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Çocuklarda ev içi elektrik yan›klar›
Indoor electric burns in children
Y›ld›z DALLAR, ‹lknur BOSTANCI, Özlem ATLI

AMAÇ
Klini¤imizde yat›r›larak izlenen olgulara iliﬂkin gözlemlerimize dayanarak hastaneye baﬂvuran yan›klar›n %3.5’ini oluﬂturan ve kardiyak arrest sonucu mortalitesi % 90’lara ulaﬂan
elektrik çarpmas› yan›klar›n›n nedenleri, al›nacak önlemleri ve
uygulanacak stratejileri tart›ﬂmak
GEREÇ VE YÖNTEM
Eylül 2002-ﬁubat 2003 tarihleri aras›nda, klini¤imizde yatarak
izlenen dört elektrik yan›¤› olgusu de¤erlendirilmiﬂtir. Ev sakinlerine özellikle çocuklar› elektrik çarpmas› sonucu oluﬂan
yan›klardan korumak için almalar› gereken önlemler uygulamal› olarak anlat›lm›ﬂ ve do¤acak sonuçlar› aç›s›ndan uyar›lm›ﬂt›r. Olgular elektrik yan›¤›ndan bir ve alt› ay sonra ça¤r›larak kontrolleri yap›l›p evde al›nmas› gereken önlemlere uyulup uyulmad›¤› tesbit edilmiﬂ ve ev ziyaretlerinin önemi vurgulanm›ﬂt›r.
BULGULAR
Olgular›m›z›n yaﬂ ortalamas› 23,5±10,6 ay olup (10 ay-36 ay)
ikisi erkekti. Ev kazas› geçirmiﬂ olan dört olgunun ikisi prizle
oynam›ﬂ, ikisi elektrik kordonlar›n› ›s›rm›ﬂt›. Olgular›n birinci
ve alt›nc› ay izlenimlerinde, daha önce uygulamal› olarak aç›kland›¤›, e¤itsel gereçlerle al›nmas› gereken tedbirler ö¤retildi¤i halde anababalar›n elektrik çarpmas› sonucu oluﬂacak yan›klar› önleme konusunda gerekli titizli¤i göstermedi¤i, elektrik tesisat›n› güvenli hale getirmedikleri gözlenmiﬂtir.
SONUÇLAR
Olgular›m›zda ev ortam›nda kazalara karﬂ› önlemlerin al›nmamas› sonucu oluﬂan kazalar›n insidans› mortalitesi yüksek
elektrik çarpmas› sonucu oluﬂacak yan›klardan korunmada ev
ziyaretlerinin önemini göstermektedir. Çocukluk ça¤›nda kazalara daha fazla karﬂ› karﬂ›ya kal›nd›¤› dikkate al›nd›¤›nda
karﬂ›t önlemlerin elektrik yan›klar›ndan korunmada en iyi yol
oldu¤unun unutulmamas› gerekti¤i anlaﬂ›l›r.
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BACKGROUND
Electric burns are serious public health problems that comprise 3.5% of the burns that refer to the hospital. By biting and
sucking the electric cords, mouth and lip burns occur in the
children. The mortality rate is 90% in the children who had
cardiac arrest before coming to the hospital. In this study, the
electric burns that were followed-up in our clinic were reported.
MATERIAL AND METHODS
Four cases with electric burns followed-up in our clinic
between September 2002 February 2003; were assessed. The
cases were called back to control one and six months after the
burn incident and the indoor precautions required were
appraised.
RESULTS
The mean ages of two male and two female children were
respectively 23,6±10,6 months (10 - 36 months) Two of the
four cases with burns had played with electric plugs and the
other two had bitten the cords. The indoor precautions had still
not been taken at the first and six months of the follow up period
CONCLUSIONS
House visits are important since the preventive measures are
not usually taken at home.. In consideration of higher incidence of exposure to indoor accidents during childhood, the
best way to avoid accidents is to take preventive measures
against them.
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G‹R‹ﬁ
Elektrik çarpmas› elektrik ak›m›n›n vücuttan
geçmesi ile oluﬂan yaralanmad›r. Elektrik ak›m› vücuttan geçerken elektrik enerjisi ›s› enerjisine dönüﬂür (Joule etkisi). Elektrik çarpmas› ciddi bir halk
sa¤l›¤› problemi olup, hastaneye baﬂvuran yan›klar›n %3.5’ini oluﬂturur.[1] Çocuklar›n kordonlar› ›s›rmas›, emmesi sonucu a¤›z ve dudaklarda yan›klar
oluﬂur. Hastaneye gelmeden önce kardiyak arrest
geçiren çocuk olgularda mortalitesi %90’d›r.[1]
Elektrik yan›klar› rölatif olarak az görülmekle
birlikte birden fazla say›da organ sisteminin yaralanmas›na neden oldu¤u için yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Ço¤u elektrik çarpmas› yetiﬂkinlerde iﬂ yerinde, çocuklarda ise evde meydana gelmektedir [2] Ülkemizde çocukluk ça¤› elektrik yan›klar›
ile ilgili çal›ﬂma çok az say›dad›r. Çal›ﬂmam›zda klini¤imizde izlenen çocukluk ça¤› elektrik yan›klar›
sunulmuﬂtur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Eylül 2002-ﬁubat 2003 tarihleri aras›nda, klini¤imizde yatarak izlenen dokuz olgu de¤erlendirildi.
Hastalar›n cinsiyet, yaﬂ, hastanede kal›ﬂ süresi, ailenin maddi durumu, hastaneye baﬂvuru için geçen süre, bilinç durumu, kazan›n oluﬂ yeri, tedavi ﬂekli bilgilerini içeren formlar dolduruldu. Olgular›n ailelerine hastanede yatt›klar› süre içinde elektrik yan›¤›n› önlemek için al›nmas› gerekli önlemler anlat›lm›ﬂt›r (prizlerin kapakl› olmas›, çocuk uyan›kken
ütü yap›lmamas›, kordonlar›n aç›kta b›rak›lmamas›,
çamaﬂ›r makinesi, buzdolab› gibi cihazlar›n toprakl›
prizde çal›ﬂt›r›lmas›, banyoya çocuklar›n yaln›z girmemesi ve su ›s›t›c›lar›n›n çocuklar›n ulaﬂabilece¤i
yerde olmamas› gibi). Olgular elektrik yan›¤›ndan

bir ve alt› ay sonra ça¤r›larak, kontrolleri yap›ld› ve
evde al›nmas› gereken önlemler incelendi.
BULGULAR
Olgular›m›z›n yaﬂ ortalamas› 23,5±10,6 ay olup
(10 ay-36 ay) olup ikisi erkek ikisi ise k›z çocuktu.
Hastalar›m›z hastaneye kazadan ortalama 2±1 saat
sonra (1 - 4 saat). baﬂvurmuﬂtu. Hastanede kalma süresi 4±2 gündü. Olgular›n özellikleri Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir. Hastanede genel destekleyici tedavi
ve asidoz ve miyoglobinüriye ba¤l› akut böbrek yetmezli¤ini önlemek için kan ve idrar alkalileﬂtirildi.
Olgular›n ailelerinin hepsinin gelir düzeylerinin düﬂük oldu¤u saptand›. ‹ki olguda elektrik çarpt›ktan
sonra 10-15 dakika devam eden bilinç kayb› anamnezi vermiﬂ olmalar›na ra¤men hastaneye geldiklerinde bilinçleri normaldi. Ev kazas› olan dört olgunun ikisi prizle oynama, ikisi de kordonu ›s›rma idi.
Olgular›n hepsinde hem birinci hem de ikinci derecede yan›k izlendi. Tüm olgularda ekstremitelerde
yan›k vard›. ‹ki olgu plastik cerrahi ile ortak takip
edildi ve hiçbirinde komplikasyon izlenmedi. Olgular›n birinci ve alt›nc› aylardaki izlemlerinde aileye
taburcu olurken ev kazalar› için önlemler anlat›lm›ﬂ
olmas›na ra¤men kontrollerde ev içi önlemler al›nmad›¤› gözlenmiﬂtir.
TARTIﬁMA
Elektrik yan›klar› yetiﬂkinde ve çocuklarda
önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Rai ve arkadaﬂlar› 30 y›ll›k elektrik yan›klar›n› derledikleri makalelerinde 17 çocu¤un içinden düﬂük voltaj geçen kordonlar› ›s›rd›klar›n› rapor etmiﬂtir.[4] Elektrik kordonlar›n› ›s›rma sonucu a¤›z köﬂesinde oluﬂan yan›klar en s›k 6-36 ayl›k çocuklarda görülür. Hastalar
ilk de¤erlendirmede stabil olmas›na ra¤men skar

Tablo 1: Olgular›n özellikleri
Cins

Yaﬂ

Olay›n ﬂekli

Bilinç

Önlemlerin

kayb› hepsi al›nm›ﬂ m›?
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1

Erkek

3 yaﬂ

Prizle oynama / Ev

Yok

Hay›r

2

Erkek

10 ay

Çamaﬂ›r makinesinin kordonunun ›s›rma / Ev

Yok

Hay›r

3

K›z

2 yaﬂ

Saç kurutma makinesinin kordonunu ›s›rma / Ev Yok

Hay›r

4

K›z

2 yaﬂ

Prizle oynama / Ev

Hay›r

Yok

Çocuklarda ev içi elektrik yan›klar›

gevﬂedikçe (yaklaﬂ›k 7-14 gün sonra ) dudak arterleri kanayabilir.. Hasta taburcu olurken 1-2 hafta sonra tekrar kanama olabilece¤i konusunda bilgilendirilmelidir.[4] ‹ki olgumuz kordon ›s›rmas› idi.Bu çocuklar›n ailelerine geç dönem kanamalar için bilgi
verildi. Haberal ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda
elektrik yan›kl› olgular›n %82,2’sini erkekler oluﬂturmaktad›r.[5] Olgular›m›z›n yaﬂ ortalamas› küçük
oldu¤u (en 10 -36 ay) gibi k›z erkek fark› yoktu.
Elektrik yan›klar›nda di¤er yan›klarda oldu¤u gibi
s›kl›kla sosyokültürel seviyesi düﬂüktür. Olgular›m›z›n ailelerinin kiﬂi baﬂ›na düﬂen ayl›k geliri düﬂüktü.[3] Olgular›n ailelerine hastanede yatt›klar› süre
içinde elektrik yan›¤›n› önlemek için almalar› gereken önlemler anlat›lm›ﬂt›r (prizlerin kapakl› olmas›,
ütünün çocuk uyan›kken yap›lmamas›, kordonlar›n
aç›kta olmamas›, çamaﬂ›r makinesi buzdolab›n›n
toprakl› prizde çal›ﬂt›r›lmas›, banyoya çocuklar›n
yaln›z girmemesi ve su ›s›t›c›lar›n›n çocuklar›n ulaﬂabilece¤i yerde olmamas› gibi). Birinci ve alt›nc›
aylardaki kontroller s›ras›nda bu önlemlerin hepsini
evde uygulamaya baﬂlatan aile yoktu. Örne¤in; çamaﬂ›r makinesinin kordonunu ›s›ran çocu¤un ailesi
toprakl› priz kullanmaya baﬂlam›ﬂ olmas›na ra¤men
evdeki prizleri kapakl› prizlerle de¤iﬂtirilmemiﬂti.
Hastalar›m›z›n hepsinde ekstremite yan›¤› vard›. ‹ki
çocuk derin yan›klar› oldu¤u için plastik cerrahi ile
ortak takip edildi, operasyon gerekmedi. Hastalar›m›z›n hepsi ilk dört saat içinde hastaneye getirilmiﬂtir. Elektrik yan›¤›nda destekleyici tedavi ve idrar alkalizasyonu önemlidir. Çocuklar›n hastaneye erken
getirilmesi tedavinin erken baﬂlamas›na olanak vermiﬂtir. Hastalar›m›z›n hiçbiri ölmemiﬂtir. Bunun nedeni klini¤imizde a¤›r yan›k olgular›n›n kabul edilmemesi olabilir. Elektrik çarpmas› sonucu hasta sinüs sendromu geliﬂen 20 yaﬂ›ndaki bir erkek hasta
rapor edilmiﬂtir.[7] Olgular›m›zda aritmi, böbrek yetmezli¤i geliﬂmemiﬂtir. Y›ld›r›m çarpmas› ve uçurt-

man›n tellere de¤mesi de elektrik yan›¤›na neden olmaktad›r.[8,9] Olgular›m›z›n yaﬂ ortalamas› küçük oldu¤u ve k›rsal bölgeye uzak olmam›z nedeniyle bu
iki neden hiç izlenmemiﬂtir.
SONUÇLAR
Olgular›m›zda ev ortam›nda kazalara karﬂ› önlemlerin al›nmamas› ev ziyaretlerinin önemini göstermektedir. Çocukluk ça¤›nda kazalara maruziyetin
yüksek oran› dikkate al›nd›¤›nda kazalara karﬂ› önlem alman›n korunmada en iyi yol oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r.
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