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A-114 AciL sERVisTE ToKsiKoLoJiK AMAÇLl
PLAZMAFEREz UYGULAMALARl-iKi Yl LL. K
PRosPEKTiF BiR ANALiz

Cuma YlLDlRlM', NurulIah Günay'. Zıya 3a.,,a,.,.zr:: -'
Selim Bozkurt1, Ataman Köse
Gazıantep Üniversitesi Tıp Fakülıes, A; - : :-,: -
Dalı', Kan Bankası Sorurrtusu2,

Son zamanlarda bazı immüno-inflamalıa, ..,>-.. ^ .,:?
inflamatuvar Ve immünolo]ik et(ı gC:li-e- i:l. ] :
plazmadan temizlemek amaclya plazr:a,|:,;: -,:- a-rs
rapol edilmiştir. Ayrıca p{azmaf e,ez.r .,
entoksikasyonunda oetoksiflhasr'C. :; . :" j. !- =-. , =

kulian|ld|ğ| da rapor edilmışıir . he.,z:= ,- - j: : ]i
bölgemizde intihar ya da kaza son!:u:.- ,.-,-=..: .,
problemdir. Ayrıca hastanemize he..,:: ::] .-
zehirlenmesi vakalarI başvur^ıa.:;: :- = - - a:,.= .,
hayati tehlike taşımaktadırlar ve !! j-- ı.]:, .] -:: . e,
takdirde mortalite Ve morbidüteien i".-..,... -

Metod: Bu çalıŞmada 2 !lü|4 s-rn ] -.: :_ ::-, :|:
tedavi amaçIı uyguianan Ve .C-S::: ,'. : , ,;]n . :| -,i-
olan plazmaferez uygulanan ias:a j, ,a_-_, ._ -:,- ,..",
11 F subklavian diyaliz kateteı,'.a. ?,2. :: ::-. s

resüSitasyon odaslnda ve /c?J- :;. - _- ,:_: 
- j

yapılmüştlr. Haemonetics CühaZ ,. =_ = 
-,,== - j - : -s .el

kullanılmıştır,
Bulguları İki yıllık süre ıçince e, :" -
hasta başvurdu. Bu hasiaiara;- j:::
hastası idi, Bu hastalaro;r aa ' :--: : 

'.

uygulandl. Plazmaferez .]/gL a-.- , a.,.. .-:a
%), yılan ısırması, 2'Sı i12'ı" :: :a- - .- ^-::

Hastalara ortaIama 1 9 a-r : =:-:':-,: ., ;_
Hastalarln ortalama haSıar.aaa- .: --: :-,::
gün idi,
Moıtalite olmadl Herhaı9 ., :1, 3,. .. ,;:, :
Takipler sonrası has:aia, .': : :-.: ". , = - _

Sonuç: Pıazmafe-ez-ı.s:;=', : ._,:-],
ı]ygulamalarl mevcJl:J, l.-; . 

= , =- : ,1 
:

plazma proteinlerlne 0ao 2- 2, ^.,-:.- - .- -:
uygun endikasyon Ve :ec.-an i =".= 

, 
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Salon 3
Oturum Başxan;a,
Prof l. /.:.:: :-.-

Yrd, Doc jı ,-s-' ,----::

A_002 AKUT MiYoKARD iı.ırnRxTuS,-^,DE Acl;-
sERVisTE ÖLÇÜLEN STRES HiPERGLlSEı,i] ERKEN
DöNEM MoRTALiTEsiNl GoSTERl ı ] i

Şekeri düzeyi 237,8 t 1 15.5 mg/dl olarak saptandl
ip<0,05), YaplIan regresyon analizinde kan şekeri
düzeylerinin mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğu
göruidü Ve bu ilişki DM olmayan hastaIarda da devam
etmekteydi
Sonuç: Akut miyokard infarktüsü ile acile başvuran
Diabeteş Mellitus'u olan ve olmayan hastaların Acil
serV!Ste ölçülen kan şekeri yüksekliğinin erken dönem
hastane içi mortalitesi ile ilişkili olduğu ve bunun literatür ile
uyumlu o|duğu saptandl.
Anahtar Kelimeler: Acil, Akut miyokard infarktüsü,
Hiperglisemi, Prognoz

L-9!9 ARAşTlRMA GÖREVLisi rıp ooxroRLARlNlN
iı-rnlrnnoiynK yA.şAM DEsTEĞı BiLGi
DUZEYLERlNlN BELIRLENMEsl VE BlLGl DUzEYlNl

Uzm, Dr. Salim SATAR
Dr Ayça AÇlKALlN', Arş
Gör. Dr. onur AKPlNAR'
ÇıJkurova Universitesı Tıp Fa<- ::: -: - : - _ '= , .z

Adana,'Çukurova Unive.sıte_. -: ::.. ,:: , a : :,-,-
AD, Balcali, Adana

Amaç: Biz bu çalışmaoa acıl sğ., >a aa:. a, =. -'
miyokard infarktüsu (AMİıhasr.: a-- - :; j.-,-., -:..
kan şekeri düzeyi ile küSa dön€m i,:J-::- =,.. 

,:, :, )J

araştlrmayl amaçİad lk.
Materyal Metod: GöEüs agr s| ,.e :::,.. =- ,= :'.'
tanısıyla Koroner Yoğun Baklrr,a ,a,. - a, ;,: . , ' .:
hasta çalışmaya alındı. Aci] senı jse a:! .--- .^ ,.z = 

,..,
serum örneKleri incelend, yal,Ş a. S- ij -:: ::-:,
aritmiler kaydedildi, gelişen mcrtal]tev e:( 3_.:: =_=,.
nedenler degerlendirildi ve k sa Oo.tr - ,-.. ,= , ., -
belirlendi.
Bulgular: Yatışları süresi içinde 14 i:.]4 -:s:.
kaybediIdi, Sadece Diabetes Melıtus ıD'J , . ,- . l a,
hastalar ince|endiğinde Sağlıkll haStaia| ., i.,e z- a . .^
sekeri 158,B t B0.7 mg/dL iken kaybedien |,asıa .,.a Iai

ETKiLEYEN FAKTÖRLER

Dı, Selahattin KlYAN1, Dr. Sedat YANTURAL|1, Dr. Berna
İ\,1USAL2,.Dr. Yücel GüRSEL'. Dr, ibrahim TüRKÇUERr,
Dr Arif Hikmet ÇlMRlN'
Dokuz Eylül Üniversitesi l'ıp Fakültesi Acil Tıp^AD1, Dokuz
Eylül Ünİversitesi Tıp Faküİtesi Tıp Eğitimi AD2

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tlp Fakültesi Anestezi,
Acil Tlp, lç hastalıkları, Kardiyoloji bölümlerinde hizmet
Veren araştlrma görevlisi tlp doktorlarının, i|eri kardiyak
yaşam desteği (İKYD) biıgi düzeylerinin belirlenmesi vel

bilgi düzeyani etkileyen faktörleri saptamaktlr.
Yöntem: Çalışına kesitsel analitik olarak dizayn ediidi,
(N4ayüs-Haziran 2004) VentriküIer fibriıaSyon(VF), nabızsız
elektrikseI aktiVlte (NEA), asistoli, biranc|l Ve ikincil hava
yolu gıVenıiğiyle (Primer ABC) ilgili beşer çokİan seçmeli,
toplam 20 ileri kardiyak yaşam desteği bilgi sorusu
katılımcılara uygulandı. lstatistiksel analiz için ki-kare ve
tek yönlü ANoVA kulıanıldl.
Bulgular: Çallşmaya dört bölümde görevli olan tüm
araştlrma görevlileri alındı, Bu 120 araştlrma
görevliSinden, Çeşitİi nedenlerle 19 araştürma görevlisi

çalüşma dışı bırakıldı, Araştırma görevlilerinin en düşülı
10,0 puan, en yük§ek ,100,0 puan aldıklarü Ve tum
araştırma görevlilerinin orlaIama puanlnln 66,3 r 17,9
olduğu saptandı. Ana konu başllkIarına göre puan
ortalaıT,]aları 25 puan üzerinden VF grubu için 16,3t5,8,
NEA grubu için 9,8 İ4,9, Asistoli grubu için '14,8t5,3,

Primer ABC grubu için '19,3t6,1 di. Hekimlerin aldığı
puanlar çaI üştük]arı anabalim dallarına göfe incelendiğinde,
Acil tıpın 86,2tB,2, Kardiyo]ojınin 66,7t12,9, Anestezi Ve

reanimasyonun 59,3t1 6,2, iç hastalıklarınln 56,'l t1 3,5
puan aIdıklarl görüldü. Dört bö!ümün genel Ve ana konu
puan ortalamalari tek yönlü ANoVA testiyle kendi
aralarında analiz edildiğinde, anlamlı bir fark olduğu
Saptandı, Bonferroni düzeltmesi yaplldığında, bölümler
arasındaki aniamll farkın Acil tlp grubundan kaynaklandlğl
bulundu, Yaş, cinsiyet, toplam hekimlik yılı, asistanlık
Süresa, mezuniyet öncesi ixvD egitimi almış olma, bu
eğitimin süresi, mezun olunan üniversite. mezuniyet
sonrası iKyD eğitimi alma zamanıyla, iKYD bilgi düzeyi
arasında tek yönlü ANOVA testi ana|izinde anlamll bir fark
saptanmazken mezuniyet sonrası iKYD eğitimi alma ile,

ixvD nilgi düzeyi araslnda istatistiksel açldan anlamll bir
ıliŞki saptandı (p<0,001), Bir ayda ortalama resüsitasyon
girişimi iie lxvo oilgi düzeyi arasında istatistiksel açıdan
anlamllllk (p<0,001) Ve pozitif yönde bir kofelasyon
lıulundu (r=0,397).
Sonuç: Mezuniyet sonraSl iKYD egltımi alma Ve günce|
resüsitasyon girişim pratiği İxvo niıgi düzeyini
etkilemektedir.

A"o13 NoNSPEsiFiK GÖĞÜS AĞRlLl oLGULARDA
rEEivere BozuKLuĞu sıKLıGı vE
KARAKTERisTiKLERi

Nesibe SÖNMEZ, Özgür KARClOĞLU, Hakan
TOPAÇü]ĞLu, Selahattın KIYAN, Elif oNUR, Deniz
ÖZBAY TanzerKORKMAZ, Ömer Faruk DEMİR
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