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iı.ırirıen AMAçLı yü«ser Doz NATEGı_iı.ıio nı_ınnıı.ıa gıĞı-ı rıipocı-iseıvıi

Köse Ataman, Köse Beril, Günay Nurullah, Yıldırım Cuma
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep
Nateglinid tip 2 diabetin tedavisinde son zamanlarda kabul görmüş, yemek saatlerindeki fizyolojik, yüksek glikozu düzenleyen
yeni bir ilaçtır. Nateglinidi diğer hipoglisemik ajanlardan ayıran özelliği; hızlı ve kısa sürede insülin sekresyonu sağlaması,
yemek zamanlarındaki glikoz artışlarını etkili olarak azaltması ve hipoglisemik atak riskinin çok nadir olmasıdır. YaPmıŞ
olduğumuz araştırmaya göre, intihar amaçlı ve aşırı doz nateglinide alınımı ile ilgili literatürde daha önce sadece bir vaka raPor
edilmiştir. Bu çalışmadaintihar amaçlı yüksek doz nateglinide (her biri 120 mg tablet; toplam 2400 mg) alımına bağlı 17
yaşında bayan hastada gelişen hipoglisemi tablosu sunulmuştur. Hastada glukoz infüzyon tedavisi ile kan şekeri seviyesi
buİeltilmiştiİ. Sonuç olarak aşırı doz oral nateglinid alınımı çabuk fakat hafif, nispeten kısa ve geri dönebilir hipoglisemiyi

ortaya çıkarır. Bu yeni kuşak antidiabetik ajan tanınmalı
Anahtar Kelimeler: Nateglinid, hipoglisemi, intihar, aşırı doz

ve

hekimler hipoglisemi riski açısından uyanık olmalıdır.

P-02

NAD|R BİR SENKOP NEDENİ, ORAL TİNER ALIMI: OLGU SUNUMU

Günay Nurullah, Büyükaslan Hasan, Toğun İsmail, Lök Uğur
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp anabilim Dalı
AMAÇ: Tinerin ağız yoluyla alınmasına bağlı gelişen zehirlenme şekli genelde çocukluk çağında görülürken, erişkinlerde daha
az raİtlan,r. Sanayide boya incelticisi olarak kullanılan tiner, merkezi sinir sistemi ve solunum sistemi üzerine toksik etki
gösterir. Ağız yoluyla alımda emilimin az olduğu genelde santral etkilerin inhalasyon yoIuyla alıma bağlı olduğu kabul
edilmekte olup, bu çalışma ile oral tiner alımının Santral etkilere yol açıp açma-dığının tartışılması amaçlanmıştır.
9LGU: 28 yaşında erkek hasta, Acil Servis'e bayılma şikayeti ile getirildi. Başvurudan yaklaşık 5 saat önce yarım çay bardağı
tineri yanlışlıkla içtiğini ifade eden hastanın, alımdan ] saat sonra baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, karın ağrısı
Nabız:
şikayetleri başlamış. Bi-lincinin gittikçe kapandığı söylenen hastanın fizik muayenesinde; Kan Basıncı: 120170 mmHg,
mevcut
Ve
refleksi
pupilleri
ışık
normoizokorik,
muayenesinde
Nörolojik
9O/dk, Ateş: 37 OC, Solunum Sayısı: 14ldk idi.
meningial irritasyon bulguları normal olarak değerlendirildi ve motor defisiti bulunmamıştır. Diğer sistem muayenelerinde özellik
saptan_mamıştır. Aci| Servis'te periferik kandan bakılan glukoz: 93 mg/dl olan hastanın diğer biyo-kimyasal ve radyolojik (PA
Akciğer, beyin tomografisi) incelemelerinde hastanın kliniğini açıklayıcı özellik bulunmamıştır. Nörolo1ik bilinÇ düzeyi letarji
olarak değerlendirilen hasta-nın glaskov koma skoru 12 olarak tesbit edilmiştir. Bu bulgularla, oral alıma bağlı tiner
intoksikasy_onu düşünülerek tedavi ve gözetim altına alınmıştır.
SoNUÇ: Ülkemizde kullanımı her geçen gün hızla aı,tan tiner, önemli sayıda çocuk ve gencin sosyal bir sorunu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Genelde inhalasyona bağlı santral etkiler bildirilmiş olup, oral alım ve santral etki ilişkisi Çok
ıyi bi-linmemektedir. Ancak vakamızda olduğu gibi akciğer maruziyeti olmadığı halde santral etki-lerinde görülebilmesi, bize
oral alımın da nörolojik belirtilere yol açabileceğini düşündürmek-tedir. Sonuç olarak inhalasyon yolu ile birlikte veya tek başına
oral alımın, santral etkilerin oluşumuna yol açabileceği akılda tutulmalıdır görüşündeyiz.

Anahtar kelimeler: tiner, oral alım, santral etki
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TRAVMATİK KOMPLET SAĞ ANA BRONŞ RÜPTÜRÜ

Soysal Ömer', Ziyade Sedatl, Temel Uğur1, Karİkuş Banu2
1Vakıf
Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahis.i Kliniği, istanbuI
2vakıf
Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
cİnİŞ_ılilaÇ: Trakeobronşiyal rüptür tüm toraks travma o|gularının yaklaşık %1,S'unda görülen bir tablodur. Yapılmış olan
postmortem çalışmalarda, travma nedeniyle kaybedilen olgularda bronş rüptürü görülme olasılığı % 0.03 olarak bulunmuŞtur.
Genellikle klinik seyir hasta|ar arasında farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle tanı konması da zaman almaktadır. Total bronş
rüptürü olgularının %8O'i erken dönemde kaybedilmektedir. Künt travmada, trakea ve ana bronş rüptürü sıklıkla karinanın 2
cm. proksimalinden veya distalinden kaynaklanır. Olgular çoğunlukla ciddi nefes darlığı, ses kalitesinde bozulma ve hemoptizi
semptomları i|e gelirler. Klinik olarak üç form görülebilir; 1)Total atelektazi veya düşmüş akciğer (fallen lung ),2) Tansiyon
pnömotoraks veya bazen parsiyel pnömotoraks, 3)Mediyastinal amfizem. Bronkoskopi tanıda altın standarttır. Erken dönemde
tanıyı koyup erken akciğer koruyucu cerrahi yapılmalıdır. Patognomonik bilgisayarlı tomografi görüntüleri olan, erken dönemde
tanısı konup, parankim koruyucu cerrahi uygulanan bu olgu, nadir olması sebebiyle sunulmuştur.
oLGU-BULGULAR: Araç içi trafik kazası ifadesiyle getirilen hastanın yapılan fizik muayenesinde; nefes almakta zorluk, ses
kalitesinde bozulma, tek taraflı solunum sesinde azalma, sağ skapula üzerinde ekimotik alan, sol üst ekstremitede ulna ve
radius fraktür deformitesi ve nazal fraktür deformitesi saptandı. Akciğer grafisinde sağda parsiyel pnömotoraks görülmesi

üzerine tüp torakostomisi yapıldı. Masif hava kaçağı izlendi. Bunun üzerine çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde
mediastinal amfizem, sağ hemitoraksta pnömotoraks ve sağ ana bronş rüptürü tespit edildi. Sat:%76'lara kadar düşen hasta
ameliyathaneye alındı. Rijid bronkoskopi ile total sağ ana bronş rüptürü görüldü. Sol çift lümenli endotrakeal tüple entübe
edilen hastanın, sağ postorolateral torakatomi ile komlet rüptüre ana bronşu primer sutüre.edildi. Ameliyat sonrası yapılan
bronkoskopisinde karinadan 1.5 cm. uzaklıkta bronş rüptürü anastomoz hattı görüldü. Uçüncü ay kontrolünde akciğer
ekspanse, solunum sesleri eşitti.
SoNUÇ: Travma sonrası görülen her pnömotoraksa göğüs tüpü uygulanmalıdır. Takılan göğüs tüpünden masif hava kaçağı
varsa, bronş rüptüründen şüphelenilmeli ve bronkoskopi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bronş rüptürü, Total ana bronş rüptürü, Toraks travması

