ediyorum.
Bu kritik vakada h›zl› müdahale ile hem anne hem de
bebe¤in kurtar›lm›ﬂ olmas› çok sevindiricidir.
Olgu sunumunda; alt bat›nda tek kurﬂun giriﬂ deli¤i
bulundu¤u, baﬂkaca abdominal yaralanma bulunmad›¤›,
bat›n içi organlar›n hasar görmedi¤i bildirilmiﬂ iken, yaralanmaya neden olan parçan›n ç›kart›l›p ç›kart›lmad›¤›
(mermi çekirde¤i yada ﬂarapnel) belirtilmemiﬂtir. Ayr›ca
uterus üzerinde sol korpusta penetran yaralanma oldu¤u
bildirilmesine ve bu yaralanma sonucu fetüsün de aya¤›ndan yaralanm›ﬂ oldu¤u (giriﬂ ve ç›k›ﬂ) belirtilmesine
ra¤men, çekirde¤in ya da ﬂarapnelin uterustan ç›k›ﬂ deli¤inden bahsedilmemiﬂtir. Vücuttan ç›k›ﬂ deli¤ine dair
herhangi bir bilgi verilmemiﬂtir.
Acil ﬂartlarda hastan›n h›zla laparotomiye al›nd›¤› belli iken, bebek ç›kar›ld›ktan sonra mermi çekirde¤inin bulunmas›na yönelik intraoperatif bir radyolojik de¤erlendirmeden bahsedilmemiﬂtir. Öte yandan mermi çekirde¤inin/parçac›klar›n›n lokalize edilmesi hem tedavinin tamamlanmas› ve prognoz aç›s›ndan, hem de medikolegal
problemler - adli rapor - aç›s›ndan çok önemlidir.
Bir giriﬂ yeri varken, abdomenin radyolojik (direkt
grafi, mümkün ise bilgisayarl› tomografi ile) incelenmesi,
bu incelemede çekirdek/parçalar görülmemiﬂ ise, hastada
mutlaka bir ç›k›ﬂ deli¤inin de bulunmuﬂ olmas› gerekir.
Mermi çekirde¤i/parçalar› uterusu (ya da vücudu)
terketmediyse, bu parçalar›n -cerrahi olarak mümkün

ise- ç›kart›larak balistik için savc›l›¤a iletilmesi uygun
olacakt›r. Metal parçalar›n mutlaka plastik eldiven ile
ve metalde ilave izler ve deformasyon yap›p da balistik
incelemeyi engellemeyecek ﬂekilde ucuna gazl› bez sar›lm›ﬂ forsepslerle tutulup ç›kart›lmas› uygun olacakt›r.[2] Konumu nedeniyle ç›kart›lmas› mümkün olmayan
parçalar›n ise adli raporda net olarak tan›mlanmas› uygun olur.
Ateﬂli silah yaralanmalar›nda profilaktik antibiotikler[3] önerilmektedir, tetanoz aç›s›ndan de¤erlendirme ve
aﬂ›lama, gebeler için ise izoimmunizasyon aç›s›ndan de¤erlendirme ve gerekirse AntiD immunglobulin verilmesi düﬂünülmelidir.
Dünyada terör eylemlerinin ve kad›na yönelik ﬂiddetin artmas› nedeniyle Kad›n Do¤um hekimlerinin ateﬂli
silah yaralanmalar› ile karﬂ›laﬂma ihtimali artma e¤ilimindedir.
Gündo¤muﬂ ve ark. "Gebe bir kad›na karﬂ› iﬂlenen
yaralama suçlar›nda, hem annenin hem de fetüsün yaﬂamsal fonksiyonlar› ve oluﬂan zararlar›n yaﬂam kalitesine etkisi neden sonuç iliﬂkisi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.[4] “Bu tür olgulara müdahale eden veya daha sonra
tedavi ve takibini üstlenen de¤iﬂik branﬂ hekimlerinin
klinik ve travmatik bulgular›n varl›¤›n› ve niteliklerini
ayr›nt›l› olarak tan›mlamada gösterdikleri özen, günümüz hukukunda adalet ilkesinin gerçekleﬂmesindeki en
önemli belirleyicidir”[4] yorumunda bulunmuﬂlard›r.
Medikolegal aç›dan, ateﬂli silah yaralanmalar›nda
ameliyat raporlar›n›n ve tüm fizik, radyolojik ve laboratuar bulgular›n›n detayl› olarak yaz›lmas› ve yaralanma-
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ya sebep olan faktörlerin delillendirilmesi maktül, fail
ve müdahil hekimler aç›s›ndan önemli oldu¤unu düﬂünmekteyim.
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