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T1.,ü"\;Fj'LTbuırız{i.,r:vr,uiu*'ıriWq}ı"rz?sş,z:\r'{ııy'"''ı"rı"ı"yr,ı

().ı'aL Mııı'tıl , Lİ,sliiııttuğ ]l']clıı.ııe l, Giitoğlıı Ctılılcr, Aliııııcı Yusıl ,4li, G|jklıuıı Scrı,ıuı
Dicla Uııiı,cr,çita,si Tıp l--rıkiiltesi Acil fıp Aııtıbilinı Dalı. Diırıı|baku-

C;İnİŞ: Warfaı'iı YaYeın olarak kul]anı]an oral aktif bir antikoagtilandıı,r,e en öırcnı]i yan ctkisi hcnıorııjidir.Acilıcı'rsjn İze rvuı,lrı,İııc bı_ğlı k,ıınplikııs)(,nlır ]lc lıı,ıvıırııı),rlıııııluzıı (l|ı]LI)ı)],tı,/.
{}LGU: BeŞ rııg/gıin wıırlaı'in kıİlüaııın 8_s yaş.ıııtla.hayan hasİa acil scrvisJsağ giizcJe vc ıriiz kapaiıncla kızarık]ık sislik
stıiıl'asll-ıda gcliŞcn buı'un kaııaınası ve şuuı'-bııJanıklığİ şikaycıi ıle başvuı,tJu. f"!ıuu,n l';r,İr n.,ıray"İİcsl,İ ı"; İ.,,;"ı ıi,,rr,()rla stüLıl'koıılüz-e. sağ üst göZ kapağında sağ koıııea-vc scİcracja lıenİatoıı ısık rellcksi a.g",İc,İ,ıiİİıe,lİİyİrİ..u; prlril

sz{ üst ve a]ı ekstrenıite]eıinde kuvvet.3/5. rektal_tuşede n.,eİena,-.,.,.ucrt."Öiğeı.sisterrıİr.ıuayeııeIeıi doğaj.Hastanııı PTZ
98.5 sn..INR 8.95 idi. Hııstanın radyolojik tetkjkiei:indc perilıepatik. perispİeniİ halif'-orııİ düzcycie ,Eİt-,"rİ *uyi
l]]cVCuttu.HxstaYa INR kontrolündc.ttı.13 donıııuş plaz;ııa vj]ıcıİıaİokı,itini viikse]tı-ııc aııaçJı eı.itı.osit İüslıınsi1,onu "
tıansl'üzYonrı uYgulanrlı. Hiıstlı nöı'i'ılo.ji yoğun bzikınıınclı tıkibc ı]ınJı rc oJ,,,İ*İn" başIaİıctı. FIastının Üeşincı gıin.,
kzıda istcn ilen il|izılYc gele n lNR değeı:İ .j.kİ,zur",, gündcn itibarı:n tekrar ytİJmeye başİad ı. Hasta yaışın,n İİnd(irılılncıi
_utiniincle öldii.
TARTIŞN{A: Wıı1ıı'inin teıaPtitik aralığı daıdıı'.r,c eıı iJıeıı-ıli_yan etkisi heıııoı,ajidir. N4ajoı.kaııaı.ı.ızılaı.ııı en coğıı GlSkaYnıkIlclır rıc cn il]diirıicii oliİnlaı'ı geneİde intı,akı,aniyal ojanlİrdır. Bizinı olguJuu-clı hcnı C]S hc,ıı .le'İntı:uıraniyı1

csJi]i cınıclkıe ldi. YaŞlılaırl:üi giivÖnJi-kuİanıJaLıiIirliği iJc ilgiJi ıek scbcp-anıİktİiiIaıı ktını_rcıl'iin iıısıabi] olı-ı-ıas; r,c

1'aklaŞık biı lıuÇ'uk aYılır lNli takjbinj b]rakı]ıış vc yasanıj]ı] yitiınıesinc nedeıı tılaıı kinaıı,ıaIaıa i]zc]liklccle iı-ıtı.akı-aı-ıiyaJ
heı-ıı altıı na zeıı,ı iıı I-ıazırI aıı-ı ı süı r.

lS9|L]Ç, TcJliVi5 c bıŞ):ııkJı hastzi ve.hasta yakııılarıı'ızı veri]ecek eğitiıı,ı. sell ııoııiıörizasyoııuıı öııeıı-ıi:ıiı.ı aıılatı]nıasırıı\tJ.tlık'j.]er]]1de Vc koıııPlikasyoıı gelişnıe riskinde biz hekiıııIeri cı]clukca rahatlatacaktır.Ünrıtu]nıııı-ıalıdıı-ki war]ıu-iııtcdır isi hııtlııııtıı ı,e yeteriııce eğitinı veı.ilnıel,en oIguiar pin-ıi çekilnıiş bonıha gibi Jıeı.an patlayahilirleıı

ğ;h - €} §: 3 h,% r,j y figş'* u*3 z, * *flt rş,h\ıısğ" Kh r tıp "a{ *ın {-} ğğ' Ek} *ü Fj $ ış ğ ğ * s i
Ü;tilııt!c.ığ Meh.nıcr, Orak Mıu at, Giilıığlıı Cal,ı,l'ar, Öılıase ııekle r ,Avhaıı, Durgtııı Ha_çarı Maıı,çurDiı,lc Llııiçcrsite,9i TIp Fakiilıc,si Acil fıp ,1niLilinı Dtı!ı, Diı,cırlıuiır

nll, ü)lgtl İ1l1-IZu su]luVorLrZ.
OLGI-]: Sııisi,t aılııı!ll 750() nıg pri'ıpafenon aian ontJokuz,yaşında lıayan hasta sa[-ıal-ı sııat]eıiııde tırlasıııcla şrıurrı kapalı

Iii.:llİl:li::lr:cl,alınlmıyrırdu. Monitörrle kardiyak"riım düzenli ve ıO_s atım/iıakika idi. So]unuınu aılzcisiz veytizcyeıoi.
,lğl)traltZi ttlıllk-k]onik nilbet geçiı'iyoldu. Eı-ıtü[ıe edi]dj ve ı-ııekaı-ıik veı,ıtilasyona [ıağ]anciı. Bu esıızıda hastırclı İıabıİsız
elcktı'iksel akilvite geJiŞti vc gc'çici pace-n-ıakeı takıldı. Kardiyopulnıoner,.r'r,turyon uvgulandı. Pace vıu-ulzu.ı eşliğindc
!11dlrık atl nl]arı dönen hasta 6-kez- ortıılama l 0- ] _5 saniye siireİı jeneıalize rcn;İ-(İonlt iıobcı geçiı.d i.EKG dcğiŞ]klik|cri siı-ıüs taşikaıdisi, nabızsız elektriksel aktivitJ, po.. ,;rİrrİIor, .,e; asistoLiyİ iŞcİmc]ttcyı;
Kzın gazlndir: ı'csPiratuaı'-metabolık asicJoz, hiperkapni, hipoksen-ıİ ve bıız açığı nıevcutttü.
TakiPIcr csnasında ]ıastalıın pace ı,ı-ııulaıı gittiİçe alaldı ve zısisttıli iIe karckİeİ,ize karıjıak arrcst gelişti. 4_5 dıkika si_iı.eıı
[:,r,lİı,,ıııılııı,,n^ı-ı^..|,..;ı,,.\,.,!1ı!!,,!!1!j.!t.n..._,. .-:...ı.:.ijii'. d;iliriiiJiiiJ\i Lila'iii]e uil:c D.iŞiiji-L]ilLii] j. ii.jıiii(ia ai i,Iilü'Ji\ j\iıbui t..i]iJ].TARTIŞMA: Prt]Pılcntın Yüksck doz ılım]ırında tcme] klinik buİguJıır İ,r*n. nipotnnriytın. asidoz. jeneralize 1cınik_klonik nti[ıct.-§cÇirııc. nabız-sız c]ektIikse] aktivite ve asistr,ılidir. Bu b"ulgulaı,bizim İakan-ıızcla da nıevcutttı vc ]ircratüı.clc
ıun ı m.IrIın ı ıik İl"rl ı l i pik bi ı- hcıızerl ı k' gii.l c.r.l. İ.yOi.
SONUÇ: ,Acil seı'r'ise İtıma, nöbel geçiı"nıe, hipoıan,siyon. nabızsıze]ektriksei aktivite vc asidtız ije n-ıtirac:ıat eden ve
eııltlksikas},<ı-ı şüplıesi bulunar-ı hastaiarda sodlun-ı kaİal blokerleı.iJ,]e zehirleııııe ılüsünüln-ıelitliı. e,:.:rpı.,İ....,İ.,İ-,
zehir]enlı'ıe]eı'in_de sPesil'ik tedıır'isinin o]ıı'ıaıııİsi ı,e resüsitas),oı-ı teLnik]eı,inin sınırlı tliizeycle 

"lr-lu.,nJ,,:r5n,.ll 
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tan ı r,c pri n-ıer detoksi likasytıı-ı rinen-ıl id ir.
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lGıılicıı,ııclı^Üııi.ı,,e rsircsi Tıp t;akii!rcsi AciüTıp A,ırıİiüi,iı'Dı!ı,Gcııiantip
)_]/ıııi .Sin,ı Tıp ,I1crke:tcri. Kl.iııik Biı,okiııı.ı,cı belıcırtıııaııı. Ka1,.çp7i
.jcıı:irııııt l, Uııiı,ı,ı,.ıiı,,.ıi Tılı f',1|i111,,.r-1. Nr:tı oüoji !}iliııı t),ılı. ötı-,iıııııt.lı

l]akır zclıiricnl-ııelsi i]c acii scı'vise başV.uraı) Jlaslalar şinıdJyc kaciar bıIdiı,ilıniş olıııakJa bir]ikıc. slklıkla karşllaşıİaıl [-ıir

aIıııl soı-ıııcltı zclıirlenırıe orlaya çıkabilnıekte ve sııjİidaü an-ıaciı a]ıın yada bakır ilc kontaınine yir;.İ u. i|"."ııcı.
YoIııYl;ı zehiı'leirıııe o]ıbi]nıektedir. Brı hastıil;Ll!n tedıivisindej hidıasyon.Iıenıodiy:ıiiz ve seçilİııİş hasıalaı.ja antidot
vcı,i]cbi]ir,


