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kanamalan görülmektedir. Yoğun bakıma yatışı yapılan hastaların önemli bir kısmında K vitamini ve TDP
kullanımına ihtiyaç duyulmuştur. INR düzeyleri ve moıtalite arasında belirgin bir ilişki gözlenmemiştir,
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systematic review and proposed treatment algorithms.Journal of Trombosis and Haemostasis,4:1?53-
1863 Denizbası A, Unluer E, Guneysel O. Complications of warfarin therapy and the correlatlon of the
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Amaç: Mevcut çalışmanın amacı/ sıçaniarda diklorvosa bağlı zehirlemede kardiyak oksidatif stres
parametreleri ve mortaliteyi araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Kontrol grubu (n=B) mısır yağı verilen grup, diklorvos grubu (n=15) diklorvos (30
mg/kg) verilen grup/ magnezyum grubu (Mg, n=10) diklorvostan önce MgSo4 (200 mg/kg) verilen grup,
atropin grubu (A, n=10) diklorvostan önce atropin (10 mglkg) verilen grup, pralidoksim grubu (PAM,
n=10) diklorvostan önce pralidoksim (40 mg/kg) verilen grup ve A-PAM grubu (n=10) diklorvostan önce
atropin (10 mg/kg) ve pralidoksim (40 mg/kg) verilen gruptan oluştu. Bütün ilaçlar ve araçlar
intraperitonal olarak verildi ve enjeksiyondan 6 saat sonra venöz kan numuneleri, tiyopental anestezisinin
altında direkt kalpten alındı. Daha sonra kalple ilgili doku numuneleri elde edildi. Biyokimyasal analiz,
kolinesteraz, kreatin kinaz, kreatin kinaz-MB, kardiyak troponin I, miyoglobin, NT-proBNP ve NO serum
düzeylerini ölçmek ve malondialdehid, glutatyon ve NO'in doku düzeylerini belirlemek için yapıldı,
Histopatolojik olarak, immunohistokimyasal analizleri, kardiyak dokuda indüklenebilir NO sentaz ve
apoptosis için boyama yapıldı.

Bulgular: Diklorvos grubunda serum koiinesteraz düzeyi, kontrol grubundan daha düşük olmasına rağmen
atropin ve pralidoksim veya bu iki ilacın kombinasyonun verilmesi serum kolinesteraz düzeylerini
değiştirmedi. Yine. de, serum kolinesteraz düzey|eri Mg tedavisi ile daha fazla baskılandı. Diklorvos ve Mg
gruplannda serum NO düzeylerini kontrol grubundan daha düşük göstermemize rağmen kardiyak dokuda
NO düzeyleri Mg grubunda diğer iki gruptan daha yüksektir. Grupların arasında bütün diğer parametreler,
istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. İndüklenebiiir NO sentaz ve apoptosis boyamasında herhangi bir
değişiklik gözlenmedi. Moıtalite oranı, diklorvos grubunda o/o47 ve bu oran Mg grubunda o/o2O ve tüm
diğer gruplar için o/oO olarak tespit edildi (p<0.05), Serum kolinesteraz düzeyleri diklorvos i|e azaldı ve bu
azalmalar atropin, pralidoksim ve atropin-pralidoksim tedavileri ile ortadan kalktı. Malondialdehid ve
glutatyon düzeyleri değişmeden kaldığı için diklorvosa bağlı artmış oksidatif stres için hiçbir kanıt yoktu.

Sonuçı Bizim sonuçlarımız, organofosfat zehirlenmesi ile lipid peroksidasyonun aıtmış olduğunu
düşündürmemektedir. Sonuç olarak, diklorvosa bağlı zehirlenmede kardiyak hasarı belirlemek için,
geleneksel kardiyak belirteçler, oksidatif stres ve NT-proBNP belirgin katkı sağlamamış ve taıtışmalı olan
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Mg tedavisinin akut organofosfat zehirlenmesinin yönetiminde bariz olumlu katkılar sağlamamıŞtır

diyebiliriz,

Anahtar kelimeler: organofosfatlar, Kardiyak hasar, Antioksidan enzimler, Apoptozis, Nitrik oksit

s49 _ organofosfat ve Karbamat İçeren İnsektisid Zehirlenmelerinde Serum
Asetilko!inesteraz DüzeyIeri iIe KIinik Seyir ve Mortallte İllşkİsinin Değerlendİrİ!mesİ
ı,ıecip raııramanl, Sedat yanturalıl, şule Kalkan2, Neşe Çolak Orayl, Nil Hocaoğluz, Aslı Uğurhan3
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Amaç ve yöntem: Geriye dönük, kesitsel ve analitik araştırmamızda, 1993-2007 yılları arasında Dokuz

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine organofosfat ve karbamatlı insektisid alımıyla baŞvuran

hİstaların dosyaları İncelenerek, serum asetilkolinesteraz (AChE) düzeyleri ile klinik seYir ve mortaliteleri

arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: çalışmaya 10B hasta dahil edildi. Bunların IS'i (o/o 13.9) çocuk , 93'ü (o/o 86,1) eriŞkin ve genel

yaş-ortalaması 34.lt18.6, erkek/kadın oranı ise1.57 idi. AChE düzey ortalamaları 3167t3503 iU/L olarak

buİunou. (31-13685 IU/L) Hastalarıno/o 69.1'inin AChE düzeyi düşük, o/o 30.9'unun AChE düzeyleri normal

saptandı. olgularımızın o/o12.0'sinde komplikasyon ge|iştiği ve en sık görülen komplİkasyon pnömoni

olduğu saptandı. Komplikasyon gelişenlerde serum AChE düzeyi ortalaması, komplikasyon ge|işmeyenlere

göre istatİstiksel olarak anlamlı oranda düşük bulundu (735.66 t 9B5.B1, 3589.95 i 3613.61 IUİL,

p.o,oı). Mekanik ventilasyon uygulanan olguların serum AChE düzeyi ortalamaları, mekanik ventilasyon

lygulamasına gerek duyulmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düŞük idi (1103.90 t
7718.g2,3843,55 + 3680.44 IU/L, p<0,01). Çalışmaya alınan 10B hastanın altısında ölüm gelişti ve tüm

ölümler erişkin yaş grubunda idi (o/o5.6). Ölenlerin serum AChE düzeyi ortalamaları, ölüm

gelişmeyenlerinkine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük idi (637.50 t 502.55, 3369.46 t
3562.56 IU/L, p<0.01).

Sonuç: organofosfat ve karbamatlı insektisidlerle zehirlenmelerde serum AChE düzeyi, mekanik

ventilalyon uygulanan, komplikasyon ve ölüm gelişen olgularda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha

düşük idi. orçnofosfat ve karbamatlı insektisid zehirlenmelerinde, serum AChE düzeyi klinik seYir ve

mortaliteyi değerlendirmek için yararlı bir parametre olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: organofosfat ve karbamatlı insektisid zehirlenmeleri, asetilkolinesteraz, mortalite.
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sso _ Acil Servise psikoz ön Tanısı ile Gelen Hastada Terotom ve Ensefallt
M.H. Akküçük,A.D. Babacan, M.D. Işcanlı , H. Hocagil , H. Özcan, M.Camkurt Akkaş, N.M. Aksu, F. Coskun
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30 yaşında erkek hasta, kİşilik değişikliği, ajitasyon ve kasılma şikayetiy|e getiriliyor. 10 gün önce aŞırı

duygusallık, vücutta ı<asİımjve ağıİdan köpük gelmesi nedeniyle diğer bir merkezin acil servisinde EPilePsi

tanısı ile Fenitoin 2x150mg başlİnmış. Sonra ajitasyonlar ve anlamsız konuŞmalar baŞlamıŞ. BaŞka bir

merkeze başvurmuş. ıvenehlit, ensefalit olabileceği düşünülerek MRI, EEG ve LP PlanlanmıŞ. MRI, EEG ve

Lp normal olan hastanın grahdiyo. ve paranoid düşünceleri nedeni ile postiktal uzamlŞ Psikoz düŞünülerek

Ketiapin 3x2O0mg eklenerek taburcu edilmiş.
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