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DiR5EK DARBEsl iı_r ıvıeyoaııa ceı_ruıiş ı.ınoin eiR ounuvü: GRADE ııı RENAL vARALANMA
Ünverir Pınar, Girgin Mehmet Can, Limon Önder, Ersoy Gürkan, Topaçoğlu Hakan, Atilla Rıdvan

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı
Genitoüriner travmalar tüm travmalar içinde %3-10 oranında görülür. Genitoüriner travması olan hastaların ise
%45'inde renal yaralanma karşımıza çıkar.
9LGU: 38 yaşında erkek hasta acil servise kanlı idrar yapma şikayeti ile geldi. Oyküde yaklaşık yarım saat önce havuzda, su
kaydırağından kayarken başka bir kişinin yanlışlıkla dirseğini hastanın sol lomber bölgesine vurduğunu ifade etti. Hastanın
başvurırvital bulguları normaldi. Sol flank bölgesinde hafif bir ağrı tanımlayan hastanın fizik bakısı normaldi, Hastanın tam idrar
tetkikinde silme eritrosit bulundu. Her ne kadar olay minör travma olsa da hastaya batın USG istendi. USG'de sol böbrek
etrafında sıvama tarzında sıvı görüldü. Bunun üzerine hastaya kontrastlı batın tomografisi çekildi. Sol böbrekte subkapsülen
hematom ile beraber Grade lll parankimal laserasyon saptandı. Hastaya üroloji konsültasyonu istendi ve hasta servise
yatırıldı.
rnnrışrvın, Renal yaralanmalar genellikle multitravma hastalarında görülür. Etiyolojide çoğunlukla künt darbeler; özellikle
motorlu araç kazaları, motorsiklet ve bisiklet kaza|arı ve yüksekten düşmeler vardır. Penetran sebepler daha nadirdir.
olgumuzda ba benzer olarak etiyoloji künt bir nedene bağlıdır. BununIa birlikte daha önceden literatürde minör bir travmadirsek darbesi_ ile renal yaralanma hiç gösterilmemiştir. Olgumuz bu konuda bildirilen ilk olgu olma özelliğindedir,
Acil servis hekimleri lomber bölgeye minör darbe almış ve hematüri şikayeti bulunan hastalarda renal yaralanma olasılığını
akılda tutmalı ve gereken radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlanmayı unutmamalıdır.
Anahtar kelimeler: renal travma, dirsek darbesi, travma, minör travma, acil servis
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SİCANLARDA AKUT ORGANOFOSFAT ZEHiRLENMESİNİN KARD|YAK BELİRTEÇLERE ETKİSİ
Ğuİ,uv Nuruilah Köse Ataman', Yıldırım Cumal, Tarakçıoğlu Mehmet2, Demiryürek Abdullah Tuncay'
1Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Gaziantep
2Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Gaziantep
3Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim, Gaziantep

GiR|ş-AMAç: organofosfat bileşikleri (OB) ile zehirlenrnede, ilk saatlerdeki ölümlerde kardiyak etkilenmenin rol oynadığı
bilinmekle biİıikte, bu konuda yapılmış kapsamlı klinik veya deneysel çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmada, sıçanlarda
oluşturulan diklorvos zehirlenme ve tedavi modelinde, serum kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz-MB (CK-MB), kardiyak troponin-l

(cı-ı) ve myoglobin (Mb) düzeylerinin diklorvos ile nasıl etkilendiğini ve atropin (A), pralidoksim (PAM) ve A-PAM

kombinasyonunun bu belirteçler üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
METoD: handomize olarak gruplandırılan sıçanlardan kontrol grubuna mısır yağı (n=8), diklorvos grubuna 30 mg/kg diklorvos
(n=,15), atropin grubuna (A, n=1O) 10 mg/kg atropin verildikten sonra 30 mg/kg diklorvos, pralidoksim grubuna (PAM, n=10)40
mg/kg pAM veriıdikten sonra 30 mg/kg diklorvos, A-PAM grubuna (n=10) atropin ve pralidoksim verildikten sonra 30 mg/kg
oixıorvos verildi. Tüm ilaçlar intraperitoneal olarak uygulandı ve 6 saat sonra tiyopental anestezisi ile venöz kan örnekleri
alındı. Serum örnekterinde, kolinesteraz (ChE), CK, CK-MB, cT-l ve Mb düzeyleri belir|endi ve istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Diklorvos grubunda serum ChE düzeylerinde, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olan düşüklük
saptanırken (p<0.05), A, PAM ve A-PAM gruplarında bu azalmaya rastlanmadı (p>0.05). Serum CK, CK-MB, cT-l ve Mb
düzeylerinde ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmedi (p>0.05).
TARflşMA-sotıuçı Atropin, pAM ve A-PAM uygulaması ile diklorvosun oluşturduğu ChE düzeylerindeki inhibisyonun
önlendıgi bulunmuştur. Diklorvos ile akut zehirlenmede serum CK, CK-MB, Mb ve cT-| düzeyleri anlamlı olarak etkilenmemiŞtir.
Ayrıca A, pAM ve A-PAM kombinasyonu uygulamasının belirteçler üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu bulgulardan, akut
dİklorvos zehirlenmesinde kardiyak etkilenmenin tanı ve tedavi amaçlı değerlendirilmesinde, CK, CK-MB, Mb ve cT-|
düzeyleri nin öl_çü lmesinin belirleyici olamayacağ ı sonucuna varı lm ıştı r.
Bu çalışma, TÜBiTAK taraf ından SBAG-HD-112 (1065007) no'lu proje ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organofosfat zehirlenmesi, kardiyak belirteç
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TRİAJ VE ACiL ORGANiZASYONU
Aldinç Hasan, Gülalp Betül, Altınörs Mehmet Nur

başkent üniversitesi tıp fakültesi, acil tıp anabilim dalı, Ankara
ciniş: Amaç Acil Departmanımızın triaj ve temel organizasyon özelliklerini belirlemektir"
MATLRYAL:METoD: Bu ön çalışma Mayıs 2007'de sporadik vakalar olarak yapılmıştır.Yaş, cinsiyet, triajın başlama süresi (5
dk, 5-1O dk, 1O dk üstü), doktorun hastayı değerlendirmeye başlama süresi (5 dk, 5-10 dk, 10 dk üstü), hastanın acilde top|am
kalış süresi, öntanı ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
soııuç: Toplam 49 hastad-a yaş ortalaması 45+ 18,08 (14-90). 24 kadın (%48.97) ve 25 erkek ( %51 .3) idi. Tüm hastalarda
eğitimli hemşire ve paramedik tarafından triajın başlama süresi 5 dk'nın altındaydı, Doktorun değerlendirmeYe baŞlama süresi
46 hastada 5 dk aıtında,3 hastada 5-1O dk idi. Hastaların acilde toplam kalış süresi odalama 96.26=73.42 dk(10-325) idi.42
(%85.71) hasta önerilerle taburcu edilirken, 7 (%14.28) hasta hospitalize edildi. Hasta tanıları ile acildeki toplam kalıŞ süresi
İrasında ilişki yoktur (p=o.soz). Bioistatistik olarak SPSS 15 ile Kruskall-Wallis testi uygulandı. Hastaların öntanıları Tablo 1'de
izlenmektedir,
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