


sA!;LJ.P§.*

P-l 14
IS|RGAN OTU KULLANİMİNA BAĞLİ KONTAKT
DERMATİTVEYANİK
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Giriş ve amaç:
Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bitkiseltedavi bi-
linçsiz bir şekilde kullanıldığında, dozunu ve uygulama
şekli iyi ayarlanmazsa ciddi yan etkileri olabilmektedir.
Kökleri ve yaprakları genellikle kaynatıldıktan sonra
kullanılan ısırgan otu, Urticaceae ailesinden yabani bir
ottur. Bitkinin analjezik ve ağrı kesici, kardiyovasküler,
diüretik, antienflamatuar ve antiromatizmal etkilerini
bildiren pek çok araştırma mevcuttur. Bu çalışmada bi-
linçsiz bir şekilde topikal olarak kullanılan ısırgan otuna
bağlı gelişen ciddi kontakt dermatit ve yanığı tartışmayı
amaçladık.

Olgu: 60 yaşındaki kadın hasta dizlerde kızarıklık, şişlik
ve yanık ile acil servise başvurdu. Hasta ve yakınların-
dan alınan anamneze göre; dizlerinde yıllardır ağrı ol-
duğu ve romatizma hastalığı için tedaviler aldığı ifade
etti. Ancak ağrıların geçmemesi üzerine komşularının
önerisi ile ısırgan otunun yapraklarını kaynatıp suyu-
nu iyice sıktıktan ve iyice soğuttuktan sonra diz|erinin
üzerine yapraklarını koymuş. Yaklaşık 10-1 2 saat üzerin-
de bezle sarılı şekilde tuttuktan sonra dizlerde şiddetli
yanma ve kaşıntı hissetmiş. Hastanın ilk değerlendiril-
mesinde genel durumu ve vital bulguları stabildi. Fizik
muayenesinde her iki dizinde özellikle ön ve yan yüzde

şişl i k, ka buklanma, eritamatöz ve vezikül-büllöz lezyon-
lar görüldü (Resim1). Hastanın diğer sistem muayenele-
ri doğaldı. Laboratuvar bulgularında lökositozu dışında
patoloji tespit edilmedi. |sırgan otuna bağlı kontakt
dermatit ve yanık düşünülen hastaya yanık pansumanı
ve tetanoz aşısı yapıldı. Hastaya antibiyoterapi ve anal-
jezik verilerek gün aşırı pansuman ve yanık polikliniği
önerilerek taburcu edildi.

Tartışma ve sonuç: lsırgan otuna bağ|ı kontakt derma-
tit ve yanık çok nadir görü|mektedir. Bu tür durumlarda
bitkİsel tedavi de sorgulanmalıdır. Bunun için gerek he-
kimler gerekse alternatif tıpta kullanan ve öneren kişiler
bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Bitkisel tedavi, lsırgan otu, Kontakt
dermatit, Yanık,
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Giriş: Epilepsi hastaları, nöbet sırasında kendilerini
koruyamadıklarından olası kazalara karşı yüksek riske
sahiptirler. Nöbet sırasında herhangi bir travmatik yara-

lanma olmadan, omuz, tek taraflı mandibula çıkıkları da
gözlenebilir. Bilateral temporomandibuler eklem çıkığı
nadirdir. Bu yazıda, nöbet sırasında bilateral temporo-
mandibuler eklem çıkığı gelişen genç hastayı sunmayı
amaçladık.

Olgu: 17 yaşında erkek hasta; Acil Servisimize (A5),

evde yaklaşık 1 saat önce nöbet geçirdiği ve nöbet
sonrasıyüzünde şekil bozukluğu olması nedeniyle ge-
tirildi. Özgeçmişinden; 3 yıldır epilepsi hastası olduğu,
Levetirasetam 500 mg tb 2x1 pozolojide kullandığı, 3

gündür i|acını kullanmadığı öğrenildi. Hastanın fizik ba-
kısında; şuuru açık, nörolojik muayenesi normal olarak
değerlendirildi. Mandibulası öne doğru çıkık, ağız açık,
bilateral temporomandibuler eklem lokalizasyonunda
hassasiyet mevcuttu (Resim 'l). Hastanın maxillofasiyal
bi|gisayarl ı tomografi kesitlerinde, mandibula kondil le-
rinin, bilateral glenoid alanda olmadığı, temporal bölge
komşuluğunda anteriora çıkık olduğu görüldü (Resim

2).

Hastaya damar yolu açıldı, monitorize edildi. 3 mg Mi-
dazolam ve 0.2 mg Fentanil iie sedo-analjezi uygulan-
dı. Hasta sedyede yatar pozisyonda iken baş ucuna
geçildi, ağız içerisinden baş parmaklarla azı dişlerine
bası uygulanarak çene öne ve yukarı itildi. Mandibula
kondillerinin bilateral kapalı redüksiyonu sağlandı. Has-
tanın sedasyonu geçtikten sonra mandibulanın aktif
hareketlerinin doğal olduğu gözlendi. Hasta rahatladı-

ğı için gülümsüyordu, mandibulası çene altından sabit-
lendi(Resim 3).

Hasta, erken dönemde sıvı gıda tüketimi, gülme ve es-
neme hareketleri sırasında dikkat etmesi önerileriyle
taburcu edildi.
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