6.09.2021

Ani Ölümler
Prof. Dr. Sadık TOPRAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp AD
sadiktoprak@gmail.com
sadiktoprak.com
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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.

• Ani ölüm, aniden oluşan ve tahmin edilemeyen bir süreçte gelişen,
doğal yada doğal olmayan nedenlere bağlı ölüm olarak
tanımlanmaktadır.
• WHO tarafından yapılan tanımlamaya göre, semptomların
başlamasından itibaren 24 saat içinde gerçekleşen ölümü ifade
etmektedir.
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Ani Ölümde Demografi ve Risk

Ani Ölümlerde Çevresel Faktörler

• Ani ve beklenmeyen ölümlerin tüm doğal ölümlere oranın %15-%30
arasında değişkenlik gösterdiği belirtilmektedir.
• İlk 12 ay / 35-70 yaşlar arasında iki pik noktasıdır.
• Her iki grupta yaş ile birlikte cinsiyet farklılığı azalsa da erkekte daha
sık.
• Obezite
• Metabolik Hastalıklar

• Soğuk - Sıcak
• Meteorolojik Etkiler
• Stres, aşırı yorgunluk, efor, cinsel temas
• Aşırı heyecan, korku ve sevinç
• Organik hastalıklar, zafiyet, metabolik güçsüzlük, açlık
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Ani Ölüm Nedenleri (%)

Koroner Kaynaklı Ölümler (%75-80)

• Kardiyovasküler : 56
• Solunum sis: 16
• Santral SS: 8
• Malignite : 8
• Gastrointestinal: 4
• Renal : 1,5
• Ani bebek ölümü send : 0,5
• Diğer: 6

• Aterosklerotik Hastalık
• Ateroskleroz dışı hastalıklar
• Tromboz ve emboli
• Arteritler
• Anevrizmalar (Dissekan – Nondissekan)
• Displazi
• Metabolik ve biyokimyasal bozukluklar
• Konjenital Anomaliler
• Diğer nedenler
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Koroner Kaynaklı Olmayan Ölümler (%20-25)

Yapısal Olmayan Kalp Hastalıkları

• Yapısal noniskemik kalp hastalıkları(%10-15)

• Ailesel Ani Ölüm Sendromu
• Uzun QT Sendromu
• Brugada Sendromu
• Primer Ventriküler Fibrilasyon
• Ciddi Elektrolit Bozuklukları
• Edinsel Uzun QT Sendromu (antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar,
gastrointestinal motilite düzenleyiciler, fenotiazinler…)

• Kalp Kapak Hastalıkları
•
•
•
•

Aort Stenozu
Pulmoner Stenoz
Subvalvüler Aort Stenozu
Mitral kapak Prolapsusu
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Ani kalp ölümü etyoloji
• Akut Mekanik Nedenler
• Aort Rüptürü
• Ventriküler Rüptür
• Kommosyo kordis

Ani kalp ölümü
İskemik Kalp Hastalıkları
• Ateroskleroz,
• 30 yaş üstü en sık ölüm nedeni
• intima yerleşimli, yağlı fibröz lezyonlar
• Media ve adventisyada dejeneratif değişiklikler
• Kalınlaşma ve esneklik kaybı
• Klinik tablo genellikle koroner arter lümeninde %75 üstü
daralma ile olur.
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Ani kalp ölümü
• Trombüs varlığı ani kalp ölümü tanısında en önemli
role sahiptir.
• Ani kalp ölümlerinde trombüs saptanma sıklığı %15-75
arasında geniş bir aralıkta bildirilmektedir.
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Solunum sistemi
• Astım
• Pulmoner tromboemboli
• Pnömoni
• Pnömotoraks
• Tumor
• Epiglottitis (fatal havayolu obstrüksiyonu, H.influenza)
• Hemoptizi (tbc, bronşektazi, immun yet...)
• Anaflaksi
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Santral sinir sistemi

Genitoüriner sistem

• Beyin tümörleri ve beyin abseleri
• Beyin embolileri
• Beyin kanamaları
• Meningeal kanamalar
• Epilepsi

Gastrointestinal-hepatobiliar

• Pyelonefrit
• Rüptüre ektopik gebelik
• Amniyon embolisi
• Plasenta yerleşim anomalisi (plasenta previa)
• Plasenta yapışma anomalisi
• Uterus rüptürü
• Eklampsi (konvülsiyonlar, koma ve ölüm)

Diğer nedenler

• Peptik ülser
• Akut pankreatitis
• Strangüle herni, intusepsiyon, volvulus
• Tümör
• Vaskuler malformasyonlar
• Siroz

• Diyabetik ketoasidoz
• Endokrin nedenler
• Sporcu ölümleri
• Reye sendromu
• İlaç overdose
• Boğulma
• Elektrik
• İnhibisyon ölümleri
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İnhibisyon ölümünde gerekli şartlar
1) Kişiye bir dış etki yapılmış olduğu bilinmelidir.
2) Ölüm dış etkiyi takiben hemen ortaya çıkıp, ansızın veya çabucak
sonuçlanmalıdır.
3) Dış etki başlı başına öldürücü bir nitelik taşımamalıdır.
4) Kişide ölümü gerektirebilecek patolojik bir sebep veya organik bir
bozukluk bulunmamalıdır.
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