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ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİNE BAĞLi GELİŞEN NÖROPATİ/ OLGU SUNUMU
Köse Ataman, Köse Beril, Günay Nurullah, Yıldırım Cuma
d;;ri6 üniversitesi Tıp Faküıiesi Aciı Tıp Anabiıim Daıı, GAZ1ANTEp
ĞıRi§_AÜAç, oÜunoto"t"t zehirlenmesi dünyada pestisitlere bağlı en sık görülen zehirlenme nedenlerin baŞında gelir ve

önem|i bir sağ|ık sorunudur. organofosfat zehir|enmesini takiben iyi tanımianmıŞ üÇ klinik faz görülür: 1) Akut kolinerjik

sendrom (Tip 1 Sendro1nİ zl-injermeoiate sendrom (Tip 2 Sendrom) 3) OPlDN (Tip 3 Sendrom). Bu ÇaIıŞmada,amaÇ;

organofosfat zehirlenmesinin kısa ve uzun dönem ı<ompıixasyonlarını olgu üzerinde incelemek, özellikle nöroPati kliniğinin

,yİİ,", trn,r,nı yapmak ve organofosfat zehirlenmelerine genel biryaklaşım sunmaktır,

oLGU:29 yaşındaki oayan] 19 gün önce intihar amajyıa fıstıi ağaçlarını ilaçlamak amacı ile kullandıkları "Chlorpyrifos"

içeren ALBAN 4 adındaki ilacı içmİş. Devlet hastanesinde yak|aşıx ıÖ gün yoğun baı<ımda yatırı|an ve oFi'una yönelik olarak

gerekli tedaviyi (atropin ve pralido(sim) almasına rağmen, zehiilenmeden,t 0-12 gün sonra genel durumun düzelmemesi ve

bacaklarda tutmama şikayetinin gelişmesi üzerine" acil polikliniğimize sevk edilmiŞ. YaPılan nörolojik muaYenede ve

elektromiyografik değeriendirmede iağ-alt ekstremitede motor ve duyu kaybı tespjt edildi.

TARTIşMA VE SoNuç: opıoN poli-nöropatinin yaygın olmayan bir nedenidir. Nöropati, maruziyetten'l0 gün-3 hafta sonra

oılaya çıkar ve ciddi morbiditeye sebep oİur. au kıiniİ durum duyu semptomlan ile birlikte alt ekstremitelerde distal Parezi ile

karakterizedir. Elektrodiagnostik çalışmalar motor aksonal nöropatiyi gösterir. SonuÇ olarak; bÖlgemiz baŞta olmak üzere bir

tarım toplumu oIan ülkem]zde, orğanbtostatlı tarım ilaçları ile zehir|Önme olgularına sık rastlamaktaYız. Kronik nörolojik etkiler

nadir görülmesine rağmen önemll morbidite nedenidir. Bu nedenle tekrarlayan nörolojik muaYene ve EMG tetkiki ile hastalar

değerlendirilmeli, hastaneden taburcu edilen olgularln uzun dönemde poıinöropati yönünden uyarılıp, gerekli nöro|ojik ve

psikiyatrik destek sağlanarak takip önermeliyiz.
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c-ıiiş,'İtvr. vJıiro,i d"pr".yon, bipolar hastalıkların tedavisi ve profilaksisinde kullanılmaktadır. Akut toksisite durumlarında

ortaya çıkan semptomların önemli bir noıumunu nörolojik semptomlar (nöbet, klonus, koreoatetozis, hiPerrefleksi, tremor,

konfüzyon, letarji, tomaj oıuşturur. Bu olgu, dizaılri ile bhşvuran ve başlangıçta serebrovasküler olay sanılan bir akut lityum

toksitesi olgusuna aittir.
OLGU: 69 yaşında, erkek hasta eşi ve oğlu
servise getirildi. Özgeçmişinde hipertansiyon

tarafından konuşma bozukluğu (dizaıtrik konuşma) ve halsizlik nedeniyle acil

ve depresyon tanilarının olduğu, tedavi amaçlı lityum (30O mg tb/gün) kullandığı

Saptandl.
Geliş vital bulguları; kan basıncı 12ol7o mmHg, nabız 63/dk, solunum sayısı 28ldk, oksijen satÜrasyonu % 94 idi, Hastanın

bilinci açlk, oryante-koopere idi. Dizaılrik konuş-uyor ama sorulara m91l]kh yanıtlar veriyordu. Horizontal bakışta nistagmus ve

yürüme sırasında sola tıafif bir ataksisinin olduğu'görüldü. Diğer noro|ojik siitem muayeneleri normaldi. Ayırıcı tanıda ilk olarak

svo düşünülen hasta bilgisayarlı beyin tomografĞine gönderildi. sonucun normal olması üzerine hastaya manyetik rezonans

görüntüleme (MRG) çeı<iİmesi planlİndı. xan İityum Üuzeyi 1.7 mEq/L olarak tespit edildi. Kan litYum seviYesinin Yüksek

olması nedeniyle, nasta/ıa yenl'den görüşüldü ve şikayetlerinin başladiğı gece suisid amaçlı 20 adet lityum tablet (6000 mg)

aldığı öğrenildi.
Hastaya acil serviste sıvı tedavisi (normal salin) dışında toksjsiteye yönelik herhangi bir ek tedavi uygulanmadı. 24 saat sonra

hastanın konuşma bozukluğunun tamamen geçtiği görüldü. Kan lityum düzeyi 0,9 mEq/L ölÇülen hasta, herhangi bir Problem

teİpit eoiı.emÖsi üzerine 4ğ saatlik takip ve psİl<iyatril< görüşme sonrasında önerilerle taburcu edildi,

soNuç: kronik lityum kullanan, suisid amaçlı'oir dötaoi yüksek doz (6000 mg) lityum aldıktan sonra geçici konuşma

bozukluğu dışında herhangi ciddi nörolojik nozuxıuı< görülmeyen bir olguyu sunduk. Dizarlri, güÇsüzlük, ataksi gibi nörolojik

orıgrırÜ aciİ servise başv"uran hastalarda, kullanılan ilaçlar (özellikle lityum) sorgulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: anahtar kelime
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