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SOZLU BILDiRILER

Sonuç: Servikal tıııvıııa tespit eclileıı lıasta]ırı daha sık olıırak genç
erkeklerde ve araç içi trafik kıızası ile.varalanıı-ıalarda
göriiln-ıektedir.Olgrılarııı,ıızda yüksek oranda a]t servikal veııehralarda
fi,akttlr ve dislokasvon tespit eclilniştir.

siRozDAKi KARIN şişı-iĞi sADEcE AsiTE Mi
BAĞr.r ?

Beril Köse, Pınar Yarbil, Ataman Köse, Cuma Yrldrrını
Gtı:,iuııtep Üııiversitesi Tıp F akiiltesi. Acil Tıp Anabilinı Dalı, Gcız,irıııtap

Kaııırda şişlik acil servise başvrrru nedenleri trrasındaclrr. Özelliklc
siroz hastalarınd;ı karında şişlik hem hastavı çok rahatsız ecler. heı,ı,ı de
tanıda l-ıatalara neden olur. Bir siroz hastası kamında şiştik ile geliyorsa
l-ıekiı-ıı. bunrııı nedenini _ıeneide iısite bağlırr. Ancak brı hastırlarcla bazeı-ı
nadir cle olsa karında şişliEin nedeni başka bir sebeptiı,. Çalışmamızdır
siroz I-ıastası olan. yırkın zamancla sezeryıtn ameliyatl geçireı-ı. karıncla
şişJiği olan ve standart tecliıvilerle dtizeJmeyelıı vapıJan ııyrıı-ıtılı
nuayel]e ve tetkik]erindc karıı-ı duvarrnda lokalize apse tespit edilen.
USG eşliğiıde clranejı yapıJan. dreı-ıaj sonriisr kliııiği düzeJen r,e şifa
ile tabı-ıı,cu edi]en bir o1gu sunulacaktıt.

TEK DOZ PROPRANOLOL: NADİR BİR KARDİAK
ARREST NEDENi

Dr. Şahin ASLAN*, Dr. Nletin AKGUN*x, Dr. N{ustaf'a
UZKESER*, Dr. Serdar SFVII,{LI**x Dr. Nlehnıet N,IB,RAL'|"|',

Dr.'Iarık OCAK*
'|'Atottirk Üııiı,ersi.tesi Aı:il Tıp AD. Er:untnı'|,+ Atııttirk Üııiversircıi
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Beta-adreııerjik blokerler ıızuı,ı vrl]ardır yiiksek kan basıı,ıcr, koroner
alter hasta]ığü, ritın bozuklukları. tyrotoxikozis. esansivı] tremoı,.

nıigreıı tip i birş ağrısı tedav i lerinde kı-ıl ] an ı] maktadır. Yırygın
kullanımından rlolayı propranolcıl zehirlenmeleri ile sık

karşılaşıJıııaktadır. Toksisite ciddi bradikaıdi. lripotansiron ı e
kardiyonjelıik şoka kadar gidebilen değişik klinik prezentasyona sal-ıiptir.
Burada tek dcız propranoloi kullaı-ıımına bailı gelişen bir ani kardiyak

arrest olgusu rapot edildi.
Olgu sununru: 63 yaşıııda bir bayan hasta 1,,aklaşık 30 dakika önce
başlayan çalpıntl Ve nefes darlığı şikayetleri ile acil servise _setirildi.
Hastanın kırbuIi-inde hızlı ventı,ikül cevaplı atrial fibrilasvonu (t80
atım/dk) vaı,dı. Tansiyon irrteliyel 90i_50 mmH_q idi. Deslek tedavisiü-üe
iltıveten hastavir diltizem uygrıIanclı. Solıra ritim 90/diıkika oldrı. Ancak
hastııDtn seı,ı,ıptomları rahıitlaı,ı-ıadı. Pulnrolıeı,eıı,ıboli şüphesi ile yıtak
başı ekokardiyografi yapıldı. Anıı puln-ıoner a[ter ve onun nıa.jör
da]lırrında trombus yoktu, Hastanün hikayesiııi detaylı bir şekılde
sorgulayınca bize başvurmadan önce 20 m_e propranolol tablet aldığı
öğrenildi. Bu sırada hastada irni solrrnuınsal ve kardil,ak arrcst gelişti.
Bunun tizerine hasta entübe edi]di. 5 dakikalık kıırdiyopulmoner
resüsjtırsvon sonrası hastıınrı idioventriktiler ritinı (30 atüm/dk) i]e
döndii. Tansiyon arterivel 90/50 ınmH_e olariik ölçüldli. Hastanın
bradikardisi ı-ıedeniyle _geçici external pace taklldı. Daha sonı-a lrastaya
subk]avian kateter eşliğinde Kardiyoloji konsiiltan hekimyie birlikte
geçici ilıternal pace takıldı. Yaklaşık 15-2O dk sonra s]]ontan soluııumu
da döndti. CVP'si 8-9 cmH2O o]ariık ölçüldli. Hasta yoğı"ın bakıma
alındı. Tııkibiniıı ikinci giintinde ekstübe ediIdi. Olayın yedinci güniinde
klinik ve laborittuar olarak tam iyileşen l-ıasta tırburciı edi]di.
Sonuç: Beta blokerlerin yıygın kullanınıına rıığmen. toksisitel,e bağlı
arrest vakalıırı nıidiı,olarak göı,ülür. Açıklanamavırlı dispne ve arlest
ge]işen olgularda anailınez biil"ük önem taş]m.rktadlr.

TEKRARLAYAN BİKARBONATLI HEMODiYALiZ
VE EXCHANGE TRANSFÜZYON İı-B rpoavi

EDİLEN YÜKSEK DOZ METFORMiN ZEHiRLENME
OLGUSU

İbrahim Türkçüer*, Bülent Erdur!", İsnıail Sarr**, Aykut Yükselt',
Pınar Tura*. Sinenıis Yükselx*
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(iiriş: Metfcıııin: Tip 2 DM tedavisinde antihiperglisemik ajaıı olaıak
yıllardır krıllanılmakta olan biguanidin gnıbu otirl antidiyabetlk ajaırdlr.
Literatiirde bi]dirilnreır,ıiş olan. 85 graıır gibi çok yliksek doz mettbrmin
alıınr sonrırsı _söriilen laktjk asidoz ve tedavisinde uzaııış bikarbonatlı
heınoılia]iz ve exchange traı-ısfiizyonuır birlikte krıllanıldığı olguyrı
s u nci uk.
()Igu: Otuz yıışında bayan hasta. 850 mg mettbfmin tabletleriırden 100
ııdet içtikten yaklaşık 8 s:ıat sorıra bilinç bulanıklıüı ve kusına ,sikavetled

ile aci] servise getirildi. Haslaırrn kan basrncı 80i6O ıı-ııııHg. nabız
.10/dk. soiunrını sal,ısı 22ldk. Saturasyoı] 7c9.1. l,ücut sıcak]ığı 35.2 oC
olarak ölçüldii. GKS E3N,l6V.+. kan şekeri 3O0 ıng/d1 olarırk tespit
edildi. Siniis bradikardisi ve hipotansiyon ııedeıriyJe 0.5 nıg iı ıtropin
ve slvl tedavisi lılıgulaırdı. Sonrasında rııbız 80/dk ve karr basıncı
100/70 mnHg oldu. Arteryel kan gazında pH 6.88. HCO3 7._] nımol/L
olalak tesplt edilip 1 mEq/kg NaHCO3 _"-,apıldı. Kreatinin (2.-t9 n]_sidl)
ve ]aktik asit ytiksek]iği (202 mg/dl) tespit edi]en hilstaYa lO saat
süreyle bikarbonatlı hemodiyaliz ve exchange plaznra transfiizvon
tedavisi vapıldı. Soı-ırasında pH 7.37. HCO3 l6 ııınıo]/L. kreatiniı-i O._l8
n-ıg/dl, BUN 2 ng/dl ve kan laktik ırsit düzeyi 22.8 ng/d| oliırak ölçiilciii,
Ycığtın bakıına yatrşı yapılan hastava ertesi gün tekral bikarbonatlı
lremodiyaJiz uygulandı. Herhangi bir problem tespit edilnıemesı. genel
durumu, laboratuar değerlerinin düzelırresi iizerine psikiyatrik
değerlendirme soıırasındıı taburcrı edildi.
Sonuç: Hemodİl,aliz. ınetfornriııiı-ı atılımında ve nıetabolik asidozun
dlizellilnıesinde falıda sağJaııaktadır. Ancak metforı,ürinin iırtraseliiler
bağlanmasına sekonder 1,üksek volüme dağılııiası total ilaç atlllmında
heı-ırodiı,alizin etkisiı-ıi sınırlamaktadır. Biı neden]e biziın olgumuzcla
olduğtı gibi hasta]ar exchanse plazma transfüzyon tedavisinden yarar
görıııektedir.

TRAKEOBRONŞiYAL YABANCI CİSiM
ASPiRASYONU SONUCU ACiL SERVİSİMiZE
BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK

iNcEıENıı,trsi
Nlehmet Üstündağ, N{urat Orak, Cahfer Güloğlu, N,lustafa Burak

Sayhan, Ayhan Özhasenekler
DicLe Üı,ıirersite.ıi Tıp Fcıkiilie,si, Acil Tılı Aııabiliın Dalı. Diı,arbakır

Amaç: Yabalıcı cisim aspirasyonu yaşamsal tehlikeye neclelı olabi]en
vc acil miidahııle gerektiı,en öneınli bir klinik tablodur. İsteı. öliim
ıneydıına gelsiı-ı. isterse yapılan tedııvi sonucu taill ıyileşme sağlansın
bu olgrılar her zaman adli nitelikteki o1gulardır. Bu çılışmacla
trırkeobronşil"al yabaııcı cisiın aspirasyonlı-ı ol_ı:uların tanısı, k]inik
özel]ikleı,i ve sonuçlıırı inceleı-ıdı.
Yöntern: Acil seı,visjıırize Haziran 2003- Şubat 2007 tarihlcri arasında
"trakeobronşiyirl yabancı cisim aspirasyonu" nedeniyle başvıırııda
bulrınan hııstalar bilgisıryar kayıtlarındaı tespit edilıniş ve bu hastirlıırrn
dosyaları arşıvinıizdcn bulunarak geriye dönük olarak iırcelenmiştir.
Dosyalarclan olguların 1,aşı, ciı-ısiyeti. aspire edilen cisim, geliş anındııkı
seınptoııları. aspirıısvor-ı lokalizası,onu ve hııstanın taburcu edildiklen
soı-ıraki soııuclarr ile ilgili veriler çalışma formlarına aktanln-ıış ve dal-ıa
sonrıı da istatistiksel olarak analiz edilnıiştir.
tsulgular: Çalışmal,a. hastirnemiz trcil servisine Haziran 2003- Şubat
2007 taı,ıhleri arasında'-trakeobronşiyal yabaııcı cisim aspirirsyonrı"
ncdeni.vle başvuruda bu]uıran 222 iılgu dahi1 edildi. Htıstalirrın
c/c 5),.1 ( n= 1 l 7)' si erkek. 7c47._3(n= ] Q§)'ü kad ı rı idi. Ortalama yaş
6.7+9._59 (]-73) idi. Basvuru anında 7c83.3(n=l96)'ii öksiirük.
1a27.9(ıı=62)'u so]unııır-ı sıkıntısı. fc27(n=60)'si lıırıltılı solunrın-ı.
% 8,6( n= l 9 )' sı hipersaiiv:rsycııı ve c1_5.9( n= 1 3 )' u nloraIma şikayet leri
i l e başv urdu. Yapı l an bronkoskopi soı-ıras ı nda c/c2] .9 (11=62)' uıda
1,abaı-ıcı cisinıe rast]anıı,ıaclı. c/r8._5(n=l9)'ilıde karpuz çekirdeği,
%7.6(n=17)'sında kalen-ı kapıığı. ./cJ,6(,n=I])'sında fıstrk.
7c_5.8(n= 1 3)' inde fııdık. it5.8(n= l 3)' inde bolıcuk, 7o5.8(n= t 3)' inde
yemek ırrtığı. 9i5.;1(n=12)'ünde çekirclek ve sıriısıylır dal-ıa az oriıncla
nohut. t'asrıl.ve. iğne^ klçık. kemik. ıııısır ve zeytin çekirdeğjne ı-astlanıldı.
YapıJıın broı,ıkoskopi soıırası-ıda 7c32.9(n=73)' unda sağ ana bronşta.
fcl9.4(ı=:13)'iinde so] ana bronş. 7c4._5(n=l0)'inde l-ıer iki ana broı-ışta.
%l4.4(n=32)'iinde trakea yırbıncı cisime rastlanıldı. 7r:28.8(n=6.1)'ünde
ise vabancı cisime rııstlaı-ıılınadı. Vakaların 7r,96(n=2l3)'sı şifa ile
taburcrı o]ı_ıtken. 7c.l(n=9)'ü ise öltlıı-ı i le soı,ıuçlaı-ıdı.
Sonuç: Trakecıbronşiytıl yabancı cisin aspiras1,,onu: çocrıklarcla
yetişkin]erden daha sık _sörülmekte ve birşvuru anında eıı sık yııkılıma
öksiirük ve soluı-ıuın sıkrı-ıtısıdır. Yııpılan bronkoskopi solırasında
sıklıkla sağ ana brolışta v:rbancr cisinr aspiras_vonu _cörülürken,
bölgeıııizde çok fhzla miktarda tliketilen karprız çekirdeğiırin en sık
rast]anl]an yabancı cisimlerin başındtı gelmesi dikkat çekici bir noktadır.
O]qu]arımızııı çok biiyük bir oranı şifa ile sonuç]anmlştır.

TRAMADOL (CONTRAMAL RO) GERÇEKTEN
cüvpNiı-in BiR opiAT MI? oLGu suNUMu

Dr. Zeynep CAKIR*, Dr. Al,han SAF.IJAŞ*, Dr. Tarık OCAK*,
Dr. Yavuz KATIRCI*, Dr. Ozlem BILIR*, Dr. Hayati KANDİŞ*
'|'At(ütiil,k Üııiı,er.çilesiTıp L-akiiLtesi Acil |ip Anabilim Dah - Eraurunt

(iiriş: Tramadol (contraırıal Ro). parenteral uvgrılaıııırlarda 10-30
dakikir arasında etkisi oı,taya çıkan. merkezi etkili sentetik bir analjeziktir.
Etki. 30-60 dtrkika arasılıda eır yiiksek seviyeye ulaşılır. 4-6 saat süIer.
Tüm opioıdler gibi sedas1,oı-ı. kaşüntü. telleme. bulanı gibi bulguIara
ı-ıeden oiabilir ırncak solrıııuırı deprese edici etkisi ıı-ıorfinden dııl-ıa
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