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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Kafa yaralanmalarında yaralanmanın 
mekanizmaları
A) Çarpmaya bağlı yaralanmalar

A1) Direkt 
Hareketli bir cismin sabit duran kafaya çarpması
Hareketli olan kafanın sabit bir cisme çarpması
Hareketli olan kafanın, hareketli bir cisme çarpması

A2) İndirekt (Yüksekten düşme, çeneye darbe alma)

B) Kafanın çeşitli yönlerdeki ani hareketlerine bağlı yaralanmalar  
(Akselerasyon-Deselerasyon)
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Kafa travmasında yaralanmanın lokalizasyonu

• Saçlı deri yaralanmaları

• Kafatası kırıkları

• Kafa içi lezyonlar
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Saçlı deri yaralanmaları

• Saçlar ve derinin koruyucu etkisi vardır,
• Kanlanması iyi olan bir bölge olduğu için, kanama çok olabilir,
• Künt travmatik lezyonlar, alttaki kemik doku nedeniyle kesici delici alet 

yaralanmasını taklit edebilirler,
• Yenidoğanda görülen caput succedaneum, travma ile 

karıştırımamalıdır,
• Rakun gözü gibi bulguların ekimozun hareketiyle oluşabileceği 

bilinmelidir.
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Caput succedaneum

Rakun göz
Black eye Coup

Counter-Coup
Injury

Akselerasyon 
deselerasyon
yaralanmaları
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Kafatası kırıkları

• Otopside duramater tamamen sıyrılmalıdır.
• Yenidoğan kafatası kırıkları ve sefal hematom araştırılmalıdır.
• Kafatasındaki iatrojenik lezyonlar (Burr hole vs) incelenmelidir.
• Kafatası kırıkları radyoloji ile belgelenmeli, otopside 

fotoğraflanmalıdır.
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A) Direkt travmaya bağlı kırıklar 
A-1) Lokal Deformasyon

Basit çizgisel kırıklar 
Eğilme kırıkları
Çökme kırıkları 

A-2) Genel Deformasyon
Meridyenal kırıklar 
Parçalanma kırıkları 

B) İndirekt travmaya bağlı kırıklar
Kaide halka kırıkları
Aparkat kırıkları

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları 

Sadık Toprak’a aittir.

Foramen magnum kırığı
indirekt travma
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Kafa İçi Travmatik Lezyonlar

• Ekstradural (Epidural) kanamalar
• Subdural kanamalar
• Subaraknoidal kanamalar
• İntraserebral kanamalar
• Beyin şişmesi ve beyin ödemi
• Beyin kontüzyonu
• Beyin laserasyonu
• Yaygın akson hasarı
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Ekstradural
(Epidural) 
kanamalar
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Subdural
Kanamalar

Subaraknoidal
Kanamalar

İntraserebral
Kanamalar

Beyin kontüzyonu (cerebral contusion)

• Diğer dokulardaki sıyrıkta olduğuna benzer tipte, beynin travmatik
yaralanmasıdır.

• Diğer dokularda olduğu gibi, doku içine mikro kanamalar görülür.
• Ciddi kafa travmalarının % 20-30’unda görülür.
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Diffüz Aksonal Hasar

• Sıktır,
• Trafik kazaları esnasında oluşabilir,
• Akselerasyon-deselerasyon en sık nedenidir,
• Tanısı Diffüzyon MR ile konulur
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Beyin ödemi ve şişmesi

Beyin ödemi
Sulcuslar düzleşmiş, 
ventriküler sistem kapanmış
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